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AUSTRIJA GAL IŠTREMS 
BELĄ KŪNĄ.

Bolševikai arti Rumunijos
Išsiųs jį aeroplanu Rusijon.

True tronslntion filed with the post- 
mnster at Chicago, III. Feb. 2, 1920 ns rcųuircd by the act of Oct. tt, 1917

Ukrainiečiai prašo 
pagelbos

POPIEŽIUS EKSKOMUNIKA.
VO ČECHIJOS KUNIGUS.

Bet tie kunigai jau yra sutverę 
čechijos tautinę bažnyčią.

KRAUJO TROKŠTA.

Teisėjas Landis pataria sušau
dyti “raudonuosius.”

37 I.W.W. nariai 
apkaltinti

Lietuviai suėmė bolševikų 
pasiuntinius

VIENNA, vas. 1.—Pela Kun 
ir k? Ii trjs Vengrijos bolševikų 
vadovai vakar lapo perkelti iš 
Karstein į Laked ligonbutj delei

Prašo ginklų ir nuimti blokadą, 
bet nenori talkininkų kareivių. 

Prisižada viena sumušti 
bolševikus.

Francija nori svetimomis jiegomis 
kariauti prieš bolševikus

KOLČAKAS ESĄS NUŽU
DYTAS.

ir ragina prezidentą Wilsoną 
priimti upę Theiss kaipo Veng-

Jo paties kareiviai suvarstę jį 
durtuvais.

LONIX>NAS, s. 31.—Maskvos 
bevietinč žinia paduoda ištrau
kas iš straipsnio oficialiame 
bolševikų organe Pravda, kur 
sakoma:

“Tik kelios dienos atgal vy
riausias valdonas Kolčakas ta
po iškeltas ant savo kareivių

Kolčakas dar aeredoj buvo 
Irkutske ir gyvas.

VLADIVOSTOKAS, s. 28.— 
Admirolas Kolčakas ir premie
ras Pepeliajev iš visos Rusijos 
valdžios, yra uždaryti kalėjime 
Irkutske ir kioks jų bus likimas 
nežinoma.

Gen. Semionovas, komanduo- 
tojas spėkų tolimuose rytuose, 
susinešė su talkininkų koman- 
duotojais, reikalaudamas ener
giškų' priemonių palriKMavimui 
Kolčako.

(Ši žinia yra Rusijos telegra
fo agentūros, kuri turi ryšių su 
Siberijos valdžia ir todėl yra 
beveik oficialė. Jei Kolčakas 

ta|M> užmuštas jo paties karei
vių, kaip išrodo iš Maskvos bol
ševikų žinios, tai Semionovas ir 
jo bendrai, kurie užėmė koman- 
duotojų vietą po areštavimui 
Kolčako, apie tai dar nežinojo 
iki pereitos seredos).

Gen. Avaresco, populiaria ru
munų didvyris, ragina taiką su 
bolševikais ir* reikalauja demo
bilizavimo Rumunijos armijos, 
taip kad apgulimo stovis tapo 
paskelbtas Rumunijoj, kad lei
dus valdžia uždarinėti laikraš
čius ir areštuoti kalbėtojus.

Vaida Voivod ragina paskiri
mą Fra nei jos karinio didvyrio 
į Bucharestą, kad sukėlus en
tuziazmą kariauti prieš bolše
vikus už Besarabiją, kadangi 
Rumunijos pasigriebtąja! Rusi
jos gubernijai gręsia besiarti
nanti prie Dniestro bolševikų 
armija.

Voivod prižada aktyvį karia
vimą prieš sovietų Rusiją, jei 
tą patį darys ir Lenkija, taip 
kad maršalai galbūt bus pašiu
rti į abi vietas.

Atsakyme į Vengrijos reika
lavimą išdavimo, kuris pasida
rė smarkesniu delei monarchi- 
stų laimėjo pereitos savaitės 
rinkimuose, Austrijos valdžia 
sako, kad ji turi 'teisę priglausti 
politinius pabėgėlius, bet de
portuos Belą Kun į Rusiją kaip 
tik jis pasveiks. Jis bus depor
tuotas aeroplanu, jei nebus ga
lima išvežti kitais budais.

Influenza nėra pavojinga 
Viennoje, bet bijomasi, kad jei 
ji ateis, ji išsiplėtos po visą ša
lį, delei gyventojų nusilpnėjimo 
delei nuolatinio badavimo. Ji 
viešpatauja Vengrijoje ir vakar 
Budapešte buvo 200 susirgimų 
ir 15 mirčių. Gatvekariai dizin- 
fektuojami, aptiekus turi būti 
atdaros iki 9 vai., šokių salės 
uždarytos dviem savaitėm, o 
lankymas kratomųjų paveikslų 
a pru bežinota s.

True Irnnslntion filed with the post 
master at Chicago, III. Feb.'2, 1920 
is rečiui red by Ihe act of Oct. fi, 191”

LENKAI MOBILIZUOJA 
DAUGIAU KAREIVIŲ.

Lenkai bijosi bolševikų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
as reųuirod by the t»ct of Oct. 6,1917
LIETUVIAI SUĖMĖ BOLŠEVI

KŲ PASIUNTINIUS.

VARSA VA, s. 30.—Delei bol
ševikų pasisekimų, Lenkijos ar
mijos 1900 ir 1901 m. klesos ta-

Važiavo jie kaipo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovai.>

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6,191 7

BOLŠEVIKAI PRIE RUMU
NIJOS RUBEŽIAUS.

Siūlo taiką Rumunijai, bet 
kartu ir pasirengę yra kariauti.

VIENNA, s. 28.—Iš Bucha- 
t *

ręsto pranešama, kad bolševikai 
laukia prie rubežiaus, kad pa
siūlius Rumunijai taikos sąly
gas.

Žinia sako, kad jei taikos są
lygos bus atmestos, sovietų ka
reiviai veršis Rumunijon.

EONIMINAS, vas. 1.—Oficia
liuose rateliuose kalbama, kad 
bolševikų agentai klastuotais 
mandatais per ilgą laiką važi
nėjo tarp Berlino ir sovietų Ru
sijos. Jų, mandatais tvirtino, 
kad jie yra delegatais Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus misijos 
Berline, vedimui 'tyrinėjimų 
apie apsimainymą Vokietijos 
kares belaisviais Rusijoje.

Lietuvos valdžia susekė kla
stą ir daugelį žmonių areštavo.

Du žmonės, kurie turėjo Rau 
donojo Kryžiaus pasportus, pri
sipažino, kad jie veikė dėl ko
munistų. Viena moteris, kuri 
veikė iš Dinaburko (Dvinsko) 
pasakė, kad jai paliepta prista
tyti dokumentus žmonėms, ku
rių ji nežino.

True translnti»m filed with the post 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
is roqnired by the rr» Ori. G, 191”
HOLANDIJA SUSITAIKĖ SU 

BELGIJA.

Abi valdys Scheldt upe. Sutar
tis dar neratifikuota.

Sutartis maždaug

ir Belgija bendrai 
navigaciją ant

plaukiojimo Bel- 
laivų iš Antwerp

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
as rečiuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA VIS DAR NORI 
KARIAUTI SU BOLŠEVIKAIS.

True translation filed with the post- 
master at (’.hicago, III. Feb. 2, 1920 
as requlred by the act of Oct. 6,1917

Sukilimas Si beri joj

1-fAAGA, s. 31.—Holandijos 
presą šiandie išspausdino teks
tą naujos sutarties tarp Holan
dijos ir Belgijos, kuri dar nėra 
ratifikuota, 
yra sekama:

Holandija 
kontroliuos 
Scheldt upės.

Klausimas 
gijos karinių
ir kitų problemų, kurios gali iš
kilti laike karės, bus nuspręsti 
tautų lygos.

Abi šalįs sutinka su principu, 
kad išlaka Scheldt upės butų at
viru ir laisvu vandeniu; kad bu
tų prakasti du dideli kanalai, 
kad davus Belgijai lygų išėji
mą į jurą; kad esantįs kanalai

LENKAI SIBERIJOJE 
PRISIDĖJO PRIE BOLŠEVIKŲ. 
Prie bolševikų prisidėjo ir Se-

Ji duotų generolus, bet karei
vius turi duoti Lenkija ir Ru

munija. Apgulimo stovis 
Rumunijoje.

------ y
PA RYŽIUS, vas. 1.—Kares 

mmisteris Le Fevre svarsto pa
siuntimą maršalų Joffre ir Pe- 
tain į Varšavą ir Bucharestą, 
kad gavus lenkų ir rumunų pa
ramą karėje prieš bolševikus.

Rumunijos premieras Vaida 
Voivod ką t ik atvyko į Londoną 
iŠ Paryžiaus, kad pareikalavus 
iš premiero Lloyd George pasių
sti ginklų ir amunicijos ir su
teikti paskolas, prižadėdamas 
kariauti prieš bolševikus, jei 
talkininkai pripažins Besarabi
ją, privers Jugo-Slaviją susto
ti reikalavus Banat Temesvar

mionovo kareivių. Gen. 
Balakovič suimtas.

LONDONAS, vas. 1.—Mask
vos bevielinė žinia praneša, kad 
Estonijos valdžia areštavo gen. 
Balakovič, buvusį oficierių Ru
sijos šiaurvakarinės armijos, 
kuris buvo suėmęs gen. Judeni
čių. (Gen. Balakovič pirmiau 
buvo bolševikų generolu, bet Ju
deničiui besiveržiant prie Pet
rogrado, jis su savo kareiviais 
perėjo Judeničiaus pusėn).

• Žinia taipgi sako, kad lenkų 
divizija Siberijoje pakėlė mai
štą, užmušė savo oficierius ir 
prisidėjo prie bolševikų.

Ji taipgi tvirtina, kad gen. Se- 
mionovo kareiviai prisidėjo 
prie bolševikų.

lėtų plaukioti dideli laivai; abi 
šalįs mokės išlaidas savo rube- 
žiuose, taipjau išdirbs bendras 
taisykles apie navigaciją.

Apie vokiečių Reino kanalą, 
Holandija sutinka, kad nebus 
uždėta kitų taisyklių, apart tų, 
kokios reguliuoja laivų plaukio
jimą į Vokietiją, taigi bendra 
komisija kontroliuos rfbelnas 
sąlygas, budavojimą ir palaiky
mą kanalų.

DU AMERIKOS AVIATORIAI 
SUIMTI MEKSIKOJE.

LAREDO, Tex., s. 31.—Lieu- 
tenantai Davis ir Gr"Tęs iš Suv. 
Valstijų armijos, kurie per klai
dą nusileido Meksikoje pritru
kę gasolino, tapo suimti ir gen. 
Murguia paliepimu vežami yra 
iš Guerrero j Montercy, kur jie 
bus kamantinėjami apie tai, ko
dėl jie nusileido Meksikoje. Ci- 
vilė valdžjp juos jau paleido.

VIENNA, s. 31.-Ukrainos 
misija čia atsišaukia į talkinin
kus, kad jie pagelbėtų gen. Pav- 
lenko, kuris paėmė Odessą. Ji; 
sako, kad yra tik 12 vai. i„_. 
mušiu i su bolševikais, bet dar 
nėra pervėliu pagelbėti ukrai- ! 
mečiams. Ji nurodo į pusę bi- ’ 
liono dolerių, kuriuos išaikvo- 
jo Anglija ir Denikinas, kaip 
ji ir pranašavo, kuomet maža 
suma pinigų, geresnės reikme
nis, vaistai kova su typhu ir ag- 
rikullurinė pagelba Ukrainos 
valstiečiaanis padarys galima 
Ukrainos pagelbą prieš bolševi
kus.

Jei talkininkai (Misiąs namo 
80,000 ukrainiečių, kurie vis 
dar tebėra karės belaisviais Ita
lijoje ir 20,000 belaisvių kitose 
šalyse į Odessą, su ginklais ir 
amunicija, bus galima iki pa
vasario sumušti bolševikus, 
kuomet jei anglai, franeuzai, 
amerikiečiai ar kitas spėkos 
butų išsodinto®, joms nepavyk
tų, kadangi negalima remti sve
timšalių.

Talkininkai taipjau prašomi 
nuimti blokadą prieš Ukrainą, 
nes delei blokados anglai su 
franeuzais net vaistų neįleidžia, 
delei ko šalyje siaučia typho ir 
inlluenzos epidemijos.

Ukrainiečiai 'tvirtina, kad gen. 
Haller vadovaujami lejvkų ka
reiviai butų ištraukti ir apimtų 
šiaurinį frontą, o ukrainiečiai 
pietinį, galima butų padaryti 
pertvarą, kuri išgelbėtų Lenki
ją, Čecho-Slovakiją, Vengriją ir 
Rumuniją.

RYMAS, vas. 1. Popiežius 
•šiandie ekskomunikavo (atskirė 
i nuo bažnyčios) tuos čechijos 
kunigus, kurie reikalavo teises 
ves'liies ir kad pamaldos butų 
laidomos čochų kalboje, kaip tą 
daro ukrainiečiai įmintai.

Bet popiežius pasivėlino. Tie 
kunigai, kada popiežius atsisa- 

ikį j kė išpildyti jų reikalavimą, pa- 
• tįs atsiskirė nuo Rymo katalikų 
; bažnyčios ir popiežiaus ir su- 
į tvėrė nepriklausomą čechijos 
tau'linę bažnyčią.

MINNEAPOLIS, Minn., s. 31. 
—Teisėjas Landis iš Chicago, 
kuris nuteisė socialistus ir ai- 
doblirtus ilgiems metams kalė
jimai!, šiandie kalbėdamas Ame 
rican Proteclive League—tiems 
liuosanoriams šnipams,—pasa
kė, kad “išdavikiškus agitato
rius” reikia sušaudyti, o ne de
portuoti. Pasak jo, socialistai, 
I. W. W. ir panašios organiza
cijos yra “šalies išdavikai,’’ ku
riuos reikia sušaudyti.

Tarp apkaltintųjų yra Wm. D. 
Hayvvood. Komunistų viršinin

kas prisipažinęs prie kaltės.

DARBININKAI ATSISAKO 
GRĮSTI I DARBĄ.

Nepaiso savo viršininku 
graudenimų ir grąsinimų 

lokautu.

STOCKHOLM, vns. 
lo darbininkai, kurie 
laiko kaip streikuoja, 
darni 8 vai. darbo dienos, pa
liekant senąją mokestį (už 10 
vai. darbo dieną), kuomet savi
ninkai siūlo jiems 8 vai. darbo 
dieną ir 8 vai. mokestį, atsisa
ko užbaigti streiką, nors tam ! 
streikui visomis 
priešinasi jų viršininkai. Unijos 
viršininkai jau kelis sykius su
sitaikė su samdytojais, bet dar
bininkai tą jų susitaikintą vis 
atmetė. Pagalios samdytojai 
pranešė, kad jie nuo vas. 1 d; 
paskelbs lokautą prieš 100,000 
darbininkų, jei streikieriai ne
sugrįš j darbą. Bet darbininkai 
visfciek ir dabar atmetė susitai
kintą ir, .pasilieka streikuoti. 
Nepavykus grąsihimui kasžin ar 
samdytojai skelbs lokautą, ar 
jo a'tsižadės ir išpildys darbi
ninkų reikalavimus.

SUKILIMAS GRŲSIA 
INDIJOJE.

Anglų priespauda darosi 
nebepakenčiama.

