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True translation filed with the post- master at Chicago, 111. March 8, 1920 
■s requ>red bj the act of Oct. 0, (917

Vokiečiai pulsią Lietuvą?
True trunslation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as r eq u i re d by the act of Oct. 9,19\7

Portugalijos ministe
rių kabinetas 

rezignavo

true translation filed with the posi 
mastei* at Chicago, III. March 8, 1921 
as reųaired by the act of Oct., 6,191

PALJUOSAVO NEPRIKLAU
SOMŲJŲ SOCIALISTŲ VADĄ.

Atlygins už įkalinimų.

rue translation filed with the post- 
.naster at Chicago, III. March 8, 1920 
/s reąiiircd by the act of Oct. 0,1917

Francija bijosi 
Anglijos

Japonija pasilaikysianti
Vladivostoką *

Bolševikai puola lenkus

Parlamentas pareiškė jam— 
nepasitikėjimą.

LONDONAS, 'kovo 8.—Por
tugalijos ministerių kabinetas 

rezignavo po to, kada parlamen 
tas * didžiuma balsų atsisakė

BEBLINAS, kovo 7. Augš- 
čiausias karinių reikalų kortas 
nutarė panaikinti išduotą lei
dimą areštuoti Nepriklausomo
sios Socialistų Partijos pildo
mojo komiteto pirmininką,

Ji galinti pasigrobt Konstan
tinopolį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
as reųulred by uic act of Oct. 6.1917

VOKIEČIAI PULSIĄ 
LIETUVĄ?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
ųs reciuired by ttie act of Oct. 6,1917

Bolševikai užPuols
F1NLENDIJĄ.

reikšti jam pasitikėjimo. Apie' !4rnc"‘«.1l?numh‘«? Tai pralie
tai praneša Central News ko-!*“ •K'PnkUmsomųjų socialistų 
respondentus iš Madrido.

Balsavimas sekė po I 
valdžių pranešė, jogei kiekvie
nas streikininkas, dirbąs taip 
vadinamose viešose įstuigose, 
jeigu jis bėgiu keturiasdešimts

| organas, Die Freiheit. Ihiumin- 
to, kada 8° reikalavimas atlyginti už jo 

- ’ - ! įkalinimą — keturiasdešimts
t penkias dienas—tapo pripažin

tas teisėtu.
( [Daumingas yru Nepriklau-

36,000 vokiečių sukoncentruo 
ta Rytų Prūsijoj.

■ Atakavo finų pozicijas ties 
Sutjervi.

uštuoniii valandų negrįš dar- sonuWy Socialiu kairiojo spnr
‘ . .. . ' v.t/lnu liuni vnLBini /loviu;

VARšAVA, .kovo 7.-Slayo- 
Rttsų laikraščiai, nurodydami į 
vokiečių-bolševikų intrigas, da
romas tikslu įsiveržti Lietuvon 
ir pirmiausia Vokiečių naudai, 
dar įtaria, jogei Rylų Prūsijoj 
yra sukoncentruota 36,000 vo
kiečių, pasirengusių pulti Lie
tuvą.

Kitos žinios točiaus sako, buk 
Lietuvos valdžia turinti slaptų

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral N«ws korespondentas pra
neša, kad Rusijos bolševikai 
pradėję naują puolimą ant Fin 
lendijos. Po stipraus artileri
jos veikimo utarninke bolševi
kai užiitakavo finų pozicijas 
tioM Sutjervi.

maną Olandijos pirkliai Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose, 
kur jie uždarinėjo savo biznius 
ir apleidžia šalį; pasak jų, esą 
galimybes, kad bolševikų kn- į

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
«s reauired by the act of Oct. 6.1917

BURIATAI APLEIDO 
SEMENOVĄ.

LONDONAS, kovo 7.~Genc- 
rolas Seinenovas, auti bolševi- 

?ūiomcni’ komanduojama“ tūlo ' !"inf8 kariuomenės komanduo- 
vokicėio generolo, ryžusi įsi- t«ja<4 rytinėj Sibcrijoj, neteko 
veržti Lietuvon iš ryty pusės.

[šita Varšuvos žiuįi_yra bui 
šiai neaiški—kaip ir visos kitos 
iŠ ten ateinančios žinios}?

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as reguired Dy Ine act of Oct. 6, 1917
JAPONIJA PASILAIKYSIAN

TI VLADIVOSTOKĄ.

Vis dėlto, didžiumą karinome* 
nes ištrauksianti iš Siberijos.

AVASHINGTON, kovo 7.— 
Pasak čia gautų oficialių žinių, 
Japonija, nors ir tariasi ištrau
kti iš Siberijos didžiumą savo 
kariuomenės, bet neatsisaky
sianti nuo kontrolės ant Vla
divostoko ir jo apskričių, o kar 
tu ir rytų Kynijos geležinkelio 
bei strateginių geležinkelio jun 
gių Trans-Baikalo apskrity.

Šiandie, beto, patirta, kad 
kelios valstybės jau pienuojan
čios atšaukti savo konsulus iš 
Siberijo® atsitikime, jeigu so- 
cial-revoliucionieriai, kurie da
bar kontroliuoja valdžią, nu
tartų susivienyti su Maskvos 
valdžia. Jungtinių Valstijų ge- 
neralis konsulas Harris ^visiems 
vice-konsulams paliepė susi
rinkti Vladivostokan. Bet val
stybės departamentas sako, kad 
tai dar nereiškia jų atšaukimą, 
—bent tol, kol sočia l-revoliucio 
nieriai nesusidės su sovietais.

True translntion filed w1th <he poM 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as reanired bv Ihe art of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PUOLA 
LENKUS.

paramos buriatų, kurinis jis vi- 
r suomei pasitikėdavo. Del jo ta 

1 tai yra neatitaisomas smūgis.
Jo ųficierių palinkimas plėšti 
kas papuola, o kartu ir neval
domas brutalunufe nuo Seme- 
novo atstume visų rasių žmo
nes. Nuo jo užsigrįžę dagi ir 
patįs Japonai. Ir dabar jų vie
tą užimti nenori nė vienas sa
ve gerbiąs rusas.

Korespondentas mini Jungti
nių Valstijų 27 infanterijos bū
rio komanduotojo, pulkininką 
C. H. Marrową, kuris pareiš
kęs, jogei mongolai ir buriatai 
papildę nesuskaitomų žiauru

mų ir kad jis [pulkininkas] 
esąs surinkęs daug priparody- 
mų apie pasibaisėtinus genero
lo Semenovo kariuomenės dar
bus.

Socialistai prieš Horvath’ą.
Nesenai įvykusi socialistų 

konferencija Harbine, Manžu- 
rijoj, išleido viešą pareiškimą, 
išsižadanti generolu Horvath’o 
valdžios, rytinėj Siberijoj, ir 
pripažįstantį zemstvų valdžią 
Vladivostoke tol, kol visos Ru
sų valdybos bus suvienytos po 
viena bendra valdžia—Maskvo
je. Apie tai gavo iš Barbino 
žinių vietos dienraštis Times.

Kitos žinios dar sako, kad an 
ti bolŠevistinės kariuomenės 
komanduotojas Blogovesčen- 

ske, hetmanas Kuznecov, pasi
davė sovietų kariuomenei. Tuo 
laiku japonai laikėsi neutraliai 
ir Kuznecovo kazokai buvo pri
versti pasiduoti.

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral News gavo iš Berlino pra
nešimą, kuris sako, kad didelė 
bolševikų kariuomenė pradėjo 
ofejisivą prieš Lenkus-Priepe- 

to apskrityj.
žinia pastebi, kad Lenkai sa

kosi atmušę priešo puolimą su 
dideliais jam nuostoliais.

True translntion filed with the post- 
master at Chicaęo, III. March 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

FINLENDIJA SKIRIA
DIDELĘ SUMĄ PINIGŲ.

WASBINGTON, kovo 7.^» 
Mexikos insurgentai andats pa*» 
sigrobė dar vieną amerikietį, 
Peter Summers. Pasigrobtas

Tai rytinio pasienio gynimui.
HELSINGFORS, kovo ’ 7.— 

Finlendijos riksdagas [parla
mentas] paskyrė dvidešimts 
penkis tnilionus markių ryti
niam Finlendijos pasieniui gin
ti.

mas nežinomas.

STOCKHOLM, kovo 7 —dve 
dljos atstovų butas 152 balsais 
prieš 67 nutax£ prteMfiH—prie 
tautų lyjtffrs.

bau, be jokio tolimesnio svar- j 
stymo bus atstatytas nuo vie
tos.

Toks valdžios pareiškimas 
iššaukė dideliausią protestų au
drą parlamento. Darbininkų a 
atstovai prieš tai kuogriežčiau-. 
šiai užprotestavo. Kilo aitrių ’ 
debatų, ir galų gale valdžia bu
vo sumušta.

Buvęs viešųjų darbų minis- j 
teris, Antonio Silvia, naują mi
nisterių kabinetą sudaręs. J

Žinia taipjau sako, kad stip-! 
rus kariuomenes būrys buvo 
apstojęs dhrbininkų sąjungos 
budink^. Keliolika 1 žmonių aroš 
tūpta.

Pripažįsta streikus.
Gauti Portugalijos legacijoj 

pranešimai mini apie pašto, te
legrafo ir kitų, viešųjų įstaigų 
darbininkų streiką, apie ką per 
dveja ta dienų skelbc neoficia
lios žinios. Bet pranešimai niČ 
nieko nemini apie ministerių 
kabineto rezignavimą, kas bu
vo pranešta iš Madrido.

[Įvairios, šiandie gautos iš 
Portugalijos žinios, nors pilnai 
ir neišaiškina dalykų padėties 
Portugalijoj, vis dėlto, pakan
kamai sumuša per kelintą die* 
nų ėjusius gandus, buk Portu
galijoj kilusi revoliucija, ir kad 
ten buk įsisteigusi sovietų val
džia. Tie pranešimai, matyt, 
buvo remiami neramumu, kurio 
buvo iššaukęs geležinkeliečių 
stoikas, kuris dabar tapo už
baigtas, ir kartu tūlų kitų in
dustrijų, darbininkų nerimasta 
vimu. Vis dėlto, valdžios kri- 
zis dar nepraėjo ir susitaiky
mas su geležinkeliečiais dar 
neužbaigia painevų kitose in
dustrijose].

True translation filed with the poat 
mastei* at Chicago, III. March 8, 1920 

rozTiilror! h' <w*f nf A 11M" 

LUDENDORFF’AS VYKSTA 
RUSIJON? t

Don Levine sako, kad tai 
melas.

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral News paskelbė gautą Hel- 
singforse žinią, jogei buvusis 
vokiečių militarės sisteųios va
das, generolas ’ Liidendorffas, 
kartu su dideliu savo palidovi? 
buriu, vykstąs per Finlcndiją į 
Rusiją. ,•

[“Toji žinia, buk generolas 
Ludendorffas vyksta į Rusiją, 
yra visiškai melaginga”—sakd 
l)aily New® korespondentas, 
Isaac Don Levine, kuris nese
nai viešėjo Rusijoje. Finlendi- 
ja yra pilnoj Anglijos įtekmėj 
ir Ludendorffas nieku budu 
negautų leidimo įeiti Finlcndi- 
jon ir vykti sovietų Rusijon. 
Bcto, iš tų pačių šaltinių gau
tas pranešimas, minįs apie so
vietų kariuomenės puolimą 

ant Finleųdijos, yra ganėtinas 
liudymas visa to neišmintingu
mui. Ar tai galima, kad Fin- 
lendija leistų Ludendorffui vyk 
ti į sovietų Rusiją tikslu padėti 
raudonajai armijai ir dagf katp’ 
tik tuo laiku, kada ta annlj* 
puola Finhndiją ?'’>]'

no vadas. Jisai, valdžiai davus 
leidimą, buvo areštuotas sausio 

j 20 dieną. Areštuotas sąryšy su 
t kilusiais sumišimais ties par
lamento budinku, kur tūlas 
skaičius žmonių buvo užmušta 
ar sužeista].

True translation filed w<tn the pnst- 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
as reciuired by the act of Oct. 6.1917reųuired by the act of Oct. 6.1917

KĖSINOSI PAVOGT 
BELĄ KUN’NĄ.

Nepavyko.

PARYŽIUS, kovo 7.-Belą 
Kini dar tebera Austrijos kalė
jime neveizint to, kad nesenai 
kėsintųsi jį pavogti. Dešimt vy
rų, papirkusių sargą, jau buvo 
dasigavę į sanatoriumą, kur 
internuota Belą Kun. Bet sar
gas atmainęs duotu jiems žodį 
ir išardęs jų plepus - sukeliant 
triukšmų. Vagiliai/pabėgę.

AUKA LIETUVOS LAIMĖS 
FONDUI.

("H/ICAGO.^Chicagiečiai su
bruzdo. Išgirdę, kad Lietuvos 
socialdemokratai dalyvauja rin 
kūnų į Steigiamąjį Seimą kam 
pafiijoj ir sužinoję iš d. Vlado 
Pošelos telegramos, kad musų 
draugai Lietuvoj tuoj reikalin
gi pinigiškos paramos, chicagie 
čiai sukruto. Dabar renkama 
aukos kur ir kaip galima.

Gerą pradžią vakar vakare 
padarė Chicagos Lietuvių Drau 
giją Say. Paš. P-no Meldažio 
svetainėj vakar buvo josios su
rengtas pramogų vakaras. Dra
matiško Ratelio nariai vaidino 
“Gaires.” Po vaidinimui Dr. A. 
Montvidas keliais žodžiais pa
ragino susirinkusius aukoti 
Lietuvos Laisvės Fondui. Ant 
vietos suaukota netoli devynias 
dešimts dolerių.

Thib translation filed with the post 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
is required by the act of Oct. 6,1917

Baltarmiečiai sumušę 
bolševikus.

. HELSINGFORS, kovo 6 (su
vėlinta) Finlendijos generąlio 
štabo kvatiera gavo pranešimą, 
kad Murmansko apskrityj balt 
armiečiams pavyko peria ūžt 
bolševikų frontą ir kad jie da
bar artinasi prie Repola mie
sto.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, kovo 6 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.66
Austrijos 100 kronų ........... $ .56
Belgų 100 frankų ............... $13.05
Danų 100 kronų................... $16.25
Finų 100 markių ............... $ 5.10
Francijos 100 frankų .............$13.50
Italijos 100 lyrų..... .............  $17.50
Lietuvos 100 auksinų ...........$ 1.15

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas ' 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 markių .......... $ 0.80
Norvegų 100 kronų ........... $18.00
Olandų 100 guldenų $87.10

z M

__

PARYŽIUS, kovo 7.—Angli
jos eskadros pasirodymas ties 
Konstantinopoliu sukėlė fran- 
Cuzuose baimės, būtent, kad 
Anglija galinti taipjau netikė
tinai užimti Konstantinopolį, 
kaip kad D’Annunzio pasigrobė 
Fiunie. Atsargiai parašytos ži
nios, reiškiančios persergėjimo 
dėl maištų ir šiaip sumišimų, 
buvo siunčiamos Londonan ad- 
mirolo, komanduojančio eska
drą. Tatai, manoma, turi tik
slo sumaišty t i pėdsakus—kad 
užėmus miestą neva po prie
danga ginti ten svetimšalius.

True translation filed w1th the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 

i*equii*ed by the act of Oct. 6,1917
TARIASI DEL ATSAKYMO 

BOLŠEVIKAMS.

S0C1AUSTĮI BYLA
Byla užsibaigs šią savaitę.

ALBANY, N. Y., kovo 8.— 
Penkių išmestų iš Ncw Yorko 
legislaturoS' socialistų byla jau 
baigiasi. Ryto kaltintojų ir kal
tinamųjų advokatai užbaigs sa 
vo argumentus. Sekamą sa
vaitę bus paskelbta legislaturos 
teisių komisijos nuosprendis. 
Socialistai točiaus nesitiki, kad 
komisijos nuosprendis butų be 
šalis, nes toji komisija visą lai
ką nedvejodama rėme kaltin
tojus. Faktinai tai yra tie pa
tįs žmonės, kurie ir kaltino ir 
dabar teis.\

Jeigu pocialislų reikalavimas 
gražinti juos legislaturon nebus 
išpildytas, jie visą dalyką per
kels į augŠtesnį teismą.

Legislaturos užsispyrimu ne
patenkinti ir patįs Ncw Yorko 
republikonai. Tūli jų jau rei
kalauja, kad republikonų par
tija išleistų viešą pareiškimą, 
jogei ji su legislatorių žygiais 
nesutinka.

PATI VALDŽIA DEPORTUO- 
SIANTI RADIKALUS.

Pasiūlymas leisti jiems 
patiems išvažiuoti atmesta.

WĄBHINGTON, kovo 8.- 
Dnrbo departamentas užvakar 
atmetė tariamųjų radikalų, ku
riuos areštavo justicijos depar
tamento agentai laike nesenai 
surengtų “raudoniemsiems“ iš
gaudyti ablavų, advokato Cha r 
les Rechto pasiūlymą- leisti 
areštuotiemsiems žmonėms pa
tiems sugrįžti j savo gimtąsias 
šalis.

Pasiūlymas atmesta lodei, 
kad, valdininkų manymu, lei
dimas grįžti jiems patiems reik 
šių tai, joge! dabar deportuoja
mieji žmonės už kiek laiko ir 
vėl galėtų grįžti į šią šalį, ir 
valdžia butų bejiegė juos sulai
kyti. Nes tada jie galėtų aiš- 
kinties, kad šią šalį apleidę sa
vanoriai.

Valdžia pati juos deportuo
sianti. Tada grįžt į šią šalį jie 
nebegaišią, o jei grįšią busią 
baudžiami.

DEMOKRATAI NOMINUO
SIĄ WILSONĄ. NEMAŽAI REIKALAUJA.

VARSA VA, kovo 7.—Formu
lė konferencija Lenkijos ir ki
tų Rusijos pasienio valstybių 
atsakymui į bolševikų taikos 
pasiūlymus patiekti prasidės 
čia panedėly.

Finlendijos, Latvijos ir Ru
munijos delegatai jau atvyko. 
Laukiama atvykstant ir Ukrai
nos delegatų. Labai galimas 
daiktas, kad konferencijoj da
lyvaus Lietuva, o veikiausia ir

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
ns refjaired bv the nf Oct 6. 1917 
WILS0NAS ATMETA TALKI

NINKŲ PLENUS.
WASHJNGTON, kovo 7.- 

Prezidentas. AVilsonas griežtai 
atmetė talkininkų pasiūlymą 
atsiimti Adrijos pakraščių su
tartį, kuri buvo padaryta gruo
džio 9 dieną 1919 metais, ir vi
są klausimą pradėt svarstyti 
išnauja, idant tuo budu atsiek
ti susitaikymo tarp Italijos ir 
Jugo-Slavijos.