NEW YORK, vas. L—Pasak 
anglų oficierių iš Indijos, visuo
tinas sukilimas turi įvykti Indi
joje vėliausia už kelių mėnesių. 
Delei cenzūros amerikiečiai ne
gali žinoti kas ten ištikrųjų de
dasi. Jei jie. galėtų peržvelgti 
per cenzūros uždangalą, jie pa
matytų, kad ištisi kaimai ir mie
steliai Indijoje yra sušaudomi ir 
tik viename miestelyje padary

nėms tam ' toje skerdynėje liko užmušta 
pajiegomis mažiausia 500, o sužeista 1,500 

žmonių. Visi kalėjimai yra 
* prigrurti patriotiškais indų stu
dentais ir kitais darbuotojais, o 
anglų valdžia dabar mobilizuo
ja spėkas. Anglų jungas daro
si nebepanešamas ir žmonės tu
rės sukilti, kad pasiliuosavus 
nuo tos priespaudos.

1.—Meili
jau kiek 
reikalau-

SKANDINAVIJOS DARBININ
KAI ATSISAKO DĖTIES PRIE 

TREČIOJO INTERNACIO
NALO.

15 ŽMONIŲ GAL ŽUVO ANT 
LAIVO.

BREST, vas. 1.—Anglų laivas 
Nero sulužo ir paskendo laike 
siaut tįsios Anglijos kanale aud
ros. 20 žmonių įgulos išplaukė 
dviem valtelėmis. Viena pasie
kė kranta, bet kita valtelė su 15 
žmonių prapuolė ir apie ją ne
gauta žinios.

DU ŽMONES NUŽUDYTI.

CLEVELAND, O., s. 30.—Ant 
Pearl kelio automobilyj rasta 
užmuštus du italus iš Buffalo, 
N. Y. Manoma, kad juos nu
žudyta mieste, o paskui atvežta 
ir pamesta juos automobilyje. 
Tretysis gal pabėgęs sunkiai 
sužeistas.

ANGLAI AREŠTUOJA SINN 
FEINERIUS.

Tarp areštuotųjų yra išrinktie
ji municipalitetų nariai.

DUBLIN, s. 31.—Masiniuose 
areštuose šiandie tapo areštuo
ta daug sinn feinerių. Tarp 
areštuotųjų yra 7 naujai išrink
tieji miesto trrybas nariai. Taip 
jau areštuotas vienas parlamen
to narys. Areštai padarė dide
lį sujudimą mieste.

Daugiau sinn feinerių areš
tuota kituose miestuose. Jie vi
si kaltinami peržengime šalies 
gynimo' akto. Tarp areštuotų
jų yra miesto tarybų narių.

600 žmonių areštuota.
DUBLIN, s. 31.—Anglijos ka

rinei valdžiai šiandie darant ma mą, kokio nebuvo ir Prūsijoje, 
sinius areštus sinn feinerių vi
soje Airijoje, apie 600 jų tapo
areštuota. Tik keli desėtkai 000 Įvairių piešinių sudegė kj- 
žmonių tapo nugabenti kalėj L lūs gaisrui American Fine Arta 
man, kiti gi tapo paliuosuoti. budinke priede.

SUKILIMAS ARTINASI 
MOROKKOJE.

MADRIDAS, s. 31.—Karalius 
Alfonso šiandie paskirė gen. Sil
vestre generaliu komand notoj u 
Melilla, o gen. Manzano koman
duotųjų Ceuta. Jų paskirimas 
reiškia, kad prijaųčiama jog 
Morokkoje gali ištikti sukilimas 
ir kad valdžia rengiasi malšinti 
tą sukilimą žiauriausiomis prie
monėmis.

PASIMIRĖ SENIAUSIAS 
ALDERMANAS.

CHICAGO.—Vakar nuo plau
čių uždegimo pasimirė seniau
sias Chicagos a Įderina nas, se
niausias metais ir ilgumu tar
nystės, Edward F. Cullerton. Jis 
buvo 87 m. amžiaus ir išbuvo 
miesto tarybos nariu 40 metų. 
Išpradžių jis buvo korporacijų 
draugu, bet paskui pavirto vie
nu didžiausių jų priešų, taip 

kad net telefono nelaikė savo 
namuose.

COPENHAGEN.—Nesenai čia 
įvykusis Skandinavijos darbi
ninkų kongresas atmetė Norve
gijos socialistų įnešimą prisidė
ti prie trečiojo (Maskvos) in
ternacionalo, taipjau atmetė re
zoliuciją, išreiškiančią užuojau
tą rusų bolševikams. Bet kon
gresas kaip vienu balsu priėmė 
rezoliuciją, kurioj išreiškiama 
užsiganėdinimas, jog monarchi- 
stai tapo sumušti ir išreiškiama 
viltis, jog greita taika duos Ru
sijos žmonėms progą laisvam 
viduriniam išsivys t imu i ir ge
riems sanfikiams su visais ki
tais žmonėmis.

Kitoj priimtoj rezoliucijoj 
išreiškiama laikymasis demo
kratinių principų ir laipsniškam 
siekimui socialistinių tikslų. Ji 
pasmerkia budus rusų ir buvu
sios vengrų komunistų valdžių.

7 ŽMONES ŽUVO GAISRE.

AR PEREIS VISUOTINO 
KAREIVIAVIMO BILIUS?

NEWARK, N. J., vas. L— 
Našlė, jas 4 vaikai ir du vyrai 
žuvo gaisre, sunaikinusiame te- 
nemento namą. Kiti žmonės 
iššoko per langą.

SUDEGE DŽIOVININKŲ 
SANATORIJA.

WASHINGTON, vas. L—Ar 
pereis senate visuotino karei
viavimo bilius? Tokį klausimą 
dabar statosi daugelis žmonių, 
šalininkų ir priešininkų to bi- 
liaus. Kiek parodo perklausi- 
nėjimai, iš 80 nuoš. senatorių, 
36 remia tą bilių, 25 priešinasi 
jam, o kiti atsisako jį svarsty
ti. Taigi bilius gali praeiti, jei 
dabartinė administracija rems 
ir reikalaus jo priėmimo.

Biliaus priešininkai sako, kad 
tas bilius įvestų tokį militariz-

CHICAGO.-y-Vakar gaisras su 
naikino Edwards džiovininkų

NRW YORK, s. 30.-—Už $75,-

CHICAGO.—Subatoje specia
lia grand jury išnešė slapią ap
kaltinimą prieš 37 I. W. W. na
rius, jų tarpe Wm. D. Hayvvood, 
kuris yra nuteistas 20 melams 
kalėjiman ir tik nesenai tapo 
paliuosuotas už kauciją ir nau
jasis I. W. W. sekretorius Tl lo
mas yVlirtehoad, taipjau keli na
riai pildomojo komiteto.

Jie visi susirinko teisėjo H il
go Pam kambaryje tardymams 
sąryšyj su prieš juos išduotais 
vvarrantais, kuomet jiems pra
nešta, kad jie yra apkaltinti ir 
Kuri išnaujo užsistatyti kauci
ją, arba bus nugabenti kalėji
mam

12 I. W. W. narių teismas vi
sai paliuosavo, nes nerado prieš 
juos jokios kaltės.

Valstijos prokurorui Hoyne 
pranešta, kad narys Komunistų 
Darbo partijos pildomojo ko
miteto John Baliau iš Bostono, 
petnyčioje laike tardymų prisi
pažino prie kaltės Bostone ly
giai panašiame kaltinime, kokis 
išneštas prieš jį Chicagoje. Jis 
yra tarp apkaltintųjų Chicago
je Komunistų Darbo partijos

Tnie translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI REIKALAUS
ŽYMIAUSIŲ VOKIETIJOS 

KARVEDŽIŲ.

Mackensen, Rupprecht ir k. 
bus tarpe reikalaujamų išduoti 

už nusidėjimus karėje.

PARYŽIUS, s. 31.—Pasak
Helio de Paris, tarp vokiečių, 
kurių išdavinio talkininkai rei
kalaus bus sekami: buvęs Bava
rijos kronprincas Rupprecht, 
field maršalo i kunigaikštis Al- 
brecht, von Kluck, von Buelow, 
Mackensen, baronas von der o 
Lancken, buvęs civilis Brusse-

minirtcrls admirolas von Ca- 
pelle ir fieklmaršalas von San- 
ders, kuris komandavo Turki
jos armijomis.

Reikalaus Holtwego ir Tirpitz.
PARYŽIUS, vas. L—Be jau 

paskelbto sąrašo tų, kurių tal
kininkai reikalaus, Malin sako, 
kad Belgija reikalaus buvusio
jo Vokietijas kanclerio von 
Bethinann-Holhveg, o Anglija 
reikalaus admirolo von Tirpitz, 
buvusio admiraltijos štabo vir
siu invo von Scheer ir buvusio 
Prūsijos princo Oscar, penio 
kaizerio sunaus.

Garnys dirba viršlaikį 
Paryžiuje.

PARYŽIUS, vas. 1.—Gimimų 
skaičius Paryžiuje ir ahelnai 
Francijoje nepaprastai padidė
jo. 1919 metais vien Paryžiaus

sanatoriją, Naperville, III., ku- ligonbučiuose gimė 39,668 vai
rią pabudavojo Dr. T. Sachs, nu- kai, arba 13,431 daugiau negu 
sižudęs 1915 m. Iš žmonių nie- normaliuose 1913 metuose. Li- 

nors sudegė gonbučiai yra taip perpildyti,kas nenukentėjo, 
nemažai jų asmeninio 'turto. kad motinas, delei vietas stokos, 

priseidavo ir priseina guldyti 
ant žemės ant neštuvų. Moksli
ninkai sako, kad tai nėra pa- 

NEW YORK, s. 31.—Visoj > sėkmė moterų umaus paitriotiš- 
Naujojoj Anglijoj ir N<av Yor- kuino, ar Clemenceau agitaci- 
ke šiandie buvo šalčiausia diena ja už dideles šeiminas, bet vien 
šią žiemą, šaltis vietomis šie- tik atbudymas moteryse moti- 
kė 42 laipsnius žemiau zero nų instinkto. Per pastaruosius 
(0).

Dideli šalčiai.

keliolika metų gimimai Franci- 
joje labai puolė ir net buvo skai- 

SANTIAGO.—Gili, Pietinėj tomą, kad franeuzų tauta eina
Amerikoj, kabinetas rezignavo.} prie išmirimo.
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Svečias.
.Antanas Budutis vaigšto savo 

erdviuoju sodu ir labai paten
kintas gyveniniu. Jo akyse žai
dė didis, nepareiškiamas džiau
gsmas. Budutis prisižiūrėjo į 
besileidžiančią saulę, kurios 
spinduliai tarytum žaidė medžių 
viršūnėmis.

“Puiku gyventi’’... galvoja 
Budulis užsirūkydamas kvaps- 
ningą Havanos cigarą. “Visai 
nesuprantu lų pesimistų, kurie 
nieku bildu negalį pasitenkinti 
šiuo gyvenimu. Hm, man jau 
keturiasdešimts penki metai, 
bet mano širdis ir dabar dar 
tvaksi lygiai taip pat kaip dvide
šimts rudenų atgal’*...

Budulis pridėjo ranką prie 
krutinės ir jausdamas stiprų ir 
tolygų tvaskėsį. nusikvatojo.

“Ir ko daugiau man reikėtų?” 
tęsė nutrauktą mintį. “Taip, 

ko daugiau, jei aš kiekvienu dir 
ksniu, kiekvienu širdies tvaske
sni galiu naudot ics gyvenimo 
smagumais. Ar tai ne laimė... 
Nu, kas drįstų man pasakyti, 
kad bučiuoti graikšČią mėlynakę 
negalima, kad tai nuodėmė? 
Nuodėmė juk užmušinėti, vog
ti — vat kaip. Bet visa tuo aš 
nelepsiu rankų: aš turtingas. 
Nemirštama meilė ir ištikimy
bė! Prasmegtumėte, išnyktumė- 
te su visa tuo... Mano meilė — 
akymirka. Tokios meilės, kurią 
jus, paikšai poetai, perkate ir 
kitus graudenate pirkti ašaromis 
ir tragingcmiis frazėmis, aš ne
pripažįstu. Pinigas — vat kas 
visa valdo... Netiesa? Tegul 
jie ateina pas mane ir įsitikins. 
Šį vakarą aš turėsiu svečių; ma 
no butan ateis draugai ir drau
gės. Ar daug aš jų turėčiau bū
damas elgeta? Suprantama. 
Basi vienas-kitas likimo perse
kiojamas žmogus vadintų mane

savo draugu ir ateitų, kad iš
pasakojus savo nykaus gyveni
mo įspūdžius. Tai visa. Ateitų 
ir išeidamas nusineštų dalį ma
no suskaudinto gyvenimo. O pa
vykus dar daugiau įskaudinti 
mano širdį rasi ir likusius ska
tikus pasiimtų... Ir taip be ga
lo ir krašto: ateina, skaudina 
mane, ima mano pinigus ir nie 
kada jų negražina — cha, cha, 
cha! Visa eitų kai patepta...”

Ilgai Budulis galvojo, darė įvai 
rių pienų ir nieku būdu nepa
darė tokio išvedimo, kad jo gy
venimas esąs pagailę!inas, ar 
bent nederamas. I gyvenimą jis 
turėjo savitą pažiūrą, tokią pa
žiūrą, kuri niekuomet nenuves 
davo jį į tamsus-vingiuotus gy
venimo šuntakius. Taip, Budu
lis sau žmogus, pas jį visa kuo- 
geriausia.

Šauniai įrengtasai sodnas kra
šte miesto, šiltas gyvenamasai 
kambarys ir pats Antanas Bu
dulis ■— visa, rodos, kartojo vie
ną ir tą patį: “Aš gyvenu ir nie 
ko daugiau nereikalingas.”

Saulė nuslinko už regračio, 
Budulio sodne ėmė ošti med
žiai. Budulis jų ošime kaipir 
suklausė nepritarimą jo didžiai 
gyvenimo filosofijai.

Budulis apsidairė — ne vie
no žmogaus. Bet jis nusimano: 
kas nors nėpritaH jani. Jo vei
de ėmė žaisti nepasitenkinimas 
Bet tai tik taip sau, pašalinis da 
lykas. *

Po valandėlės kai kas ir vėl 
nutraukė didžią Aplano Budu
lio mintį. Prisiartino tarnas, 
žemai nusilenkė ir stebeilijos į 
jį. Budulis nekartą tarnams 
buvo įsakęs netrukdyti jį, jei nė
ra nieko, svarbaus kas reikėtų 
pranešti. Ir ve dabar ties juo 
stovi nebylia tarnas, stovi ir ne
gudriai dairosi! Kodėl jis už
simanė tai daryti? Budulio 
veidas ėmė niauktis, nė nepa
žvelgęs jis praėjo pro tarną ir 
įkirto:

ra

Kosulys
Kosulys paprastai seka tuojaus po inrhienzos ir gripo, ger
klės 'užkibinto, bronchičių ir patampančio koklišo. Yra 
labai nepakenčiamu syniptomu ir turėtų, tuomi, apžiūrė
tas tuojaus atitolinant jų užpuolimus ir palengvinant li-

zeveras
Balsam for Lungs

(Severos Baisumas Plaučiams) yra patariamas širdingai 
gydyme kosulio iš įvairių priežasčių. Tas bando gydyti 
uždegtas pievutes plaučių triubelėse, tokiu bildu sumažina 
gerklės užkibintą, padaro kvėpavimą maloniu ir sumaži
na kosulį. Jos yra padary tos geru skoniu, taip kad, dideli 
ir maži gali naudoties. Bandykit, Kaina: 25 ir 50 centų, 
vienas arba 2 centai taksų.