Tatai buvo atidengta tekstu 
prezidento Wilsono notos, sių
stos Anglijos ir Francijos pre- 
mierams, kurią šiandie valsty
bės departamentas paskelbė.

EKSPRESININKŲ STREIKAS 
TĘSIASI.

Vežėjai ir šoferiai neprisidėjo.

American Raihvay Express 
kompanijos darbininkų strei
kas tęsiasi. Darbininkai darbą 
metė subatos ryte. Reikalauja 
padidinti algas—po 35 dolerius 
mėnesiui. *

Buvo manyta, kad prie eks- 
presininkų prisidės vežėjai ir 
šoferiai. Bet j^.arykščiame 
susirinkiilie vežCjai ir šoferiai 
nutarė nestreikuoti. Unijos vir
šininkai mat pasakė, kad kom
panija jų reikalavimus žadanti 
išpildyt—“kaip greitai galčsiaif 
ti.” Ir darbininkai sutiko. Vis 
dėlto, kompanijai iŠ to bus ma
ža naudos, ne.^ vežėjai ir šofe
riai griežtai pareiškė, kad jie 
nieku budu nesutiksią dirbti 
ekspresininkų darbą. O ekspre- 
sininkai sako, kad jie streikuos 
tol, kol kompanija nenusileis.

Vietos ekspresinįnkų lokalą 
nacionalės ekspresininkų uni
jos viršininkai paskelbė esant 
suspenduotą. Bet darbininkai 
šito nepaiso. Mat unijos virši
ninkams nepatiko, kad darbi
ninkai jų nepaklausė: nelaukė J legrafo darbininkų streikai dtr 
kol įVyks *"bepartyvės tarybos” tęsiasi, 
susirinkimas algų klausimui 
rišti.

8.—KANSAS (UTY, kovo 
Užvakar naktį čia laikė spyčių 
vienas demokratų partijos ly
deris, chicagietls James Ilamil- 
ton Lewis (buvęs senatorius). 
Be kita jisai pareiškė, kad bu
simoji demokratų partijos kon- • 
vcncija dar kartą nominuo
sianti prezidento vietai dabarti
nį Jungtinių Valstijų preziden
tą, Wilsoną. Geresnio ir |m>- 
puleresnio kandidato ji nė nth. 
turinti.

[Nesenai buvo paskėltla, 
kad NVilsonas nominacijos ne
bepriims].

Valdžia turinti supirkt visą 
“viskę” ir—

WESTERVILLE, ()., kovo 8. 
—Nacionalis prohibicionistų

bė “manifestą.” Tas “manifes
tas” yra toks: Jungtinių Valsti
jų valdžia būtinai privalo su
pirkti visą degtinę, kuri dabar 
laikoma sandėliuose ir kurios 
yra nemažiau kaip šešiasde-

ATSISAKO SEKTI 
GOMPERSĄ.

Nominuos Darbo Partijos 
kandidatus.

HAMMOND, kovo 8.—India
nos darbininkai atsisako sekti 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą, Samuel Gompersą, 
būtent “nubausti priešus, rem
ti draugus.” Kitais žodžiais, 
balsuoti tik už “gerus” repub- 
likonų ir demokratų partijų 
kandidatus. Lake paviečių dar
bininkai vakar nominavo savo 
kandidatus, Darbo Partijos 
rius. Kandidatų surašąs dar 
paskelbtas.

na- 
ne-

VILLOS BANDITAI UŽPUO
LĖ TRAUKINĮ.

Apiplėšė šimtą pasažierių.

EL PASO, kovo 8.—Ekspre
sinis Mexico City traukinis, 
ėjęs iš Chihuahua į Mexico 
City, praeitą ketvergą tapo už
pultas ginkluotų žinomojo Me- 
xikos banditų vado, Francisko 
Vilios, banditų ir sustabdytas, 
šimtas pasažierių išvyta išjran 
kinio ir kiekvienas turėjo su
dėti jiems [banditams] visa, ką 
tUrėjo vertesnia ir naudinges
nių. Po to banditai visiškai 
sunaikino traukinį, o pasažie- 
riams liepta eiti pėstiems.

Valdžia pasiuntė kariuome
nę sugauti piktadarius.

* 1
■M — .... ... — ■ ........ ■ —1

Portugalijos geležinkeliečių 
streikas užsibaigė.

MADRIDAS, kovo 8.—Portu 
galijos geležinkeliečių streikas 
užsibaigė. Kokiomis sąlygomis 
—dar nežinia. Bet pašto ir te*

Streflco metu daug žmonių 
buvo areštuota.

__

valdžia turinti pądąjęyt iš jos 
negeriamąjį alkoholių ir parda 
vinėti kur reikia.’

Vienas vietos valdininkas te- 
čiaus pareiškė, kad šitą “biznį” 
valdžia turbut sutiksianti už- 
leist patiems prohibicionistams. 
O tai dėlto, kad, viena, valdžia 
nesutiks statyti bravorų, kur tą

ir, antra, nenorės daryti sau be
reikalingų nuostolių. ,

EGYPTUI GRŪMOJA— 
BADAS. .

LONDONAS, kovo 8.—Iš 
Cąiro pranešama, kad Egyptui 
ir vėl grūmoja badas. Kad iš
vengus 
valdžia 
maistui 
įmones.

galimų maisto riaušių 
pasiėmė savo žinion

ŠALČIAI TEXAS VALSTIJOJ. 
Sunaikino daug derliaus.

DALLAS, Tex., kovo 8.—Bė
giu kelių pastarųjų dienų Tex- 
as valst. butą didelės šalnos. Ku 
riose-nekuriose vietose vanduo 
buvo padengtas ledu. Sunaikin
ta daug derliaus.

SUDEGĖ DAUG TABAKO.
DAYTON, O., kovo 8.-Už

vakar naktį gaisras čia sunai
kino didžiulį American Suma
tra tabako kompanijos sandėlį. 
Nuostolių pridaryta už vieną 
milioną dolerių.

Užsidegė laivas.
BOSTON, kovo 7.— čia gau

ta bevielis pranešimas, kad pir- 
klybinis laivas Rushrod, plau
kęs iš Norfolko į Nantes, užsi
degė ir reikalingas ūmios pa
galbos.

Areštavo pasikėsintojus.
BERNAS, kovo 8.—Ant Švei 

carijofi-Austrijos rubežiaus va- 
kar areštuota keturi įtariami 
paąažisriai, bandžiusieji pabėg
ti Austrijon. Policija mano, 
kad tai tie patįs žmonės, kur 
andais padėjo bombą Jungtinių 
Valstijų konsulate.
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True translation filed with the post* master at Chicago, 111. March 8, 1920 
hs requ»re<l bj ihe act of Uct. G, |917

Vokiečiai pulsią Lietuvą?
I

Japonija pasilaikysianti 
Vladivostoką

Bolševikai puola lenkus
True translation filed with the post- 
master at Chicajro, III. March 8, 1920 
as rcųuired by u*v act of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI* PULSIĄ 
LIETUVĄ?

36,000 vokiečių sukoncentruo
ta Rytų Prūsijoj.

VARŠAVA, .kovo 7.—Slavo- 
Rusų laikrašėiai, nurodydami į 
vokieėių-bolševikų intrigas, da
romas tikslu įsiveržti Lietuvon 
ir pirmiausia Vokiečių naudai, 
dar įtaria, jogei Rytų Prūsijoj 
v ra sukoncentruota 36,000 vo
kiečių, pasirengusių pulti Lie
tuvą.

Kitos žinios tečiaus sako, buk 
Lietuvos valdžia turinti slaptų 
susinėsimų su Vokietija, šitaip 
maną Olandijos pirkliai Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose, 
kur jie uždarinėjo savo biznius 
ir apleidžia šalį; pasak jų, esą 
galimybės, kad bolševikų ka
riuomenė, komanduojama tūlo 
vokiečio generolo, .ryžusi įsi
veržti Lietuvon iš rytų pusės.

[šita Varšuvos Žioįa__yra gai
šiai neaiški -kaip ir visos kitos 
iš ten ateinančios žinios1??

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as regulred by Ine act of Oct. 5,1917
JAPONIJA PASILAIKYSIAN

TI VLADIVOSTOKĄ.

Vis dėlto, didžiumą kariuome
nės ištrauksianti iš Siberijos.

<WASH1NGTON, kovo 7.— 
Pasak Čia gautų oficialių žinių, 
Japonija, nors ir tariasi ištrau
kti iš Siberijos didžiumą savo 
kariuomenės, bet neatsisaky
sianti nuo kontrolės ant Vla
divostoko ir jo apskričių, o kar 
tu ir rytų Kynijos geležinkelio 
bei strateginių geležinkelio jun 
gių Trans-Baikalo apskrity.

šiandie, beto, patirta, kad 
kelios valstybės jau pienuojan
čios atšaukti savo konsulus iš 
Siberijos atsitikime, jeigu so- 
cial-revoliucionieriau kurie da
bar kontroliuoja valdžią, nu
tartų susivienyti su Maskvos 
valdžia. Jungtinių Valstijų ge- 
neralis konsulas Harris ^visiems 
vice-konsulanrs paliepė susi
rinkti Vladivostokan. Bet val
stybės departamentas sako, kad 
tai dar nereiškia jų atšaukimą, 
-bent tol, kol social-revoliucio 

nieriai nesusidės su sovietais.

True translation filed wlth the noM 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
ps recjnired bv the art nf Ort. 6,1917

BOLŠEVIKAI PUOLA 
LENKUS.

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral News gavo iš Berlino pra
nešimą, kuris sako, kad didelė 
bolševikų kariuomenė pradėjo 
ofensivą prieš Lenkus-Priepe- 

to apskrityj.
Žinia pastebi, kad Lenkai sa

kosi atmušę priešo puolimą su 
dideliais jam nuostoliais.

WASBINGTON, kovo 7— 
Mexikos insurgentai andats pa-» 
s i grobė dar vieną amerikietį, 
Peter Summers. Pasigrobtas 
Salina Cruz 
mas nežinomas.

True translation filed with the post- 
master at Chicasro, III. March 8, 1920 
iąs required by Uie act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI UžPUOLC 
FINLENDIJĄ.

Atakavo finų pozicijas ties 
Sutjervi.

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral Nenvs korespondentas pra
neša, kad Busi jos bolševikai 
pradėję naują puolimą ant Fin 
lendijos. Po stipraus artileri
jos veikimo utarninke bolševi
kai užatakavo finų pozicijas 
tios Sutjervi.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6,1917

BURIATAI APLEIDO 
SEMENOVĄ.

LONDONAS, kovo 7.—Gene
rolas Semenovas, auti bolševi- 
stinės kariuomenės komanduo
to jaq rytinėj Siberijoj, neteko 
paramos buriatų, kuriais jis vi
suomet pasitikėdavo. Dęl jo ta 
tai yra neatitaisomas smūgis. 
Jo oficierių palinkimas plėšti 
kas papuola, o kartu ir neval
domas brutalunufk nuo Seme- 
novo atstume visų rasių žmo
nes. Nuo jo užsigrįžę dagi ir 
patįs Japonai. Ir dabar j® vie
tą užimti nenori nė vienas sa
ve gerbiąs rusas.

Korespondentas mini Jungti
nių Valstijų 27 infanterijos bū
rio komanduotojo, pulkininką 
C. H. Marrową, kuris pareiš
kęs, jogei mongolai ir buriatai 
papildę nesuskaitomų žiauru

mų ir kad jis [pulkininkas] 
esąs surinkęs daug priparody- 
mų apie pasibaisėtinus genero
lo Semenovo kariuomenės dar
bus.

Socialistai prieš Horvath’ą.
Nesenai įvykusi socialistų 

konferencija Darbine, Manžu- 
rijoj, išleido viešą pareiškimą, 
išsižadanti generolą Horvath’o 
valdžios, rytinėj Siberijoj, ir 
pripažįstantį zemstvų valdžią 
Vladivostoke tol, kol visos Bu
šų valdybos bus suvienytos po 
viena bendra valdžia—Maskvo
je. Apie tai gavo iš Barbino 
žinių vietos dienraštis Times.

Kitos žinios dar sako, kad an 
ti bolŠevistinės kariuomenės 
komanduotojas Blogovesčen- 

ske, hetmanas Kuznecov, pasi
davė sovietų kariuomenei. Tuo 
laiku japonai laikėsi neutraliai 
ir Kuznecovo kazokai buvo pri
versti pasiduoti.

True translation filed with the post-
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

FINLENDIJĄ SKIRIA
DIDELĘ SUMĄ PINIGŲ.

Tai rytinio pasienio gynimui.
HELSINGFORS, kovo ' 7.— 

Finlcndijos riksdagas [parla
mentas] paskyrė dvidešimts 
penkis milionus markių ryti
niam Finlendijos pasieniui gin
ti.

STOCKHOLM, kovo 7.—dve 
dijos atstovų butas 152 balsais 
prieš 67 nutari* prteldfiti^prie 
(autų lyjtftfs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Mai*ch 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. b, 19\7

Portugalijos ministe- 
rių kabinetas 

rezignavo
Parlamentas pareiškė jam— 

nepasitikėjimų.
LONDONAS, *jkovo 8.—Por

tugalijos ministerių kabinetas 
rezignavo po to, kada parlamen 
tas didžiuma balsų atsisakė 
reikšti jam pasitikėjimu. Apie 
tai praneša Central Ncws ko
respondentas iš Madrido.

Balsavimas seki? po to, kada 
valdžia pranešė, jogei kiekvie
nas streikininkas, dirbąs taip 
vadinamose viešose įstaigose, 
jeigu jis bėgiu keturiasdešimta 
astuonių valandų negrįš dar
ban, be jokio tolimesnio svar
stymo bus atstatytas nuo vie
tos.

Toks valdžios pareiškimas 
iššaukė dideliausių protestų au
drą parlamente. Darbininkų 
atstovai prieš tai kuogriežčiau- 
siai užprotestavo. Kilo aitrių 
debatų, ir galų gale valdžia bu
vo sumušta.

Buvęs viešųjų darbų minis- 
teris, Antonio Silvia, naują ini- 
nisterių kabinetą sudaręs.

Žinia taipjau sako, kad stip-' 
rus kariuomenės burys buvo 
apstojęs dhrb i ninku sąjungos
budinką. Keliolika'žmonių areš 
tūpta.

Pripažįsta streikus.
Gauti Plortugalijos legacijoj 

pranešimai mini apie pašto, te
legrafo ir kitų viešųjų įstaigų 
darbininkų streiką, apie ką per 

.dvejota dienų skelbė neoficia
lios žinios. Bet pranešimai niČ 
nieko nemini apie ministerių 
kabineto rezignavimą, kas bu- [ 
vo pranešta iš Madrido.

[Įvairios, šiandie gautos iš 
Portugalijos žinios, nors pilnai 
ir neišaiškina dalykų padėties 
Portugalijoj, vis dėlto, pakan
kamai sumuša per keliatą die
nų ėjusius gandus, buk Portu
galijoj kilusi revoliucija, ir kad 
ten buk įsisteigusi sovietų val
džia. Tie pranešimai, matyt, 
buvo remiami neramumu, kurio 
buvo iššaukęs geležinkeliečių 
stoikas, kuris dabar tapo už
baigtas, ir kartu tuių kitų in
dustrijų, darbininkų nerimastį 
vinių. Vis dėlto, valdžios kri- 
zis dar nepraėjo ir susitaiky
mas su geležinkeliečiais dar 
neužbaigia painevų kitose, in
dustrijose].
True translation filed w1th the post 
master at Chicago, III. March 8, 1920 iv r<vT«ilvoH h» Lh* ori nf Onl R 101 

LUDENDORFF’AS VYKSTA 
RUSIJON?

Don Levine sako, kad tai 
melas.

LONDONAS, kovo 7.—Cen
tral News paskelbė gautą Hel- 
singforse žinią, jogei buvusis 
vokiečių militarės sistemos va
das, generolas ' Ludendorffas, 
kartu su dideliu savo palidovų 
buriu, vykstąs per Finlcndijų į 
Rusiją.

[“Toji žinia, buk generolas 
Ludendorifas vyksta į Busiją, 
yra visiškai melaginga“—sako 
Daily News korespondentas.
Isaac Don Levine, kuris nese
nai viešėjo Rusijoje. Finlendi- 
ja yra pilnoj Anglijos įtekmėj 
ir Ludendorffas nieku budu 
negautų leidimo įeiti Finle.ndi- 
jon ir vykti sovietų Rusijon. 
Beto, iš tų pačių šaltinių gau
tas pranešimas, minįs apie so
vietų kariuomenės puolimą 

ant Finlepdijos, yra ganėtinas 
liudymas visa to neišmintingu
mui. Ar tai galima, kad Fin- 
lendija leistų Ludendorffui vyk 
tl į sovietų Rusiją tikslu padėti 
raudonajai armijai ir dagi kafp’ 
tik tuo laiku, kada ta aimll* 
puola Finlcndiją?”]

l'rue translation filed with the posi 
master at Chicago, III. March 8, 192( 
as reųuired by the act of Oct., G, 191
PALIUOSAVO NEPRIKLAU

SOMŲJŲ SOCIALISTŲ VADĄ.

Atlygins už įkalinimų.

BERL1NAS, kovo 7. Augš- 
čiausias kurinių reikalų kortas 
nutarė panaikinti išduotą lei
dimą areštuoti Nepriklausomo
sios Socialistų Partijos pildo
mojo komiteto pirmininką, 

! Ernestą Daumingų. Tai prane- 
i ša nepriklausomųjų socialistų 
I organas, Die Freiheit. Daumin- 
' go reikalavimas atlyginti už jo 
| įkalinimų — keturiasdešimts 
penkias dienas - tapo pripažin- 

, tas teisėtu.
, [Da u m ingos yra Nepriklau- 

■ somųjų Socialistu kairiojo spar 
> no vadas. Jisai, valdžiai davus »
• leidimą, buvo areštuotas sausio 
j 20 dieną. Areštuotas sąryšy su 
«kilusiais sumišimais ties par
lamento budinku, kur tūlas 
skaičius žmonių buvo užmušta 
ar sužeista].

--  W.1 I
True translaHon fllo.rt witn the pnst- 

, master at Chicago, III. March 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

KĖSINOSI PAVOGT 
BELĄ KUN’NĄ.

Nepavyko.

PARYŽIUS, kovo 7.—Belą 
Kun dar tebėra Austrijos kalė
jime neveizint to, kad nesenai 
kėsintųsi jį pavogti. Dešimt vy
rų, papirkusių sargą, jau buvo 
dasigavę į sanatoriuiną, kur 
internuota Belą Kun. Bet sar
gas atmainęs duota jiems žodį 
ir išardęs jų plepus sukeliant 
triukšmų. Vagiliai-'pabėgę.

AUKA LIETUVOS LAIMĖS 
FONDUI.

CHICAGO.—ClūcagieČia i su
bruzdo. Išgirdę, kad Lietuvos 
socialdemokratai dalyvauja rin 
kimų į Steigiamąjį Seimą kam 
panijoj ir sužinoję iš d. Vlado 
Pošelos telegramos, kad musų 
draugai Lietuvoj tuoj reikalin
gi pinigiškos paramos, chicagie 
čiai sukruto. Dabar renkama 
aukos kur ir kaip galima.

Gerą pradžią vakar vakare 
padare Chicagos Lietuvių Drau 
gija Sav. Paš. P-no Meldažio 
svetainėj vakar buvo josios su
rengtas pramogų vakaras. Dra
matiško Batelio nariai vaidino 
“Gaires.’* Po vaidinimui Dr. A. 
Montvidas keliais žodžiais pa
ragino susirinkusius aukoti 
Lietuvos Laisvės Fondui. Ant 
vietos suaukota netoli devynias 
dešimts dolerių.

..  ...... -- 
Truę translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 8, 1920 
is reijuired by the act of Oct. 6,1917

Baltarmiečiai sumušę 
bolševikus.

HELSINGFORS, kovo 6 (su
vėlinta) Finlendijos generalio 
štabo kvatiera gavo pranešimą, 
kad Murmansko apskrityj balt 
armiečiams pavyko peria už t 
bolševikų frontą ir kad jie da
bar artinasi prie Repola mie
sto. >

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, kovo 6 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.66
Austrijos 100 kronų ........... $ .65
Belgų 100 frankų ......     $13.06
Danų 100 kronų..................  $16.26
Finų 100 markių ............... $ 6.10
Francijos 100 frankų .......... . $13.50
Italijos 100 lyrų ..... ............. $17.50
Lietuvos 100 auksinų ...........$ 1.15

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas ' 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 mArkių „..a..,......$ 0.80
Norvegų 100 kronų ........... $18.00

' Olandų 100 guldenų $87.10
Syedu |00. kronų ...... ®B0.10'
Vokiečių 100 markių..... . $ 1.15

rue translation filed wlth the post- 
master nt Chicago, III. March 8, 1920 
<s reųuircd by the act of Oct. ti, 1917

Francija bijosi 
Anglijos

Ji galinti pasigrobt Konstan
tinopolį.

PARYŽIUS, kovo 7.—Angli
jos eskadros pasirodymas ties 
Konstantinopoliu sukėlė ITan- 
ęuzuosę baimės, būtent, kad 
Anglija galinti taipjau netikė
tinai užimti Konstantinopolį, 
kaip kad D’Annnnzio pasigrobė 
Kilime. Atsargiai parašytos ži
nios, reiškiančios persergėjimo 
dėl maištų ir šiaip sumišimų, 
buvo siunčiamos Londonan ad- 
mirolo, komanduojančio eska
drą. Tatai, manoma, turi tik
slo sumaištyti pėdsakus—kad 
užėmus miestą neva po prie
danga ginti ten svetimšalius.

True translution filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
a*. required by the act of Oct. 6,1917

TARIASI DEL ATSAKYMO 
BOLŠEVIKAMS.

VARŠAVA, kovo 7.—Forma- 
lė konferencija Lenkijos ir ki
tų Rusijos pasienio valstybių 
atsakymui į bolševikų taikos 
pasiūlymus patiekti prasidės 
čia panedely. . .

Finlendijos, Latvijos ir Ru
munijos delegatai jau atvyko. 
Laukiama atvykstant ir Ukrai
nos delegatų. Labai galimas 
daiktas, kad konferencijoj da
lyvaus Lietuva, o veikiausia ir 
Estonija.

True trnnslntion filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
ns rp<rJired bv thr prt nf Oct ti. 1917 j 
WILS0NAS ATMETA TALKI- I

NINKU PLENUS.
VVASHJNGTON, kovo 7.~ 

Prezidentas. AVilsonas griežtai 
atmetė talkininkų pasiūlymą 
atsiimti Adrijos pakraščių su
tartį, kuri buvo padaryta gruo
džio 9 dieną 1919 metais, ir vi
są klausimą pradėt svarstyti 
išnauja, idant tuo bildu atsiek
ti susitaikymo tarp Italijos ir 
Jugo-Slavijos.

Tatai buvo atidengta tekstu 
prezidento Wilsono notos, sių
stos Anglijos ir Francijos pre
mjerams, kurių šiandie valsty
bės departamentas paskelbė.

EKSPRESININKŲ STREIKAS 
TĘSIASI.

Vežėjai ir šoferiai neprisidėjo.

Americah Raihvay Express 
kompanijos darbininkų strei
kas tęsiasi. Darbininkai darbą 
metė subatos ryte. Reikalauja 
padidinti algas—po 35 dolerius 
mėnesiui. <

Buvo manyta, kad prie eks- 
presininkų prisidės vožėjai ir 
šoferiai. Bet vakarykščiame 
susirinkime vežėjai ir šoferiai 
nutarė nestreikuoti. Unijos vir
šininkai mat pasakė, kad kom
panija jų reikalavimus žadanti 
išpildyt—“kaip greitai galėsiaif 
ti.” Ir darbininkai sutiko. Vis 
dėlto, kompanijai iš to bus ma
ža naudos, ne^ vežėjai ir šofe
riai griežtai pareiškė, kad jie 
nieku budu nesutiksią dirbti 
ekspresininkų darbą. O ekspre- 
sininkai sako, kad jie streikuos 
tol, kol kompanija nenusileis.

Vietos ekspresininkų lokalų 
nacionales ekspresininkų uni
jos viršininkai paskelbė esant 
suspenduotą. Bet darbininkai 
šito nepaiso. Mat unijos virši
ninkams nepatiko, kad darbi
ninkai jų nepaklausė: nelaukė 
kol fvyks *T)epartyvės tarybos” 
susirinkimas algų klausimui 
rišti.

SOCIALISTŲ BYLA
Byla užsibaigs šią savaitę.

ALBANY, N. Y., kovo 8.— 
Penkių išmestų iš New Yorko 
Įegislatnros- socialistų byla jau 
baigiasi. Ryto kaltintojų ir kal
tinamųjų advokatai užbaigs sa 
vo argumentus. Sekamą sa
vaitę bus paskelbta legislaturos 
teisių komisijos nuosprendis. 
Socialistai tečiaus nesitiki, kad 
komisijos nuosprendis butų be 
šalis, nes loji komisija visą lai
ką nedvejodama rėmė kaltin
tojus. Faktinai tai yra tie pa
tįs žmones, kurie ir kaltino ir 
dabar teis..

Jeigu (Socialistų reikalavimas 
gražinti juos legislaturon nebus 
išpildytas, jie visą dalyką per
kels į augštesnį teisiną.

Legislaturos užsispyrimu ne
patenkinti ir patįs New Yorko 
republikonai. Tūli jų jau rei
kalauja, kad republikonų par
tija išleistų viešą pareiškimą, 
jogei ji su legislatorių žygiais 
nesutinka.

DEMOKRATAI NOMINUO
SIĄ VVILSONĄ.

KANSAS CITY, kovo 8.r-r, 
Užvakar naktį čia laike spyčių 
vienas demokratų partijos ly
deris ehieagietis James Hamil- 
ton Lewiš (buvęs senatorius). 
Be kita jisai pareiškė, kad bu
simoji demokratų partijos kon
vencija dar kartą nominuo
sianti prezidento vietai dabarti
nį Jungtinių Valstijų preziden
tą, Wilsoną. Geresnio ir po- 
puleresnio kandidato ji nė nos, 
turinti. . . ■

[Nesenai buvo paskelbia, 
kad Wilsonas nominacijos ne
bepriims].

ATSISAKO SEKTI 
GOMPERSĄ,

Nominuos Darbo Partijos 
kandidatus.

HAMMOND, kovo 8.—India
nos darbininkai atsisako sekti 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą, Samuel Gompersa, 
būtent “nubausti priešus, rem
ti draugus.“ Kitais žodžiais, 
balsuoti tik už “gerus“ repub
likonų ir demokratų partijų 
kandidatus. Lake paviečių dar
bininkai vakar nominavo savo 
kandidatus, Darbo Partijos na
rius. Kandidatų surašąs dar ne
paskelbtas.

V1LLOS BANDITAI UŽPUO
LĖ TRAUKINI.

Apiplėšė šimtą pasažierių.

EL PASO, kovo 8.—Ekspre
sinis Mexico City traukinis, 
ėjęs iš Chihuahua į Mexico 
City, praeitą ketvergą tapo už
pultas ginkluotų žinomojo Me- 
xikos banditų vado, Francisko 
Vilios, banditų ir sustabdytas, 
šimtas pasažierių išvyta iŠJran 
kinio ir kiekvienas turėjo su
dėti jiems [banditams] visa, kų 
titirėjo vertesnia ir naudinges- 
nia. Po to banditai visiškai 
sunaikino traukinį, o pasažie- 
riams liepta eiti peštiem^

Valdžia pasiuntė kariuorhe- 
nę sugauti piktadarius.

Portugalijos geležinkeliečių 
streikas užsibaigė.

MADRIDAS, kovo 8.—Portu 
galijos geležinkeliečių streikas 
užsibaigė. Kokiomis sąlygomis 
—dar nežinia. Bet pašto ir te
legrafo darbininkų streikas dir 
tęsiasi.

Streike motu daug žmonių 
buvo areštuota.

PATI VALDŽIA DEPORTUO
SIANTI RADIKALUS.

Pasiūlymas leisti jiems 
patiems išvažiuoti atmesta.

WASH1NGTON, kovo 8.~ 
Darbo departamentas užvakar 
atmetė tariamųjų radikalų, ku
riuos areštavo justicijos depar
tamento agentai laike nesenai 
surengtų “raudoniemsiems” iš
gaudyti ablavų, advokato Char 
les Bechto pasiūlymų- leisti 
areštuotiemsiems žmonėms pa
tiems sugrįžti į savo gimtąsias 
šalis.

Pasiūlymas atmesta todėl, 
kad, valdininkų manymu, lei
dimas grįžti jiems patiems reik 
šių tai, joge! dabar deportuoja
mieji žmonės už kiek laiko ir 
vėl galėtų grįžti į šių šalį, ir 
valdžia butų bejiegė juos sulai
kyti. Nes tada jie galėtų aiš- 
kinties, kad šių šalį apleidę sa
vanoriai.

Valdžia pati juos deportuo
sianti. Tada grįžt į šių šalį jie 
nebegalėsiu, o jei grįšią busiu 
baudžiami.

NEMAŽAI REIKALAUJA.

Valdžia turinti supirkt visą 
“viskę” ir—

WESTERVILLE, ()., kovo 8. 
—Nacionalis prohibicionistų 
lygos headųuarteris čia paskel
bė “manifestą.“ Tas “manifes
tas“ yra toks: Jungtinių Valsti
jų valdžia būtinai privalo su
pirkti visų degtinę, kuri dabar 
laikoma sandėliuose ir kurios 
yra nemažiau kaip šešiasde- 
šifrilš iniliony galionų. Po to 
vaMžta turinti padarri iš jos 
negeriamąjį alkoholių ir parda 
vinėti kur reikia.’

Vienas vietos valdininkas te
čiaus pareiškė, kad šitą “biznį“ 
valdžia turbut sutiksianti už- 
leist patiems prohibicionistams. 
O tai dėlto, kad, viena, valdžia 
nesutiks statyti bravorų, kur ta 
“viskę“ butų galima perdirbti 
ir, antra, nenorės daryti sau be
reikalingų nuostoliu. ,

EGYPTUI GRŪMOJA— 
BADAS, .

LONDONAS, kovo 8.—Iš 
Cąiro pranešama, kad Egyptui 
ir vėl grūmoja badas. Kad iš
vengus galimų maisto riaušių, 
valdžia pasiėmė savo žinion 
maistui pristatyti ir padalinti 
įmones.

ŠALČIAI TEXAS VALSTIJOJ. 
Sunaikino daug derliaus.

DALLAS, Tex., kovo 8,—Bė
giu kelių pastarųjų dienų Tex- 
as valst. butą didelės šalnos. Ku 
riose-nekuriose vietose vanduo 
buvo padengtas ledu. Sunaikin
ta daug derliaus.

, f .

SUDEGĖ DAUG TABAKO.
DAYTON, O., kovo 8.—Už

vakar naktį gaisras čia sunai
kino didžiulį American Suma
tra tabako kompanijos sandėlį. 
Nuostolių pridaryta už vienų 
milionų dolerių.

Užsidegė laivas.
BOSTON, kovo 7.-Čia gau

ta bevielis pranešimas, kad pir- 
klybinis laivas Bushrod, plau
kęs iš Norfolko į Na n tęs, užsi
degė ir reikalingas ūmios pa
galbos.

Areštavo pasikėsintojus.
BERNAS, kovo 8.—Ant švei 

carijoe-Austrijos rubežiaus va
kar areštuota keturi įtariami 
pasažieriai, bandžiusieji pabėg
ti Austrijon. Policija mano, 
kad tai tie patįs žmonės, kur 
andais padėjo bombų Jungtinių 
Valstijų konsulate.
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Kas Dedasi Lietuvoj
žemės ūkio pr. sąjunga, turi 
247 narius.

f.*/

JURBARGAS. Žemės ūkio 
darbininkų prof. sąjungoj daly
vauja 900 narių. Darbininkų 
padėtis sunki. Algos menkos. 
Vietomis mokama tik 25 rub. 
algos. Butai kai kur dangumi 
dengti be langų, be pečių ir nė
ra šulnių. Savininkai darbinin
kams duoda blogą duoną, veik

iš dirsių keptų

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Marahall Fieh 
181h fl. Ruim

Annaa
* 18th fl. Ruimas 1817 

Phone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North We«tera Are, 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

K-SpinduliaL Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

VELIONOS dvare paliuosuo- 
ta nuo darbo Mykolas Dočkus, 
kuris tame dvare išdirbo 15 
metų, Juozas Dulailis, tame 
dvare dirbo 7 metus, Juozas Lu 
kokius, dirbo 7 metus. M. Jur- 
šaitis. dirho 12 metų, Jonas 
Mickus, dirbo 6 metus. Nuo 
darbo dėlto jie paliuosuoti, kad 
gynė darbininkų reikalus ir po 
narna nepataikavo.

RAISIOGALOS apylinkėje 
kuriasi žemės ūkio darbininkų 
pr. sąjunga. Narių jau yni įsi
rašiusių 1 sąjungą 76. '

. ------- ^-nr
RAUDONfiS valsčiaus Žain-j 

kaus dvaro apylinkėje gyvuoja

DIDELIS
ATIDARYMAS
Victor debatų Sakrovos

4719 So. Ashland Avė.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA ■ 

SOUTH SIDĖJE

čebatai Vyrams, Moteriškėms ir Vaikams.

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas.
Mes esame tikri, jog užganėdinsime jus.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę Kauno. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M..
, GeneraJis štabus < 1'

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
. LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI,

< Boston, Mass.
šiuomi tgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendi’ovę“ Amerikoje 

rinkli prenumeratų “Kariškių žodžio’* laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

, (Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio*’ Redaktorius.

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, • Boston, Mass

f Norim Pirkti Namų
1/

Kas turite namus apie Brishton Park, Gar- 
field Boulevard, Roękvvell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

PANDĖLIO valsčiuje jau 
nuo lapkričio 25 dienos gyvuo
ja žemės ūkio darbininkų pro- 
fes. sąjunga* Tyri virš 300 na
rių. Kuriasi ir amatninkų są
junga.

RASEINIUOSE gyvuoja juo- 
darbių pr. sąjunga, turi 130 na
rių, adatos sąjunga turi 35 na
rius, odos — 25 narius, tarnau
toj ųr-20 narių. Viso profesinės 
sąjungos turi 210 narių.

ROKIŠKIO žemės ūkio darbi
ninkų profesine sąjunga 
192 narius.,

UKMERGŠ3 darbininkų 
junga turi 400 narių.

turi

sų-

ūkioNAUMIESČIO žemės 
darbininkų prof. sąjunga turė
jo 183 narius. Dabar sąjungos 
veikimas sustabdytas.

PRIENŲ žemes ūkio darbi
ninkų prfs. sąjunga turi 150 
narių.

BALBIERIŠKIO valsčiaus že 
mes ūkio darbininkų pr. są
junga turi virš 100 narių.

JANKŲ ir LEKRČIŲ mažužc 
mių sąjunga turi virš 150 narių

MAŽEIKIAI. Garsusis žino
mo Plechavičiaus pagelbinin- 
kas špichold buk latvių kariuo
menės sušaudytas, kaipo buvu
sių bermontininkų agentas.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Mazgų, Mažeikių apskr.
Barbora Ligeikienė rašo savo 

seseriai Mortai šaltienoj, Har- 
risburg, 111.:

Kaip tik prasidėjo karas, tau 
ir mes pradėjome vargti. Mais 
tą ir kitokį turtą kasėme į že 
mę; apsieidavome su įjulvėmi 
ir šiaip taip mitome. Kiek bai 
mes, o ir koks tas turtas iš že
mės iškastas,, supuręs, pašmir 
dęs buvo musų valįL< ir tokie 
pat apdarai.