Gripas -vra dabartiniais lai
kais.. kone kasdie

nine priežastimi visur. Ateina 
(tetikėtai ir greitai nepalei
džia. Stipri preparacija yra 
reikalinga nusikratymui ir kur 
Severa’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Pastylės nuo perša
limo ir Gripo) ateina į pagel- 
bą. Jos yra Rekomenduoja
mos gydyme influenzos, perša
limų ir gripų. Pabandykit 
jas. Kaina 30 centų ir 2 cen- 
tai taksų.__________________

Gerklės Užkibintas >'ra pa
prastai pirmutiniu ženklu per
sišaldymo. Ji yra netiktai ne
maloni, bet daugiau yra skau
džių. Gargaliuok savo gerk
lėje Severa’s Antisepsol (Seve
ros antisepsolių) , kuris sugy- 
dys skaudvietes ir palengvys 
skaudinančias sensacijas. Taip 
gi turi būti vartojamas kaipo 
nosies išplovimui, atsakančiai 
atleŠiuotą. Bandykit. Kaina 
35 centai ir 2c taksų.

Linimentas raikšty. tm-ęu 
vietą kiekvie

noje šeimynoje. Retai diena 
praeina, kad nereikėtų jos nau 
doti. Severa’s Gothurd Oil 
(Severos Gothardiškas aliejus) 
yra geru linimentu gydyme 
skausmams iš priežasties reu
matizmo, arba neuralgijos, to 

. tiesiai kur tik manoma jeigu 
linimentas palengvini!. Kai
na: 31) ir 60 centų, 2 arba 3 
centai taksų.

Vidurių užkietėjimas
paprastai yra priežastimi nuo 
kitų skaudėjimų. Kaipo simp
tomu atsiranda paprastai kiek
vienoje ligoje ir tokia prie
žastimi reikia vidurius patai
syt vartojant Severa’s Balsam, 
of Life (Severos gyvasties Bai
sumas) kuris žinoma atneša 
galą tokiems užkietėjusioms 
viduriams, 
kaipo narių 
gyduolėms, 
ir 4 centai taksų.

Yra vartojamas 
pagalbai kitoms 
Kaina 85 centai

Nugaros Skaudėjimas 
padaro žmogų neramiu, ser
gančiu ir nutraukianti jį nuo 
darbo. Abelnai, tas yra prie
žastimi kokia nors inkstų li
gos. Apsižiūrėkite. Vartoki 
Severa’s Kidney & Liver Re- 
medy (Severos gyduolė nuo 
inkstų ir kepenų) ir jus rasite 
gerą preparacija reguliavimui 
inkstu ir pūslės suirimų. Kai
na: 75c ir $1.25, 3 arba 5 cen
tai taksų,

Tyras Kraujas svarbu 
musų svei

katos palaikyme. Jeigu krau
jas netyras, silpnas ir be spal
vos, paliečia visą sistemą ir 
jums reikalingas Tonikas. Im
kite Severa’s Blood l’urifier 
(Severos Kraujo Valytoją), 
kuris žinoma išnaikina išbė
rimus ir skaudulius, kurie yra 
paėję iš netyro kraujo. Kaina 
$1.25 ir 5c taksų.

Severos šeimynai preparacijos yra parduodamos vaistininkų 
visur. Jeigu tu negali gauti savo vietinioje vaistinėje, pasiusk 
savo orderį įdėdamas tikrą sumą lėšų už vaistus siusdamas 
orderį. , /
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.
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—Nu?
Atsiprašau, pone, — atsilie

pė tarnas. Labai nemalonus 
prietikis. Vai. laiko kaip atėjo 
tūlas nepažįstamos žmogus ir 
nieku budu neina sau. Norįs su 
tamsta pasikalbėti... Jis, kaip 
matyt, taip nederamai apsiren
gęs... Tarėmės jį išvyti, bet jis
— nieku būdu. Esą, sukelsiąs di- 
deliausį triukšmą. O tamsta, 
matai, esate prigraudenęs... 
visa turį bu t tvarkoj, bet geni 
m u jis neina. Taigi...

Tarnas nutilo.
Budulis pamojo ranka. Tar

nas grįžo iš kur atėjęs.
—Tai negirdėtas atkaklumas!

— rūstavo Budulis. Kokią jie 
turi teisę? Ar aš jų vergas, kad 
jie linda man į akis? Dvasios 
pusiausvara dingo. Budulis ėmė 
nervuoties.

Rimtai jisai įėjo savo butan 
ir atsisėdęs paskambino.

Įėjo tarnas.
—Kaip išrodo tas svetimasai 

pribuišas?
—Driskius, pusamžis žmo

gus, bet ytin. apsukrus ir rim
tas, — įtikinančiai aiškino tar
nas.

—šitaip. Ar jis kada nors čia 
buvo ?

—Ne...
— Tegul jis palaukia.
Tik po ilgokos valandėlės Bu

dulis liepė pašaukti jį. Ir alsigo- 
žęs savo minkštan krėslą n Bu
dulis laukė nepažįstamojo.

Jis įėjo ii* deramai nusilenkęs 
tarė:

— Sveikinu žmogų, kuriam 
visi pavydi jo gyvenimo...

Jo veide žaidė pasityčioji
mas.

—Tamsta kalbėk kas reikia, 
o ne stcnaiik! — Budulis rim
tai prabilo. Aš tamstą čia ne- 
pakviečiau. Turėtum suprasti, 
kad įsilaužti svetiman. butan ne
dera. ..

—Tiesa, — aiškinosi pribui
šas, — tamsta mane nepakvie
tei, bet aš pats užsimaniau 
atvykti.

—Ko tamstai reikalinga? — 
nervingai klausė Budulis.

—Nusiramink, -— pribuišas 
ramiai atsakė. Nič nieko nerei
kalauju, jei neminėt tos trum
pos valandytės laiko, kuris tie
są sakant, tamstai visai nebran
gus.. .

Su prisigėrusiais aš nekal
bu! — įkirto šeimininkas ir at
sistojo, kad. pašaukus tarną.

—Nesiskubink, pone, — pri
buišas ramiai jį pertarė. Nerei
kia karščiuotis. Aš žinau, kad 
tamsta esi svetingas žmogus ir 
nenorėsi idant šiame name pa
sikartotų visai nederamų sce
nų...

—Nu ,lai ko tamsta reikalin
gas! — visa gerkle suspiegė Bu
dulis ir pasirėmė stalo.

—Ar nepavelytute prisėsti? 
—Sėskite...
—Labai ačiū...
Pribuišas gudriai nusišypso

jo ir tęsė kalbą.
—r-Esmi labai pavargęs. Tie 

tamstos tarnai ištisi dvi valandi 
neleido man prisėsti.

Valandėlei buvo tylu. Pribui
šas liko ytin rimtas. Po to ėmė 
kalbėti, kiekvieną žodį pabrėž
damas ypatingu balso stiprumu.

—Atėjau su sveikinimu iš tam 
stos praeities... Dvidešimts pen
ki melai — ilgokas laikotarpis, 
ar ne? Daug ką užsimiršti... 
Kaip sakoma, išsineri iš seno
sios odos. Tūlų ir vėlės nusi- 
phišena. štai, matot... Dabar 
nešu jums sveikinimų nuo to 
paties jaunystės dienų draugo, 
su kuriuo bertainį šimtmečio 
atgal kartu nuodėmiavole...

—Kaip! Nuodėmiavole? Bu
dulis tik ką susilaikė. Bet ar
čiau prisižiūrėjęs pribuišan jis 
kai ką prisiminė. Hm, tasai 
žmogus berods jam pažįstamas.. 
Basi jisai mate jį kur nors gat
vėj? Nieko, nič nieko Budulis 
neatsiminė. Ir jis Ai u tilo.

---Tada daf buvova jauni, vi
sai jauni, — reikšmingai tęsė 
pribuišas ir šypsojosi. Jauni ir 
neišmanėliai, nes dėl vyliugin- 
gos moteriškės ėjova dvikovon, 
bet vėliau likova draugai...

— ši-ši-šitaip... Pavelikite... 
Budulis liko tarytum nesavas, 
ūme trinti akis ir sušuko: Tai

tu tas pats! Tu, sakysime... 
Andrius!

Vieloj atsakymo pribuišas 
garsiai ėmė kvatoti ir abu drau
gai pažino vienas antrą.

Po to abu draugai stipriai su
spaudė viens antrą ir pasibučia
vo. Ir svetingasai žmogus, ku
ris jau eile metų nū vienam 
savo prieteliui neparcikšdavo tai 
ką jaučia, urnai liko kitu žmo
gum. Tupinėjo, stumdė krės
lus ir trindamas delnus nuolat 
kartojo:

- Stačiai netikėtina, visai ne
tikėtina! Prisistačiau tave se
nai mirusiu... Daug laiškų rą
žiau. Visi grįžo—adresato nesą. 
Ir štai dabar taip staiga!...

Svečias vis šypsosi.
—Taip, bet kaip aš ateinu jlas 

tave pasisvečiuotų, įsakai vyti 
lauk, vadini prisigėrusiu.

—Na, bet tu galėjai pasakyti 
savo vardą... Taip, toks ir 
toks... Taip nepaprastai apsi
rengęs; tokius mano tarnai vi
suomet išveja... Matai, su že
mesniojo luomo žmonėmis aš 
retai tesimatau.

—Tuo žvilgsniu tu dar tas 
pats senasai žmogus, — svečias 
povaliai dudeno. Jokios atmai
nos.

—Taip, bet ar tu šituo savo 
prisistatymu nemanei mane nu
stebinti? Tuk juk kasdieną ši
taip nevaikštai?...

-—Kasdieną.
Budulis smagiai nusikvatojo 

ir prisiartino prie Andriaus.
—Kasdieną? — jisai stebėjo

si. Tu — ypatingas žmogus. 
Kas tai butų manęs.

—Taip, ir aš tatai nemaniau, 
— atsiduso svečias ir prisiartino 
prie atdaro lango. Vakarinės 
pošvaistės šešėliai puolė jo vei
dan.

Budulis dar labiau nustebo ir 
jo galvoj nubudo aitri mintis.

—Argi? Tai tu praradai savo 
turtus? Bet šilai išrodo negali
mu ...

—Kalbi tiesą, — aš nieko ne
praradau. Bet man priklauso 
visa, ką turiu ant savo nuga
ros. Ir valgau nūnai tik tai, ką 
savo rankų darbu užsidirbu...

Tik dabar Budulis pasižvelgė 
į kietas savo draugo rankas Vi
sai nesusimodanlas jis atklausė:

—Kaip visa tai galima? Tu 
nebeturi savo lobių, nebeturi pi
nigų? Nesuprantu, kaip galima 
šitaip gyventi?...

—Na, matai, aš gyvenu, — 
įkirto svečias ir aitriai nusišyp
sojo.

Budulis atydžiai prisižiūrėjo 
draugui, — ar jis kartais nėra 
pamišęs.. * Šitaip juk negalima. 
Žmogus turtingas, jo turtų už
tektų anūkų anūkams, ir ve — 
jis nieko, nič nieko nebeturįs!

—Tu, matyt, manai, kad man 
čia! Andrius nusišypsojo ir pa
lietė pirštu galvą. Nesistebiu, tu 
prisistatai mane esant pablu- 
dusiu. Tai nepirmas kartas. 
Nedaugelis mane tesupranta...

Svečias stovėjo prie praviro 
lango ir žvelgesį kai kur virš 
turtingojo žmogaus sodno, virš 
viso miesto.

—To neveizint randasi žmo
nių, kurie mane supranta. Nu
manau, tu nori atsižinoti apie 
mane, aš likau dėl tavęs sveti
mu, nesuprantamu žmogumi. 
Gerai. Del senojo musų drau
gavimo atėjo pas tave. Sužiniai 
visą šį laikai vengiau patirti apie 
tave, tikėdamasi, jogei tu pats 
pradėsi svarstyti, pats pasidėsi 
savo gyvenimui naujų pagrindų 
ir imsi gyventi sužiniai. Tikė
jausi susitikti tave ir pamatyti 
esant’visai kilu žmogumi... Aš 
pasirikau. Tu dar Jas pats visu 
besitenkinąs lobiniųkas. Tas 
pats, kur nesirūpina nė savimi, 
nė kitais... Taip, visa gerai su
dorota gimimo dienoj, ir da
bar ko bereikia — gyvenk ir 
tiek! Ech, mano bendre, kad tu 
nusimanytum kokia didi, nepa
reiškiama ląimė yra nusikraty
ti tave varžančių pančių, kuriais 
pančioja tavo sielą turtai! Tatai 
aš padariau. Visą savo"* mantą 
atidaviau išnikusiems savo arty- 
miesiems (Vėliau visa tai aš bu
čiau deram ia u sudorojęs) — ės
kite! Ir jie ėdė. Cha, cha, 
cha... Kaip jie riejosi! Dar ir 
dabar tūli jų katorgą eina dei
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parašų klaslavimo... Geidulys 
dideliu turtų prie visa ko veda. 
Tatai, \supranlama, iš mano pu
sės buvo paskatinimas prie ne
tiesioginio pikto. Bet tuomet aš 
turėjau didelio pasitenkinimo 
matydamas, kad dėl raudčno 
aukso skritulėlių niovėsi išdy- 
dųs mano artymieji, visų ger
biami asmens... Tu rasi netiki 
tuo, ką tau sakau?

—Tavimi negalima pasitikėti., 
tylutėliai vapėjo Budulis. Vis 
dėlto, jis noriai prisiklausė nuo
širdžios, melodingos Andrio 
kalbos. Jis pasakojo tokių 
keistų, neprisitatomų įvykių. Se
niau, jaunystėj, jis dažnai įsi
svajodavo besiklausydamas An
driaus žodžių, kuris vaigščioda- 
vo kambariu vis pasakodavo 
ir pasakodavo.

— Taip... tęsė Andrius. “Gy
venimas!” Iš Perviršiaus visa 
tai išrodo esant nepareiškiamu 
puikumu. Tikrenybėj — kaip 
lik priešingai Je, žmogus gy
vena; gyvena ir nuolat ryžasi 
kopti augštyn kitų nugaromis. 
Tatai pas mus vadinama gabu
mu ir sėkmingumu. Taip — 
sėkmingumu! Bet tai tik ne
doras žaidimas ugnimi. Tikrą
jį gyvenimą mūza kas supran
ta ir dar mažiau stengiasi jį 
įkūnyti. Pavyzdžiui, tu dar at- 
ameni, kartą ir aš buvau rašy
toju. Cha, cha, cha!... Ar no 
juokinga? Rašiau.... gyvenimo 
gerinimo klausimo ir kitais 
klausimais. JJet gyvenimas dėl 
to nė kiek netilsi maine. Gyve
nimas turi savo taisykles, ku
rios nenusilenkia raytojo plunk 
snai. Visa, ką ji gali, tai nu
piešti vieną-kitą vaizdesnį to gy
venimo reiškinį — ir tiek! Ra
šoma: “tikras gyvenimo vaiz
das”. Tikras? Ne, tik jo tru
piniai.... Matai, aš mečiau plunk 
sną kampan. Ir dėlto gyveni
mas nevirto augštyn kojomis. 
Buvo rašytojas ir nėra rašy
tojo, Gyveno žmogus ir neliko 
žmogaus — gyvenimas vis toks 
pat. '

(Bus dauginy) \

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

Lithuanian American Information Bureau 
V Nnrlcuc vedeinc

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

Laiškai iš Lietuvos. *
Iš Marijampolės.

Rašo L. Laskiui į Zeigler, III., 
i o sesuo: j

t Lietuvoj da nėra tikros val
džios. Dabartinė valdžia vra 
tik laikine. Ministerių kabine
tas sudaryta iš krikščionių de
mokratų. Pirma buvo net ma
noma įsteigti Lietuvoj monar
chiją, bet tatai labai keistai at
rodė: visur kitur monarchijos 
griaunama, o čia ją norima 
steigti. Taip Lietuvai ir nepa
vyko “išvysti” savo karaliaus.

Dabar eina prisirengimai prie 
rinkimų. Steigiamojo Seimo. Te 
čiaus šioj valandoj Lietuvai y- 
ra svarbiausias daliktas apsigin
ti nuo priešų. Ir gina musų ka
reiviai šalį nuo visų okupantų.

Gyvuoja paštas, važinėja Irau 
kiniai. Šalies gyvenimas šiaip- 
laip tvarkoma.

»
Darbininkų padėjimas nėra 

blogiausias. Tiesa, miesto dar
bininkams sunkiau pragyventi, 
bet tiems, kurie dirba pas ūki
ninkus didelės bėdos nėra .Gau
na maistą, drabužius ir 500 rub
lių metams algos. Bet užtat di
delis vargas tiems, kurie nega
li dirbti.

Valdininkai ima labai dideles 
algas. Paprasčiausiįani rašlindn- 
kui mokama 200 rublių mėne
siui, o augštesni gauna 1,000 r. 
ir daugiau. Jicmls tai bepigu 
nepragyventi.

Brangmelis pas mus neapsa
komas.

Duonos svarui mokama 60 ka 
. peikų.

Jautienos mėsos svarui mo
kama 1 rub. 30 kup.

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

Tel. Drexei 2X80.

DR C. K KLIAUGA 
Dcntistas.

NAUJIENŲ NAMte
1739 So. Halsted St., Chickgo, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir^2 —- 9 

vakare Ehone Canal 257 v — >

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

<—ll«Ji Ii i     - *

Kiaulienoj mjesos svarui mo
kama 2 rub.

Lašinių sv. mok. 5 rub. 
Sviesto sv. mok. 6 rub. 
Cukraus sv. mok. 4 rub. 
KiaušiiHų desėtkui mok. 3 r. 
Žąsiai mokama 35 rub.
Batų porai mok. 100 130 r. 
Pančiakų porai ntok. 15 rub. 
Malkų sieksniui mok 50 rub. 
Arkliui mok. 10G0—2500 rub. 
Karvei mok. 1000 rub.
Aviai mx>k. 60 rub.
Rugių pudui mok. 20 rub.
Kviečių pudui mok. 35 rub.
Miežių pudui mok. 18 rub.
Avižų pudui mok. 20 rub. 
Unų svarui mok. 3 rub. 
Vilnų svarui mok. 6 rub.
Apolinaras ir Vytautas Mas- 

tauskai gyvena Ukrainoj. ' Mo
kinasi Charkovo universitete 
mk.dic iuos. — O. Stalioraitienc.



[korįspondencijos
kalbėtojas mielai suliko atsnky-

BINGHAMTON, N. Y

I*. Grigaičio prakalbos.

LSS. 33 kuopa 21 d. sausio 
m. buvo surengusi prakal- 

is. Kalbėjo “N“ redaktorius,

Prakalbos pavyko labai gerai, 
nors ir bv’.a dąug kliūčių. Pra- 
kalbosna alsdąnkė dauginti 
kaip du šimtai asmenų. Imant

kalbėtojus ragino organizuoties 
jr paduot ranką dąrbo žmo

nėms, kovojantiems už Lietuvos 
demokratijos bei darbo žmonių 
klesos būvio pagerinimą, taipgi 
priminė, kad aukotų į “Lietu
vos Socialdemokratų Bįmimui 
Fondą”, kuris yra po LSS. glo
ba.

Turiu dar pažymėti, kad šios 
prakalbos buvo labai pavyzdin
gos, visJi ramiaJ užsilaikė, ir 
klausimai buvo rimti.

Buvo renkamos ir aukos. Pir
mininkas buvo sakęs, kad au-

mui ir kas liks, tai eis į L. S-de- 
mokralų R. F. Surinkta $11.55,

Po prakalbų girdėK visokių

žinpnčs nc‘|igųiU?,jo komisijai 
piktų žodžių, katu ji kvietus Gri
gaitį kaljbėti. Mat, vieni kunigė
lių prigązdinli, o kili labai “kai
rių” agitatorių pripumpuoti, tai 
jiems Grigaitis atrodė kai koks 
baubas. Bet komisija nieko ne
atbojama rengč. lir prakalbos 
gerai pavyko. — Zigmai.

SO. OMAHA, NEBR.

Skundikai darbuojasi. BUR
INC/

tai gana geras būrys. Publika 
buvo gan mišri: matėsi ir soci
alistų ir tautminkų ir parūpi jo
nų, ir nepriklausomų ir “komu
nistų”. Turiu pasakyt, kad tūli 
musų “komunistai” tas prakal
bas boikotavo ir atkalbinėjo 
žmones, baugindami areštais ir 
lt. Ir dalis iu “bailių” (komu
nistų) ncatsdankė bijodami a- 
reštų. Bet buvo ir tokių, kur 
nei boikotą o nei bijojo.

tiek. Drg. P. Grigaitis kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju a- 
pie Liejtuv^s padėtį ir jos vai 
tižios juodus darbus bei kaip 
iš visą to išeit. Baigiant kalbą

Antra dalis prakalbos buvo: 
skirtumas tarp socialistų ir ko
munistų”. čia kalbėtojas labai 
nuosakiai ir visiems supranta
mai išaiškino “komunistų” pio- 
gramą. Iš to jų taip skamb.au- 
.čio “revobucioni^ko” progra
mų liko lik skivylai. Pasirodė, 
kad jis perdėm reakcioniškas. 
Ir “komunistai* to nebandė už- 
giiičyti, kada buvo leista duoti 
kalbėtojui klausimų. O labiau
sia tai jiems dūrė į akis tas fak
tas, kur buvo paskelbta “Lais
vėj”, jogei valdžios šnipai su
organizavę komunistų partija ir 
tt. * ' )

Beje, vienas asmuo žadėjo, 
per “Naujienas’* klaust keletą 
klausimų (mat jau buvo vėlus 
laikas tai daryt ant vietos) ir

LSS. 33 kp. 25 d. sausio lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Padaryta keletas svarbių nutari
mų, tarp jų: kad kuopos valdy
ba pasirūpintų “septinto rajo
no” atgaivinimu ir kartu upie- 
linkės kuopų; kad prie progos 

.surengtų prakalbas ir tt. šiame 
susirinkime sugrįžo du buvusie
ji LSS. 33 kp. nariai, kurie pasta 
ruoju laiku stovėjo nuošaliai. 
Dabar, kada kuopa susitvarkė, 
tai ir buvusieji jos rimtesnieji 
nariai pradeda grįši. Girdėt, kad

Kaip jau žinoma, visoj šalyj 
dabar eina ablavos. Tai neva 
“raudonųjų” išgauflymui. Ir da
bar labai lengva įvairios rūšies 
šeškams. Turėdamas kokį nors 
hsmeiiišiką kerštą toks šeškas 
ima ir pakiša liežuvį, kad va tas 
ir tas yra “raudonasai”. To pa
kanka. Žmogų įveliama bėdon.

mus, So. Omahoj. Ir čia valdžios 
agentai buvo apsilankę pas kc- 
liatą vietos lietuvių. Tik nieko 
nelaimėjo, nes skuncfikų butą

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

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirrniausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, 
vartmlamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Coid ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for I.ungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautumėt sftvft vnistinyčioje, užsisakyk, tiesiąg iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

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

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

-

tų gerai, kad jie kuogreičiau tai 
padarytų, nes darbo daug ir ap- 
sišMietę darbjįninfkai savo kle- 
sos reikalais besirupinantįs yra 
pageidaujami kaip LSS taip ir 
33 kuopoj..

Bet pasiskaitykite biskutį ir 
apie musų komunistų juokingus 
darbus. Prieš šaukiant LSS. 33 
kp. susirinkimą buvo parašytas 
apgarsinimas čia pat prie sve
tainės durų ant tam tikros juo
dos lentos, kur ir visi kili susi
rinkimai garsinama. Apgarsini
mas tarp kitko buvo parašytas 
maž daug taip: “Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti. Nauji no
rintis įstot į kuopą, taipgi yra 
kviečiami atsilankyti, ir tt. Tai 
iš nakties tas apgarsinimas bu
vo “papildytas/* Po žodžiais alsi 
lankyk it”: padėta dar “ant snia- 
lavirių.*’

Žinoma, kiekvienas protau
jantis žmogus tai matydamas 
suprato kas čia per “triksas”. 
Žmones skaitė ir juokės, kad 
komunistai nesitveria apmaudu.

Musų komunistai matyt jau 
nekaip stovi. Jų nariai daugu
moj nebeužsiiinoka savo mėne

sinių duoklių. Susirinkimai 
jau nebelaikoma. Ir teko girdėt 
nuo jų pačių kad visos knygos 
ir archyvas esą paslėpti, (turbūt 
surpaipėn) ir susirinkimai bus 
laikomi slaptai, ir jie kalbėsis 
ne žodžiaįis, bet kokiomis tai 
raidėmis ar ženklais.

žmones, kur su menamais rau
donaisiais nieko bendra neturi. 
Taigi judošėlių “pasfildarbav;i-» 

mas” buvo bergdžias.
Sausio 13 dieną agentas pir

miausia atsilankė pas K. Janu- 
ševičienę. čia pavartęs jos kny
gas išėjo. Dar klausinėjęs ar ji

kį. Po to kiek vėliau agentas a- 
tejo į Žalpio butą. Bado tik vie
ną moterį. Gavęs atsakymą, kad 
vyro nėra, (jis tuo tanui dar d ir 
bo) agentas pareiškęs, jogei jis 
esąs kriminalistas, nes turįs daug 
maištingos literatūros. Tečiaus 
los “maištingos literatūros” ten 
nė nebuvo. Nieko nelaimėjęs ir 
jsitiikinęs, kad skundiko butą 
didelio žięplio, agentas išėjo.

Tą pačią dierią valdžios agen
tas darė kratą pas buvusį pairu 
sios LSS. 131 kp. raštininką, d. 
T. Žarnauskj. Pareikalauta pris
tatyti protokolų knygą. Tuo vi
sa užsibaigė. Ant rytojaus, agen 
tas d. Žarnauskio padedamas, 

“baisią knygą’ , 
kad Omahoj ne- 
nėra net ir LSS 
neb. gyvuoja nuo 
Socialistų Pa»'ti-

skaitytojams, kad mano kores-

p(?Gfurėjo tą 
Bet pasirodo, 

tik komunistų 
131 kuopa au 
to laiko, kaip
joj įvyko ‘Tylimas

Taigi skundikų triūsas nuėjo 
vėjais. Jis nxlo, kad tie tamsos 
šeškai turi kokį nors asmeniš
ką piktumą ant minėtų žmonių, 
ir manė juos įklampyti neteisin
gais skundais. Bet tų. skundų 
žioplumą pamatė ir patįs val
džios agentai.

— Darbininkas Vargdienis.

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

vigados, su visokiais sveikatos pagerinimais.

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

tau num. 1919 m. apie LDLD. 
20 kuopos susirinkimą buvo vis
kas aprašyta teisingai ir nieko 
nenoriu atimti. Mane “Senmer
gė” per “Laisvę” apšaukia me
lagiam. Aš nenoriu su ja pole- 
muzuoti, nes žinau, kad koniu- 

nis t iškieins korespondentą mjs 
visuomet išrodo išvirkščia pu
sė. — Beržo Lapas.

Kodėl Tuksiančiai žmoniy Ir
ianvnnBMMnniMM inanaaBanManan mm

Vaiky Miršta kas metą nuo 
Plaučiy Uždegimo.

BALTIMORE, Md.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi. 

—

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Sausio 23 d. Barry’s svetaine- 
I jo Tautiško Knygyno buvo pa

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis. Kalbėtojas aiškino, ko
kią naudą darbininkams neša 
skaitymas knygų bei laikraščių. 
Ragino lietuvius steigti knygy
nus, skaityti ir šviestis, nes tiki 
apsišvietę, pasimokinę galėsime 
pasiliuosuoti iš pavergėjų lete
nos. Nežinia, kodėl baltimoric- 
čiai nemėgsta lankytis į prakal
bas. Neskaitlingai jų atsilankę 
pasiklausyti ir drgo Grigaičio 
prakalbų. Bet tie, kurie atsilan- 
kė, klausėsi su atidžia.. '

Pirmininkui A. Kurilaičiui 
paprašius aukų lėšoms padengti, 
publika suaukojo $29.00. Prakal 
bų rengimo komisijai teko ir I 
šio irto jišigirsti, 'nes kaikurde 
subjektai ir šiaip labai “kairus”

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šalti, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
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- 
j samiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

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

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

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. 42 n d St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko
bus išmokėti musų kostumerių giminėms, kuriems pinigai siunčiama.

VISI 
r

kurie norite geriausiu budu ir greičiausiu laiku nusiųsti pinigų savo gimi
nėms, tuojau

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

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

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

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

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

SUBATOJE, ROSELANDE,
Brolių Strumilų mažojoj svetainėj, 158 E. 107 St.

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

Baltic Consultation Bureau
105 WEST MONROE STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephonas Majestic 8347 
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$35 nupirksi gražų <$125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
ZįtiSSf ilk 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos■ HMM svetinei eilę ir ki* 

;limų.
Ml Mes taipgi turime ke

augštos klesos
I) phonografų, kuriuosIMI mes parduosimo užfiN - bile pasiūlytą kainą

H už tai kad mes turi-
JI v me pratuštinti vietą. 

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

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

? A Drapanų Darganai.
Teisingas apsiėjimas. Garantuo-

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.01

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikėme taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai, vak, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1NZ
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AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija,nevirinimas pilvelio, nuslahnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo 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 buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 

1 radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

Knygelė parašyta James A 11 e n, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į AugštesnjJi Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

S303 S. Morgan SL Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ>1 St. kampJdarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS x

Lietuvis Dentistas ) 
10657 Michigan Avė., Roseland. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

RAšOMOJI POPIERA
(Bond)

Pigiau kaip opto (o)ęelio)

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas 
217 i/2 Capitol St.
Charleston, West Va.

^-Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės j NAUJIENAS
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lių, ’ per kurias reikia ke
liaut. Daugiaus nieko ne
reikia. >

Važiuot- Lietuvon turi tei
sės kiekvienas lietuvis, ir jo> 
kie Vinikai negali jiems tos 
teisės atimti.
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Jieško naujos 
karjeros.