Vasario mėti. 1919 m. atėjo 
bolševikai ir suėję pas mus 6 
vyrai sušaukė sodžiaus gyven
tojus ir laikė prakalbą, kaip jie 
parėję pas mus padirbs tvarką 
ir kaip lengva bus gyventi jų 
programą įvykinus. Tada aš jų 
paklausiau: “Vyreliai, ar bu? 
mums laimė ant žemės, kokią 
laimę Čia mums skelbiate?” Jie 
atsakė man: “Miela drauge Li- 
geikienėle, po 10 metų tikrai 
bus rojus ant žemės padary
tas.” O po tų žodžių įrėmė jie 
man į krutinę ginklą šaukda
mi: “Pataisyk mums gardžius 
pietus”. Aš sakau jiems: “Iš 
kur aš pataisysiu tuos pietus, 
kada mums tikrai bira utįs i 
šašai.” “O jus buržujai, jus ne
norite mums kotletų su bulvė
mis duot į,” Šaukė jie. Aš pati 
striuke pavaišinau bolševikus ir 
išviriau jiems šutinį su avies 
šonkauliais. Jie per 6 nedėlias 
savo buvimo padirbo badą ir 
net išvalgė plutas iš iš ubagų

Po bolševikų atėjo kolčaki
ninkai sji didžiu trenksmu, 
piešdami žmones, atimdami gy 
vybe, kojas ir rankas ugnimi 
degino. Atėjo ir pas mus penki 
kolčakininkai. Labai jų išsigan- 
dom. Aš stovėjau prie pečiaus 
ubagiškuose rūbuose, o mano 
tarnaitės ėjo su jais po kietis ir 
kambarius, pinigus ir kitą kas

A. Olszevvskio Kreditorių Atidon ■
Atėmimui iš Trustee Kulio aptiekus namo ir Ą» Olszemskio ofiso namo, A. Olsze\vskio 
kreditoriai susirašė ir sudėjo pas mane daug Trust Certifikatų. Taigi užbaigimui to rei
kalo šiuomi atidarau.savo ofisą visiems A. Olszew#kio kreditoriams, kurie prie atėmi
mo bendrovių, tos pačios, kokios,Ibuvo prie dėti. Pasiskubinkit susirašyti visi!

Išlygos atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams tų naivų, ir tam tikslui sutvėri
mo bendrovių, tos paįius, kokios buvo prie su t vėrini MLRGOS ir MILDOS bendrovių. 
Išlygos atėmimo tų namų iš Trustee yra visiems apskelbtos Chicago Tifle and Trust 
Co...Trustee. . .

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust (Sertifikatus,
Užsirašymo valandos nuo 10 ikįv12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. vakare.

Jv J. HERTMANOWIGZ, 3133 Emerald Avenue, 
NOTARAS * z

P-. S. Išdirbu visokius dokunuąitus reikaluose Lietuvoje,
Chicago, UI*

Kodai Tūkstančiai žmonlŲ Ir 
Vaiky Miršta ka& niBtą nuo 

Plaučly Uždegimo.

FARMA 40 AKERU
Juodu žeme su moliu, geri budinkui, Sodas. Upė teka per ganyklą; 4 melžiamos karvės* 3 telyčios, 2 arkliai, 
4 kiaulės, 80 vištų; visi padarai, vežimai. Viskas, kas tik reikia. 2 mylios nuo gražaus miesto Kart, prie žvy- 
rinio kelio. Tarp Lietuvių Ūkininkų. Viskas parsiduos už $5,000.

Daug visokių farmų mažų ir didelių, galima pirkti su gyvuliais; kaip nori. Adresuokite:
AMERIKOS ŪKININKAS, P. O. Box 96, Kart Michigan

geresnio imdami. Mano vyras 
Antanas stovėjo šiaudų rykėje, 
arkliams suėmęs nasrus, kad 
nežvengtų. KoAčalk i ninkama
nebeužteko musų turtų, bet ir 
mes moteriškes, buvome pavo
juje kolčakų laike. Jie plėšė ir 
draskė mergaites ir bobas; bė
jome iš namų į laukus, krito
me į griovius, į vandenį ir iške- 
’ę galvas iš vandens žiūrėjome 
kur kolčakininkai ejna.

Dabar gi gyvenam gerai, esą- ( 
me pavalgę, turime 4 arklius ir 
G karves.

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

Tel. Drover 9687.

i Iš Šunskų, Suvalkų r. I 
s J. Bielskis rašo A, Lemonta-
vičiui, Chicago:

Daug apie jus kalbėdavome, 
tęs kada Amerika įsimaišė į 
idįjį karą buvo Jcalbama ir lai 

iraščiuose rašomd, kad Ameri-; 
os valdžia pareikalavo iš visų 
migrantų išsiimti pilietiškas, 
opieras ir paskui mobilizavo 
isus vyrus iki 40 metų. Tai 

nes manėme, kad jus visi ka- 
•iaujale Tpmuįj.os frontuose

Į Tie§ vbktečlŪS'. * " ** * | 
Dabar apie didįjį karą Lietu- 

oje, Kaip perkūno trenksmas 
įerėjo žinia, kad karas jau par 
idėjo. Mes buvome labai nu- 
ngandę. ir manėm, kad gyvi 
ikti negalėsime.!’ Mes nepasiti
kėjome kad rusai atsilaikytų 
prieš vokiečius, o vokiečiai mus 
visaip gąsdino, taigi mes labai 
bijojom. Bet pirmą kartą atė
jus vokiečiams pasirodė visas 
ių baisumas, plėšė iš žmonių 

| kas papuolė, gyvulius ir visą 
turtą, ,o po kelių savaičių jie 
vėl išėjo sau. Sulaukę rusu 
džiaugėmės ir manėm, kad 
daugiau vokiečių » nesulauksi
me. Bet atsitiko priešingai 
Prieš pat užgavenias matom, 
kad jau rusai eina, o ateina vo
kiečiai okupantai, su kuriais 
iau turėjome apsiprasti ir gy
venti apie 4 metus. Kaip jie nu 
čijp mus kaip galėdami ir įma 
nydami ir kaip vokiečiai elgėsi 
su mumis, laiške nesurašysi. 
Plėšė žmonių turtą, ypač ark
lius, kad mažai jų beliko, žmo
nes areštavo ir vienus laikė vie 
tos kalėjimuose, o kitus varė 
Vokietijon, kitus gi čia prie 
visokių darbų mučijo, kai
mus, miestus degino. Ir musų 
nusę kaimo sudegino. Pilviškiai 
irgi- beveik visai sudeginti, ma 
žai kas beliko. Vilkaviškis ir 
Mariampolė išliko sveiki.

Jūsų tėviškėj visus gyvulius 
atėmė, arklius, net du kartu 
pirko, bet ir vėl atėmė. O nusi
pirkt arklius buvo galima ši* 
taip. Kur naujai užima kokį 
kraštą ir dar visko nespėja pa
imti, žmones pasikavoja ir pas
kui skubinasi parduoti, tad ir 
gaudavoni nusipirkti. Taip 
skurdom, vargom* paskui ap»i- 
pratom ir buvo gerai.

Kada santarvininkai perga
lėjo Vokiečius ir didysis karas 
užsibaigė, tada ir mes, lietu
viai, pradėjome sprandą tiesti 
ir galvas augštyn kelti. Pradė
jome statyti Lietuvą nepriklau 
soma valstybe ir manėm lais
vai gyventi, bet štai Rusijos 
bolševikai pradėjo į musų te- fijenis Trošis pasikorė,

3321 So. Halsted St.,
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlj, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai, pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų.......$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $25.00

Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bonds.

F □ R C O N S T i P AT I

CARTER’S SIXTYYEARS 
THE WORLD’S 
MOST PERFECT 

' LIVER’AND BOWEL 
| REGULATOR.

DEMAND THE GENUINE

LITTLE LIVER 
1PIL

1 PI isJ* |rį!!>-**^BeanngS1gnaturc t

PŪRELY VECETA3LE
žynę škverbties, paskui lenkai, ( 
kolčakininkai, bermontininkai, ; 
r tt., apstojo mus iš visų pusių, 
) mes likome viduryj ir gina- 
nes nuo visų priešų ir mano-

Dabar pas mus nelabai leng
va gyventi, viskas brangu, pi
nigai mažinusi, maisto neper- 
laugijiusia, ir tą patį šniugle- 
riai kitur gabena, tad bednie- 
nems nelabai lengva pragyven-

Iš Kuršėnų, Šiaulių apskr.
Barbora Žalienė rašo švoge- 

riui Jonui Žaliui* Donphann, 
Mo.:

Palikau viena* Nebeturiu vy
ro ir Pranciška. Abu numirė 
vieną dieną ir vieną adyną, Pra 
buvo dvi dienas ir dvi naktis 
be. žvakės ir be žmogaus. Už
puolė baįsios ligos, tai bijojo vi
ii eiti. Po dviejų dienų pribu
vo iš valsčiaus furmanka ir iš
vežė. Mirė jie spalių 10 d.,
1917 m. O aš pati galvos nepa
kėliau., Sirgome 4 du išgijo, o 
Ju mirė. Aš ir Barbelė išgijau* 
a Jonelis buvo služboj, niekas 
neatleido nė paveizėti. Aš pra- 
drgau 4 mėnesius, pravalgiau 
visus savo skurlelius* o kaip sa 
vo nieko neturėjau, tai kas iš 
miela Širdys tės atnešdavo val
dyti. Kaip vyrai išmirė, netu
rėjome nieko ne karvės, tik 
vieną žilą ožkelę.

Apie Baltramiejų nežinom 
nięko. Jis kaip išėjo į karę. 
1914 m., taip nieko nežinome. 
O brolienė numirė gruodžio 13,
1918 m. Karuselę griaustinis 
nutrenkė. Zoselė irgi numirė. 
Dar paliko 4 be jokio apiekuno.

Jūsų tėvelis Juozapas Žalys 
įpirš 1019 Trošienė numirė.

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS

• VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- . 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

S. Di LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
Sausta. Reikale meldžiu atsi-

ukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 28 Plaeo. Chicago, 1111 

Tel. Canal 2199.

DR. JOHN N. THORPB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1637 W.51 St. kampjtfarshfield av 
Valandos: Iki a ryto; nuo 3 iki

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tėl. Prospect 1157

...........  iii ■ i /

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

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

Iš Ežerėnų apskr.
Vienam musų skaitytojui ra

šo tėvai; kurių, sunūs liko su
šaudytas Lietuvos valdžios už 
dalyvavimą bolševikų valdžio
je:
t-' - ■ -Hn. - - ' . - .'.-i '

(Tąsa ant 3-čio pual.)

Todėl' kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šalti, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus kratinėje, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojau* eikite i vaistinę tr 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet, 
,bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
sainiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių: kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariupse 
ir reumatiškus skausmus.
. Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO^ 
2633 West 471 h St.. Chicago, III.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

S
 yra jums užtikrinimu, 
jumsf atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas Žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi- 

Mano asistentai yra 
žinovais. AŠ egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Ncsibijoktie ateiti Čia ir duoti a- 

tydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas npužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
inctristo kainomis. Jūsų akis yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite jo.

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

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

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

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais

stiklais.

Kas nori turėti gęrai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei " 
galvos skaudėjimus ir nedamati- ’ 
iną — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti , 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-Čios lubos

Kaipbaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą. • e

Valandos: Nuo 10 rylo iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

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

Kamp. Leavitt St. 
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną. 

........

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM- FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

Sanaikinimui bakterijų “Flu”, gy- 
ymui gerklės prasišaldymus, užde

gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytoju ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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

..............

Rez. 933 S. Ashland Bivd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25<4 , ’

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų. chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted $t. Chicago 
\ Telephone Drover 9693 • 

Valandos: 10—-11 ryto; 2—3 po pifet 
7*-8 vak. Ncdėlioms 10—12 dienąr
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Laiškai iš Lietuvos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Dabar aprašysime apie musų 
sunaus V. mirtį. Per karės lai
ką daug visko nukentėjome,-- 
kaip sumušė rusus, užkariavo 
vokiečiai, kaip apleido vokie
čiai, užkariavo bolševikai. Kaip 
buvo pas mus vokiečiai, V. mo
kytojavo. Kaip paėmė bolševi
kai, tai viskas pri e bolševikų 
suiro. V. buvo Išrinktas į val
sčiaus valdybą, visu žmonių bal 
savimu. Kaip išėjo bolševikai, 
užvąkle pačių lietuvių krikščio- 
nįs demokratai. Tie krikščio- 
nįs-demokrata i buvo labai prie 
šingi bolševikų partijai ir jeigu

kas prie bolševikų buvo išrink
tas nors į kokį valdybos komi
tetą. tai liko sušaudytas krikš
čionių-demokratų. Pas mus ši 
valdžia yra kunigų ir ponų 
buržujų, nes ir V. kunigai iš
davė, o. kareiviai sušaudė už 
priešą laikydami. Ir netik jis 
vienas liko sušaudytas, bet taip
gi daugybė ir kitų iš apielin- 
kes, kurie buvo valdyboj prie 
bolševikų. V. daug laiko slap
stėsi miškuose ir pas gerus žmo 
nes, bet besislapstant ir suga
vo. Tai kai jį areštavo,.mes vi
sur ėjohie 
galėjome, 
verkdami 
j ieškojom, 
kuriais jis 
nulaistčme. 
gelbėjo ir
Tad po 4 sutkų liko sušaudy
tas ir paalidotas ant tyro lauko, 
nė į grabą nedavė įdėti, kaip ko 
kį ne žmogų. Tai toki smutny- 
bė mums pasidarė, kad tokį 
narsų vyrą nužudė . be jokios 
kaltybes ir be šventų sakra
mentų V. mirė birželio 27 d., 
1919 m.

Mes nerimaudami storojd- 
mės kuoveikiausia, kad leistų 

į įdėti į grabą, bet sunku buvo

iv storojomės kiek 
kur žinojom visur 
stojom ir pagelbos 
Visus tuos takus, 

vaikščiojo ašaromis 
Bet niekas ne

klausyti nenorėjo.

tas leidimas gauti. Bet paskui 
gavome leidimą ir liepos 17 d. 
įdėjome į grabą.
laika mes ašarų išliejome, kiek 
sveikatos padėjome, kol leidi
mą gavome, nes muaų niekas 
nė artyn nenorėjo prisileisti.

Sušaudytojo V. brąlis rašo:
Aš buvau patekęs į karinome 

nę, bet aš neturėjau sumenės 
tarnauti ir bėgau nurito iš ka
riuomenės. Tai ir tiš nežinau 
kokios smerties sulauksiu. Da
bar jie mane gaudo. Ir jeigu su 
gaus, tai liksiu sušaudytas, 
kaip mano mylimas brolis V. 
Bijodamasis smerties slapstaus 
po miškus ir laukus. Tad Die
vas žino ar beteks daugiau su 
jumis pasimatyti, o gal tai pas
kutinius mano žodžius skaitote.

|Dr. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

. tuščias, kada pra 
^XsĮMwin\ nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
wX pagerinta Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at

• B kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

A. PCTRATIS ’■ S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ĮSTATE- INSURANCE

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOTA H MUŠ AS

3149 So Nalsted Street. Chicigo llhnoii 
~~ LtPHONt Boulevard 611

švo
Chi

keti-

BUREAU
\ ■ \ t S 'k * V' •'

Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- 
tic Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovią vietą: 
35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- i 
roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir- ■ 
miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus '
siuntinius su drabužiais; . • \S

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos {J 
kursą, greitai ir saugiai; . _ ■

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpi- " 
narna laivakortės, pasportai ir 1.1.

Veda turto ir žemės reikalus; - i
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Baltic Consultation Bureau, Ine. ■
35 So. Dearborn Street, Room 206, Chieago, III. ■

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) i

Iš Vingrėnų, Rudamino vaisė 
Kalvarijos apskr.

Adomas Bickiunas rašo 
gerini Vincui Grebtiunui, 
cago:

Daug lako praėjo kaip
čiame vargą, bet nežinia kada 
pabaigsime. Dėkui Dievui jau 
biskį lengviau, negu kad kaip 
buvo prie prūsų, ale vis daug 
reikia kentėti, tik nebetaip bai
su, bo savo žmonės, ir savo kai 
ba, možna susikalbėti ir pasi
teisinti.

Dabar valdžia tokia, kaip 
pirma buvo. Gminuose vaitas 
ir sekretorius ir kaimuose šal
tišiai; paviete taipgi visi virši
ninkai, o toliau tai ne mes patįs 
nežinome. Valdžia yra, vaisko 
jau nemažai yra. Iš pradžių bu
vo tik savanoriai, dabar, jau 
penkių metų suėmė po neva
lia. Tik, žinoma, sunku, bo vai
skus reikia gyventojoms užlai
kyti, o viskas sunaikinta, pusė 
žemės nesėta, bo nėra gyvulių, 
o geriausios vietos išdegintos. 
Katrie gyvena, tai negali ište
sėti, viską (hiodami į valdžių: 
gyvulius, javus klanuose, sura
šo ir reikia atiduoti; sviestą, 
lašinius, audeklus, viską kas tik 
yra gaspadorystėje ir pinigais 
reikia duoti į valdžią. O viskas 
kromuose labai brangu, kas 
pirma buvo-lcapeikh, tai dabai 
10 rublių. Teisybė, brangus 
javai ir gyvuliai ir kas turi 
daug žemės, o nesudegęs, tam 
gerai, bet kam reikia pirkti, tai 
visai sunku. Valdžia kai ima, 
tai moka pigiai, ale perkant 
valnierris labai brangiai^ atsiei
na. Rugiai būna po 200 rub. 
kartis, kviečių 300 rub. ir 11.

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
už kiekvieną dolerį.

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

* * tą 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.

Lietuvon ir yra išmokami į vien

tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre

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

sijajievirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Saliitaras 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- 
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Saliitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylįstų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais pptąrių nųpšjrU£iąi ~

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chieago, IU.

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

3149 8. Morgan st., kerte 32 st.
Chieago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviam* iinoma* per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akuierls.

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

Ofisas ir Labaratorija: USB W« llth 
St. netoli Pisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 plriu, ir 
8 vakarais. Telephooa Canal 8118. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chieago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii pe trinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
Iub. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis 
kitę toa geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 

* musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■13103 So. Halsted 8L, Chieago.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- C* A Q H 
ja verte, ir Laisvės’Bondus pilna pinigine verte. 4^ H .

J. G. SAŲKHEIM & CO, 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ket vergais 
fr Subatomis 9—9

labai geri, rugiai menki, ba 
sniegas išgadino, tai* ir mums 
duonos biskį brokas. Vasaro
jaus tai bus tiktai mums šie
met nieko nereikia duoti į vald
žią, bo sodžius išrinko už šalti- 
šių, o šaltišiai neduoda nė javų, 
nė gyvulių.