Nesenai laikraščiai prane 
šė, kad Anglijos ministerių 

ŠJ-jo Chicag0,1 pirmininkas, Lloyd George,
(py. nebesitiki išsilaikyt savo o-
iu?»n n?fiE fise daugiaus kaip pusmetį.

Šitai jo huomonei pritars 
kiekvienas, kuris sekė daly
kus Anglijoje. Kiekvieni 
rinkimai jau senai rodo, kad 
koalicija netenka savo pase
kėjų piliečiuose, ir---------
bo Partijos įtekmė auga j 
taip sparčiai, jogei valdyt 
šalį prieš jos valią neilgai 
bus galima.

Bet Lloyd George nebūtų 
politikierius, toks koks jisai 
yra, jeigu jisai lengvai susi
taikytų su mintim pasi- 

I traukt iš politikos. O būti 
politikoje jam reiškia būti 
vadovo rolėje.

Londono spauda tad jau 
mėgina atspėt, kokios rųšies 
naujo politikos džiabo jies- 
kos ambitiškasai premje
ras kada ateis galas 
dabartiniam kabinetui. Vie
nas spėjimas yra toks: 
Lloyd George galįs pa
tapti ministerių pirmininku 
Darbo Partijos valdžioje. 
Darbo Partija, girdi, priim
tų jį už savo vadovą, jeigu 
jisai tiktai pritartų kasyklų 
nacionalizavimui.

Kad Lloyd George gali pri 
tarti tam, tai nėra abejonės; 
taip-pat nėra abejonės ir ta
me, kad jisai “sutiktų” pa
sidaryt Darbo lyderiu: — 
juk jam nieko nereiškia iš 
atžagareivių tarno vėl pa
virsti radikalu, po to kaip 
jisai karės laiku iš radikalo 
persivertė j atžagareivį.

Klausimas tiktai yra, ar 
Darbo Partija norės turėt 
tokį vadą. Ji yra darbinin
kų klesos partija, ir savo tar 
pe ji turi pakankamai žmo
nių, galinčių atstovaut ją ir 
parlamente ir valdžioje. Be 
Lloyd George’o ji gali kuo- 
puikiausiai apsieiti. Naujos 
karjeros jam veikiausia rei
kės pasijieškoti kitur.

Subscrlption Ratea:
86.00 per year in Chicago.

$7.00 per year in Canada.
2c per copy.

Entered as ______ _
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdiena, ilsklriant 
nedėldrenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted StM Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaišai
Chieagoje — pačta:

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

Chieagoje — per nešiotojas: 
Viena kopija ............

Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, no Chieagoj,

$6.00
3.50
1.85
1.45 
.75

02
12
50

su užsakymu.

Metams ................................... $5.00
Pusei metų ............ .............. 3.00
Trims mėnesiams . .............. 1.65
Dviem mėnesiams . .............. 1.25
Vienam mėnesiui >. ......................65

Lietuvon ir kitur užsieniuoM:
(Atpiginta)

Metams ................... . .............. $7.00
Pusei metę ............ .............. 4.00
Trims mėnesiams . ................ 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money

Teise grįžt 
Lietuvon.

Vienas senas žmogus Bro- 
oklyne norėjo grįžt į Lietu
vą. Jisai gavo iš Amerikos 
valdžios leidimą išvažiuot 
iš šios šalies (vietoje pas- 
porto, kurį gauna piliečiai) 
ir pasiuntė tą dokumentą 
lietuvių Egzekutyviam Kp- 

"Ynitetui, j Washingtoną, “vi- 
zuot”. Šito Komiteto vardu 

_ tečiaus p. Vinikas atsakė, 
kad jisai negalįs patvirtint 
to žmogaus dokumentą, ka
dangi prie jo nesą paliudi
jimo nė iš vieno Fondo, kad 
žmogus aukojęs Lietuvos rei 
kalams.

P-no Viniko logika, tuo bu 
du ta^ai žmogus negali gaut 
leidimo keliaut į Lietuvą.

Tasai žmogus, reikia pri- 
durt, yra senas ir liguistas. 
Jisai turi džiovą, ir gydyto
jas sako, kad šios šalies ore 
jisai neilgai pasilaikys. At
vykęs Amerikon jau nebe
jaunas, jisai, sunkiai dirb
damas, susitaupė keletą šim 
tų dolerių ir dabar geidžia 
parvažiuot tėviškėn pabaigt 
savo amžių. Per visą savo! 
buvimą Amerikoje jisai pri-1 
klausė prie parapijos; apie 
jokias partijas, fondus ir ta
rybas neturėjo jokios nuo
vokos.

Amerikos kapitalas išsun-, 
kė iš jo visas jiegas. Dau-I 
giaus jisai čionai niekam 
nėra reikalingas. Jisai ga
li važiūot atgal. Valdžia 
jam dubda leidimą. Bet mu 
sų “diplomatai” atranda, 
kad leist jį į Lietuvą negali
ma,kadangi jisai nėra rėmęs 
aukomis jų partijų. Kažin, 
ar ijr naujoji Lietuvos val
džios atstovybė Amerikoje 
laikysis šitokios politikos?

Žmones, norintįs važiuot į 
Lietuvą, geriausia visai nu
spjautų ant tų tautiškai- 
klerikališkų “diplomatų” 
Washingtone. Jų “vizavi- 
mai” ir kitokie bluffai vis- 
viena neturi jokios reikš
mės. Pasportus ir leidimus 
važiuot į Lietuvą duoda A- 
merikos valdžia, o ne kas ki
tas; jie turi būt tiktai pat-

Vis keikia 
ir keikia.

vytai, o iš “Lietuvių Komu
nistų Sąjungos” ne skivytų 
nebeliko, tai jie vėl keikia 
socialistus. („

Tame yra jų gyvenimo 
prasmė. S ' j ’

Kitokios prasmes jie netu
ri. Ir neturėjo.

Jie, beje pliauškė apie “re
voliuciją”, apie “kapitaliz- 

Įmo nuvertimų” tr “proleta
riato diktatūrą”—-bet koks- 
gi sveiko proto žmogus tikė
jo tiems jų pliauškalams!

“Revoliucijos” jie niekur 
nedarė ir nesirengė daryt. 
Ir nedarys — kadangi poli
cija nepavelija.

Vienintelis jų tikslas bu
vo ir yra niekinti ir šmeižti 
socialistus. Tą, ką Rusijo- 

ir kad Dar-be darė juodašimčiai, čionai 
oasieme atlikti komunis
tai”. Jie eina šitą savo “pa
reigą” ir dabar.

Veikiausia tam jie ir tapo 
j suorganizuoti.

“Komunistų” vadas San- 
teri Nuorteva viešai pareiš
kė, kad teisingumo departa
mentas suorganizavo komu
nistų partiją ir parašė jos 
platformą. '

Ko-gi tad norėt, kad ta 
partija darytų ką-nors ge
resnio ?

Ji keikia ir šmeižia socia
listus, nes tai yra jos pašau
kimas, jos misija.

Bekeikdama ji ir nusika- 
panos.

“Komunistai” vis keikia.
Už tai, kad valdžia juos 

gaudo ir grudžia j kalėji
mus, tai jie keikia.

Ką? Ar valdžią?
Ne. Socialistus!
“Komunistai” už viską 

keikia socialistus: už savo 
pasisekimus, nes pasiseki
mai rodo, kokie jie (“komu
nistai”) yra geri, ir kokie 
“niekšai”, “bjaurybės”, ”par 
davikai” ir “išgamos” yra 
socialistai; ir jie keikia so
cialistus už savo nepasise
kimus, nes nepasisekimai 
pykina “komunistus”, o su
pykęs ką-gi beveiksi, jeigu 
ne keiksi — tuos “niekšus”, 
“bjaurybes”, ”judošius” ir 
tt.!

Kada “komunistai” tvėrė 
savo “partiją” ir ketino tuoj 
atimti iš Socialistų Partijos 
visus narius ir pritarėjus, 
paliekant jai vien “genero
lus be armijos”, jie keikė so
cialistus ; kada mūsiškiai 
“komunistai” perkrikštijo 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
į Lietuvių Komunistų Są
jungą, jie keikė socialistus...

Dabar kada iš “komunis-
yirtinti pas konsulius tų ša- tų” partijos paliko vieni ski-

resursai no taip dideli, kad ga
lėtų imtinius daug sušelpti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 2, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA. - * '
[Federuotos spaudos žinia]

Militarizmas. Japonija rengia
si patapti didžiausia militaris
tinė šalis. Valdžia nori gauti 
parlamento pritarimo paskyri
mui 243 milijonų dolerių armi
jai sekamiems 14 metų, ir 431 
milijono dolerių karo laivynnui 
8 metams. Tai reiškia kad me
tinės karo išlaidos turėtų padi
dėti 49% milijonais dolerių.

JUGO-SLAVIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Darbo apribojimas. Jugo-sla- 
vijoj—Serbijoj, Kroatijoj ir Sla 
vonijoj įstatymais įvedama 8 
valandų dienos arba 48 valandų 
savaitės darbas.

lutinai jų kovai dėl pasiliuosa- 
vimo. Tai visa. Į parlamenta
rizmą socialistai nežiūri kaipo 
į visokio išganymo šaltinį. Ji
sai socialistams tėra įnagis jų 
kovoj už tolimesnius, galutinus 
jų siekinius. Atsisakyti jo, pa
vesti jį išimtinoj naudotojų 
klesos žinioj reikštų atsisaky
mą nuo kovos už darbininkų 
reikalus, artimuosius jų reika
lus. Musų “komunistai” šitaip 
ir daro. Ir tuo jie save pasta
to į eilę visų kitų atžagareivių. 
Jiems todėl galima duoti vardą: 
revoliucingi atžagareiviai.

— Antanas.

LS.S. Reikalai

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

PIETŲ AFRIKA.
[Federuotos Spaudos Žinia]

Mirė žymus darbininkų vado
vas. Jobanncsburgc pasimirė įžy 
mus Pietų Afrikos Tarptautines 
Socialistų Sąjungos narys ir vei
kėjas, d. J. T. Bain. Jis buvo 
vienas tų devynių darbininkų 
vadovų, kuriuos generolas Bo
liui, įvykus pradžioj 1914 melų

tuoti. Po kiek laiko Bain vėl 
sugrįžo į Johannesburgą ir pra
eitų metų balandžio mėnesyj vėl 
vadovavo visuotinam Pietų Afri
kos darbininkų streikui.

INDIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Didelis streikas. Cawnpore 
mieste kilo didelis darbininkų 
streikas. Visų pirmiausih jis ki
lo anglų valdonuose Woolen ir 
Elgin fabrikuose, o veikiai po 
to metė darbų ir kilų dirbtuvių 
darbininkai. Streikininkai rei
kalauja brangesnės algos.

RUSSIA
[Federuotos Spaudos žinia]

Rūbų ir vaistų stoka. Rusijai 
labai stoka rubli ir vaisių. Da
bar sovietų atstovas, Maxim Lit- 
vinovas, Kopenhagcne, Danijoj, 
padare sutarčių su vietos pirklių 
firmomis, kurios ūmiu laiku ap
siėmė pristatyti Rusijai didelių 
transportų šiltų rūbų ir įvairių 
medikamentų.

True transtation filed wifh the post- 
master at Chicago, III. Feb. 2, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

SIBIRAS.
[Federuotos Spaudos žinia]

Karo imtinių vargai. Sibire 
ikišiol yra dar daugiau kaip 200 
tūkstančių karo imtinių. Tame 
skaičiuje vokiečių yra apie 5000, 
austrų apie. 100,000, vengrų 
apie 90,000, turkų apie 15,000,

dėjimas pasibaisėtinas. Kaip 
vienas tų imtinių—jis yra dak
taras—laišku praneša, imtiniai 
laikomi tam tikrose koncentra
cijose vielose. Maisto jie taip 
menkai gauna, kad daugelis tie
siai badu miršta; rūbų beveik 
visai negauna, kas tų vargų da 
labiau padidina. Su imtiniais 
apsieinama kaip su šunimis. 
Jais rūpinas kiek galėdamas 
Danijos ir Skandinavijos Rau
donasis Kryžius, bet, žinoma, jo

ČEKO-SLAVOKAI.
[Federuotos spaudos žinia]

Vaikų darbo apribojimas. Su- 
lyg naujuoju vaikų darbo įsta
tymu, Čeko-SIavokijoj vaikams 
bus leista dirbti 4ik tokie dar
iai, kurie nekenkia jų sveika
tai ir netrukdo jų auklėjimui. 
Fabrikuose neleista dirbti vai
tams nesukakusiems 12 metų, 
o ūkio darbuose—ncsųkaku- 
siems 10 metų amžiaus. Kai ku
rie darbai vaikams visai uždrau 
sla dirbti. Mokyklas lankan
tiems vaikams neleista dirbti 
dvi valandi prieš eisiant moky
klon ir ne anksčiau kaip vienų 
valandų mokyklai pasibaigus. 
Be to, vaikams neleista dirbti 
daugiau kaip dvi valandi dienoj. 
Nakties ir nedeldienių darbas 
vaikams visai uždrausta.

Skaitytoju Balsai
\Už išreikšta# šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako,}

I

REVOLIUCINGI ATŽAGA
REIVIAI.

Nesenai musų “kairiaspar- 
niai” (dabar “komunistai”) pa
kartotinai tvirtindavo, kad jie 
galų gale supratę, jogei “parla
mentarizmas jau atgyvenęs savo 
dienas.” Tie, kur stengiasi da
lyvauk parlamentinėj kovoj esu 
buržujai. Geras socialistas par 
lamente dalyvaut neprivaląs. 
Tiesa, “kairiasparniai” nuo rin
kimų kampanijos neatsisakę. 
Rinkimuose reikią dalyvauti, 
bet jų išrinktieji atstovai par
lamentuose dalyvauti neprivalų. 
Jie ten turį nuvykti, pareikšti 
“valdančia j ai klesai savo pro
testą ir išeiti.” Tai buvo pasa
kyta revoliucingųjų atžagarei
vių organe Laisvėje.

Reikalinga tečiaus pažymėti, 
kad ta mintis socialistų judėji
me nebenauja. šitokias “revo
liucingas” teorijas kadaise skel
bė Vokietijos socialdemokratai. 
Senis Liebknechtas (Wilhel- 
mas) karią pasakė: “Mano nu
simanymu, musų išrinktieji at
stovai turėtų įeiti parlamentai! 
su protestu ir tuč tuojau iš jo 
pasitrauktų, neį teikę jam savo 
mandatų.” Esą, dalyvavimas 
parlamente socialistams uždėtų 
atsakomybę už jo (parlamento) 
darbus, o tai socialistams esą 
neleistina. /Vėliaus pasirodė, 
kad socialistų dalyvavimas par
lamente teikė daug naudos, ir 
Liebknechtas savo “teorijos” 
išsižadėjo.

Dabar tą teoriją pasiskolino 
komunistiški Bimbos ir Paukš
čiai. Jie prisispyrę savo sekė
jams kala buk socialistams da
lyvauti parlamente esą didelis 
griekas. Tai, girdi, išrodytų, 
kad mes parlamento pagalba 

norime įvykinti socializmą. Jie 
eina dar toliau. Parfhk jų, so
cialistai “tik ir nori parlamenta
rizmu įvykinti socializmą.”