Iš gyvulių mes turime 2 kar
ves ir šimet daaugo kitas ark
lys, bo kaip prusai buvo, tai tik 
vieną turėjom, nes ant mažos 
žemės nevalia buvo laikyti dau 
giau. Bet ir tai butų paėmę, 
bet užkrėtė parkais mus kume
lį, tai liko nepaimtas, kitų ir 
paskutinius paėmė; aš parkus 
išgydžiau. Iš mus kaimo pru
sai paėmė 40 arklių, ale jau 
vėl dasiaugino, nes pas mus 
nesudegino, kaip kitur, tik me 
džius iškirto; reiktų stuną sta
tyti, bet medžių sunku gauti, 
arti jų nėra.

Bubelių Svedauckai numirė 
abu, Burbiškiu Jonienė 
liūnų ir gi numirė.

Apie jus suaukotas 
mes nežinome.

lės su lenkais. Lenkai stovi 
Barbiškiuose, o lietuviai Galu
tinose, Bėraanirikų paliuniuose 
lenkai, o Balėnuose lietuviai pa 
darė demarkacijos linijų ir ne
žinia kada jie perstos šitą bied 
na Lietuva gaišie, jau gal išnai-
kys visai.

Reikia badinn pastipę, 
nas hipd, plėšia ir gero 
pas mus.

Jusų tėvelio nėra gyvo, jau 
dveji metai kaip numirė. Ir 
Petronė numirė.

kož- 
nėra

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3332 S. Halsted St., Chieago, III.

GERA PRADŽIA.

Greb-

atjkas

Lietuvos Laisvės Fonde jau 
vėl apie 5000 auksiną.

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chieago, BĮ.

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

Lithuanian American Information Bureau

3114 South Halsted Street,. Chieago, IU

Iš Vingrėnų, Rudamino vale., 
Kalvarijos apskr.

Andrius Stankevičius, rašo 
Vincui Griebliunui, Chieago:

Apie vainas tai negalima ap- 
sakyc ir apraŠyc, kokius strio- 
kus turėjome. Girias iškirto, 
laukus sukasė ant duobių, baisu 
žiurėc. Sudegino Kručko Juro 
stubas ir svirnų granatos su
griovė.* Apie Kalvariją tai iš
degino visus gaspadorius įp pu
sę miestelio, nieko neliko. O 
apie uradzojus, tai pas mus bū
vu visai ne kas uyadacųai. Dvn-;

Ir dabar pas mus vainos dide

Kablegramu pasiuntęs perei
tą seredą Lietuvon 140,000 auk
siną, Lietuvos Laisvės Fondas 
visai savo kasą ištuštino. Bet 
suvargusiems / ir persekioja
miems Lietuvos darbininkams 
reikia urnai ir nesulyginamai 
daugiau pinigų, kad jie galėtų 
sėkmingiau kovoti su įsišėloju- 
šia ten reakcija, o ypatingai, 
kad rinkimas į Steigiamąjį Sei
mą jie galėtų išrinkti kuodau- 
giausiai darbininkų atstovų. 
Del to Lietuvos Laisvės Fondas 
šaukėsi j Amerikos lietuvių dar 
bininkų visuomenę, prašyda
mas aukų, idant umiu laiku bu
tų galima v81 pasiųsti tukstan- 
dftis ir. Šimtus tuksiančių tfuksf- 
rių.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėles ženklai

Dvasia

Dr. Charles Segal
Persikėlė i savo naują oflią 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vaL 
kų. Ofiso valandos nwo MMH 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovas tr 
moterų ligų.

TeL Drexel 2881.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojau ir Chirurgas 
Roselande: 10906 8. Mlchigaa At< 
Telefonai, Pullman 842 ir 8180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:30 
-7. TeL Yards 7U

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakai 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną. (.. -...-..... -... ......... - ----- ________

Į tą . atsišaukimą Amerikos 
lietuviai darbininkai pasirodė 
ne kurčiai esą.

Jie suprato svarbumą valan
dos ir didumą reikalo. Jie atsi
liepia gausiai.

Be paskelbtų Naujienose (su 
batos laidoj) aukų, Liet. Lais
vės Fondan per Naujienų Re
dakciją dar aukojo:

Petras Kikilas, Chieago, su
lig tos dienos pinigų kursu, vi
są 1000 auksinų, arba.. $11.50.

Izidorius Lietuvninkas, Chgo 
“truputį smulkių,” pasak auko
tojo, “Lietuvos reakcijai užpi- 
pirinti” ..................  $5.00

Viso ikišiol Lietuvos Laisvės 
Fondan per Naujienų Redakci
ją suplaukė $56.50, kas lietuviš
kais pinigais sudaro arti 5000 
auksinų. Ty tai vien tik iš Chi- 
cagos, nes kitų kolonijų Fondo 
atsišaukimas dar negalėjo taip 
umat pasiekt!. Reikia tikBtiea, 
kafl SSą flfiavąjtt Bus fctūtfų raku 
jau ir iš toliau.

.....■■■.....................  A ................. ....■Į , I 4..1

“Aušros”
e

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometro jos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Miseika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas.

NAUJIENŲ NAME
1789 80. Halsted 8t„ Chieago, HL
Valandos: 1 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Pitone Canal 817
1— ......................... 1/

NAUJIENAS”

Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIBUMA8 

VALANDOS: 0—13 ryta 
3—9 vakaro 

8368 8. Morgą* 81 Chieago, SU.

Tel. Canal 6222.

LIETUVIS DENTTSTA8
2201 W. 22nd & So. Leavitt Ma.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pallman SM, 
DR. P. P. ZALLYB 

Lletuvia Dantistas 
10657 Miehigan Ava, Roaelan*.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo t Hd 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 ▼. vik. 
8325 So. Halsted SU ChteagB*'

..... ..... ................................... .. ......... . ...

Vyrišky Drapanų Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinlmas. Vyrų Ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant atsa
kymo siutai ir overkotai viliai* 
sios stailAs ir konservatyvi a&odo- 
liai, 820.00 iki 845.06.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautal 81.99 iki 82849

Vyrų kalines 83.00 ir augiMau.
Vaikų siutai 85.66 ir *auklėU«.
Pirkite sau overkantus dabar 'pa

kol priei ateinančia tte| llpm- 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pOng aandb- 
U nežymiai vartotų tintą Ir 
kautų 88.50 Ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutaL 
ir tt. 810.00 Ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visa dieną iki 19 vai vak.

8. GORDON.
1415 So. Halsted St., OctaM

I
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Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, no 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams . S7.OO
Pusei metų...................................... 4.00
Trims menesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

tis. Jų “mokslas” butų ne-1 Stilsoną, Pruseiką, Jukelį, 
prigijęs pritariančiuose “ko-j Paukštį, Bimbą ir Baltruša: 
munizmui” darbininkuose, 
jeigu šie nebūtų buvę prie 
to prirengti.

Prirengė juos prie to ne-1 se buvo didvyris, 
žmoniški kovos budai,? ku
riuos per eilę metų vartojo, mas, pagalios, apsivalė nuo 
socialistų priešai.

Priminsime čia tiktai ke-|nizavo. į “komunistų” parti- 

 

letą pavyzdžių. Atsimenate, | J4> tai neapykanta prieš sa- 

 

kaip Dr. šliupas “kritikuo-1 cialistus dar labiau sustip

 

davo” socialistus? Papras-jrino juose palinkimą prie 
ti epitetai, kuriais jisai gar
bindavo socialistus, buvo 
“benkartai” ir “išgamos”. 
Kalbėdamas apie socialistų 
klesų kovos teoriją, jisai sa
kydavo : “Socialisto dantįs 
balti, bet aš bijočiau su juo | so darbininkų klesai. Ji tu- 

 

susitikti tamsiam miške”. | rėš kilti ir protiškai ir doriš 

 

Tiktai | Laike rengimo Lietuvių Die | kai kartu su pastarąja. Dar 

jausmą ir tą faktą, kad mi
nios, dalyvaujančios jame, 
susideda iš smulkios pramo
nės, amato ir sodžiaus darbi 
ninku. Nuosakios idėjos ne 
nukrintą gatavos iš dangaus 
į darbininkų galvas; jie atei
na prie jų ilgo plėtojimosi ir 
kovos keliu.

Tas idėjinis profesinio Lie 
tuvos darbininkų judėjimo 
“savotiškumas” tečiaus apsi 
reiškia daugiausia politinės 
kovos srityje, o politika nė
ra svarbiausia profesinių są 
jungų reikalas. Todėl ir 
augščiaus minėtieji pakrypi
mai nėra perdaug kenksmin 
gi jam.

Reikia džiaugties, kad Lie 
tuvos proletariato minios j : 

i.iS I jau organizuojasi.
pagelba organizacijų jisai Inos jisai “Vienybėje Lietuv-Įbininkų klesoje-gi tolyn vis 

 

gali iškovoti sau geresnį bu- j ninku” paskelbė straipsnį^ | labiaus ima viršų industri- 
02 vį ir laisvę.

12 
50 —---------------

Ch,<^ \ Žiaurumas parti-
... *5.00 . , .jų Kovoje.

$6.00
3.50

3.00
1.65
1.25

.65

tį: kuris sugebėjo “maliaus- 
kiškiau” keikties ir “kemė- 
šiškiau” meluot, tas jų aky-

O kada socialistų judėji-

tų elementų, ir jie susiorga-

žiaurumo. , Ir šiandie pas 
juos žmoniškumo nepaliko 
jau beveik nei šešėlio.

Taip tečiaus ilgai tęsties 
negali. “Komunistų” minia 
didelėje didžiumoje priklau-

Profesinis darbi
ninkų Judėjimas 
Lietuvoje.

Lietuvos darbininkai ėmė 
uoliai organizuoties į profe
sines sąjungas (unijas). Pa 
stebėtina, kad organizuojasi 
į jas ne titkai miestų darbi
ninkai, o ir sodžiaus, ypa
tingai dvarų, darbininkai. 
Kaikuriuose apskričiuose že 
mes ūkio dabininkų sąjun
gos jau priskaito j du tūks
tančiu narių ir daugiaus.

Kauniškis • “Darbininkų 
Gyvenimas” sako, kad visos 
Lietuvos darbininkų sąjun
gos turi jau apie 19 tukstan 
čių narių.

Tai yra, žinoma, ne kažin 
kokia skaitlinė, palyginus ją 
su kitų šalių organizuotųjų 
darbininkų skaičiais. Bet 
atsiminkime, kad keletas me 
tų atgal Lietuva beveik vi
sai neturėjo masinių darbi
ninkų organizacijų. Sodžių 
je jos apskritai ėmė dygti 
tiktai pereitaisiais metais. 
Kone visose šalyse unijų na
rių minios susideda iš mies
tų darbininkų, o Lietuvos 
mietuose šiandie darbininkų 
nedaug, kadangi tenai be
veik nėra stambiosios indus- 
tijos.

Netoli dviejų dešimčių 
tuktančių organizuotųjų 
darbininkųkų šiandie Lietu
voje yra jiega, su kuria kiek 
vienas turi skaityties. Da- 
barainiai Lietuvos valdonai 
žiuri į ją labai nemalonio
mis akimis. Kiek galėdami, 
jie stengiasi sutrukdyti jos 
augimą: areštuoja, grudžia 
į kalėjimus ir net ištremia iš 
Lietuvos profesinių sąjungų 
vadus, draudžia sąjungų su
važiavimus, persekioja jų 
spaudą. Sunaikinti tą jiegą 
jie tečiaus negali. .Valdžios 
persekiojimai veda tiktai 
prie to, kad darbininkuose 
stiprėja pasipriešinimo ir 
kovos dvasia.

Profesiniame Lietuvos 
darbininkų judėjime kartais 
apsireiškia pakrypimas į sin 
dikalizmą ir panašias idėjas. 
Bet tai yra visai nenuosta
bu, atsimotum t to judėjimo

1 Kova tarpe lietuvių socia
listų ir “komunistų” apsi- 
reišlcia. dažnai labai žiaurio
se formose. Ne vienas pro
taujantis darbininkas nusis
kundžia delei to.

Nors socialistai nėra an
gelai ir neretai pavartoja' 
aštresnį žodį prieš “kairiuo
sius” savo oponentus, bet 
kiekvienas žmogus mato, 
kad žiaurumu “komunistai” 
tūkstantį kartų juos pralen
kia. Jeigu iš “komunistų” 
pusės nebūtų tų piktų užpul 
dinėjimų ant socialistų, tai 
pastarieji, be abejonės, ves
tų su jais ginčus dar švelnes 
nėję formoje.

Peroganizuojant L. S. S. 
kuopas, buvo atsitikimų, 
kad “komūništai” pavarto
jo net kumščias prieš socia
listus. O kad jie be palio
vos keikia socialistus bjau
riausiais žodžiais, kad jie 
nuolatos stengiasi apjuodint 
kiekvieną socialistą asmeniš I 
kai, kad jie net nesisarmati- 
ja, nekultūringų žmonių pa
pročiu kraipyti įžymesniųjų 
socialistų pavardes, — tai 
jau pasidarė taip priprasta, 
jogei daugelis į tai nei ati
džios neatkreipia.

Šito “komunistų” žiauru
mo įkvėpėjais, deja, yra tie 
elementai, kurie turėtų švie
sti ir mokinti juos: jų vadai. 
Kolionių, asmenų niekinimo, 
pravardžiavimo ir kumščios 
vartojimo “komunistai” mo
kinasi iš savo agitatorių ir 
ypatingai iš savo organo 
“Laisvės”. Pastaroji kone 
kiekviename numeryje pas
kelbia kokį-nors naują keik
smą, o jos skaitytojai tuo 
jaus išmoksta jį ir ima juo 
“kritikuot” socialistus. Pri
vatiniuose ginčuose ir viešo
se sueigose jie tik ir svaido
si “judošiais”, “niekšais”, 
“smalaviriais”, “prostitu- 
tais” ir tt.

Ne kas kitas, kaip “Lais
vė”, pirmutinė pakišo savo 
pritarėjams ir tą sugestiją, 
kad socialistams reikią “duo 
ti”. Ir jie, pasimokinę iš 
jos, Chicagoje, Brooklyne ir 
kitur grūmojo padaryt soci
alistų kalbėtojams taip, 
“kaip vyčiai padarė Bago- 
čiui” arba kaip kitąsyk da
vatkos darydavo laisvama
nių agitatoriams.

Bet “komunistų” agitato
rių ir laikraščių redaktorių 
nekultūringumas nėra vie
nintelė to žiaurumo priežas-1

kad socialistai bus, “kaip ko
kie niekšai, imami už kete
ros”, jeigu išdrįs rinkti au
kas be Centralinio Komite
to leidimo.

Šliupas buvo populeriš- 
kiausias ir įtekmingiausis 
tautininkų vadas.

Ne geresni buvo ir kleri- 

I kaly kovos budai. Jie yra 
gana žemos rųšies visuomet, 
bet kartais stačiai nusileis
davo ligi barbarizmo laips
nio. Kada, pav. anąmet du 
valkatos nužudė kun. žeb'rį, 
tai klerikalų spauda per kele 
tą mėnesių varė keršto kam
paniją prieš socialistus, kal
dama į galvas žmonėms, kad 
tai buvęs socialistų darbas ir 
socialitų mokslo pasekmė. 
Kun. Kemėšis-gi mėgino į- 
steigti net “kruvino keršto 
jubilėjų” ir panaudot meti
nes kun. Žebrio mirties su
kaktuves minėjimui tos “so 
cialistų piktadarybės”.

Visi atsimena, be to, kun. 
Maliauskio misijas bažny
čiose ir jo plūdimus “Drau
ge”, taip-pat ir kun. Lapelio 
besąžiniškus skelbimus apie 
“socialistus vištvagius”. •

Tąja neapykanta ir kerš
tu, kuriuos socialistų priešai 
skelbė per daugelį metų 

Į prieš socialistus, užsikrėtė 
žymi dalis ir pačių socialis
tų. Priešų šmeižtai, begė
diški melai ir kolionės įtiki
no juos, kad žmoniškumas ir 
padorumas yra bereikalingi 
dalykai partijų kovoje. Ir 
jie ėmė eiti tuo pačiu keliu, 
kuriuo ėjo Šliupas, Kemėšis, 
Račkus, Maliauskis ir kiti.

Priešų kovos metodai ga
lėjo, žinoma, prilipti tiktai 
tai socialistų daliai, į kurios 
sielą dar nebuvo giliai jėju- 
sios socializmo idėjos ir kur 
ri dar nebuvo įgijusi augšte- 
snės, industrinio proletaria
to, etikos. Bet deja, tokių 
socialistų musų judėjime bu
vo nemaža. Karė ir Euro
pos revoliucijos atvarė į so
cialistų eiles tūkstančius 
naujų elementų, kuriems iki 
tol socializmo idealai buvo 
visai svetimas dalykas, žo
džiais jie neva persiėmė so
cializmo programą, bet j 
protavimai ir doros suprati
mai paliko senoviški, — daž 
nai tokie, kokius jiems įskie 
pijo savo pamokslais Lape
lis, Maliauskis arba Kemė
šis.-’ • •

Nenuostabu tad, jogei ši
tie elementai ėmė ir socialis
tų judėjime pritarti tokiems 
pat šlykštumams, kokius jų 
priešai vartojo kovoje su so
cialistais. Ir visai naturalis 
yra.dalykas, kad už savo va
dovus jie čionai pasirinko

nio proletariato protavimo 
budai ir etika, kurie neturi 
nieko bendra nei su kunigų 
veidmainiavimu, nei su vals
tiečių bukaprotiškumu, nei 
su junkerių brutališkumu, 
nei su “lumpenproletarų” 
(driskių, basiokų) cyniz- 
rnvi.

Musų “komunistų” lyde
riai turės arba reformuo- 
ties, arba minia galutinai 
atsuks jiems nugarą.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudo* žinia]

DETROIT, Mich. — Po at
laikytos čia Michigano valsti
jos Darbo Partijos konvencijos, 
darbiečiai visoj valstijoj pra
dėjo gyvą politinio darbininkų 
organizavimu’ kampanija.

[Fedoruotos spaudo* žinia]

NEW HAVEN, Conn. — A- 
malgamated Clothing Workers 
lokalus, po trijų dienų streiko 
laimėjęs 44 valandas darbo sa
vaitėje ir 20 nuošimčių algos 
padidinimą, stvėrėsi stropiai or 
ganiznoti visus* šios kolonijos 
rubsiųvius. Organizavimo kam 
panija sekasi gerai.

""T..........

[Federuotos spaudos žinia]

KALAMAZOO, Mich.—White 
Pigeon miestelio darbininkai 

dirbantįs Eddy pbpieros' fabri
kuose beveik visi iki* vienam 
lapo suorganizuoti. Visi jie yra 
arba Paper Makers arba Pulp, 
Salphite and Paper Mill Wor- 
kers unijų nariai. Abidvi tos 
unijos veikia išvien. Eddy po- 
pieros kompanija dabar padi
dino savo kapitalą iki 155 mi
lijonų dolerių ir žada būti di
džiausia pasauly popieros dir
bimo įstaiga.

[Federuotos spaudos žinia]

GALUMET, Mich. — Vietos 
unijos pradėjo stiprią agitaci
ją, kad suorganizavus visų Pull 
mano fabrikų darbininkus. Ka
dangi kompanija gavo užsaky
mu greitu laiku 
3,(M)0 vagonų, tai 
kad bus priimta 
naujų darbininkų, 
stengiamos taipjau

padirbdinti 
laukiama, 

tūkstančiai 
kurie bus

[Federuoto* spaudos žinia]

SUPERIOR, Wis. — Po to, 
kaip girių darbininkų organi
zacija, vadinama Lumber Wor- 
kers Industrial Union laikyloj 
čia savo konvencijoj nutarė 
stoti kovon su samdytojais dėl 
žmoniškesnio gyvenimo ir ge
resnių darbo sąlygų, tuojau di
džiuliuose kapitalistų laikraš

čiuose, kaip Chicago Daily 
News etc., pasirodė šitokie reik
šmingi skelbimai:

“Reikia vyrtą—kariuoineinės 
tarnyboje sargyboj -pareigoms 
eiti; turi hut tvirto sudėjimo 
ir be. alžvalgos klausyti įsaky
mų; turi būt nemažesni kaip 
5 pėdų ir 10 colių ir sverti ne
mažiau kaip 180 svarų. Rei-

kės tarnauti šiaurinės dalies gi- kartų dienoj. Kad apsaugojus 
riose. Visi aplikantai turi pri- žaizdas nuo musių, apibąrstyk 

■ jas smulkiai sutrintu naftali- 
• nu.

Nudegimai ir nušutimai. — 
Ant ^aizdų klok šaltas skaras 
pamirkytas skystime, padary
tame iš lygių dalių kalkių van
dens ir sėmenų aliejaus.

Skauduliai. — Atsitikime 
skaudulių visuomet visugeriau- 

| šiai tuojau kreipties pas gerą 
arklių gydytoją.

Šlubavimas. — Geriausis šlu
bavimo gydymas yra duoti gy
vuliui tinkamo pasilsiu., -Jeigu 
šlubavimo priežastis nėra žino
ma ąrba iš viršaus nematoma, 
gerai peržiūrėk arklio pėdą. De
vynios dešinitįs devyni iš kiek
vieno šimto išviršaus nemato
mų šlubumų gludi pėdoje. Vi- 
supirmiausiai nuimk padkavą 
ir jeigu ligos priežasties negali 
surasti ir prašalinti, kreipkis 
prie kompetentiško gyvulių gy 
dytojo.

Negalė, influenza, pažandės 
ir tt. Visais susirgimais suriš
tais su kvėpavimo organais,, vi- 

[ supirmiausia patalpink gyvulį 
geroj, erdvioj vietoj, apdenk su 
gune, duok užtektinai šviežio 
oro, užtektinai geriamo van
dens ant karto po biskį ir pa
šauk gerą gyvulių daktarą — 
veterinarą.

Azoturia. ----- Jei ligų ištiko

gyvulį lauke, ganykloje ar prie 
darbo, nevesk gyvulio į tvartą, 
nes tas labai suvargintų jį. Pri
žiūrėk jį ant vietos.kaip galima 
geriau; paimk vilnones gunes, 
sumirkyk jas šiltame vandeny
je ir išgręžęs užklok ant strė-. 
nų. Nieko nelaukdamas pa
šauk ambulansą ir nuvežk ar
klį į gerą gyvulių gydyklą.

Saulės užgavimas. — Prižiū
rėk gyvulį kuogeriausiai. Ant 
galvos ir išilgai nugarkaulio už
dėk ledo maišiukus ir duok ši
tokių vaistų: dvi unciji amoni- 
jos aromatinio spirito pras
kiesto šešiolika uncijų šilto 
vandens; taipgi vieną unciją ter 
pentino į puskvorlę sėmenų 
aliejaus; tada vieną unciją chlo 
rinio hydrato (chlorai hydrate) 
į Vieną Tfvėrlį vandėnš/‘T>(idk 
nuo trijų iki šešių kvortų šilto 
muiluotų vandens praliuosavi- 
mui vidurių.

Pasargos atsitikime dieglio.
— Niekados ne gainiok arklį 
manydamas, kad tuo prašalin
si mėšlungį. Tokiame atsitiki
me gyvulio žarnos gali būti ga- 
zo ištemptos ir pajiegų įtempi
mas gali perplaišinti jas.

[Neleisk arklį gulėti ir vo- 
lioties ant plikos kietos žemės, 
bet visuomet pataisyk jam gerą

duot savo amžių, savo patyri
mų ir geriausias rekomendaci
jas; jie turi būt šios šalies pi
liečiai. Tarnybos uždavinys— 
išnaikinti šioje musų Šalyj pa
vojų, kurs jai grūmoja, o tam 
mums reikia tinkamų žmonių. 
Rašykite adresu H. B., Daily 
Ncws.”

[F«d*ruoto« spaudo* iinia]

BiUTTE, Mont. — Dirbančios 
vietos departamentinėse san
krovose jaunos mergaitės pri
verstos naktimis pardavinėti sa 
vo kūną gatvėse, nestengdamos 
kitaip savo gyvastį išlaikyti, 
gaudamos už savo darbą san
krovose vos .$3.50 algos savai
tėje,—sako savo pranešime 

tam tikra miestiečių tyrinėtojų 
komisija.

[Federuotos spaudos žinia]

SEATTLE, Wash. — Polici
ja rado vieną rusą, Konstanti
ną Gabarevą, 55 metų amžiaus, 
bevalgantį iš dėžių, į kurias šei
mininkės verčia visokias virtu
vės atmatas ir sąšlavas. Nega
lėdamas gauti darbo, jis per ke 
tunas savaites maitinęsis iš tų 
sąšlavynų, ir buvo taip suvar
gęs, kad policija turėjo gaben
ti jį ligoninėn.

[Federuoto* spaudo* žinia]

P1TTSBURGH, Pa. — Plieno 
trusto fabrikai būriais atleidžia 
iši darbo darbininkus negrus, 
kurių samdytojai buvo prisiga- 
benę plieno industrijos darbi
ninkų streikui sulaužyti.

[Federuotos spaudos žinia]
CHICAGO. — Šimtas strei

kuojančių Piano and Organ 
Workers unijos narių įkūrė ko 
operatyvių draugiją, kuri pri
iminės užsakymus pianams tai 
syti. Jie tikisi gauti pakanka
mai užsakymų, kurie pirmiau 
būdavo siunčiami į didžiulių

KANADA.*

{Federuotos spaudos žinia]

- TORONTO. -E? 'Vielos miU’i-: 
ninkai be streiko laimėjo padi
dinimą algos ir savaitinį algos 
išmokėjimą. Jiems bus moka
ma $1 už valandą darbo.

[Federuotos spaudos žinia]

VANCOUVER. — Miško dar 
jų kompanijos nusitarė stoti 
tovon su miško darbininkų in
dustrine unija. Visose “kem
pėse” tapo iškabinėti dideli 
plakatai, kuriais samdytojai 
skelbia, kad nuo šio laiko miš- 
co pramonė busianti vedama 
“on the open shop principle.”

ŠVEDIJA.
{Federuotos spaudos žinia]

STOKHOLMAS. — švedų so
cialistų partija išleido aštrų pro 
estą prieš Vokiečių “social

demokratinės” valdžios vyki
namą baltąjį terrorą. Partija 
atsišaukia į Vakarų Europos 
darbininkus, kad jie stengtus 
sutverti visame pasaulyj opini- 
ų prieš tą reakcingą valdžią, 
turi remiasi brutalinc spėka ir 
stengiasi užčiaupti burną dar- 
jininkų klesai, persekiodama ir 
smaugdama jos spaudą.

Niekuomet neįdausyk patari
mo jokio arklių “žinovo,” bet 
reikale pašauk kompetentišką 
gyvulių gydytoją.*

Niekuomet neduok nė

Riebumai gamina tinkamą pa- 
virš į susikrovimui dulkių ir 
purvų, kurie žymiai pablogina 
žaizdą. Prašalink priežastį, nu 
imdamas naštą ir kiktus, kurie 
pagimdė žaizdą.

Pasargos atsitikime įvairių 
žaizdų. — Niekuomet nemį. 
gink užsiūti jokios perkirstos 
arba perpjautos žaizdos, nes 
pa našios rųšies žaizdos pas ar
klį retai tepasiseka užgydyti be 
atsiradimo pūlių. Pūliams atsi
radus, reikia juos išspausti.

Niekados nevartok vieną ap
rišalą kelis kartus. Visuomet 
reikia vartoti švarus aprišalas.

Pasargos atsitikime šlabu- 
mo. — Niekuomet nemėgink 
gydyti šlubumo įvairiomis gy
duolėmis, bet kreipkis pas gy
dytoją. Nedėk jokio priekaito 
(daiktas, kuris kaitina) ant ar
klio pėdos be veterinaro patari
mo.

Neleisk gyvuliui stovėti viena 
koja aukščiau, kita — žemiau, 
bet žiūrėk, kad pėdos butų vi
suomet ant lygaus paviršio.

Pasargos gydyme akių. — 
Niekados netrink sergančios a- 
kies jokiais milteliais. Tai yra 
neprotingas ir žiaurus pasielgi
mas, kuris padidina skaudėji
mą ir apsunkina gydymą.

Niekuomet nevartok akinių 
arba neaprišk gyvulio akių, nes 
jis lyįįiai kuip ir jus nori maty
ti, Nelašink jokių gyduolių .į 
sergančią gyvulio akį be pata
rimo gero gyvulių gydytojo.

Pasarga gydyme dantų. — 
Mažiausiai du kartu į metus 
Jaša uk kompetentišką vetera- 
narą peržiūrėjimui arklio dan
tų, nes tas prašalins daug nes
magumų kaip gyvuliui, taip ir 
jums.

Pasargos šėrime ir girdyme. 
~ Niekuomet nešerk sušilusio 
arklio, ir neduok jam gerti tiek 
vandens, kiek jis nori,

Negirdyk tuoj po pašėrimo; 
mažiausiai praleisk vieną va- 
andą laiko. Visuomet pagir

dyk prieš šersiant.
Nepavydėk duoti arkliui sė- 

enų maišalo mažiausiai du 
tartu į savaitę, pridėdamas sau 
ją druskos ir saują semėnų mil 
tų. Arklys tą myli.

Visuomet laikyk priešais ar
klį padėjęs druskos, nes ji yra 
jam labai naudinga ir reikalin
ga. )

Niekuomet nepirk nelikusio, 
pigaus pašaro. Už gerą pašarą 
pats arklys tau užmokės. Neuž
miršk, kad arklys prie kiek
vienos progos myli paėsti žalios 
sultingos žolės.

Neužmiršk, jei arklys buvo 
pašertas apie kokią šeštą valan
dą iš vakaro, duoti jam viedrą 
šalto tyro vandens apie devintą 
valandą ryte, nes tas labai jam 
tinka. Neleisk apsisnargliojil
siam arba apsiseilėjusiam ark
liui gerti iš lovio. —A. Dvylis..

Ūkininkų Balsas
Apie arklius

KAI KURIOS LIGOS, GYDY
MAS, PATARIMAI.

Pratritnos žaizdos. — čia ga
lima priskaityti visas išlauki
nes žaizdas, yra Iriu tas su nėge'- 
ra i pritaikytais kinkinis ir pa
našiai. Taip greit, kaip tik pa
sidaro žaizda iš priežasties kin- 
ktų, nuimk kinkius, numazgok 
pratrintas vietas su kastiiiniu 
muilu (castile soap) ir šiltu 
vandeniu. Vartok sekamas gy
duoles: 1 unciją dubinės rūgš
ties, 1 'unciją komparinio spi
rito, 8 
pridėk 
kad 
kvortę. Su tomis .gyduolėmis 
plauk pratrintas žaizdas keletą

uncijas alkoholio ir 
užtektinai vandens, 
darius visą pus-

jokio- 
sodos 
ji ga

mina gazus viduriuose ir skau
dus neišyenglinas vėmimas ga
li labai pakenkti arklio sveika
tai. *

Niekados nevartok liavonaso 
(aconite), nes jis yra labai pa
vojingas nuodas ir gali , būti 
vartojamas vien tik su žinia 
gydytojo.

Pasargos atsitikime plaučių 
ir kvėpavimo ligų. — Niekados 
nevartok nė jokių gyduolių, ku
rios kada nors išgydė tavo kai
myno gyvulį, bet jos gali pas
maugti tavąjį.

Niekuomet netikėk pasa
koms, kad garu sutinimas šner
vių yra naudingas. Toks pasiel
gimas yra labai žiaurus, pavo
jingas ir dažnai pagimdo plau
čių uždegimą, kas gali privesti 
gyvulį prie mirties.

Nelaikyk arklio troškioj, pra
stai išvėdintoj kūtėj manyda
mas, kad jis nušals nuo šviežio 
oro. šviežias oras tokiam gy
vuliui yra labai reikalingas.

Pasargos atsitikime nuoskau 
dų ir nutrynimų. — Niekuomet 
nemėgink pąts gydyti skaudaus 
sprando, jei neturi, apie tai at
sakomo supratimo, kadangi 
netikęs gydymas gali pagaminti

Netepk pratrintos žaizdos jo
kiais riebumais arba moste.

Vi- > . -.KM* 1Wni<l'l^» »<

Redakcijos Atsakymai
- -------

Petreliui. — Rašant straipsnį, 
reikia laikyties tam tikrų nu
statytų taisyklių. Pirmutinė tai
syklė yra taikymas straipsnio 
turinio prie pasirinktos temos, 
o Tamsta visai prasilenki su ja. 
Imiesi kalbėt apie skirtumus 
politiniam veikime, o nušneki 
apie skirtumus nuomonėse. Iš 
tokių diskusijų nėra jokios 
naudos. Nedėsime.

M. Meškauskienei, P. Mikolai- 
nienei ir M. Lukauskaitei.—-No
rint naudoties laikraščio patar
navimu, reikia nesikolioti; tatai 
gali suprasti, rodos, kiekvienas 
žmogus. Nedėsime.

Mačiusiam, Mihvaukee.— 
Kad ir tiesa butų, vis dėlto Ju
sti korespondencijos negalimo 
dėti, nes nenorime turėt reika
lo su teismais.

S. Bakanui.—Ačiū už iškar
pą. Pasinaudosime.
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Kazimieras Guois
Veda visokias reikataa, kaip kriminaliikuoot 

taip ir civiliikuou teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras i

Namų Ofisas:
3323 t. Halcted $t

Ant trečių lubų
Tel. Drover 181$

Miesto OfitMl

117 N. tartam* 
1111-13 ViUyBMc.

Tel. Central 4411



CHICAGOS
ŽINIOS
Ift “BIRUTBS.”

Savaitę pasilsėjus, Birutė vėl 
imasi darbo. Ruošiasi kovo 21 
d. statyti C. S. ,P. S* salėj dh n\u 
zikos veikalu? St. Šimkaus “či
gonus” ir M. Petrausko “Ka- 
minakretį ir Malūnininką,” vie
nu vakaru. Kad deramai tuo
du veikalu pastačius, “Birutė” 
angažavo specialiai* Chicagos 
Symfonijos narius sudaryti or
kestrą. p. Šimkus mainė “či
gonuos” orkestraciją, taipjau 121 d. 
pamainyti kai kurie artistai, ku čin.” 1 
rių roles paima pp. K. Sarpa- 
lius, F. Jakutis ir J. Locaitis.

PIGIAI PIRKTA.
BRANGIAI ATSIEINA.

Šis priežodis niekur negal būti ge
riau pritaikomas, kaip pirkime vaistų. 
Pavyzdžiui, jeigu kankiniesi dėl už
kietėjimo vidurių, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, bemiegės ar kitokių 
skilvio Ilgu, — tai Trinerio Ameriko
niškas Eliksyras Kartojo Vyno yra 
geriausi gyduolė, kokią gali pirkti. 
Gal kas-nors pasakyti, jog jis žinąs 
kitokią gyduolę; kurią galima nusi
pirkti 10, ar 20, ar 30 centų pigiaus, 
Jus paklausysite jo, jus numirksite pi
giai, bet greitai pamatysite, jog sa
vo pinigus esi išmėtės bereikalo. Tik
ra gyduolė yra visad,verta tiek auk
so, kiek ji pati sveria. Lygiai, kaip 
Mr. Joseph Zeleznik, Box 158 Star Ci
ty, W. Va. rašo mums Vasario 23 d.:

“Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Kartojo Vyno yra labiau vertas 
negu piningai. AŠ rekomendfioju vi
sa širdžia visiems mano tautiečiams. 
Paskelbk mano vardą ir adresą“.

Klausk savo vaistininko ar gyduo
lių pardavėjo taip-gi.ir Trinerio Ange 
lica Biter Tonic. Joseph Triner Com- 
pany, 1333-43 So. Ashland Avė, Chi- 
cago, III.

J 'S

Didelės Prakalbos ir Krutami 
Paveikslai Roselande

įvyks. Utarninke, Kovo (Marchl 3 <•_ 1920
STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE 

107-tos ir Indiana Avė.
Jaetuviškai kalbės Dr. A. L. GRAIČIUNAS ir kiti. Angliškai ka 

Įbes Dr. J. J. ROSS ir Dr. D. L.Mc CONNELL ir dar bus rodomi 
labai žingeidus paveikslai. Ateikite visi, o mes užtikriname kad bu
site užganėdinti.
Pradžia 7 vai. vakare. INŽANGA VELTUI. KOLEKTŲ NEBUS.

Užkviečia, LIET. KRIKŠ. LITER. DR-JA.

ARTISTIŠKŲ
Paveikslų Knyga

352 puslapių.
352 paveikslai.

Niekur nėra taip pui-L 
kiai atvaizdinama Kra-rj 
žiosios lyties grynas ku W 
n a s, kaip kad šitoje 
knygoje..