Nėra reikalo aiškinti, kad 
toks “komunistų” pasakoj ii 
yra nesąmonė. Socialistai 
niekada nesakė ir' nesako,
sako tik tiek, kad parlanwĮtli- 
rizmas yra tik įmonė darbinin
kų klesai budinti, ruošti ją ga

Septinto Rajono draugams 
pareiškimas.

LSS 33-čioji kuopa, Bingham- 
ton, N. Y., susirinkime sausio 
25 dieną nutaare atsišaukti į 
draugus socialistus, gyvenančius 
LSS VII rajono ribose. Tai dėl
to, kad veikiau sutvarkius rajo
no reikalus.

Draugai ir draugės, LSS jau 
rcorganjzuota'i. Dlidįflį suįruHes 
laikotarpį ji pergyveno. Nevei
zint to, kad musų organizacijos 
iricšai ją buvo apšaukę miru

sia, musų organizacija nugalė
jo visas jai statomas kliūtis ir 
dabar stovi ant tvirtų pamatų. 
O lai rodo, kad socializmo idė
ja lietuvių dkirtyhiinkuose yra 
neišnaikinama-nepergalima.

Tiesa, musų organičacija ne
maža nukentėjo: ji priešu apar
dyta. Bet delei to, draugai ir 
draugės, dabar musų priederme 
stiprinti savo organizaciją, pa
daryti ją dar tvirtesne nei iki 
šipl buvo. Tatai padaryti mes 
galime, tik reikia noro ir pasiš
ventimo.

Jus, visi LSS. VII rajono na
riai, kur likote ištikimi tarptau- 
inio socializmo principams ir 
ų kunytojai Sooialisitų Partijai, 

dabar jūsų priedermė yra tuoj 
reorganiizuoti buvusias LSS. 

kuopas ir rajoną. Pradžią jau 
padarėme mes, atsišaukdami į 
jus, draugai ir draugės. Jus gi 
varykite tą darbą pirmyn. Reor
ganizuokite kuopas, burkitės į 
daiktą! Atlikę tai praneškite že
miau nurodytu adresu. Tada 
landysime sušaukti rajono kon- 
’erenciją ir pasitarti dėl savo or
ganizacijos reikalų. Beto, mes 
ladčsimc, kiek tatai mluns bus 
galima, persiorganizuoti visoms 
apielinkės LSS. kuopoms.

Dar kartą: draugai stokime į 
darbą, reorganizuokime LSS. 

kuopas ir rajoną!
LSS. 33 kp. valdyba:

P. Adomaitis, org.
B. Songaila, nut. rast.
A. Jacksevich, f i n. ršt.
B. Pucėtla, |žd.

P.S. — Visokiais reikalais ra
šykite sekamu adresu: B. Son
gaila, 261 Clinton St., Bingham- 
įn, N. Y.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

skritai tik viename Nemakščių 
valsčiuje nuostojlių padaryta 
daugiau kaip už 200,000 auksi
nų. Pabudžių, Sauslaukių, Butė
nų, Gedgaudiškių, Kavaduonių 
kaimai yra laibai apiplėšti. Žmo
nas labai įbauginti, nes vokie
čiai sako vėl grįšią. Kalniškių 
kaime Adotaio Dulb'io žiponą 
vienas vokiečių karininkas žvė
riškai nužudė. Lenberto Juozo 
sudegino trobą, atėmė visus ja
vus apie 750 pūdų, dvi penėti 
kiauli ir tris karves, šilių Petrą 
nušovė.

Kavadonių kaimu' Petronę, 
Iną ir Adomą Jakučius, Joną 
ir Antaną pertašius vokiečiai 
smarkiai sumušė.

Valdonių kaime Ivaškio Ste
po sudegino visas trobas ir de
gant nieko ndeddo išnešti.

Pašuvikščio vienkiemyj Rim
ką Aleksą prie jo namų nušovė 
ir jo lavoną apiplėšė. Iš jo namų 
atimta turto už 28,000 auksinų. 
Minėtą Rimką nužudė ir api
plėšė paskutinis bermontininkų 
būrelis. Tarp jų buvo trys kari
ninkai. (L. Uk.)

Ukmergė. — Čia ketvirtadie
niais sus(ircikna žmonės į tur
gų. Vagilielių knibždėte knib
žda; ir jie taip įdrasėjo, jog ne 
tik iš kišenių, bet ir iš rankų pi
nigus ištraukia. Kad ir yra mies
te 28 milicininkai, bet tatai ne
kliudo vagims darbuoties. Slap
tų bravariį irgi daug.

Labai metasi į akis daugybė 
raštinių, kuriose dar daugiau 
tarnauja raštininkų lenkomanų. 
Čia lenkai labai darbuojasi.

( L. Uk.)

UIS 
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Naumiestis. (šakių apsikr.) 
Miesto gyventojai naudojasi pa
togia šviesa—elektra, kuri, pasi 
šalinus vokiečiams, buvo paimta 
miesto tarybos žinion. Sutaisius 

(žinoma, buvo apgadinta), 
pradėjo veikli rugsėjo mėn. 
pradžioje. Bet dabar dažnai 
genda, užtai žmonės, kurie už
simokėję už ją turi pirktis žiba
lo, už ką brangiai gauna mokėti. 
Pavyzdžiui, kartą nežibėjo apie 
tris savaites. ( L. Uk.)

Skaudvilė. — Bermontinin
kai iš čia išėjo. Paskutine jų 
dalis pasižymėjo dar ligi šiol ne
girdėtais žvėriškumais ir plėši
mais. Iš apylinkinių kaimų apie 
Nemakščiis ir Skaudvilę atimta 
daug arklių, karvių, penėtų kiau
lių, grudų, pašaro ir pinigų. Ap-

Pustapėdžiai (Vilkaviškio apskr 
ir valsčiaus). -4- pusHapedžių 
kaimas nemažas. Į šį kaimą pa
reina keletas ekzemplioriij laik
raščių: “L. Ūkininko”, “Lietu
vos” ir kitų.

Pustapėdžių kaimas gali pasi
girti, kad čia jau metai kaip gy 
Vuoja junimo kultūrinio lavini
mosi kuopa. Per tą laiką jau ji 
nemažai nuveikė. Suruošta vie
šų ir šeimyniškų vakarėlių; pel
nas išskirtas vietinei mokyk
lai ir kultūrinio lavinimosi rei
kalams.

Kuopa turi savo knygyną, su
riedantį iš 163 knygų: km gos 
parašytos lengva kalba, turtin
gos. užtat j.^imiii.i s noringai jas 
skaito.

Jaunin.-as noringai Jauko kuo
pos susi, ink mins ir aktingai da- 
’yvauja p•įsilarii.iii*

Kuopos iniciatyva yra įsteig
ti vakariniai suaugusiems kur
sai,' kuriuose lanko apie 20 su- 
viršum kursistų. Vedu kursus 
Pustapėdžių mokyklos mokyto
jas.

Pasilinksnųnimai daromi 
kuopos vardu, laikantis tam tik
ros kuopos nustatytos tvarkos. 
Jaunimas tokiuose pasilinksmi
nimuose elgiasi gana rimtai — 
girtuoklių jaunimo tarpe nepa- 
maitysi — visi geĮrbią kuopos 
vardą.

Kuopa turi apie 60 narių.
Užtat Pustapėdžių dvaro “Pa

vasarininkams” tas labai nepa
tinka. Jei jie galėtų, lai nesigai
lėtų “triūso”, norint perdirbti 
ją ant savo kurpalio. Bet, dėja 
patys, “Pavasarininkai” tiek y- 
ra silpni, kad vos, o varge, save 
suvaldo. Tikriau pasakius, su
eina į susirinkimus-tik “pasirū
kyti”, Paklausus: kas buvo nu
tarta jūsų sisirinkime — gauni 
atsakymą: ^Nežinau, peš rū
kiau.”

Pustapėdžių jaunimo lavini- 
mos kuopa yra skanus kąsnis ir 

musų “geradariams” kunigė
liams. Kun. Vaičiulis su savo 
alininkais nesigaili savo gražių 

žodelių, kad tik galėtų apvilkti 
rūkais akis jaunimui ir pritrau
kti kuopą į savo pusę.

Bet jaunimas .tvirtai laikosi 
savo kuopos įstatų ir nutarimų

ir žengia pirmyn 
tuoju keliu, visai 
savo “geradarių”

savo nubrež- 
neatbodamas 
širdingumo.

( L. Uk.)

Utena. — Utėnoj yra gimna
zija, kurios vedėjai yra krik
ščionys* demokratę. Gimnazi
jos mokytojai 4, visiems vado
vauja kunigas. Tie vaikai ,kurių 
tėvai yra kairesnių pažiūrų, į 
gimnaziją nepriimami arba so
dinami į žemesnę klasę.

Sako, stojant į gimnaziją už
klausia: “ar yra-pekla?” Jei at
sako —nėr, tai nepriima. Pane
lė Dičiutč, kuri Ukrainoj buvo 
4 klasėj ir Utenoj buvo žadėta 
priimti į tą pat klasę, bet suži
noję, kad jos tėvas yra kaires
nių pažiūrų žmogus, buvo pri
imta į antrą klasę.

Mokinių tėvai skundžiasi, kad 
(Bdišsigalį nešti ’ mokytojams 
sviesto ir kiaušinių, kurių rei
kalauja, neskaitant mokesnio 

pinigais už gimnaziją.
( L. Uk.)

Kruonis, Trakių ap.. — Kruo
nyje vietos mokytojo rupesniu 
įsteigta suaugusiems kursai. 
Nors iš karto dar maža turi no
rinčių mokytis, bet tikimais to
liau turpti daugiau.

‘— Kruonio valsčiaus žmo
nėms malkų vežimas į Kaišeda- 
rius tai tikra “pakula”, nes mal
kos anapus Kaišiadorių dar už 
16 varstų, o į Kaišiadorius 20. 
Nėra tos dienos, kad nereiktų 
duoti kokių 30 padvadų. Daugu
mas, nenorėdami taip toli va
žiuoti, veža savo malkas. Nc- ♦ 
jaugi valdžia neranda arčiau 
malkų už Kaišiadorių stoties? 
Miškų yra daug arčiau. Reikė
tų atkreipti iJys į tai, kad žmo
nės labai nuvargsta, darydnnl 
tokias keliones, nes ,ri>kn* da 
bar bra.igu; r ratai, ir gyvuli i, 
ir žmones. (L. Uk.)

A. a. FRANfi DANTAITĖ.

Skaiskirys, Šiaulių ap. — 13 > 
XI»—1919 m. važiuojant iš Re
nės st. (Kurše) namon —( Bu
draičių kaiman (Skaisgirio v.) 
kolčakininko šūviu veidan bu
vo amžinai užmigdyta a.a. Fra- 
nė Dantaitė, jos bendrakeleivė, 
Juto kaimo mergina, kurtu su 
velione važiavusi, nors ir sun
kiai sužeista, išliko dar gyva. Iš
tikusioji pasakoja, kad velionė 
tą dieną nuvažiavus Bėnėn susi- 
kirtusi su vokiečiais kolčakinin- 
kais, kuriems ne vieną aštrų tei
sybės žodį ištarusi, žodžiai, ma
tyti, buvo gana kartus tiems, 
kurie pasislėgė išpasalų pakelė
je žmogžudiškai atsiteisti.

Velionė buvo dar jauna mer
gelė, nesuskubusi 1915 m pa- - 
baigti paskutinės Mintaujos gini 
nazijos klasės. Vokiečių okupa
cijos melu ji mokytojavo, teik
dama vaikučiams šviesos spin
duliu. Pastarui j u laiku dir'- t 
Kaime, valdžios įstaigose. Ve
lionės butą atviraus budo, ką 
liudija jos mirtis ir progresiil
gų pažiūrų. Kunfgai nenorėjo 
laidoti parapijos kapuose kaipo 
bedievę. Lapkričio 16 d. š. m. 
palaidota Skaisgirio kapuose.

Tebūna jai lengva šalta žeme
le! (L. Uk.)

Kazimieras Gugis
į ADVOKATAS

Veda visokitu reikalas, kaip kriminaliikaose 
u taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras;
Namų' Ofisas: Miesto Ofisas!

$32$ I. Halsted $L 127 N. Dsarborn St.
Ant trečių lubų 1111-11 Mnity Bldg.

Tel. Drover 1310 Tai. Central 4411



\iT- ; \ \k \ ;ietuviu Rateliuose

pasibaigus.

turėjo 
valcuo-
progra-

kuopos rengtas 
“Žemaitės vaka- 
svetainėj ne vie- 
tnfputį apvylė.

i t

Mirė motina, tėvas pasipiovė, 
vaikai serga.

Nursė L. Leckron praeitą pėt- 
nyčią užtiko šitokią sceną. Na-

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood SU.

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ket vergais 
te Subatomls 9—9

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
išeina kartą j savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojiinų tų laikraštį užrašinėti Amerikoje;

LIETUVIS GAVO DOVANĄ.
Už žemaitės portretą Jonas 
Šileika gavo 200 dol. prizą.
Naujienose jau buvo minėta, 

kad Chicagos Art Institute iš
statyta ir musų rašytojos Že
maitės portretas, dailininko Jo
no Šileikos tapytus. Dabar pra
nešama, kad Jonas Šileika gavo 
už jį prizą—du šimtu dolerių. 
Tai nereiškia, kad paveikslas 
tapo nupirktas. Tai reiškia, kad 
dailininkas tiktai gavo dovaną, 
už gerai nutapytą paveikslą. To
kių dovanų-prizų ne visi tegau
na. Jų teikiama tik tiems, ku
rių darbai skaitomi esant ge
riausiais.

Be Jono Šileikos dovanų-prizų 
gavo ir keli kiti dailininkai, bū
tent: Paul Bartlett, Carl R. Kra- 
fft, Pauline Palmer, Marie E. 
Blanke, K. A. Buehr, Cornelius 
Botke, Gilbert P. Riswold ir 
Jessie Arais Botke.

Kurie norėtų pamatyti tą gra
žų Žemaitės portretą, tegul at
silanko į Art Institutą. Paroda 
tęsis iki kovo 3 dienos š. m.

LSS. 22ros 
praeitą subatą 
ras” Meldažio 
ną lankytoją 
Apvylė programo trumpumu.
Nors anaiptol ne išpildymu. Mi
ko Petrausko solo, Birutės cho
ro, dainomis taipjau pp. Pet
rausko ir P. Grigienės duetu iš 
“Kammakrečio” publika galėjo 
tik pasigėrėti; bet tik gailėjos 
labai, kad artistui paskupėjo 
duoti truputį daugiau to pasi
gerėjimo. Kai kurie dainmkai- 
kės, pasižadėję dalyvauti kon
certe, neatvyko. Rengėjai te- 
čiaus turi pateisinamų neat- 
vykusiems priežaščių: flu! Na, 
o jeigu jau flu, tai ne ką pada
rysi. Šiaip betgi vakaras buvo 
malonus ir jaunimas 
gražios pramogos bent 
dainas ir stepsuodamas 
mui

Reikalauja suvaržyt 
, pelnagaudas.

Atatinkamos įstaigos reika
lauja, kad miesto tarybo išleis
tų patvarkymą, nustatantį ma- 
xinnnn rendų skalę. Tai daro
ma todėl, kad pastaruoju laiku 
tūli pelnagaudos namų savinin
kai negirdėtai ėmė kelti rendas.

Vincas Kantrimas
Gimė balnadiio 25 d. 1893 

mirė sausio 31 d. 1920 m. 
paeina iš Kauno rčd., Ra
seinių apskr., Pajūrio para
pijos. Paliko čionai Ameri- 
rikoje nubudime moterį, 
dviejų ir pusės metų duk
relę, ir brolį Juozapą.

Laidotuvės įvyks šiandien 
pirmą vai. po pietų iš namų 
10448 State St., Roseland į 
Tautiškas Kapfties.

Mirčių skaičius didėja.

Nors naujų susirgimų (influ
enza) skaičius žyniai sumažė
jo, bet mirčių skaičius labai di
dėja. Praeitą s ubą tą palaidota 
daugiau kaip du šimtu žmonių. 
Delei to atatinkamosios įstai
gos uždraudė viešas laidotuves.

K. A. M..
Gcneralis Stabas

Literatūros Dalis
Groudžio 19; 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
Siuomi įgaliojome “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

rinkli prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui, kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei rnetų 24 auksinai.

(Parašas) kapitonas Ruseckas
Gcneralio Stabo Literatūros Dalies viršininkas. 

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

me 2509 So. Oakley Avė., sirgo 
influenza visa John Guarantotto 
šeimyna: vyras, pati ir vaikai. 
Ketvergo vakarą Guarantotto 
moteris mirė. Matydamas tai 
tėvas atsikėlęs iš lovos ir 
nuėjęs kitan kambarin 
britva perplovė sau gerklę. Ir 
jis mirė. Vaikai verkė ir klau
sė tėčio ir maminos.
žiūrėtoja^—giminaitis, 

vaikas) John Delbone> 
žinodamas kas atsitiko, 
vaikus, kad tėtis tuoj
įnamiuos tegul nekliudą: ji la
bai serga. Policijai jis irgi ne
drįsęs pranešti. Tatai padare 
nursė.

Tėvų lavonai tuoj nugabenta 
į paviečio lavoninę, o du naš
laičiu—ligoninėn.

Jų pri- 
(irgi 

nors ir 
ramino 
grįš, o

Trįs policistai netenka vietų.

Tr|s policistai, Michael Kelly, 
Frank Freemuth ir Edvvard 
Mi'tchell netenka savo vietų. 
Prisaikintieji teisėjai rado juos

papirkų-kyšių ir sėbravusiais su 
“abejotinais žmonėmis.

Kartu mirė, kartu palaidoti.

Patrick Caraher ir jo moteris 
Delia susirgo influenza. Kartu 
susirgo ir kartu mirė. Ir kartu 
tapo palaidoti—vienoj duobėj.

SUČIUPO ŠAUNIĄ PORELĘ.

Pons August Nestor ir ponia 
Marie Nestor andais atėjo į 
Ne.w Southern viešbutį ir pa
prašė kambario.

Gavo.
Pons George Whonke ir du 

detek'tivai taipjau atėjo viešbu- 
tin ir pareikalavo parodyti tą 
kambarį, kur ponai Nestorai ap
sigyveno.

Parodyta.
Detektyvai be jokių, ceremo

nijų įsigrūdo kambarin.
Bet ponios Nestor ten nera

do. fiuvo tik vienas Nestor.
— Kur ji?—klausė Whbnke.
— Nežinau,—atsako Nestor.

----- Kieno tos pančiakaites, 

;ic sijonėliai ir visa kita, kas čia 
guli ant lovos?—atklausė de
tektyvai.

— Tai. ..tai... ar aš žinau? 
—godesi Nestor.

Pons Whonke pamatė užra-

— Meldžiu išeiti... kvietė.
— Atleiskite...kad ten šalta..

čiakaites, sijonėlius ir visa kita. 
Tada ji pasirodė kaip reikiant.

Tada ir pons Nestor liko ne
be Nestor, o ponia Mario Nes
tor tik Mario Whonke.

Porelė nugabenta į s teisi na 
ir užrekorduota: “Kaltinami de
lei netvarkaus elgimosi.**

PROTOKOLAS SLA. II APS. 
SUVAŽIAVIMO.

Susivažiavimas laikytas Sau
sio 25, 1920 m., Lietuvos svet., 
3249 S. Morgan St.,\Chicago.

Susirinkimą atidarė, sek. M. 
Juška, 2 vai. po pietų.

Tvarkos vedėju išrinktas J. 
Yuknis.

Mandatam sutvarkyti išrink
ta dn delegatai,—Genis ir Venc
kus. Delegatų pribuvo: nuo 9 kp. 
23 dol.

36 kp. J. Yuknis ir Dr. Grai- 
čiunas.

55 kp. K. Lape, J. Andruška, 
A. Statkus.

63 kp. EI. Bcrtuliukė, M. Mi- 
liunienė, B. Perniškis, K. Um- 
braziunas, A. Maziulauskas, P. 
Paulinskas.

74 kp. F. šagamogas, 109 kp. 
M. Juška, 122, K. Genis.

139 kp. Z. Klibicnė, A. Kara
liūnas, K. Kalnietis, J. Šatkaus
kienė, P. šūkis.

194 kp. K. Kai ris ir Deveikis.
289 kp. K. Tilvikas, S. Vins- 

kns, A. Mikaliunas.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199. I

Dt. A. R. Blumentiial

NAUJIENOS. CKI(!»»B

mo-

bus
Mirė

merikoje. Stasys Badžius jau
čiasi galįs kiekvieną lietuvių ri- 
stiką paristi. Gal būti. Atei
tis parodys, matysime ar jis pa
ris Chicagos lietuvių katiną.

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

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

30 AUKSINŲ.
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

♦

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

a) Skaityta pereito susirinki
mo nutarimas, kuris likosi pri
imtas.

b) Nutarta ir išrinkta dti na
riai į Spaudos komisiją, Kalnie
tis ir Karaliūnas.

c) II Aps. Sek. raportas iš
klausytas ir priimtas.

d) Perskaitytas laiškas nuo 
P. Keršio su pasiskundimu ant 
194—289 k p. už noda mokėjimų 
per prakąlbas, A laike II Aps. 

maršruto.
e) Nutarta, kad II Aps. Ižd. 

užstastytų kauciją sumoj 200 
dol. per S. L. A. Centrą.

f) Išrinkta II Aps. valdyba 
1920 metams: Prez., Dr. Grai- 
čiunas, Vicfc-prez., Šatkauskie
nė, Sek., Kalnietis, Org., Devei
kis, Ižd., M. Juška, Revizijos 
koni., Dr. Graičiunas, Genis, 
ir Kalnietis.

g) II Aps. sek. bus mokama 
$20.00 metams.

b) Į S. L. A. Centrą Valdybą 
rekomenduota šios ypalos: 
Prez., Gegužis, ir Dr. Baltru
šaitienė, Sek., Dr. Graičiunas, 
Jurgelionis ir Dundulis, Ižd.,' 
Gugis, ir Draugelis, Dr. Kvot, 
Matulaitis ir Biežis.

i) Sekantis susirinkimas II 
Aps. įtur būt balandžio m. Rose
land, III.

j) Nutarta II Aps. sekretorių 
išmokėti visų metų mažas iš
laidas $2.48 $15.00 algos. Su
sirinkimą uždarė 5 vai. vak.

— Sek. M. Juška.

Matyt gyvus atsitikimus Lie
tuvoje. Krutami paveikslai iš 
Lietuvos bus rodomi Vasario 
3-čią d., 1920, So. Chicago, III. 
Tamašausko svetainėje, 8801 
Coimmercial Avė. Prasidės 8 
vai. vakare. Rodis, Kaunas 
Krutamu Paveikslų Kompanija.

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

40 nuošimtis skiriama Lietu
vos Šiauliams.

STASYS RADŽIUS.
Lietuvis ristikas sugrįžo iš 

Califoniijos. Sakosi nuveikęs 
imtynėse daugelį svetimtaučių. 
Ir buvęs instruktorių lavinime 
kimo Suvienytųjų Vįalslijų ar- 
nujoję. Jis norėtų ristis su vie
los lietuviais ristikais, ypač su 
p. Bancevičiu, lietuvių clianipi- 
jonu. Dabar inįik'Unasi su kilu 
tvirtu lietuviu ristiku Tony
Hatches, geriausiu ristiku A-ir laimes ant balto svieto.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

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

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerkles ligą.. Pancdėliais, Seredo- 
mis ir Petnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
Kampas 18-tos gatves.

3-čios lubos, viri Plattjb aptiekos. 
Tėmykite i mano parašą.

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

ryto iki 12 valandai diena.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.

Laiškas iš Lietuvos nuo Ka
zimiero Ulinsko iš Lukšių An
tanui Ulinskui.

Sveikiname ir linkime Jiems 
viso įfeiro įiyvciii.iio tolimoj hh- 

Jijc.
Musų motinėlė pasimirė 10 

metų atgal.
Dabar aprašysime musų gy

venimą karės metu. Musų vis
kas sudegė. Per dvi dieni musų 
gyvenimas buvo apšaudomas. 
Regėjonfe dideles baisenybes. 
Reikėjot lyg kareiviams laukuo
se gulėti arba frenčių urvuose 
slapsty ties. Tai buvo didelis 
mums vargas, tečiaus iš Dievo 
apveizdos išlikome gyvi ir svei 
ki.

Maisto neturėjome visai ir 
nežinojome, ką valgysime ryto, 
todėl reikėdavo lysti iš urvo ir 
eiti j ieškotų sau maisto.

lyiigšiių. bažnyčią gerokai ap
ardė armotų šoviniais; per du 
metu joje ndb’uvo’ pamaldų; da
bar jau aptaisė ir vėl yra pa
maldos.

Dabar yra Lietuvos valdžią. 
Dėlto yra lengviau ir ant širdies, 
kad musų nebevaldys koks ru
sas ar vokietis.

Kasžin ar mes padegsime iš
laikyti savo šalį, kad' taip daug 
priešų ant musų puola.

Dabar esame visi sveiki ir la
bai apsįuKž'iaugėmc, kai gavome 
iš Jūsų laišką Gruodžio 8 d., tai 
visi susieję ir skaitėme, ir džiau 
gėmės, kad esi dar gyvas ir ne
pamiršai mus aplankyti.

Dabar liki sveikas, kaip 
mes esame sveiki ir linksmi.

Kaziuiieras Ulinskis, 
Ona Ulinskaite.

Šioj valandoj esame visi svei
ki. Naujienos pas mus tokios. 
Juozuką* pristatė į vaiskų. Tė
vas dėl jo labai rūpestingas; se
sutės laliai liūdnos paliko, 
neteko nė vieno broliuko ir 
tynelės.

Motynėlė kaip mirė jau 
trįs metai į Mojaus 4 d.
ji dėl karštligės. Laike karės

re: Vanagienė, Jurgienė, Tcrc- 
siene, Juozienė, Bukaveckienė 
molyną, Baneliene senė, MasiŠ- 
konienč; Puidokas Antanas, 
Kopa i t is, Strogis, Tamošius ir 
Jonas Murkeliunas, Banelis, Jo
nas Tiltinis, Adomas Puid'okas, 
Endrikis Antanas, Jocius Pran
ciškus. Laike karės kaimas li
ko labai nudegintas, liko vos 
kelios triobos. Tamistos tetė
nas Bukauckis šioj valandoj 
gyvas j r sveikas. Sveiki jo mo
tore ir sudus. Jo triobos tai vi
sos sudegė. Kas link pinigų, tai 
galite biskį siųsti.

Dar niekas iki šiol pinigų iš 
Amerikos nėra priėmęs . Dau
gelių Pranciškus šneka, kad lie
tuviški pinigai! bus panaikinti.

Pas m/us dabar baisiai viskas 
brangų. Merga ima 400 rublių 
į metus. Vyras — 700 rub. Ru
gių pūras 60—70 rub. Arklys— 
2000 iki 3000 rub. Karvė — 
1000 rublių.

Buka veskis buvo ant vainos, 
parojo sveikas. O dabar sudiev 
musų aplankytas.
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Pranešimai

ir

Roseland. — L. M. P. S. A. 67 kp. 
susirinkimas Įvyks utarpinke 3 va
sario 7:30 vai. vak. Aušros Knygyne 
10900 Michigan Avė. Visos narės 
būtinai alsilankykit į susjrinkiiną ir 
naujų atsiveskit. — A. širvinskienė.

kas. Vai.: nuo 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland ar. kam p.4 7 bL

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

3149 S. Mo/gan st., kertė 32 bL 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo-12—2 po 
Įlietų ir nvi/> 6-----8 'vakare. Ne-

Uoliomis nuo 9—2 po piet.
' Telephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SL 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 5:30 
—7. Tel„ Yards 723.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietimams fcinomas per 16 me

tų kaipo patyręs crydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st Chicago

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgu 

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

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

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

Tel. McKinley 263

Laiškas iš Lietuvos nuo Mar
tino Urbanavičiaus Kazimierui 
End rikiui. < ''j * i

Jūsų groinalą gavome per 
pat Kalėdas, už kurią labai dė- 
kavojam. .» .

Dąbar sveikinam mes visi na 
niai vienu kartu ir 'bučiuojam 
Tamstas baltus veidelius per tą 
margą gromalclę ir prašome 
nuo Pono Dievo geros sveikatos

Itihifcy, III. — Harvey’ios iisPho- 
enixo, lietuvių visuomenė ir drau
gijų šelpimo Komisija dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus kviečia visus lie 
tuvius vietinis atsilankyti į susirin
kimą kuoskaitlingiausiai, kuris atsi
bus 8 d. vasario, nedalioj (5 vai. vak. 
Dudek sveL, 1563!) So. Halsted St., 
nes bus išduota atskaita kirk aukų 
surinkta dėl Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir bus svarstoma apie da
bartinį Lietuvos padėjimą.

Kviečia Komitetas.

Cicero. — Lietuviui Kaudonos Bo- 
žės Paš. Kliubo nariai, malonėkite 
prisirengti panedėlyj 2 vasario į- 
vyks pirma repeticija choro. Prad
žia 7:30 vai. vakare. Vieta. J. Nefl'o 
sveL, 1500 So. 49111 Avė. Mokytojas 
J. Katilius. Kviečia Komitetas.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegne?r 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki. 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Ilaitted St.. Chicago.

(Seka aut 6 pusi.).
■OL ‘ i

m9

Itez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 „

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Va landos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.



PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ

C h i c a g o raneueiiB, v aBarm 4,
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Svarbus S. A. L, K. susirinkimas. 
Visuotinas Kareivių susirinkimas į- 
vyks utarninke, vasario 3 d., 1920

MOTERŲ

MERGATTfiS IR MOTERS
MOTERŲ MOTERŲ

RANKOM SIŪTI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.
VYRŲ

Morgan St., Chicago. Ant 
rinkimo privalo kiekvienas 
reivis atsilankyti, nes yra

šio susi- 
Sus. Ka- 
daug la

bai svarbių reikalų. 'taipgi ba
liaus komisija reikalauja, jog visi 
išparduoti likictui butų sugrąžinti. 
Bet kurie dar yra neišpurduoti, tai 
malonėkite pardavinėti iki paskirto 
laiko. 1

Dr. S. Naikelia, C. P<rm. 
J. J. Zamkus, C. Ra ši.