Šita didelė knyga, 11 “* 
X 8 colius, yra atsęau- * 
sdinta ant labai puikios jr 
popieros ir apdaryta \ 
gražiais, tvirtais audė-Ji 
klo apdarais__ apdarais.

Jos kaina tiktai $4.00! Kodėl taip pigiai? Todėl, kad šitų knygų 
tapo atspausdinta keli milijonai kopijų ir jos yra parduodamos visuo
se pasaulio kraštuose.

Tai yra vienintelė taip didelė ir graži DAILĖS knyga pasaulyje!
AL. MARGERIS, 2023 St. Paul Avė., Chicago, BĮ 

Pinigus siųskite: money orderiu ar popierinius dolerius laiške.
Visados aiškiai užrašykite adresą.

JUST KIDS— Next 
i

By Ad Carter

1

qUCH-‘ y

Išstojus iš valdybos pp. J. Uk 
tveriui ir K. Vilkevičiui, pus
metiniame ^Birutes” susirin
kime išrinkta trįs nauji nariai: 
pp. B. Digris pirmininku, A. 

Olšauskas jaunysis vice-pirmi- 
ninku ir Adomas Mfcevičius 
protokolų raštininku.

Kadangi “Birulės” vedėjas ge 
gūžės mėnesyj rengiasi išva
žiuoti Lietuvon, jo vieton ten
ka rupinties gauti naujas tin
kamas vedėjas. Birutiečiai tu
ri vilties gauti p. T. Kelpšą, an
ka p. Vanagaitį, kurs baigia 
muzikos konservatoriją Vokie
tijoj ir kuriam “Birutė” siun
čia 5000 markių stipendijos.

Kol dar p. St. Šimkus čia, 
“Birutė,” be pastatymo kovo

. “čigonų” ir Kaminakre- 
čio,” balandžio 18 dieną dar pa
statys “Lietuviškąjį Milijonie

rių?* o gegužės 2 d., p. St. Šim
kaus išleistuvėms, didelį kon
certą miesto teatre Arion Gro- 
tto Temple. Su tuo “Birutė” 
užbaigs savo sezoną. — A. M.

Chemikas prapuolė.

Chemikas Angelus J. Casten, 
5565 W. North Avė. padaręs ko 
kį ten išradimą, kurį pardavęs 
valdžiai ir dabar turėjo važiuo
ti Wasliingtonan gauti pinigų. 
Bet bevažiuojant iš Chicagos į 
VVasbingtoną jis prapuolė apie 
Detroitą. Iš Detroito gauta po
ras telegramų nuo kompanijos, 
kurios ten negalima surasti, 
kad jis esąs užmuštas trauki
nio. Spėjama, kad kas-nors jį 
suėmė ir laiko užstovui kad ga 
vus pinigų.
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Telefonas, tarp Chicagos ir
Londono. '

Marconi bevielinio telegrafo 
kompanija Londone už šešių 
mėnesių mano įsteigti telefoni
nę komunikaciją tarp Chicagos 
ir Londono. Viena minutė pa
sikalbėjimo tuo telefonu kai
nuosianti apie 25c.

Bomba negrų priešininkui.

Prie George A. Hyers namų, 
3532 Lake Park Avė., tapo nu
mestai bomba, kuri ištrupino 
langus. Hyers nesenai sutvėrė 
organizaciją iš nainų. savinin
kų, kad neprileidus negrų ap
gyventą tą apygardą ir jis ma
no todėl, kact turbūt negrai tą 
bombą numetė.

Jau daug namų negrų, ar bal 
tųjų savininkų, kurie persam* 
do negrams namus, buvo bom
bų sprogdinami, bet dar pirmas 
sykis yra, kad negrų priešinin
ko namas butų užpultas.

Elkspresuiinkai streikuoja.

Subatos ryte sustreikavo 
2,000 darbininkų American 

Railway Express, reikalaudami 
pakelti algą po $35 į mėnesf.

Manoma, kad prie jų prisi
dės keli tūkstančiai vežėjų ir šo 
ferių, taip kad šiandie gal visas 
kompanijos veikimas bus su
stabdytas.

Darbininkai skundžiasi, kad 
luti jų uždirba vos $60 į mėne
sį ir jokiu budu negali iš tokios 
menkos algos pragyventi.

Kompanija gi skelbia, kad 
tas streikas esąs nelegalis, nes 
jo nepatvirtino centralinė uni
jos valdyba, o taipgi priešgi- 
niauja nesenai išleistiems įsta
tymams apie transportaciją.

I M—■■bMM
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I STANISLOVA BENEVIČAITĖ 
SABALIAUSKIENĖ.

Pasimirė Vasario 22 d., 1920 m. 
10:30 ryto šv. Juozapo Llgon- 

1 būtyje Aurora, III., būdama 30 
; metų amžiaus. Palaidota Vasa- 
I rio 25 d. Tautiškose Kapinėse, 

Sprinję Lake be bažnytinių apei- I ku sulyg veliones išreikštos va
lios prieš mirsiant. Ant kapinių 

, gerb Kukutis iž Chicagos pasa
kė puikią prakalbą apie velionės 

I gyvenimą ir mirtį. Velionė bu- 
1 ?o kilusi iš Žagarei miestelio, 

Šiaulių apskričio.
■ Lietuvoj paliko jos motinėlė- 

sengalvėlė ir brolis bei sesutė. 
Amerikoje esti du jos broliai ir 
sesuo.

Velionė atvyko Amerikon 1912 
I metais ir tuoj įstojo į LSS. 183 

kp. Raymond, Wash. Ji buvo vi
są laiką labai veikli; ji dalyvau
davo choruose ir vaidinimuose. 
1915 metais ji persikėlė į LSS. 
123 kp. Aurora, III. Ir čia ji ne- 

i paliovė darbavosi; už ką kuo- 
1 pos draugai papuošė jos karstą 
I puikiu gėlių vainikų.

Sudiev, Stanislova! Mums 
skaudžiai liūdna netekus tavęs, 

j Buvai su mumis; dirbai ir kovo
jai drauge už geresnę savo bro- I lio darbininko ateitį ir būvį.

Bet skaudus šis surėdymas ir 
sunkios gyvenimo sąlygos pakir 

I to tavo jauną vieką... ir apleidai 
į mus.
, Bet kilni, graži tavo siela ne- 
; išdils iš musų atminties, lygiai 
I ir meilė tavęs — iš musų šir- 
I džių.

j Ilsėkis, Stanislova! lai būna 
j lengva nors ta šalta, nejauki

■ šios šalies žemelė.
! Liekame dideliame liūdėjime 
j tavo vyras Pranas Sabaliauskas 
I ir broliai Vincas bei Petras Be- 
i nevičiai.į Giminėms, Draugams bei Prie 

teliams, apščiai dalyvavusiems
■ velionės šermenyse, tariame šir- 
I dingą ačių.

Norintieji platesnių žinių apie 
| velionės mirtį, meldžiama kreip-

■ ties antrašu:
F. SABALIAUSKAS, 

155 N. Union St., Aurora, III.

LITTLE JULIUS SNEEZER

Andreiw C. Nelson, manaže- 
ris Cable Piano Co|, Chicago 
Heights ir jo stenografė pra
puolė ir manoma pabėgo. Abu 
yra vedę; Nelsono pati gyve
nanti St. Paul, o stenografės— 
Kankakee. Kompanijų jų įieš
ko—ji pasigenda $3,000.

I ■

žuvę milionaL

Daniel Hayes Co., inkorpo
ruota ant $2*700,000, bankruti- 
jo. Jos turtas vos išneša $100, 
000. Ji pardavinėjo žemes įvai 
riose valstijose, skelbėsi turinti 
16 augštų namą, prezidentas 
dar prieš pat bankrutijimą ga
vo virš $45,(MM) į metus, parda
vė 2,000 akrų žemės, kurios jie 
neturėjo ir susikrovė pinigus į 
kišenius. Dabar teisėjas Lan
dis rūpinasi tą* visą dalyką iš
painioti.

Atvežė suimtą komunistę.

Margaret Prevey, Komunistų 
Darbo partijos organizatorė ta
po atgabenta iš Ohio į Chicago. 
Ji čia yra apkaltinta kartu su 
kitais .tos partijos viršininkais.

Nuomininkai organizuojasi.

60 nuomininkų namo 1416— 
24 Lunt Avė., Rogers Park, su
siorganizavo ir nutarė nemo
kėti pakeltos rendos. Jie ir dau
giau nuomininkų organizuoja 
ir tuo tikslu rengia viešą susi
rinkimą.

Jie sako, kad jei jie mokėtų 
pakeltą randą, tai į du metus 
išmokėtų tiek rendos, kiek tas 
namas yra vertas.

Suėmė West pullmanietį.

Kensingtono policija suėmė' 
Slephen Pctuli, 23 E. 122 St., 
nužiūrimų užpuldinėjime ant 
moterų. Dvi West Pullmano 
moterįs jau pažinę, jį kaipo už
puoliką, kuris nesenai užpuo
lęs jas ir išžaginęs.

Du vaikai užmušti^

Fannie J^eavitt, 9. metų mer
gaitė liko užmušta troko prie 
Robey ir Division St.

Burdett Pierson, 11 m., 1225 
Komeskey Avė. liko užmuštas 
automobilio laidotuvių proce
sijoj. •

Nežinomi žmonės parengė 
Masonic Temple vakarą su 
kiumštynomis. Bet kad buvo 
parduota tiek daug biletų, kad 
negalėjo žmonių sutalpinti į 
vieną svetainę, prisiėjo paimti 
kitą. Bet čia kiti užprotestavo, 
nes negalėjo pamatyti kumšti
nių. Pašaukta policija. Pajutę 
tai rengėjai ir publika spruko 
kur kas įmanė ir kada atvyko 
policija—salė buvo tuščia.

PAJIEŠKOME SPAUSTUVĖS
Kuri apsiimtų spausdinti ir reda

guoti dvisavaitinį Lietuvišką Ūkiš
ką laikraštį BEPARTYVIŠKA, Illiu- 
struotą žurnalą “ŪKININKO ŽI
NIOS“ kurį neatbūtinai norime pra
dėti išleidinėti nuo 15 d. balandžio. 
Leisime dydžio '11X14 colių 16 ir 24 
puslapių knyginio popierio. Malonėki
te atsišaukti redakcijos turinčios vie
tos tam musų žurnalo apdirbimui; 
mes norėtume kuogreičiausia sutartį 
padaryti ir pradėti rengties prie pir
mųjų išleidimų. Adresuokite.
LIETUVIŲ ŪKININKO DRAUGIJA, 

SCOTTVILLE, MICH.

Bandė papirkti teisėją.

Dabar išėjo aikštėn, kada 
negras policistas Dorsey Com-' 
bliss liko patrauktas teisman 
už laikymą ištvirkimo namuo
se baltos mergaitės Wiebeck, 
kuri dėlei to mirė, jis atėjo pas 
vieną teisėją- Steik ir bandė jį 
papirkti, pasiūlydamas $800, 
nors netiesioginiu budu. Jis siu 
lūsi parduoti nuosavybę vertės 
$1,800 už $1,000. Delei to ir ki
lų priežasčių teisėjas Steik ne
labai nori sutikti vesti tą bylą.

Gatvekarių kompanija nori 
daugiau pinigų.

Gatvekarių ir elevatorių kom 
panijų prezidentas Blair sako, 
kad tųojaus gatvekariams rei
kalinga $5,000,000, pabudavo- 
jimui 3(X) naujų gatvekarių ir 
pravedimui naujų linijų. Kitaip 
gatvekarių aptarnavimo esą ne 
bus galima pagerinti. Tie pini
gai turi būti surinkti išleidžiant 
naujų Šerų ir bonų.

Tai nieko daugiau nereiškia, 
kaip norą pakelti mokeščius už 
važinėjimąsi. Mat akcionieriai 
turi gauti užtikrintą nuošimtį 
ir nuo įnešto kapitalo ir kuo 
kapitalas bus didesnis, tuo nuo
šimčiai kompanijai bus dides
ni ir ant tiek didesnį pelną tu
ri sudėti gatvekarių naudoto- ’ 
jai. Todėl norėdama gauti aug 
štesnes kainas už karferius 
kompanija ir kalba ir apie nau 
jus milionus, nes tuosyk jai bus 
reikalingas didesnis pelnas, kad 
ir tiems milionams užmokėjus 
didelius dividendus.

Gal panaikins negro policisto 
bylą.

Byla prieš negrą policistą 
Dorsey Gombliss, kurį ant mir
ties patalo apkaltino jauna mer 
gaitė Wiebeck, galbūt bus pa
naikinta. Miesto advokatas 
nelabai nori jį kaltinti, valsti
jos prokuroras ir kratosi nuo 
bylos, o visokie politikieriai, 
net reformininkų draugijos už 
stoja. Stojant už jį įtekmin
giems politikieriams, spėjama, 
kad byla bus panaikinta. Vesti 
bylą reikalauja arti šimto mo
terų draugijų. Taipjau Hansas 
gubernatorius Allen irgi pri
siuntė telegramą, reikalauda
mas, kad negras butų teisiamas 
ir jeigu pasirodys kaltu, kad 

jis butų aštriai nubaustas.
Štai kame tas negras policis

tas yra kaltinamas. Bertha 
Wiebeck, 17 m. atvažiavo iš 
Pavvnee Rock, Kan. su savo 
drauge, čia darbo pasi j ieškoti. 
Jos apsigyveno prie 6508 S. 
Park Avė. Wiebeck važiavo į 
stotį atsivežti daigtų, bet beva
žiuodama paklido ir prie 35 ir 
State gatvių pamačiusi negrą 
policistą Combliss pasiklausė 
kelio. Tasai vieton parodyti ke
lią, nuvedė ją į negrų ištvirki
mo vietą ir ten per keletą sa
vaičių laikė uždaręis, pats at- 
vesdamas pas ją negrus. Paga
lios jai pasisekė išmesti per lan 
gą raštelį ir ji tapo paliuosuo- 
ta. Bet delei to ji susirgo ir 
neužilgo mirė.

Mrs. Edith Norris, 1740 Gly- 
bourn Avė., kurios vyras dirb
davo nhktimis, išsižadėjo teis
me savo trijų vaikų, kurių ir 
taip neprižiūrėdavo, nes niekad 
naktį nebūdavusi namie. Teisė
jas pasiuntė ištirti jos protą.

Plėšikai vakar užpuolė Gur
inau brangiu enų sankrovą, 

2622 W. Division St; ir atėmė 
už $5,000 brangmenų ir $500 
pinigais. Vėliau plėšikai užpuo
lė ant Drovers State Bank pa
siuntinio ir atėmė iš jo $1,000.

Gagas dūdose užsidegė prie 
'37 ir Gottage Grove gatvių. Už 
sidegus gasui kįlo eksplozija iš 
kelių duobių žemėje ir pasiro
dė liepsna. Delei to gatvekariai 
sustojo vaigščioti, taipgi niekas 
negalėjo pravažiuoti. Greit 
užsukta gasą ir liepsna po ke
lių valandų užgeso.

Advokatas John T. Byrnes pa 
kliuvo bėdon. Jis paėmė iš sa- 
liunininkės Stoitz, 2414 Wash- 
burn Avė. $3,500 neva užstaty
ti kauciją už jos vyrą. Bet iš 
,tų pinigų jis pasilaikė $2,500 
už “darbą.” Tai visa išsiaiškino 
prieš teisėją Landis. Landis pa
liepė advokatui sugrąžinti pi
nigus ir užvesti prieš advokatą 
bylą, kad atėmus iš' jo teises 
praktikuoti advokatūrą.

Aukos.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS RĖMI

MO FONDAN.

DETRO1T, Mich.—L. S. S. 
116 kp. surengtose prakalbose 
vas. 29 d., kuriose kalbėjo d. P. 
Grigaitis, aukavo Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Rėmini
mo Fondan:

V. Gumbris ir J. Bimba po 
$5; A. Aurush $2; R. Keisiunas, 
P. B. Baugušius, M. Grigas, J. 
Wcst, A. Dainis, M. Černius, F. 
Maselskienė, N. N., J. Strazdas, 
M. A. Strazdienė, P, Kaušius, 
A. Kudirka, A. Tamašauskas, 
V. Grakauskas, A. Labanaus
kas ir J. Kazmeikas po $1; F. 
Deksnis, J. Dainis, J. Anuške- 
vičius, J. Gaburka, J. Andriu- 
šius, S. Spaitis ir F. Gražulis po 
50c. Viso su smul’ ioinis au
komis $39.90. '

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. Pinigus tuojaus pa
siunčiau fondo sekretoriui d. J. 
Yukniui.'

L. S. S. 116 kp. fin. sekr.
J. J. Strazdas.

LONDONAS, kovo 7.—ItalP 
jos valdžia nutarė nebepirkti 
Jungtinių Valstijų tabako. Per
daug brangus. Pirksianti iš Dal 
mafijos ir Albanijos.

■ j ..j ,-j;--------------------------------- jiigsMi

Pranešimai
Roseland. — “Aušros“ Draugijų de

legatų susirinkimas įvyks utarninke, 
kovo 9 d., 7:30 vai. vakare. Aušros 
kambariuose. — F. Grybas, Sekr.

Cicero.'— Draugija Lietuvių tvir
tybe rengia 10 mptų sukaktuvių va
karų balandžio 18 d. Vietos draugijos 
tą dieną malonėkite nieko nerengti.

— Sekretorius.

Cicero. — LMPS 43 kp. laikys mė
nesinį susirinkimą panedėlyj, kovo 8. 
8 vai. vakare Liet. Viešojo Knygyno 
name prie 1334 So. 49th Ct.

Pa jieškojimai
ASMENŲ JIĖŠKOJIMAI
PAJIESKAU savo dėdės Juliaus Va 

lungevičiaus, Vilniaus rėd., Trakų pa
vieto, Merkinės krasa, Druskininkų 
kaimo. Amerikoje gyvena seniai. Jis 
Syvena Boston, Mass. Aš Rozalija 

askeliavičiutė — Stencell, duktė Ma
rijona Valungevičienės, gavau laišką 
iš Lietuvos; yra svarbus reikalas. Ma
lonėkit atsišaukti tuojau.

ROZALIJA STENCELL, 
548 W. RooseVelt Road, Chicago, III.

ms

ASMENŲ JIĖŠKOJIMAI
PAJIESKAU Baltraus Kruglos ii 

Panemunės miestelio, Suvalkų gub. 
Jis gyvena Baltimore, Md. ar rhila- 
delphija. Yra svarbus reikalas. Laiš
kas iš Lietuvos. Atsišaukite ar praneš 
kitę adresu:

Ona Kruglaitė-Lavrinskienė 
2280 W. 28rd PI. Chicago, III.