Westsaidės Lietuvai Gelb. Dr-jos 
2-ro skyriaus susirinkimas bus pa- 
nedėlyj, vasario 2, 7:30 vai. vakare. 
M. Meldažio svetainėj, 2242-44 \Vest 
23 Place. Nariai, narės ir rėmėjai 
susirinkite paskirtu laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Komisijų nariai ir aukų rinkėjai bū
tinai turit pribūti. — Valdyba.

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

Sekretorius, )
A. J. Pečiukaitis,- /

1533 So. 501 h A Ve., 
Cicero, III.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMA1
PAJIEšKAU švogerio J. Bartkaus 

paeina iš Kauno rėd., Tauragės pa
rapijos, Oreliškių kaimo, ir pajieš- 
kau brolio Antano Kirkickio, paei
na iš Kauno rėd., Pagramančio par., 
apie 20 metų kaip Amerikoje, 10 me- 

Kas 
atsi- 
Lie-

tų atgal gyveno Merrvill, III. 
žinot arba jis pats, meldžiu 
šaukti, gavau svarbių žinių iš 
t u vos.

MYKOLAS KIRKICKLS,
8428 Vinccnnes Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brono Kazimiero Viz 
gaičio ir pusbrolio Juozo Jurevi
čiaus ir dėdės Antano Vizgaičio. Jie 
visi paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Garliavos pa
rapijos.
3328 So. Parnell Avė., Chicago, III.

Jeigu»jųs esate patyrusios 
ar nepatyrusios darbe dar
bininkes ir jieškote gerai ap 
mokamo užsiėmimo, kame 
sąlygos esti malonios ir svei 
kos, skaitykite kiekvieną žo 
dį šio paskelbimo.

Mes reikalaujame keletą 
darbščių drabininkių musų 
mailing departamente prie 
sudėstimo ir vyniojimo ka
ta liogų.

Darbas švarus, lengvas, 
lengvai išmokamas ir leng- 
viai padirbamas. Jus galite 
sėdėti ar stovėti, kaip tik 
jums patinka.

Gera šviesa, tyras oras ir 
geros sąlygos. Jūsų drau
gės darbininkės bus darbš
čios, švarios, savę gerbian
čios, gero budo ypatos.

Patyrimas tame darbe y- 
ra reikalingas, bet ne būti
nas.

Mes jums mokėsime gerą 
mokestį ir laike jūsų besi- 
mokinimo darbo.

Jeigu seksis šiame darbe, 
mes jums suteiksime geres
nių vietą viename musų dau 
gelio departamentų.

švarus, Kražiai išpuoštas 
poilsio kambaris esti prie 
kiekvieno departamento, ka 
me mergaitės ir moters ran
da sau ramumą ir pailsį prie 1 
tų laiku.

Klauskit Mr. Newman
HARRIS BROS CO., 

35th & Iron Sts

Mes atidarėme dvi mokykli mokinimui rankom siūti 
musų naujoj aprėdalu siuvykloje, kurios atsidarys bė
gyje kelių savaičių prie

4518 W. 22nd Street.

MERGAITES IR MOTERS

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

Rankomis išsiuvinėti akyles guzikams. 
Finishingo

Armhole bastingo

Gera mokestis laike mokinimosi

Ateikite tuoj dirbti.

HART SCHAFFNER & MARX

2218 So. Cicero Avenue 
(Buvusioji 48th Avenue) 

(i/2 blocko šiaurėspi nuo 22-ros) 
" 823 South Tripp Avenue

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA pardavėjo, kurią galėtų 
pasekmingai apimti poziciją pasto
vią ri pelningą prie didelės koope
racijos; proga iškilti; kad butų pas
tovus ir energingas, nereikia patyri
mo. Kreipties j:

Mr. BAILĘY, 
Room 4

WEST SIDE TRUST and SAVINGS 
v BANK Bldg.

Halsted ir Roosevelt Road

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DIDELIS šviesus kambarys su at

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

MOTERIŠKŲ
ANT RANDOS gražus kambarys 

su garu apšildomam name. Yra ge
ras dėl vieno ar dvieju vaikinų.

T. J ESĄ IT I S, 
3425 So. Leavitt St. 1 flat.

DIDMIESTIJE

JIEšKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU kambario vaikinas 

prie laisvų žmonių apie 18 gatvę ar
ba kad ir toliau, butų geistina, kad 
hutų švarus kambarys. Malonėkite 
pranešti laišku.

L. TAUTIETIS.
1122 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario North Si- 
dės apielinkėje, su valgiu ar be val
gio. Meldžiu pranešti

V. JASMONTAS,
121! Marion Ct., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

Finisherių
Sleve meikerių rankomis 
Waist bend linnig sewerių 
Thread meikerių 
H and sewerių 
Pocket stitckerių 
Prie mašinų 
Sasting pullerių 
kelnėms mašin. operatorių 
Pocket meikerių 
Kelnėms
Buttonhole meikerių 
Armhole basterių

RANKSIUVOS.
Nepaprasta proga mergaitėms ir 

moterims išmokti rankų siuvimo 
darbo musų dirbykloje, — gera mo
kestis, — mokama laike mokini
mosi.

APSIAUSTŲ DIRBYKLAI.
Siuvinėtojų guzikams skylučių, 

finisherių; arm hole basterių; kreip
ties bi kuriuo žemiau paduotu ant
rašu :

520 So. Wells St.
35 So. Market St.
723 So. Tripp Avė.
1922 So. Halsted St.
2303 W. St. Paul Avė.,

SIJONŲ DIRBYKLAI.
Siuvinėtojų guzikams skylelių, fi

nisherių, kreipties žemiau paduoda
mais antrašais:

Wood and Blucher Sts.
2303 W. St. Paul Avė.

Hart Schafffmier 
and Marx 
520 S. Wells Street.

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ

MOLDERIŲ 
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčius. 
nigai Chicagoj'p. 
nesusipratimų, 
tovus darbas, 
ną subatą.

Kreipties: 
EMPLOYMENT DEPT. 

68 W. Harrison St.

Dideli pi- 
Nėra darbininkų 

Liuosa samda; pas- 
Išmoknma kiekvie-

MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1105 W. 21 St., Chicago.

ALFRED DECKER
& COHN

S. W. Corn Franklin & 
Van Buren Avė.

REIKIA VYRŲ visokiems 
bains.

dar-

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, III. »
REIKIA darbininkų; nuolatinis 

viduje darbas.
L. A. COHN & BROS. 

1100 Fulton St.

REIKIA darbininkų prie darbo 
foundrėje. Bollinger-Andrcws Con- 
struction Company, Verona, Pa.

Važiuoti gatvekariu iš Wilkins- 
burg. traukiniu — iš Pittsburgh.

RUBSIUVYKLAI VYRŲ 
REIKIA

DIDMIESTIJE

REIKIA VYRŲ 
dirbtuves darbui.Abelnam dirbtuvės darbui. Pas

tovus darbas. Mokestis 50 centų į 
valandą. 8 darbo valandos. Ei
kite tuįfijaus:

DARLING & CO., 
14201 So. Ashland Avė.

• M...............  I ■ ■ !>!■ . I ■ Iff M ,

MERGAIČIŲ ir moteriškų sorta- 
vimui plunksnų.

Patyrusių ir besimokinančių.
Kreipties:

KURTZ & BRAFF,
1411 So. Throop St.,

1 Chicago. III.

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis į Ilouse- 

kcepcr:
LAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

APRĖDALU SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Mums reikia tuoj

Ali around operatorių

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA — DIRBĖJOS KIŠENIŲ 
APSIAUSTAMS. OPERATORES 
PRIE SPftK/\ VAROMŲ MAŠINŲ; 
PROGA IŠMOKTI SIUVYKLOS 
DARBŲ.

KELNIŲ SIUVYKLAI
DIRBĖJOS KIŠENIŲ KELNĖMS.

THE ROYAL TAYLORS
731 SO. WELLS ST.

CHICAGO, ILL.

Pocket meikerių

Tapė Sewerių

Flap ir patch meikerių

Second Basterių

MERGAITĖS!
Pasirinkite sau užsiėmimą išmin

tingai.
Apsvarstykite uždarbius, darbo 

sąlygas ir progas —« prasilavinti ir 
pakilti.

KORSETŲ DIRBIMAS

Sleeve meikerių 
ant mašinų

Mergaičių prie mašinų

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

HART SCHAFFNER
& MARX

LORETTE CORSET COMPANY 
Kreipties:

4256 N. Western Avė.
arba f

500 So. Throop Street

520 So. Wells St.
35 So. Market St.

2303 W. St. Paul Avė.
REIKALINGA Seimininkė, našlė 

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

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St Chicago.

REIKIA 
Darbininkų; 48 vai. savai
tėje. Pastovus darbas.
JAS. B. CL0W & SONS. 

534 S. Franklin St.

REIKALINGA kriuačius prie pa
taisymo ir prosijimo. 
(alinis, gera mokestis.

S. SAMIS, 
4240 Archer Avė.,

dnrbas nuo-

Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
“VYRŲ1r M()TI^RŲ !

Nepaprastas 
Pigumas

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

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corncr Archer Avė.

RUBSIUVYKI-AI
VYRŲ IR MOTERIŠKŲ

TIKTAI SI MENESI.

The Motose of 
Knippeiniheimeir

Dienos šviesa; nauja Siuvykla; 
nai rasi savo draugus.rasi savo draugus.

APRĖDALU SIUVYKLAI

Lining meikerių 
Flap meikerių 
First basterių 
Mcchine operatorių 
Edgei basterių ant mašinų. 
Section heads 
First class operatorių 
Armhole basterių 
Finisherių
Arbet^erių arba prie 
Levvis mašinų operatorių 
Armhole presserių 
Buttonhole meikerių 
Basting pullerių 
Welt meikerių

KELNIŲ SIUVYKLAI

Loop tackerių
Pocket meikerių
Seamerius
Seam presserių
I n vairių rankom siuvėjų.

Polk Street & Karlov Avė. 
(arti Crawford Avė.)

te-

Geriausia pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto- 
esame

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

PARSIDUODA — geram stovyj 5 
kambarių rakandai. Priežastis 
davimo, moteris mirė. Kam 
kalinga atsišaukite nuo 5 iki 10 
vakare.

K. PETRIKAUSKAS, 
10610 Edbrooke Avė., Roseland, III.

NAMAI-ŽEMĖ

pa r 
rei- 
val.

REIKIA: 50 SMAGIŲ MERGAIČIŲ 
DARBUI PRIE SAUSAGE CASINGS 
NUOLAT DARBAS; GERA MOKES
TIS; GRAŽUS DARBUI KAMBA
RIAI.

KREIPTIES:
SUPERINTENDENT’S OFFICE, 

OPPENI1EIMER CASING 
COMPANY

1020 W. 36TH STREET 
CHICAGO.

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

50 MERGAIČIŲ
Lengvas, švarus darbas. Paty

rimas nereikalingas. Gera mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

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

REIKIA moteriškų valymui 
ir abelnam darbui.
PRESBYTERIAN HOSPITAL

1753 W. Congress St.

REIKIA moteriškos ar mergaitės 
patyrusios prie namų ruošos. Ge
ras namas, gera mokesti^. šeimi
ninkė susikalba lietuviškai. Kreip
ties:

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

Telefonas* Monroe 2294

REIKIA darbininkų prie piausty- 
ino geležies serap iron yarde.

GERBER, 
1717 N. Western Avė.

DARBININKŲ 
Pastovus darbus 
Gera mokestis 

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.

T

Canvas meikerių
Second basterių
Off presserių
Silkfacing basterių
Lining meikerių
Pocket meikerių
Tapė presserių
Top Collar meikerių
Shoe Mor ir under collar

basterių

PARDAVIMUI: 3740 Lowe Avė.; 
mūras, 2 pagyvenimai po 5 kamb.; 
visi intaisymai; erdva kūtė. Kai
na $2500; įmokėti $500; $25 kas mė
nuo.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Waist bend presserių

AJfred Decker 
<& Cohn

S. W. Corn. Franklin & 
Ven Buren Sts.

REIKIA vaikiukų dirbyk- 
los darbui 16 m. amžiaus. 
Gera proga.

NORTHERN BANK 
NOTE COMPANY,

538 South Clark Street
DARBININKŲ rciitkia ilges

niam laikui; .$4.80 į dieną.
W. F. TRIMBLE AND 

SONS COMPANY
Nevv Brighton, Penna.

REIKIA darbininkų, kurie moka 
lendres pinti.

Kreipties 120 No. Union St. Su
imtoj po 1 valandai po pietų.

Nauja dirbykla; dienos darbas 80 
centų valandai.

STURGIS STEEL GO-CART CO.
120 No. Union St., Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ PRIE CU
KRAUS AUGINIMO.

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

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

Ateikite ir atsiveskite savo 
gus.

MICHIGAN SUGAR CO., 
Saginaw, Mieh.

drau

..........Į 11 1,1 ■■■■— 1 ’

DARBININKŲ įp truckcriij 
Nuolątinis darbas.
Time keeper

Kreipties:
WELLS & POLK STS., 

BALTIMORE & OHIO R. R.

OPERATORIAI 
prie šikšninių 
Darbų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO., 

855 Elston Avenue, 
Near Milwaukee Avė.

REIKIA vyrų į serap iron 
vardą. Gera mokestis; nuolat 
darbas. Kreipties tuojau 
UNITED IRON & METAL CO., 

711 W. 15th PI.

REIKIA: Prie mašinų ir 
bcn&aus molderių. Geriausia 
mokestis; nauja dirbykla; nėra 
daiiblininkų nesusipratimo. 
AMERICAN RADIATOR CO.,

Malloable Iron Dept.,
Lodger & Kertei Streets, 

Buffalo, N. Y.

REIKIA vyro plovimui aslos 
ir abelnam darbui.
PRESBYTERIAN HOSPITAL

1753 W. Congress St.

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

1604 W. North Ave., kertė 
Ashland Avė., Chicago.

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

37th St. and Homan Avė.

REIKIA
&

Nuo 25 iki 30 pačiuotų ir 
viengungių vyrų

ANGLIMS KASTI 
KENTUCKY

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

(Harrison & Dearborn 
Streets)

RUBSIUVYKLAI 
VYRŲ IR MOTERŲ

Keletą gerų vietų yra prie šių 
darbų:

Flap meikerių
First basterių
Armhole basterių
Finisherių

Kreipties tuoj
B. KUPPENHEIMER & COMPANY

Polk Street Karlov Avė.
(arti Cravvford Avė.)

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

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

RUBSIUVYKLAI

VYRŲ IR MOTERIŲ

Welt meikerių
Sleve Sewerių
THE HOUSE OF 

KUPPENHEIMER 
2352 West 22nd Street

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka. Vedėjas

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote

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

PARSIDUODA krautuvė saldainių 
ir lėdų Smetonos ir visokių minkštų 
gėrimų ir taip visokių daigtų. Vis
kas sutaisyta geriausiai. Biznis iš
dirbta per 9 metus, biznis gerai ei
na . Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biznį.

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

PARSIDUODA grosernė ir kendi- 
nė (saldainių krautuvė). Biznis iš
dirbtas per 8 metus. Lietuvių ap
gyventa vieta. Turini kitą krautu
vę ,todėl parduodame.

4544 So. Paulina St.

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

Clark St. Chicago, Phone 
Superior 5503

PARDAVIMUI duonkepykla 
namu, priežastis vyro mirtis.

2315 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

gu

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryts 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo e 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

I