PAJIESKAU J. Narbuto, Kauno 
rėd., Raseinių apskričio, Rietavos pa
rapijos. Jis Amerikoje pirmiau gyve
no 1900 Elston Avė, o paskiau 1340 
Diversey Park Way, Chicago, III. Kur 
jis dabar gyvena, nežinau. Malonės 
atsišaukti, nes yra (laiškas iš Lietu
vos nuo jo brolio.

K POCIUS 
2256 W. 24th St., ' Chicago, III.

PAJIESKAU savo draugo Pranciš
kaus Diglio, Tauragės apskričio, Kvė
darnos miestelio. Turiu svarbų reika
lą, malonės atsišaukti pats ar kas ži
note pranešti.

JOĘ GAUDUSAS, 
1916 W. Wabansia Avė. Chicago,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA puikus kambaris 

puikioje vietoje vienam arba dviem 
vaikinam arba ženotiems be vaikų; 
aš turiu vieną vaiką; be valgio. 
Aš dirbu. Ateikite po septynių va
kare arba šventą dieną. 3 froor.

Mrs. BUDWITIS,
818 — 33 pi. Chicago
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REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ 1

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES C0, 
1405 W. 21 SU Chicago.

REIKIA
Salad ir Sandwich meikerių 
Taipgi mergaičių.
GRAND PARK INN,

306 So. Wabash Avenue.

JAUNOS MOTERIŠKOS
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų metų mokslas gydyklos 

(ho s pi tai) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir labaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien..

FORT DEARBORN HOSPITAŲ 
8831 Vermon Avė. 

Chicago, UI.

MERGAIČIŲ reikia lengviam ins
pekcijos spaudos darbui. Geros sąly
gos. Lengvas darbas. Pusė dienos 
Subatomis. $15 sąvaitėje pradžiai ir 
pakėlimas.

AMERICAN BANKNOTE CO.» 
118 E. 20th St.

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; 
kambaris ir valgis.
Klausti Housekeeper:

LAKOTA HOTEL
3001 Michigan Avė.

BATHROOM CLEANERIŲ, 
GERA MOKESTIS, KAMBARIS 
IR VALGIS, 
Klausti Housekeeper.

LAKOTA HOTEL, 
3001 Michigan Avė.

REIKIA mergaičių darbui prie 
Stean table kafeterijoje, taipgi 
prie kavos.
Nedirbama nedėliomis.

GRANT PARK INN, 
1014 So. Michigan Avenue.

MERGAIČIŲ reikia lengvam dir- 
byklos darbui. Taipgi mergaičių prie 
spėka vaųomų siuvamųjų mašinų. Ge
ra mokestis. PITTSBURGH BAG & 
BURLAP CO., 518 First Avė.

Pittsburgh, Pa.
.     1 ■■■» ■■■■■! «. "m—n m Mai—inL ni □ u.

REIKIA Mergaičių nakties ir dienos 
darbui, šviesioj dirbykloj; už nakties 
darbą $18 pradžiai; už dienos — $16. 
Gali uždirbti $28 į sąvaitę uždavu 
dirbant. Nuolat darbas. Kreipties:

Insulate Wire and Cable Co. 
954 W. 21st St.

BY BAKEt

INTERNATIONAL CARVOON CO„ U
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HEPPY, <SOIN> 
pow/v da Street.'

TOUGHTTO 
BE! W£ HAVE 
A 1MEW BABY 
AT OUR HOUSf’

o©

ah-ha- a BAB’ 
/S HE GOINJ 
TA STAY P Į

SO!

HE HM) HIS 
-i THINGS r 

OFF.'



o A H .11 E M oi , (!b i 4•

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKI A DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Finišerių 
Arm hole beisterių 
Canvas beisterių 
Ali around hand sewerių 
Seam raiserių 
Lining meikerių 
Joineriu (coats) 
Button hole meikerių 
Tapė sewerių 
Paring sleeve ir 
Lining meikerių.

MOTERŲ
***^******^**^***^9,WWWWWM^m9W*#W 

REIKIA

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 
lengvam

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

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė. .

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
m'iamt-' — amn-------

VYRŲ Ir MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ

*

REIKIA DARBININKŲ IR DARBININKIŲ

Mums reikia musu Rubsiuvyklai

Alfred Decker 
& Cohn

Employment Dept.

S. W. Cor. Franklin, 
ir Van Buren Sts.

Off presserių 
Edge stitcherių 
Arm hole Stitcherių 
Joineriu 
Collar meikerių 
Button hole meikerių 
Finisherių x 
Lining meikerių 
Sleeve meikerių 
Hand seweriu 
Machine Girls

44 valandos savaitėje, Dienos šviesos 
dirbtuvė; geriausios algos.

Kreipties.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ,__________

REIKIA

!S

RtlBSIUVŲ

MES TURIME KELETĄ 
DARBAVIEČIŲ JAUNIEMS 
VYRAMS IŠSIMOKINIMUI 
SIUVIMO. PAGEIDAUJAMA 
TIEK. KAD MOKĖTŲ KAIP 
ŽIRKLES IR ADATĄ , 
VALDYTI.

H art Schaffiner
& Marx

35 SOUTH MARRĖT STREET 
4512-40 WEST 22nd STREET 
2303 WEST ST. .PAUL AVĖ.

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY,
2061 Southport Avė.

MES SIŪLOME PROTAR
PIAIS DIRBTI AR PO 
PIETŲ, AR VAKARAIS JAU
NIEMS VYRAMS UŽ GERĄ 
ALGĄ. KLAUSK MUSŲ 
OFISE DEL SMULKMENŲ.

BABSON BROS. 
19th & CALIFORNIA STS.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ T jr ~

UNION SPECIAL 
MACHINE CO., 
311 W. Austin Avenue.

Reikia patyrusių prie 
. benčiaus rankų darbo 
ant mažų plieno darbelių. 
Darbininkų paprastų ir 
pratusių prie drPlpresų, 
milling mašinų.
Vaikiukų 16 metų ir senes 
nių. Patyrimas nereikalin 
gas. Nuolat darbas. 
Gera mokestis..

Kreipties į samdos ofisą:

311 W. Austin

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Front shaperių 
Sleeve sewerių 
Second beisterių 
Top collar meikerių 
Off presserių ‘ 
Pocket meikerių 
Buėelmenų ir Examinerių 
Joineriu (pants) 
Tapė sewerių

Panedėlis, Kovo 8 4,, 1920

RAKANDAI
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PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, po vieną arba sykiu. •

STAN WERNIS,
2027 N. Howe St., Pirmas flioras 

Phone Lincoln 5026
t1.. ■<, .■■—e »> n.—...... .i ■ .

NAMAl-žEMfi
PARSIDUODA du mediniai na

mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuves. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už ^$4000 ir daugiau. 

4312-14 So. Wood St., Chicago. 
-----..............................  j , , ________

PARDAVIMUI namas prie 2352 S. 
Oakley Avė., 3 augščių mūras; 6 
kambarių 1 augfitis, 7 kambarių — 
2 ir 3 augštis; garu šildoma 1 augštis. 
Kaina $6,800.00

P. CEDERSTROM, 
5237 Hutshinson Avė. Chicago.

Tel. K i Įdare 7247

Alfred Decker 
<& Cohn *

Labai Pigiai, 
Jei tuoj perkama 

38 akrų vaisių ūkė Michigane — 
74 mailės nuo Chicagos; $2,000 įmo
kėti; liekis lengvu išmokėjimu.

Mrs, J. KRAUSE.
1416 Cafmen Avė.

Employment Dept.

■ S. W. Cor. Franklin, 
ir Van Buren Sts.

PARSIDUODA — Dveji 3 aukščių 
muro namai, akmens frontai; 1 Sto
ras ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 į metus; po Mojui Pirmam ren- 
dos pakeliama iki $2284. Parduodama 
labai pigiai už $16,500. Prie 461 ir 
463 W. 31st St. •

Savininkas Store.

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

•E(dleirlhi©fiinnL©ir šteinu Ca,
1911 W. 12th St.

REIKIA

Keletas mergaičių dirbyklon. 
Tik trumpo laiko tereikia, kad 
patapus patyrusiomis operatorė 
mis ir uždirbti gerą mokestį. 
Dienos mokestis laike 
mokinimosi.

CASSADY FAIRBANKS 
MFG. CO.,

6126 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

APSIAUSTŲ
SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA mergaičių prie darbo 
Spooler. Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

Kreipties
FEINSTEIN MARDEN CO., 

426 South Clinton Street.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių 

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

MOTERIŠKŲ REIKIA 
KEPYKLAI 
ir PYRAGAIČIAMS 
Kepti.

W1NTER GARDEN 
RESTAURANT

214 So. State Street.

Mums reikia į musų naują 
apsiaustų dirbyklą patyru
sių dabininkių

Finišerių
Arm hole beisterių 
Edge trimerių 
Shaperių 
First beisterių 
Second beisterių 
Tapė sewerių 
Tapė presserių 
Arm hole presserių , 
Off presserių
HART SCHAFFNER 
& MARX,

4521-4540 W. 22nd St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ
DARBININKIŲ
Ar nori turėti tikrą darbą-darbą 
nuolatinį ir gerai apmokamą?. 
APSIAUSTŲ SIUVYKLOJE

Flap meikerių 
Floor Girls 
Edge beisterių (mašina) 
Under collar padderių 
Ąrmhole beisterių 
Finišerių
Examiner Armhole beisterių 
Floor Helperių 
Sleeve sewerių 
Idning beisterių

5 Ali around tailorių
Off presserių
Tapė sewerių
5 mergaičių visokiam darbui.

KELNIŲ SIUVYKLAI
Pocket makerių
Basting pullerių

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

Polk St. ir Karlov Avė. ( 
(Near Crawford Avė.)

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ 
DARBININKIŲ.

. ............................    m i....... .
R EIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

MATRONŲ
Moteriškų a bei n am valos darbui ir 
prižiūrėti mergaičių prausimosi 
kambarius. Darbas lengvas ir mar- 
lonus. Valandos nuo 10 iki 3 po 
pietų. Nedaliomis nedirbama.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER, 

Bloomington Rd. 
and Lincoln St. 
(near Robey St).

Gali pasirinkti bi kurį šių darbų 
gerai apmokamų.

Flap meikerių
Armhole beisterių
Finišerių
Sleeve sewerių 
Off preserių

KEŲNIŲ SIUVYKLAI 
Pocket meikerių

. Baating pullerių
THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER,

Polk St. ir Karlo v Avė.
(Near Crawford Avė.)

REIKIA gero duonkepio prie pir- 
marankio darbo. Gera mokestis.

Kreipties į
F. WITKOWSKI. \
2985 W. 25th Št.

REIKIA gero duonkepio, ku
ris moka savo darbą. Atsišauki
te tuojau.

J. GEČAS
716 W. 31 St., Chicago, III.

REIKIA augusios moteriškos prida- 
bojimui poros kūdikių. 3 ir 7 metų. 
Lengvas darbas. Skalbimo nėra kreip
ties po 6 vai. vakare.

M. UGIANSKIS,
619 W. 37th St., , Chicago, TU. 

2 lubos, vidurinis fletas.

REIKIA MERGAIČIŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS 

$15 Į savaitę pradžiai. $18 iki $24 
išmokusiems darbą.
Geros darbo sąlygos. Geros valandos. 

K. C. BAKING POWDER CO.
16th and Canal Streets,

REIKALINGI
2 gabus jauni vaikinai
ar mergaitės,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakančias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantis, nes jų svarba 
augs kartu su banką. Gera mokes
tis iėpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti biznį. Visi atsakymai užlai
komi slaptybėj.

DEPO8ITORS STATE BANK
Tiktai vienintilis bankas “užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje.

4638-4637 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

va], po piet; Ketvertais 
auo 7 nd .D vąj. vakare. Sukatomis 

' nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

REIKIA
VYRŲ REIKIA ĮVAIRIEMS 
DARBAMS.

755-759 W. TAYLOR STREET.

REIKIA DARBIN
Vyrų ar moteriškų dirbyklon 

taisymo pasažėrinių k
Kreipties:

PULLMAN CO.
. ** Calumet Shop

114th and Langley Avė.,’ 
Pullman—Chfcagtr, UI.

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

DARBININKŲ REIKIA;
50c valandai.

Kreipties tuoj:
LOUIS H. GOLDUS CO. 

840 W. Kinzle St
REIKIA tarnautoji (derk) į ap- 

tieką, kalbančio lietuviškai. Geras 
apsiėjimas ir gera mokestis. Turi bu 
ti blaivas. Pageidaujamas vedęs.blaivas. Pageidaujamas vedęs.

3601 So. Halsted St.
...... ’ r1 r—

20 DARBININKŲ
Del foundrės; annealing ir 
shipping room; gera mokestis, 
geriausios sąlygos; 50 valandų 
darbas; puse dienos Subatomis. 
Važiuok Ashland Avė. karu iki 
Diversey, eiti pusantro .blako 

vakaruosna. Kreipties 7se iki 4:80
' - . • ■ 9 1 '-•L

Employment Office,

ILLINOIS MALLEABLE IRON CO 
1809 Diversay Parkway

REIKIA
, Moulderių 

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties: *
AER MOTOR COMPANY, 

2500 W. Roosevelt Road

REIKIA vežiko (teamster) veži
mu važioti; 2 vyrų abelnam darbui 
prie popieros atmatų, ir pagelbinin 
kas prie vežimo. Gera mokestis 
mokama.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 W. Taylor St.

Kampas Displaines St. 
-------\-------------- L.----------- ---------- -

REIKIA 50 vyrų į serap geležies 
yardą. Nuolat darbas. $5.00 į die
ną. Atsišaukite.

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

REIKIA VYRŲ 
DARBUI KEPYKLOJE 

WINTER GARDEN 
RESTAURANT 

214 So. State Street.

REIKIA
Vyrų darbui dirbykloje 

ir prie truckų. z
• Klausti Mr. ROTH.

LOENWENTHAL CO., 
947 W. 20th St.

% REIKIA 
darbininkų; Nuolat darbas 

Gera mokestis.
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.

REIKIA dviejų vyrų, patyrusių pe
čius taisyti, taipgi dviejų vyrų prie

342 E. N. Water St. Chicago.

REIKIA TUOJ.

OFF PRESERIŲ
PRIE APSIAUSTŲ.

ATEIK, KAD PRADĖTI 
DIRBTI.

THE ROYAL TAILORS
731 So. Wells St.

REIKIA

25

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:

Employment Office

STEWART WARNER CORK
1828 Diveraey Parkway

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų.
Vyrai vadaro $12.00 j 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties ♦
employment DEPT.,

68 W. Harrfeon St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

, 900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO,

. . - - • -- ■-—( ....................

REIKALINGAS Barzdaskutis.
Darbas ant visados; užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus.

D. JURĖNAS,
4982 Magoun Avė., East Chicago, Ind'

REIKIA 2 gerų darbininkų pirma- 
rankių t
1721 So. Union Avė., Chicago, III.1

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 volelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

GARI. ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
serpė. Biznis išdirbtas nuo seniai,1 
lietuvių apgyvento j vietoj. Parduo
siu pigiai ir trumpu laiku., Atsi
gaukit j Naujienų ofisą pažymėda
mi num. 52.

SPECIALIS BARGENAS
5 akeriai gero juodžemio, 45 

minutės važiavimo nuo Chicagos, ant 
Burlington Ry. šis sklypas labai ge
ros žemėy tinka auginimui vištų, an
čių, žąsų ir daržovių.. Kaina tik $1500 
įmokėti $200, liekis — po $15.00 kas 
mėnesį. Tai yra labai pigiai. Jums ap
simokės, kati veikus greitai. Rašyk, 
telefonuok ar klausk

FRANK J. DEAN,
1404 W. 18th St., Chicago, III.

Phone Canal 6296
40 AKERIŲ BAKGENAS~ 
KAINA $150 Už AKERį.
40 akerių geros žemės, siekiančios 
gelžkelį South West Chicago, arti Pa
los Park, Šita žemė yra gera augini
mui vištų, kiaulių ir visokios rųšies 
daržovių ir verta $300 už a kerį. Tai 
yra tikras bargenas. Parsiduoda labai 
geromis sąlygomis.

M1CHAEL EDUTIS,
1404 W. 18th St. Chicago, III. 

Phone Canal 6296

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be kc- 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

' James J. Pesicka, Secretary
• and Notary.

4638 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

8218 So. Halsted St., Chicago, III.

( (S V1A5TER( 
\^/5Y5TEMW 

Vyrų ir Moterų Rūbų
mo ir Designing Mokykla.

PARSIDUODA labai pigiai duon- 
kepyklos įrankiai ir gerai išdirbta vie 
ta, tarp lietuvių ir lenkų, apie kito
kius dalykus meldžiu kreipties grei
tu laiku, šiuo antrašu:

F. BENNERT,
2080 Russell St., Detroit, Mich.

DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
labai geroj vietoj. Biznis yra kėš, nė
ra jokių knygučių, nė kredytų. Par
duodam į dieną daugiau kaip už šim
tą dolerių. Randa pigi $18.00 į mė
nesį. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu į farmą arba ant automobiliaus. 
Priežastis patirsite ant vietos.
5718 So. Kedzie Avė. Chicago.

Tel. Prospect 8277.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

PARSIDUODA Grosemė ir saldai
nių sankrova; gera vieta priešais par* 
ką, lietuvių apgyventa. Biznis gerai 
išdirbta.
4456 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA barzdaskutykla ar
ba Barber Shop, pirmos klesos, 3 
krėslai, biznis išdirbta per ilgą laiką; 
apgyventa visokių tautų geroj vietoj. 
603 W. 47th St. Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDĄVIMUI automobilius, “Da- 

yis”. 1917 m. Continental, 6 cilinder. 
Keturių sėdynių. 6 geri tajeriai. Sa
vininką galima matyti visuomet.

L. WELDŽIUS,
502 W. 43 St., Chicago, III.

Phone Yards 5139

RAKANDAI.
PARDAVIMUI rakandai. Atsišau

kite tuojau.
CHAS. McGOVERN

8115 So. Peoria St., 2 fl.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
rambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už puse kainos, ve-

lubos.

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO^ 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviž 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli
tikių ės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys e

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo < 
Iki '10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO


