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Amerika atsisako priimti Lie
tuvos diplomatinius atstovus
Negreit pripažins Lietuvą

t

Rusija jau pradėjo pirklybą

Rusija jau ratifikavo taiką su Estonija
DAR NEGREIT 

BUS PRIPAŽINTA.
LIETUVA

Lauks Rusijos susitvarkymo ir 
tada spręs apie Lietuvą tautų 

lyga. /

True translation filed with the post 
master ai Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as reųuircd by ihc act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI APLEIDO 
LATVIJĄ.

bininkų, valstiečių, kazokų ir | True translation filediwtth the post- 
raudonųjų kareivių pildomoji (rcaulrcd by “he art of Oct ». W17 
taryba turi,duoti pirmenybę vi»i 
sienis klausimams apie finan
sinius išmokėjimus, perkeiti
mus rubežių, Rusijos nustoji- 
iną teisės ir paskelbimą karės 
ar taikos.

Kaip tik tuo laiku komiteto 
nariai sugrįžo į Maskvą iš fron
to,' taip kad Estonijos sutartis 
rado komitetą laikant posėdį. 
Ratifikavimas sutarties įvyko 
už dviejų dienų po jos pasira
šymui Dorpate.

Tikimąsi, kad Ks ton i jo.s ku
riamasis susirinkimas ratifi
kuos sutartį už savaitės. Tada 
seks apsimainymas ratifikavi- 
inais su Maskva ir susirinkimai 
Rusij/os-Estonijos komisijų re
guliavimui pirklybo-s.

Sukilimas
Korėjoje

KORĖJIEČIAI VEJA LAUK 
JAPONUS.

Japonai jau turėjo apleisti 
šiaurinę Korėją. Gyventojai 

dedasi prie sukilėlių armijos.

/lE TURĖJO GINTIES.

Sako kaltinamieji gaudime 
Centralia I. W. W. nariai.

MONTESANO, Wash., vas. 9.

300,000 geležinkeliečių 
skelbia streikų vas. 17

VVASHINGTON, vas. 9.— 
Valstybės sekretorius Lansing 
savo laiške lietuvių nacionalei 
tarybai, pranešančiame, kad 
šios šalies valdžia, būdama dar 
nepripažinusi Lietuvos, negali 
priimti Lietuvos diplomatinių 
atstovų, sako* kad daroma žing 
snių užtikrinimui Lietuvos ne- 
priklausoiftybės. Prezidentas 
\Vilsonas yra susitaręs su k k 
tais talkininkų atstovais, kad 
kada Rusijoje susitvers konsti
tucinė valdžia ir jei ji nepripa
žins Lietuvos, tas dalykas biur” 
pavestas tautų lygai.

Anglija neveda tarybų su 
bolševikais.

True transtation filed with the post- 
masler ai Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

RUSIJA JAU PRADĖJO 
PIRKLYBĄ.

LONDONAS, vas. 9.—Pasak 
bevielinio pranešimo iš Mask
vos, bolševikų kareiviai trium- 
faliai įėjo į Odessą. Milžiniš
kas grobis tapo paimtas užėmus 
miestą. Anglų ir rusų kruize- 
ris bombarduoja miestą iš uo
sto. .

Bolševikų spėkos evakavo 
Latviją, pasak čia išleisto Lat
vijos legacijos pranešimo.

Oficialiai pasakyta, kad nėra 
tiesos .pranešime, priskailomam 
Adolfui Joffe, galvai bolševikų 
delegacijos, kuri vedė taikos ta
rybas su Estonija, kad Anglija 
veda taikos tarybas su sovietų 
Rusija.

Latvija dar nenori taikinties.
COPENHAGEN, vas. 9.—Lat

vija, pasak oficialių pranešimų, 
nepriims taikos pasiūlymo nuo 
sovietų Rusijos kol neįvyks Pa- 
baltijos šalių atstovų konfe
rencija balandžio mėn.

LONDONAS, vas. 9. Mask
vos bevielinis pranešimas per
duoda žinią iš Omsko, kad ja
ponai evakavo šiaurinę Korėją. 
Gyventojai sukilo, kad pagelbė
jus atėjusioms; iš Cbinijos Ko
rėjos spėkoms.

Omsko žinia, kaip ją perduo
da bolševikų bevielinis, sako, 
kad vas. 6 d. bandos korėjiečių 
sukįlo Chinijos teritorijoje, pe
rėjo rubežių ir užpuolė japo
nus. Gyventojai dedasi prie 
sukįlėlių ir japonai traukiasi ir 
evakuoja šiaurinę Korėją.

Jau atvežta Estonijon linų 
išgabenimui užrubežin.

1ri;e trau$.*Mlinn filed wlih the post 
ihnstcr at Chicago, III. Feb. 10, 1020 
a*, rcųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Latviai ir taika

frue translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
200,00^ VENGRIJOS BELAIS-

VI VĖBERI JOJE.

BUDAPEŠTAS, vas. 9.-Bu- 
vusieji Vengrijos karės belais
viai, kurie sugrįžo į Vengriją 
oo pabėgimui iš Sibcrijos sako, 
kad Siberijoje yra dar 200,000 
vengrų belaisvių, kurie kenčia 
ten baisiausį vargą. Niekurie 
ių jau nematė- savo namų nuo 
trijų iki 6 metų. Vengrijos val
džia negali gauti 15,000,000,000 
kronų, \kurių reikės sugrąžini
mui belaisvių namo.

REVELIS, vas. 9.—Eksporta
vimas iš sovietų Rusijos prasi
dėjo nedėlioję. Jis prasidėjo 
atvežimu į čia dviejų vagonų li
nų, išgabenimui užrubežin.

LATVIJAI BŪTINAI REIKA
LINGA YRA TAIKA SU 

RUSIJA.

’’rue translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 10, 1920 
ts rcųuired i>y Ine act of Oct. 6,1917

TROCKIS DABAR BUS 
MAISTO KOMISARU.

Estonijos taika jau ratifikuota. 
Latviai dar lauks su taika.

Karės komisaru yra paskirtas 
gen. Polanov.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
u s rcųuired bv tnc act of Oct. b. 1917

AMERIKA RENKA ŽINIAS
APIE PIRKLYBĄ SU RUSIJA.

REVELIS, vas. 8. (Rašo Chi
cago Tribūne korespondentas

Ligos terioja Rusiją ir kariau
jančias armijas.

pasekti Eistonijos pavyzdį ir 
tuojaus sustoti kariavus su Ru
sija.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
7.—Rear-admirolas Newton A. 
McCully, komanduotojas Ame
rikos karinių laivų Rusijos van 
denyse, yra Novorassyske, šiaur 
rytiniame pakraštyje Juodųjų 
jurų, dabodamas situaciją ir jos 
tinkamumą atnaujinimui pirk- 
lybos tarp talkininkų ir Rusijos 
žmonių. Šiam miestui dar ne- 
gręsia bolševikai, bet žmonės 
esą susirūpinę užpludimu pabė
gėlių iš Rostovo apygardos.

Kaip bolševikai, taip ir jų 
priešai labiau nukentėja nuo ly- 
phus, negu nuo kariavimo. Vien 
Odessoje serga ta liga 10,000 
žmonių, Sevastopolyj 1,500, kuo 
met Novorassyske ir kitur, kur 
tik yra pabėgėliai susirinkę, pa
dėtis yra grąsi.

Pranešimai iš Odessos sako, 
kad svetimšaliai pradėjo krau- 
styties iš miesto pėtnyčioje, 
kuomet anglų lavai šaudė per 
miestą per visą dieną. Bolše
vikai esą už 4 mylių nuo mie
sto.

250 ligonių ir 150 pabėgėlių 
iš Odessos liko išvežta Ameri
kos laivu Navaboe. Stengiamą- 
si pirmiausia išvežti ligonius, 
moteris ir vaikus, o tada vyrus, 
kurie aktyviai priešinosi bolše
vikams.

ji eina prie kraštu Gnybių. Tas 
buvo pusiau matyties kada ji 
paskutinėj valandoj panorėjo 
prisidėti prie. Dorpato konfe
rencijos. Bet ta konferencija 
jau buvo toli nuėjusi. Kokios da 
bar tarybos bus vedamos yra 
laikoma paslaptyje, bet yra ti
kru, kad už savaitės bus mu
sių paliauba. Latvija neveiks 
viena pati tečiaus be talkinin
kų sutikimo. Tečiaus nelaukia 
ma priešinimus.

Latvija negaus Estonijos 
sąlygų.

Latvija negaus tokių patogių 
sąlygų iš Rusijos, kokias gavo 
Estonija.
tino savo pirmą darymą sutar
ties ir sutiko užmokėti gerą kai
ną, kad parodžius talkininkams 
kaip jie gali laikyties formalių 
susitarimų.

“Tegul kiti musų klientai ne
sidžiaugia klaidingomis vilti
mis.” Tokia yra bolševikų pozi
cija linkui Latvijos. Bolševi
kai sako, kad ir su kitomis ša
limis bus pasielgta teisingai, 
bet jos negaus specialių progu- 
rnų.

Rusija ratifikavo Estonijos 
taiką.

Greitumas kokiuo Rusija ra
tifikavo Estonijos taikos sutar ’ buvęs Vengrijos komunistų dik (jėlius.
tį įvyko delei skirsnio bolševi- (tatorius, tapo perkeltas įš in-' Tageblatt nurodo, kad nacio- 
kų konstitucijoje. • ternavimo stovyklos į ligonbu- nalis susirinkimas dar nėra ra-

Tas skirsnis parBdb, kad dar tį ir serga asthma.

HEILSINGFORS, vas. 8.— 
Leonas Trockis pataps direkto
rių ir vyriausiu komisaru mai
sto transportacijos, o jo parei
gas kaipo karės ministerio pil
dys gen. Polanov, pasak čia gau
tų žinių.

Komandavimas sovietų spėkų 
Siberijoje bus pavestas gen. 
Egert, o gen. Ivanov vadovaus 
sovietų spėkomis Turkestane.

Lenkai seks talkininkus.
Iluvustadsbladet šiandie iš

spausdino žinią, paeinančią buk 
iš oficialių Lenkijos šaltinių, 
kad Lenkijos pozicija linkui so
vietų Rusijos pilnai sutiks su 
talkininkais. Nebus priimta jo
kios taikos, jei vien tik sovie
tai gaus progumus, taipjau 
Lenkija reikalaus stiprių mora
lių gvarantijų.

Dideli mūšiai Korėjoje. Japonai 
visur nugalėti.

WASHINGTON, vas. 9.— 
šiandie čia gauta oficialė žinia 
sako, kad 2,000 korėjiečių, apsi
ginklavę daugiausia bolševikų 
suteiklais ginklais, įėjo į šiauri
nę Korėją iš Kirin, Manžurijos 
ir naktį užpuolė japonų postą 
iš 700 kareivių, 300 jų užmušė 
ir likusius išvaikė. Pasak ži
nios ataka buvo pradžia tikrojo 
sukįlimo, Tai buvusi “pradžia 
milžiniško veiksnio.“

Keli kiti susirėmimai ištiko 
tarp sukilėlių, prie kurių prisi
dėjo gyventojai, ir kareivių, su
darančių japonų parubežio po- 

Lstus. Kiekviename atsitikime 
japonai buvo perviršyti skaičiu
mi ir turėjo traukties, aplaiky- 
daini didelius nuostolius.

Pasak oficialės žinios, bolše
vikai turi artimų ryšių su Ko
rėjos vadovais ir deda visas pa
stangas, kad gerai apginklavus 
Korėjos kareivius.

Trnc translntlon filed with the post 
mastei* at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as reauired bv the act of Oct. 6, 1917

CERJJOGORAI SUKILO 
-"^PRIEš SERBUS.

Viename mūšyje užmušė 
serbų.

150

Bolševikai labai ver-
Fruc trnnslation filed vftth the post- 
mastcr at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as reouired by tbo act of Oct. 6. 1917

SERBAI GĄL NUSILEIS 
ITALAMS.

Gal ir priims talkininkų pasiū
lytą išrišimą Adriatiko 

klausimo.

PARYŽIUS, vas. u.—Echo de 
Paris gavo žinią iš Bielgrado, 
kad Jugo Slavija neužilgo pri? 
ims pasiūlytą kompromisinį iš
rišimą klausimo apie žemes pa
lei rytinį pakraštį Adriatiko ju
rų.

VIENNA, vas. 9.—Belą Kun

RYMAS, vas. 9.—Italijos pre- 
mieras Nitti išvažiavo { Pary
žių.

PARYŽIUS, vas. 6.-~černo- 
gorijos užrubežinių reikalų ko
mitetas, kurio buveinė yra 
Neuilly, Frakcijoj, šiandie iš

leido pranešimą, kuriame tvir
tinama, kad mūšiai tarp Černo- 
gorijos ir serbų tęsiasi. Nese
nai mūšyje apie Podgorica ser
bai neteko 150 kareivių užmuš 
tais, 300 belaisviais, 3 kanuolių 
ir 6 kulkosvaidžių. Serbai eva
kavo Podgorica ir sudegino ke
letą kaimų.

9 žmonės mirė ant laivo.
HONOLULU, T. H., vas. 9.— 

9 žmonės mirė nuo plaučių už
degimo ant japonų laivo Kivo 
Maru, plaukiančio į San Fran- 
cisco.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 10, 1920 
qs reųuircd by tbo yct of Oct. 6,1917
VOKIETIJA GAL PANAIKINS 

SUTARTĮ SU BELGIJA.

BERLINAS, vas. 9.—Pasak 
Zeitung Am Mittag, Vokietijos 
valdžia pranešė Belgijai, kad 

Belgiijos-Vakietijois finansinė 
sutartis 
kadangi 
kalavime

turi būti panaikinta, 
Belgija dalyvavo rei- 
išduoti karės nusidė-

tifikavęs tos sutarties.

liaubos dienos parodą Centra
lia, Wash., I. W: W. nariai, 
kurie dabar yra teisiami šiame 
mieste, pasak jų advokato Van- 
deveer, nekaltina palies Ameri
can Legioii suokalbiavime už
pulti ant I. W. W. svetainės. 
Bet jie sako, kad biznierių or
ganizacija- Commercial Club 
keliuose susirinkimuose svarstė 
tą dalyką ir nutarė daryti už
puolimą, nežiūrint kad jiems 
tapo nurodyta, jog I. W. W. 
nariai nieko blogo nedaro. Tie 
biznieriai tečiaus patįs nedarė 
užpuolimo, o panaudojo tam 
darbui American^Legion.

Tai pasakė Vandeveer atida
rydamas gynimą kaltinamųjų 
ir nurodydamas ką kaltinamo
ji pusė stengsis prirodyti. Jis 
sakė, kad jau nesykį aidoblis- ; vasario 17 d", susirinkime cen 
tai buvo užpulti ir jie kelis sy
kius reikalavo policijos apsau
gos, bet jos niekad negaudavo, 
t r dabar legionieriai paliaubos 
dieną padarė užpuolimą ant 
salės, jiems nebuvo kitokio iš
ėjimo, kaip savęs apgynimui ir 
apgynimui salė:;, šauti į užpuo
likus legionierius. Jis sakė:

“Jie gabaus sustojo maldavę 
apsaugos. Rubožius lapo pa
siektas. Jie turėjo šauti, kad 
apgynus susirinkimo vietą.“

Viso teisiama yra 11 žmonių.

SENATAS SVARSTO TAIKOS 
SUTARTĮ. '

WASH1NGTON, vas. 9. Se
natas šiandie, pradėjo svarstyti 
ratifikavimą taikos sutarties, 
tuo prikeldamas ją “iš numi
rusių.” Po mažų ginčų sutartis 
tapo vėl atiduota užrubežinių 
reikalų komitetui, kuris, mano
ma, ją raportuos už savaitės. 
Tada prasidės galutini debatai, 
kurie nuspręs ar sutartis išliks 
gyva, ar ji turės ir mirti senate.____*

PANAIKINO APKALTINIMĄ 
PRIEŠ KOMUNISTUS 

DARBIEčIUS.

ROCKFORD, III., vas. 9.— 
Teisėjas Welsch prasidėjus Ko
munistų Darbo partijos narių 
bylai, reikalaujant kaltinamųjų 
advokatui Clarence S. Darrow, 
panaikino prieš juos apkaltini
mą, kadangi jis yra netinkamai 
parašytas., Vienas apkaltintųjų, 
Dr. Olson, prisipažino prie kal
tės ir atsižadėjo komunizmo, 
jį pasmerkdamas ir prižadėda
mas būti “geru amerikiečiu.“ 
Jis buvo stambus vietos komu
nistų darbuotojas.

Prokuroras tuojaus sušaukė 
grand jury ir bandys išgauti 
naują apkaltinimą prieš paliuo- 
suotus komunistus.

BUDAPEŠTAS, vas. 9.—Kas- 
die
800 žmonių. 10 nuoš. sergan
čiųjų miršta.

čia suserga influenza po

6 ŽUVO BEGELBĖDAMI 
KITUS.

HALIFAX, vas. 9.—šeši žmo
nės nuo anglų laivo Oxonian 
žuvo bandydami išgelbėti skę
stančio anglų laivo Bradboyne 
įgulą Novvfoundland pakraštyje.

Nuėmė suvaržymus viešų 
laidotuvių.

CHICAGO.—Influenzos epi
demijai mažėjant vakar sveika
tos komisionierius nuėmė už
draudimą viešų laidotuvių dėl 
mirusiųjų nuo influenzos ir 
plaučių uždegimu. Nuo dabar 
jie gąlės būti laidojami, kaip ir 
visi kiti ir galima bus rengti 
jiems ir viešas laidotuves.

Kongresas atmes visuotiną 
kareiviavimą

4 žmonės nušauti rasinėse riaušėse
300,000 GELEŽINKELIŲ 

DARBININKŲ SKELBIA 
STREIKĄ.

Prasidės jis vasario 17 d. Kol- 
kas paskelbtas streikas tik* 

vienos geležinkeliečių brolijos.

DETROIT, Mich., vas. 9.— 
Streikas 300,000 narių Brother- 
hood of Maintenance of Way 
Employes and Raihvay Shop 
Laborers tapo paskelbtas ant

tralinės valdybos brolijos šian
die. Nutarimą streikuoti paskel
bė prezidentas Allen E. Baker, 
kada tapo gauta žinia iš Wa- 
sbingtono, kad tarybos su gele
žinkelių administracija apie 

algų pakėlimą neduoda pasek
mių.

“Aš nenoriu skelbti streiką,” 
sakė Baker, “bet nėra kitokio 
išėjimo. Mes esame priversti 
tai daryti. Man jau nusibodo 
valdžios elgimasis su mumis.“

Tekstas paskelbimo streiko 
sako:

“Streikas t visų musų narių 
ant geležinkelių po federale

būt ir mirs, kada valstijos mi
licija šovė į minią, kuri bandė 
šturmu paimti teismą ir pasi
gauti negrą William Ix>ckett, 
kuris buvo teisiamas už nužu
dymą mažos K) melų mergaitės. 
Jis prisipažino prie žmogžudys
tės ir tapo nuteisiąs nužudymui 
kovo 11 d. Jį po teismui tuo
jaus išgabenta šaugion vieton.

Negrą atvežta iš valstijos teis
mo po didele sargyba milicijos, 
kuri atlydėjo jį iš stoties į teis
mą. 300 milicionierių tapo su
statyta prie teismo, neskaitant 
daugybės policistų ir šerifo pa
galbininkų. Milicija taipjau 
turėjo kulkosvaidžių.

Kada prasidėjo bylos nagri
nėjimas, prie teismo susirinko 
didelė minia žmonių, kurie ban
dė šturmu prasigrusti per mi
licijos eiles, kad įsiveržus į tei
smą ir nulinčiavus negrą. Mili
cija ginklais pastojo jiems ke
lią, bet tas nieko negelbėjo ir 
milicija buvo priversta šauti. 
Kulkosvaidžiai taipjau tapo pa
leisti darban. Minia tada pasi
traukė palikdama gatvėje už
muštuosius ir sužeistuosius. Ji

kontrole ir ne po federale kori- "tada užpuolė lombardus ir ge- 
trok, yra autorizuotas prasidė
ti 7 vai. ryte, utarninke, vasario 
17 d. ir paliečia sandelių darbi
ninkus, stočių peČkurius, sto
čių inžinierius, plieno tiltų dar- 

.bininkus, “cinder pit“ darbinin
kus ir aliejuotojus, taipjau vi
nis kitus narius musų brolijos. 
Streikas yra pakėlimą algos, pa
reikalautą pereitą vasarą ir taip 
ja už vienodą mokestį visoje 
šalyje.”

Centralinė brolijots valdyba/ 
kuri dabar laiko posėdį, yra 
Įgaliota paskelbti streiką visuo
tinu unijos nubalsavimu perei
tą vasarą. Brolijos konvenci- 
ioje pereitą rugsėjo mėn. strei
kas tapo atidčllas, kad davus 

progą prezidentui Wilsonui nu
piginti pragyvenimą. Bet pra
gyvenimas vistiek neliko nupi
gintas.

Brolija reikalauja pakelti al
gas vidutiniškai 40 nuoš., su di
desniu pakėlimu mažiau apmo
kamiems darbininkams.

-lažinių daiktų sankrovas, j ieš
kodama jose ginklų. Iš vienos 
sankrovos paimta 62 revolve
riai, kitose sankrovose irgi jų 
paimta.

Kadangi minia pradėjo gink-* 
luotis, tad manoma, kad ji da
bar bandys užpulti miliciją. 
Abejodama ar viena milicija 
įstengs palaikyti tvarką, iš Tay
lor stovyklos pareikalauta pri
siųsti dar 400 reguliarių karei
vių. Jie atvyks specialiu trau
kiniu.

Karės stovis paskelbtas.
LEXINGTON, Ky., vas. 9.— 

Šįvakar tapo paskelbtas visame 
paviete karės stovis ir miestą 
patruliuoju 600 federalių ir val
stijos kareivių. Dar daugiau 
gabenama kareivių iš Taylor 
stovyklos. Mieste yra ramu, 
bet laukiama atsinaujinimo su-

* Vis dar tariasi su valdžia.
WASHINGTON, vas. 9.—Ge

ležinkeliečių tarybos šu geležin
kelių administracija vis dar te
bėra vedamos ir tik už kelių 
dienų bus matyti, ar bus visuo
tinas geležinkelių darbininkų 
streikas prieš kovo 1 d., kada 
geležinkeliai pereis privatinei! 
nuosavybėn. Trainmenų bro
lija jau paskelbė, kad ji skaito, 
jog sutartis su valdžia užsibai
gia vas. 23 d. Dabar tarybose 
dalyvauja visos keturios broli
jos, bet tarybose su valdžia 
ikišiol dar nieko neatsiekta. 
Ryto tarybos vėl atsinaujins ir 
administracijai bus įteiktas raš
tas, išnaujo išdėstantis geležin
keliečių poziciją.

MILICIONIERIAI NUŠOVĖ 4 
ŽMONES, 15 SUŽEIDĖ.

Minia bandė atimti iš teismo 
negrą ir jį nulinčiųoti. Milicio- 

nieriai šaudė minion.

LEXINGTON, Ky., vas. 9.— 
4 žmonės tapo užmušti ir 15 
sunkiai sužeisti, kurių keli gal-

DEMOKRATAI ATMETĖ 
PRIVERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.

(Prezidentas priešinosi atmeti
mui. Priverstinas kareiviavimas 

nepereis kongrese.

WASHINGTON, vas. 9.—Ne
žiūrint kad prezidentas Wilso- 
nas parėmė principą ir prašė, 
kad partija nieko neveiktų prieš 
jį, atstovų buto demokratai sa
vo susirinkime didele didžiuma 
balsų ^pasmerkė paduotąjį kon
gresui kilių, įvedantį priversti
ną kareiviavimą.

Rezoliucija prieš priverstiną 
kareiviavimą tapo priimta 106 
balsais prieš 17. Tas demokra 
tų kaukus pasielgimas buvo aiš
kiausiu atmetimu prezidento 
vadovystės.

Demokratams didelėj didžiu
moj priešinflnties biliui, ir re- 
publikonams esant pasidalinu
siems, nėra vilties, kad šis kon
gresas pravestų visuotino karei
viavimo įstatymus.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”
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Kas Dedasi Lietui^oj
SVEIKATOS REIKALAI.

Keliu. Musų ligoninė 
buvo įsteigta dar vokiečiams be 
sanl ir jų prieveizima; jiems iš
einant 1918 m. vėlų rudenį visas 
ligoninės turtas buvo atiduotas 
parapijos komitetui, kuris priė
męs ligoninės turtą, sudėjo jį 
komitete ir mokykloj ir nepasi
rūpino tuoj ligoninę vėl atidary
ti. Vokiečiai, atėję paskui nu
bausti miestelį už nuginklavimą 
3-jų kareivių, pagrobė kuone 
visą ligoninės turtą.

Neturėdama nei daiktų nei 
lėšų negalėjo tuoj atidaryti ligo
ninės ir tam reikalui sudarytoji

2-10 auk. parai. Jei toliau nebus 
pašalpos iš Sveik. Departainent, 
ligoninė neilgai tegalės laikyties, 
nes )ėšos baigiasi, ir Kelmė pa
liks B^Jigoninės.

Kadangi komisijos nariai ne
gauna algos, tai daugelis jos 
narių šalinasi darbo; daugiau
sia tat darbo tenka pakelti pir
mininkui Bacevičiui ir iždiniu* 
kui Elpcrnui. — [Sietynas].

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų OfUae:
23221. Hilstod St

Ant trečių luoų
Tel. Drovu ĮSI*

Mlaato OflMSt 
127 R. DurUm tt. 

111I1J Buity Mg.
Tcl. Central 4411

4 rinktų, ir 1 valsč. komiteto 
skirto narių komisija. Tik bir
želio mėn. komisija gavo iš 
Sveik. Departamento 1600 auk. 
avanso ir iš Amerikos Baud. 
Kryžiaus visokių daiktų 3—4 
tuksi, auks. vertės, ir nuo š. lų. 
liepos 15 d. atidarė limpamųjų 
ligų ligoninę 15 lovų.

Ligoninėn pradžioje priimda
vo sergančius dėmėtąja šiltine, 
jai ]
Ligi lapkričio 1 d. ligonine.nau
dojosi virš 5p ligonių, kurių mi
rė ‘liktai 3, iš jų du buvo at
vežti mirštančiu. Tai rodo, kad 
ligoninė gerai žiūrima. Gydyto
jui moka 600 auk. mėnesiui ir 
po 10 auk. už kiekvieną ligoni
nės aplankymą daugiau negu 
vieną kartą per dieną. Vieno li
gonio laikymas kainuoja iki 16 "ieĮos ir> nickam neperdavęs li

gonines mantos, išvažiavo. Li
gonių irgi nebėra ligoninėje. 
Patsai jos likimas, savivaldybei 
gyvenant naują finansų krizį, 
kelia abejonės. — [Sietynas].

Šaukėnai. Savivaldybės lėšo
mis laikoma čia ligoninė iŠ viso 
30 lovų. Jos štatą sudaro gydy
tojas, dvi gailestingosios sese
rys, dvi tarnaitės. Gydytojui

pasibaigus — dezinterija. aigos Inokama 600 auk. mėn., 
seselėms — 200 auk. ir išlaiky
mas. Gydytojas be ligonines 
ligonių privalo dvi dieni per 
savaitę priimti ateinančius li
goninės naudai. Ligoniai moka 
už dieną 5 auks. Paskutinį lai
ką ligoninė ėmė duoti nuosto
lio, tur būt, iš gydytojo prieža
sties. Pastarasis atsisakė nuo

dus kiekvieną, vertės viso labo 
7600 auks. Sulaikiusiems tuos 
daiktus kareiviams Lesevičius 
siulijo 1000 rub., kad tik leistų 
jam kakao parsivežti pas savo 
draugą, karin. Osinskį. Kakao 
buvo amerikiečių paaukotas Lie
tuvos vaikams. Iš bylos paaiš
kėjo, kad sandėliu įeidavo pasi
žiūrėti pašaliniai asmenys ir# 
kad atskaitomybė ministerijoje 
buvo vedama gan šeiminišku 
budu: patsai Lesevičius gyrėsi, 
kad buv. ministeris Paknys pa
tikėdavęs jam be jokių raštų 
pinigų krūvas dešimtimis tūks
tančių, leisdavęs daryti milioni- 
nius užsakymus Liepojuje.

Pasmerktasis Lesevičius buvo 
prisiplakęs prie tokios kompa
nijos valdininkų ir karininkų, 
kurie per vieną vakarą paleis- 
davę po keletą tūkstančių rub.

Iš Mažosios Lietuvos

auk. per dieną. Be Sveik. Dcp. į 
avanso ir Amer. Baud. Kryžiaus 
dovanų, komisija turėjo paja
mų iš gegužines ir vakarėlių.

Neturtėliai ligonine naudojo
si be užmokesnio, kiti mokėjo

Neleidžia lietuviškai kalbėties 
telefonu.

Tilžės “Prūsų, Lietuvių Bal
sui” rašo:

GARVEŽIAI.

Pasikalbant su vienu priete- 
liu telefonu, ūmai iš pašto pa-

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI -~3’RP35
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 kiekvienų dolerį per mus 
pasiųstų išmokame Lietuvoje

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

60 AUKSINŲ

PRAKALBOS!!

Ugnis Pabaigos
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Svieto!į ■lllllllllllll

—Pirkti Francijoje garvežiai 
jau atėjo 16 gruodžio. Viso labo 
pirkta 30 garvežiu, už‘ juos su
derėta po 90,000 frankų kiek
vienas. Keli šimtai vagonų ir 50 
garvežių iš vokiečių gauta jiems 
išėjus iš Lietuvos, bet tie visi 
garvežiai, lygiai kaip kariškieji 
ginklai iš vokiečių užgriebti yra

Kur ta ugnis prasidės? Ir kas iš jos sudegs? Ką reiškė 
šv. Petras sakydamas: “žemės elementai sutirps“?

motų ir šautuvų yra be užtvarų, 
arba viduriai išgadinti.

Už VAGYSTĘ.

SEREDOS VAKARE, VASARIO 11 DIENA, 
F. KARWOWSKIO SVET., 2301 W. 22ras PI.

Kampas Oakley Avė. Chicago, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga dovanai Nėra kolektos. 

Kviečiami Vyrai ir Moters.

te deutsch zu sprechen!” (pra
šom kalbėt vokiškai). Paklau
sus, ar tai uždrausta motinos 
kalba* kalbėties, las pats balsas 
atsiliepė: “Es ist verboten li- 
tauisch zu sprechen!” (lietuviš
kai kalbėties uždrausta). Dar 
kartą paklausus, ar tai ir ištie- 
sų lietuviams uždrausta savo 
gimtąją kalba kalbėties—vėl 
tas pat. Taigi pasirodo, kad iš 
senovės lietuvių krašte vokiečiai 
gali savo kalba kalbėti, o patįs 
lietuviai—ne. Ir dar vokiečiai 
tikrina, kad jie lietuvių ne
skriaudžią !

už kiekvienų dolerį.
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston* Mass.

—Nuteistas Apygardos Teis
mo 8 mėn. sunkaus kalėjimo 

. bus Darbo ir Socialės Apsaugos 
valdininkas Lesevičius, kurs 25 
liepos š. m. buvo mėginęs iš
vogti iš ministerijos sandėlio 
Aleksote 2 dėži kakao, po 6 pu-

Laiškai iš Lietuvos
Iš Sausininkų, Bartininkų vai 

Vilkaviškio apskr.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A II-
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 23 11

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILVVAVKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais, Kctvergais 
tr Sutintomis 9—9

Vasario 22 diena 
bus

NAUJIENŲ

Rašo 0. Pilypaiticnė savo bro
liui J. Klastaičiui į St. Louis:

.. Mamytė mirė rūgs. 12, 
1917 m., o mes dar sveiki il
gy vi, tik labai suvarginti, ba 
daug iškadų"apturėjome, atėmė 
vokiečiai du arkliu, dvejas plėš
kes, vienas roges, o Antano ku- 
pariuką su visais daiktais ir 
knygomis ir šiaip visokių iška
dų pridarė. Antanas dabar Ky
bartuose prie komendanto, va- 
gzale; jis ketverius metus prie 
vokiečių mokytojavo. Silvest
ras išėjo ant fronto. Laukų pas 
mus yra pakankamai, galėtume 
arti, kad tik turėtume su kuo ir 
butų kam arti; nes darbininkų 
labai sumažėjo; tik vienas Pra- 
nys dirba. Drapana ir aipsiavi- 
mas pas mus labai brangu, tai 
mums labai su tuo siektai. Sas
nauskų tėvelis mirė 1917 m. 
šulžiškienc mirė 1916 m., šul- 
žinskas jau turi kitą. O Žabraus- 
kų išmirė visi, neliko nei vieno 
ir gyvena svetimi. Šmulkštys m i 
rė 1916 m. — Sudiev, mielas 
broleli, — Ona Pilypaitienė.

kia apie kitų griekus; nori mat, 
kad žmonės nuolat mislytų apie 
svetinius “griekus” ir neturėtų 
laiko pažiūrėti’į" pačius komu
nistiškus angelus... %

Iš dalies “komunistams” pa
vyko. Baidosi žmonių, kuriems 
maloniau buvo klausytis “ko
munistiškų” pleperių šukavimo, 
3 patiems svarstyti nerūpėjo. 
Jie tik plojo katutes, kada Lais
vė® “raišytojai” jiems šaukda
vo: matot, tos Naujienos, tas 
Keleivis — oi, kokie jie, kokie 
jie...

Yra sakoma, kad žmones kar 
tais galima dumti, bet visą lai
ką dumti juos—negalima. Taip 
buvo ir su “komunistiška” Lais
ve. šiandien daugelis lietuvių, 
darbininkų pasipiktinę tais “ko 
inunisliškais” rėksmais, ir nu
sigrįžta nuo jų. Tai mato ir pa
ti Laisvė.

Bet ne tame svarba. Man

SALIN DEGTINE:
Visa Amerika tįipo sausa, vienok 

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

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, 111.

$35 nupirksi gražy $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi- 

Hhr? TŽt me tikros šikšnos 
svetinei eilę Ir kl- 

t limy.
I Mes taip#1 turime ke

k9 UW'l 1 augštos klesos 
HU iBLBilJ I Phonografy, kuriuos M| M|0IJ mes parduosime ui 

EŽNRjfM bile pasiūlytą kainą 
o V1—už tai kad mes turi- 

n V me pratuštinti vietą. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja’is. 
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

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAS NEPASTOVUS?

West Side Auditorium
Tailor St. ir Racine Avė

laikraščio Nesiusk Nei Cento

ru- ■

Neoačios Laisvės pastovumo, 
vienam nepaslaptis, kad dabar
čiai “komunistai” didelėj did
žiumoj yra buvę vyčiai ir jiems 
umašųs elementai. Tam tikrų 
plinkybių spiriami jie sugar- 
nčjo į socialistų partiją, būtent 

Liet. Socialistų Sąjungą. Čia jie 
ikėjosi rasti “patunką,” ir čia 
ie rado nemaža tokių pat ele

mentų, Raipip jie patįs, šie pa
tapo naujųjų pribuišų vadovai. 
Ypsiskelbę save esant “kairias- 
larniais” jie pradėjo kurstyti 
iąvo “draugus vyčius” kelti mu
lų organizacijoj maištą. “Drau
gai vyčiai,” suprantama, nuėjo 
m jais. Tada tie revoliucionie
riai pasiskelbė esant “minorite- 
tais”: mat, tarp “kairiasparnių” 
’rgi radosi žmonių, kur neno
rėjo šokti sulig “draugų vyčių” 
tmuiko. O kada jų maišias nenu 
tiseke, kada jie pasijuto bestovį 
už musų organizacijos ribų, jie 
griebėsi “laidot” Lietuvių Soci
alistų Sąjungą. Sušaukė suva
žiavimą ir iškilmingai paskelbė: 
“LSS. palaidota. Dabar bus tik 
lietuvių komunistų sąjunga.”

Taip buvo keletas mėnesių at
gal. “Palaidoję” LSS. “komuni
stai” kiek besugebėdami nieki
no socialistų vardą. Ta jrati Lai-' 
svė rašė ir rašę, kad jie nieko

bėmis socialistais.” Socialistų 
vardo jie nebenorį. Dagi to pa
ties, atsiprašant, 
skiltįse buvo įdėta karikatūra, 
kur “komunistas”
lupa iš LSS. namo raidę “S’ 
jos vieton deda raidę “K.”.

O kaip dabar? Dabar Brook- 
lyno^Laisvė ir vėl malonėtų, 
kad raidė “K.” butų pakeista 
raide “S.” Vadinas, ir vėl norė
tų dengtis socialistų vardu.

Koks čia pastovumas?
Dabar Brooklyno “komunis

tų” Laisve dažnai sako taip: 
musų organizacija, musų did
žioji organizacija, musų LSS. 
štai pavyzdi®. Laisvės nr. 26

iškilmingai
ir

Nedaro jokio skirtumo, kas 
ar ūkininkas,, ar darbininkas, 
mechanikas, — visvien būtinai 
kalauji šios patyrusios pelėdos, 
galite sutaupyti ir laiko, ir pinigų 
tada, kada jus darote didesnę ar ma
žesnę taisą. Siuva greitai ir stipriai 
kaip mašina, ši pelėda esti kiekvie
no vartojama kiaurai visoj .šalyj. 
Su 20 yardų vaškuoto siūlo kainuo
ja tik 1 dolerį. Pinigų nesiųsk, pri- 
siųsk tik savo vardą ir adresą; už
mokėsi kaip daiktas ateis į namus. 
Rašyk šiandien. Reikia agentų.

INTER SALES CO.
Sta. D. Box 122. New York, N. Y.

esi, 
,ar 

rei
dus

Komunistiškoji Brooklyno 
Laisvė dažnai kalba apie Nau
jienų, Keleivio ir jų šalininkų 
nepastovumą. Dėlei to Laisvė 
net po kelialą špaltų pašvenčia: 
vis garsina tariamuosius socia
listų “griekus.” Bet to neveizint 
iki šiol jie nič nieko nepriparo- 
dė. Visa ką tie “komunistiški 
plunksnalaužos priparode, tai 
patįs savo nežinystę ir stebėtino 
gabumo kolioties: social-buržu- 
jai, social-biaurybės, nachalai, 
niekšai ir tt., tai jų numylėtas 
“argumentas.”

Ką visa tai rodo? Nieko kita, 
kaip musų “komunistų” despe
raciją. Matydami, kad savo ne
apgalvota taktika jie nuėjo į
pelkes, dabar jie šaukia ir sau-j bendra nebeturį su “tais biaury-

kalingumo remti Lietuvos dar
bininkus. Be kita ten pasakyta 
šitaip: ...“butų pageidaujama, 
kad musų didžioji organizacija 
LSS. veiklų tame dalyke.”

Taigi, kas nepastovus? Laisve 
viešai išsižadėjo socialistų var
do, padėjo “laidoti” Liet. Soc. 
Sąjungą, ir dabar ji pati sako: 
“musų didžioji organizacija, 
musų LSS...”

Ar ne keista ta “komunistiš
ka” Laisvės logika? Daugiau 
negu keista. Ji yra ir negudri, 
ir begėdiška. Jie gerai žino, kad 
su socialistais neturi nieko ben
dra. Jie nėra Lietuvių Socialis
tų Sąjungos nariais, bet turi 
drąsos tituluotis LSS. vardu. 
Koks čia, po paraliais, pastovu
mas? Ar Brooklyno Laisvė nė 
to nebesupranta, kad ji kiša sa
vo nosį į svetimus reikalus?

Jeigu Laisvės “komunistai” 
šito nesupranta, tai musų orga
nizacija, jos viršininkai turėtų 
jiems pasakyti: “šelauk!” Mu
sų organizacija apsiėjo ir apsi
eis be tų nepakviestų “gerada
rių.” — B. Songaila.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 
25 E. Wa»hington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruiman 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 19 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telcphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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



Utarninkas, Vasario 10,1920
,_J. .j-Lugx_..!_____ ĮgĮ_________ JB.1

NAUJIENOS, Chicago., I1L
■B

(•KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH. Ii nuo komunistiškų patauškų, 

• tuoj sugalvojo rengti “koncer- 
Komunistai” stveriasi klerika- tų ir prakalba 

liško “džiabo/’
Tai jie ir pada

rė dagi L. S. J. Lygos vardu. 
Taigi jie. surengė tų “koncertų 

Skaitytojas gal pamanys, kad ir prakalbas’’ tų pačius dienų ir 
aš noriu juodinti “komunistų” j tuo pačiu laiku, kada turėjo į- 
vardų. Tokio tikslo aš neturiu. 
Sakau, kad vietos “komunistai” 
stveriasi klerikališko “džiabo,” 
ir tai nurodysiu faktais, štai jie.

Vasario 1 dienų vietos LSS. 
HG-ta kuopa rengė prakalbas. 
Kalbėti buvo sutikęs Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis. Mu
sų “komunistai,” pamatę pra
kalbų skelbimus, savimi nebesi
tvėrė. Jie darė visokių skymų, 
kad pakenkus LSS-tos kuopos 
rengiamoms prakalboms. Ant ga 
lo nutarė padaryti su socialis
tų rengiamoms prakaltiems 
taip, kaip kadaise darydavo kle
rikalai, kada čia rengdavosi kal
bėti M. X. Mockus. Išgirdę, kad 
čia kalbės Mockus, klerikalai 
tuoj surengdavo savo jomarką. 
tikėdamiesi tuo atitraukti žmo
nes nuo Mockaus prakalbų. Bu
to, grasindavo savo “avelėms” 
pekla ir kitais tolygiais daly
kais.

Lygiai taip pasielgė ir musų 
“komunistai”. Jie, bijodami, 
kad vietos žmonės, išgirdę rim
ta prakalbą, gali visai nusigrįž-

vykti LSS. 116-tos kuopos pra
kalbos. Ir savo jomarkų “ko
munistai” rengė svetainėje e- 
sančioje už pusės bloko nuo tos 
svetainės, kur turėjo įvykti so
cialistų prakalbos. O kad la
biau apdumus žmones, tai “ko
munistai’’ paskelbė, jogei jų 
“koncerte ir prakalbose” kalbė
sią “geriausi kalbėtojai.” Ko
kie — neskelbė. Mat nenorėjo 
skelbti, nes bijojo, kad tie 
“geriausi kalbėtojai” nenubaidy- 
itų publikos, ir kad tuo budu 
jiems neprisieitų kalbėti į tuš
čias kėdes..

Ir neabejoju, kad taip ir butų 
buvę. Bet, ant nelaimės, pasku
tinę dienų d. Grigaitis pranešė, 
kad jis serga ir todėl Dotroitan 
atvykti negali. Paskirtą valandų, 
neveizint “komunistiško” jomar 
ko„ žmonės ėmė rinktis prie sve
tainės. Bet pamatę ant durų pa
rašų, kad prakalbos neįvyks, 
vieni apgailaudami grįžo į na
mus, o kiti užėjo pas “komunis
tus.” Nuėjau ir aš tų “garsių 
kalbėtojų” pasiklausti. Nugi,

pristato gerai vietos lietuviams 
žinomų slraksėtoją, kuris savo 
“prakalbomis” nekartų vietos 
lietuvius sargdino... Taip buvo ir 
dabar. Šnekėjo jisai visokiausių 
niekų ir kiek begalėdamas pul
dinėjo Naujienas ir Keleivį. Gir 
di, tai dėl jų loskos jisai buvęs 
“reštytas per kelias savaites!” 
Dar papasakojo, kaip vargingai 
jisai gyvenęs: nesiprausęs, nesi
skutęs — atrodęs “tikras bolše
vikas...” Po to pats pristatė 
kitų “dar geresnį kalbėtojų.’’ 
Tas kalbesius apie “jaunimo rei
kalus.” Bet tas, kaipir verkšlen
damas, nupasakojo nė šį nė tų. 
Nenorams kilo klausimas: iš 
kur tie žmonės turi tiek drąsos 
stoti prieš publikų ir sekti jai pa
sakas?

Tai tokie buvo tie “geriausi 
kalbėtojai,” kuriais “komunis
tai” ryžosi kenkti socialistų su
rengtam prakalbom. Bet jie pa
kenkė ne socialistams, tik palįs 
sau. Kitų sykį žmones jau žinos 
kokiuo įtiksiu tai daroma. Da
bar socialistų prakalbos neįvy
ko, kaip jau sakiau, delei kal
bėtojo ligos. Bet jos tikrai įvyks 
kiek vėliau. O tada musų komu
nistai ir vėl turės daug galvosių- 
kio ir darbo, kad varius juodųjį 
klerikalų darbų.

— Valaikišk ietis.

BENTON, 1LL.

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

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Sevcros Antisepsollu, 
vartodamas vieną jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Sevcros Plotkeles 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas trjs 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, lodei privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Severa’s Antisensol 35c Ir 2c taksų.
Severa’s Cold Ir Grippe-Tablets 30c ir 2c. taksų.
Sevcra’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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šviesą ir pajiegą suvedame į semis ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted 8L, Chicago.

Pagristus gyventi mieste 
vargti pabrikuose ir kasyklose, 
maniau sau: Argi negalima 
rasti sau geresnį būvį, smages
nį, linksmesnį ir ramesnį? Nu
sitariau pavažinėti po lietuvių 
kolonijas, po farmas. Išsikirpau 
iš laikraščių keletu skelbimų a- 
pie farmas ir leidausi į Wiscon- 
siną. Apvažiavau tris kolonijas, 
bet nieko nej>astebėjaii tokia, 
kas man akį trauktų. Lietuviai 
susipirkę ūkius daugiausia toli 
nuo miestų, nuo geležinkelių, 
kai pustynėse. Nuvykau į Mis- 
souri valstijų, l>et ten patyriau, 
kad ne kų gali augint dėl sau
sumo vasaros. Indianos gi vals
tijoj negalima žemes) įpirkti. Vy
kau į Micbigana..į “seniausių 
lietuvių kolonijų” apie Big Bass 
Lake. Man pasirodė, kad čia bet 
gi žemė ne kokia; laukuose ma
tyt dažniausiai ąžuoliukai ir išsi
kerojusios pagal žemę pušelės. 
Pavažiavau dar toliau į žiemius 
apie Round Lake. Bot ir čia ne
radau to, ką agentai savo skel
bimuose pasakoja. Maniau jau 
traukti namų linkui, bet turė
damas vieną ūkininko adresą to 
liau į pietus, nusitariau dar ten 
pasižiūrėti. Gelžkelis čia ateina į 
pat miestelį. Hart, gražiai dide
liais apsodintais šalygat vinis.
Lietuvių nemaža apsigyvenusių 
ant ūkių. Triobos gražios, ma-

nėra. Čia man patiko ir ėmęs 
pasirinkau sau farmą su gra-< 
žiomis triobomis. Yra keli akrai 
miško su dideliais medžiais, 
gražus sodas ir arti miesto. At
einantį pavasarį manau čia jau 
apsigyventi, atsisveikinęs su 
miesto fabrikais ir durnais.

—P. Rankell.

ZIEGLER, ILL.

Pramogų vakaras — darbai.

VIBNAT B«QUTRU0TA8 RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BR1DGVPOBTO
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukao rtmuoM nuo 11.00 ir au
gt fiiau. Sidabro rimuota nuo 11.00 tr 
auglčiau. Pritaikoma akinius uldyk*. 
Atminkit: Galvoa ■optjimM, narvilku- 
maa, akiu skaudėjimas, uivllkimaa ir 
tt. yra vaisiais įvairią ligų, kurios ga
li būti praialIntos gerą akiniu pritaky- 
mu. lityrimas utdykg, jai psrlti ar 

» skauda akis. Jai jos raudonos, jai gal
it va sopa, jai blogai matai, jai akis silp

sta, natgak ilgiau, o jieikok pagalbos 
aptiakoj, kur kiakvianam pritaikoma a- 
kiniai uidyk*. Atmink, kad mas ko*- 
nam gvarsntuojam akinius ir klekvM* 
nam gerai prirenka*.

B. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas. ___
Jat Jus sergate tr reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Ai buvau an- 
tiekorius Rusijoj virt 10 metu. Amerikoj 15 metu- Al duodu patarimus DTKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al asu

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

i

Vietos SLA. 119-ta kuopa sau 
šio 31 dienų surengė pirmą lie
tuvišką (?.) pramogų vakarą- 
balių. Publikos buvo nedaug, 
alc visi gražiai užsilaikė ir sma
giai praleido laiką. Tai buvo pir 
mas lietuviškas balius, ir be 
svaiginamųjų gėrimų. Kuopai 
liko gryno pelno $24.54.

—Lietuvių Zeiglery nedidelis 
būrelis. Bet sutikimo nėra. Vie
tos taip vadinami singeliai dau 
giausia darbo turi—kazyravi- 

mu. Viso lietuvių čia yra 
150. Turi įkūrę dvi SLA. 
kuopi. Vienai priklauso 13 
kitai 17 narių. Dvi kuopi prisi
ėjo kurti todėl, kad vietos lietu
viai, kaip jau minėjau, negali 
sugyventi: dažnai vieni kitus 
pašiepia ir tt.

—Turime dvį anglies kasyk
las. Viena sena, a kita nauja, 
nesenai atidalyta. Naujojoj pa
staruoju laiku su darbais ne
kaip. Bet to neveizint jie gerai

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistines spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžiaturčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip lo jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj?

Be abejo, jus ta norite nemažiau, kaip kad mes patįs. Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus patįs, skaitytojai, padekite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriaušiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. Naujai įsteigtoji Fcderuptos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinč įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The Ncw Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Sealtle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Whecling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smith, lai
kraščio The Būtie Daily Bulletin redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Laibor Ncws re
daktorius; Joseph Scblossberg, oficialio Amalgamated Clothing Workors of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonparlisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schvvanz, Fort Waync, Ind-, laikraščio The Workcr redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor Ncws 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 bonų.

Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. Padėkite ją 
įsteigti, pirkdami paskolos bonus.

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Fcderuotos Spaudos įsteigimo ir kviečiu savo skaity
tojus pirkti bent po vieną paskolos bonų, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. ‘Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpildykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Fcderuotos Spaudos ofisą.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomo* 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 metu patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Scredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Ncdėliomis nuo 9 Iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

1920THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Trcasurer,

1506 M^rket St.,
WHEELJPJG, W. VA.

The undersigned applies for ...................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herewlth (chcck) (inoney order) payable to W. B. Hilton, 
trcasurer, THE FEDERATED PRESS, VVheeling, W. Va., in payment therefor.

Name

Address

DR. M. HERZMAN
m.

i/

DR. M. T. STRIKOLIS

h*
Telephone Yards 5032

H

ge
to-

Gydytojas ir Chirurgas 
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 diena. 

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

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojirnas 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 butelį Sainrom; mrrerta, ir ptra men. savo- paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS /
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

Sevcros Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikatą.

uždirba: į dieną padaro po 18 
dolerių. Senojoj gi dirba neva 
visas dienas, ale užtenka ketu
rių-penkių valandų į dieną, o 
kai kada tedirba po dvi valan- 
di į dieną. Visada stokoja karų. 
Bosai pasakoja, kad galėtų dirb
ti pilną laikų, jei tų, karų butų. 
O kai dėl uždarbių, tai jie ne
kokį. Vieni, tiesa, uždirba ge
rai, beit kiti — ne. Tai priklauso 
nuo to kokį gauni “pleisų”.

Darbų gauti čia sunku. Mamo
se šioj apylinkėj darbai eina 
nekaip. Lietuviams nepatartina 
vykt į Zeiglerį. —- L. J. F. L.

Redakcijos Atsakymai j
L. B. ir S. Dr-jos komitetui.— 

Jūsų, reikalavimo nęišpildysi- 
me ir jūsų “Atviro Laiško” ne
dėsime, kadanigi jus vartojate 
jame tokių grubijoniškų kolio- 
nių, kurios tiktų negili tiktai 
kokiam “komunistiškam” laik
raščiui. . Jeigu korespondentas 
kame-nors prasilenkė su tiesa, 
tai reikėjo atitaisyti jo klaidas, 
o ne plūsti jį bjauriais žodžiais.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas. • 

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

vakare Phone Canal 257

Burnos švarumas, | 
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi* ■ 
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar
ba. flnz<$8, kurios gali būti pavojingiau- ■ 
stos iš visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prisirengkite iš kulno ir M 
laikykite po ranku urba parankiojo 
vietoje S|

j Severa’s . 
: Antisepsol

I

(Severas Antisepsollu). Vartokite 11 H kasdieną gargaliavimui ir 1 nosį iš- 
mlrkštlmui. Jis taipgi vartojamas, H kaipo antiseptiSkas plovimas Vaiz
dams, nusidraskimams ir odos Išbėri- 

■ mama. Jisai pagydo užgautus vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka mulo- jg nu'skoni burnoje. Kaina 85 ot. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

S. D. LACHAWICZ j
Lietuvys Graborius , 

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. I
2314 W. 28 Place, Chicago, III

Tel. Canal 2199. |

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

l ■ l. . .............* . *

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 
217 x/i Capitol St. 

Charleston, West Va.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. (i. Wiegnet 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halstcd St.. Chicago.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgaa 
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 Canal 8110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Ralsted Street
VALANDOS: S—9 ryto, tiktai.

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

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

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyje nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

f .......... ■■■ ....... . .... ...........
DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgaa 
Roselande: 10900 S. Michigan Arei 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

*303 S. Morgan St Chicago, III.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25M 4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 diena.

I i ■
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Entered as Second Class Matter 

M are h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, I1L under the v act of

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldrenius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
111. — Telefonas: Canal IBM.

Užsisakomoji KaImI
Chicacojo — pačta:

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

Chleatoje — per nešiotojas:
Viena kopija ..........................
Savaitei ...................................
Mėnesiui .................................

Suvienytose Valstijose, ne Chieacoj,

ibjo
2.00 
1.65 
125
M

06.00
1.50

71

02
12
50

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims menesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

ja, amžinais ryšiais susijun
gusia su Vokietija”.

Amerikos lietuvių progre- 
syvė visuomenė tuomet kėlė 
smarkių protestų prieš tą 
vyskupą ir smerkė jį savo 

Į rezoliucijose, kaip Lietuvos 
pardaviką. Ir štai dabar to 
asmens fotografiją Lietuvos 
Misija ketina dovanoms už 
pasidarbavimą Lietuvos ne
priklausomai valstybei!

Vyskupas Karevičius gali 
būti Lietuvos dvasiškuos 
vadu. Tame nėra nieko nuo
stabaus. Juk tarpe tos ęlva- 
siškijos vadų buvo ir pralo
tas Antanavičius, kuris 1905 
metais liepė žmonėms išda
vinėti revoliucionierius caro 
žandarams. Bet Lietuvos 
kunigija tai nėra Lietuva, ir 
Lietuvos kunigijos vadas nė 
ra dvasiškas Lietuvos va
das.

Vyskupas Karevičius at
stovauja vergijos dvasią 
Lietuvoje, o ne laisvą Lietu
vą. Jo fotografijos bruki
mas Amerikos lietuviams 
darbininkams yra pasityčio
jimas iš jų.

Disnos ir Vileikos apskričių, vi
sa Gardyno gub., be dalių Ko
brino ir Lietuvių Brasto apskri
čių, ir visa Suvalkų gub., be da
lies Suvalkų ir Augustavo aps
kričių.

Visi gimę ar išaugę ant šios 
teritorijos, arba paeinantieji nuo 
asmenų, kurie buvo šios terito
rijos gyventojais, tabesantleji 
Lietuvoje ar laikinai ją apleidę, 
skaitosi tam tikrais įstatymo a- 
pie pilietybę dėsniais Lietuvos 
pilietybę dėsniais Lietuvos pi
liečiais, jeigu jie nėra priėmę 
kitos valstybės pilietybės su

Visiems
Lietuvos

i Ta informacija visai klaidin
ga. Lietuva, kaipo nepriklauso
ma valstybė, be sa\|o vkos gali, 
ir faktinei neįleidžia iš svetur 
nė vieno asmens, kas jis ten ne
būtų. Kitų valstybių konsolių pa 
tvirtinimai dėlei musų valstybės 
nėra ir negali būti teisėti ir 
faktinai jie be mųsų vizos ne
gali būti ir nėra dedami.

Todėl galutina išvada, jo|; 
“žmonės, norinti važi no t-į Lie
tuvą, geriausia visai nusispjau
tų ant tų tautiškai-klorikališki! 
“diplomatų” Washingtonc, nes 
jų vizavimai ir kitoki blufai vis 
viena neturi jokios rcikšinCs,” 

netik yra šlykšti dėlei savo for
mos, beit visai klaidinga. Skau
di! klausyti, kaip, kai-kurie, Lie
tuvos sūnus skverbiasi prie sve
timos valdžios ir eina prieš sa
vo valstybę, visokiais budais ją 
iškoneveikdami. Pagaliau ir su

17.00
4.00

Fondų Paliudi
jimų Nereikia.

Dar Apie Pagelbą 
Lenkų Imperia
listams.

“Naujienos” jau keletą 
kartų nurodė, kad Dabarti
nė Lietuyos valdžia patai
kauja lenkų bajorijai, kuri 
kėsinosi uždėti savo jungą 
ant Lietuvos. Bet štai dar 
vienas įdomus faktas.

Kaip Lietuvos liaudinin
kų organas “Darbas” prane
ša, Sleževičiaus kabinetas 
buvo priėmęs įstatymą, bau
džiantį ųž tarnavimą Lietu
vos priešininkams, jų tarpe 
ir lenkams, šitam įstatymui 
tečiaus Valstybės preziden
tas Smetona nedavė savo pa 
rašo ir tuo budu sulaikė jį 
nuo paskelbimo.

Taigi, Lietuvos preziden- j 
tas yra priešingas tam, kad 
butų baudžiami žmonės, ei
nantis į pagelbą lenkų impe
rialistams, norintiems pa
vergti Lietuvą.

Vienok Amerikos klerika
lai ir tautininkai garbina tą 
asmenį ir stengiasi pastatyt 
jį didvyriu amerikiečių aky
se. Ir šitaip elgdamiesi, jie 
dar drįsta skelbti, kad socia
listai padedą lenkų imperia
listams !

Kitoje vietoje, šiame 
“Naujienų” numeryje iš
spausdinta p. Jono Vileišio, 
Generalio Lietuvos Atstovo 
Suv. Valstijose, pranešimas 
kuriame sakoma:

“Nuo šio laiko norin
tiems gauti vizą paso arba 
leidimo išvažiuoti (Lietu
von) nėra priverstina pris
tatinėti by kokius paliudi
jimus nuo Fondų.”
šituo pranešimu, reiškia, 

yra panaikinama tasai kle
rikalų ir tautininkų Egze- 
kutyvio Komiteto reikala
vimas, kad lietuviai, keliau
jantis į Lietuvą, parodytų 
jam paliudijimus iš dešinių
jų Fondų, jogei jie yra au
kavę jiems pinigų.

“Naujienos” pirmutinės 
iš visų Amerikos lietuvių 
laikraščių pakėlė griežtą 
protestą prieš tą neteisingą 
reikalavimą, ir jų protestas, 
kaip matome, /davė pasek
mių. c

Dabar visi Lietuvos pilie
čiai žinos, kad jie turi teisės 
grįžti savo tėvynėn, nesi
klausdami nei klerikalų nei 
tautininkų partijų leidimo.

Apžvalga
DVI “LAISVĖS” PUČIA J 

VIENĄ DŪDĄ.

Pasityčiojimas 
Iš Žmonių.

Lietuvos Misijos Inorma- 
cijų Biuras praneša, kad 
tiems veikėjams, kurie ypa
tingai daug pasidarbuos de
lei Lietuvos Laisvės pasko
los, bus duodama dovanos 
— “tikros fotografijos” įžy
miu Lietuvos žmonių. Tar
pe lų žmonių, kurių foto
grafijos ketinama dalinti, 
kaip^ dovanos, paminėta ir 
“Lietuvos dvasikas vadovas 
vyskupas Karevičius”.

Kas-gi yra tasai vysku
pas Karevičius?

Amerikiečiai žino apie jį 
gana daug. Laike vokiečių 
okupacijos Lietuvoje jisai 
važinėjo į Vokietiją ir tenai 
tarėsi su Erzbergeriu ir su 
kaizerio valdžia paversti 
Lietuvą “krikščioniškai- 
konservatyviška monarchi-

Brooklyno “Laisvė,” kalbė
dama apie tai, kad dvarų žemė 
Lietuvoje da ir šiandien tebėra 
dvarininkų rankose, rašo:

“Socialistinis” M. ( Šleževi
čiaus kabinetas (jame dalyva
vo ir “socialdemokratai” pp. 
Kairys — “Naujienų” kores
pondentas ir Paknys) kurio 
vyriausia užduotis buvo kova 
su bolševikais, iškilmingai ža
dėjo bežemiams žemės, bet, 
žinoma, nedavė jos. Šleževi
čiaus ir Kairio pažadai buvo 
demagogų pažadai tikslu į- 
gyti žmonių užsitikėjimo, 
kol reikėjo kovot su bolševi
kais, o 
žmones 
valdžią 
šulams.

Čia kas

mus jie šituo budu stengiasi su
versti ant socialistų galvos.

Antra, yra melas, kad Sleže
vičius ir Kairys stengėsi dema
gogiškais pažadais įgyti žmonių 
užsitikėjimo. Ypatingai šlykš
tu yra šitaip kalbėti apie St. 
Kairį, kurį joks sąžiningas žino 
gus nedrįstų įtarti veidmainia
vime su žmonėmis, Jisai yra vi
siems žinomas, kaipo ištikimiau 
sis darbo žmonių užtarėjas.

Trečia, yra melas, kad vald
žios paėmimas j atžagareivių 
rankas reiškiąs socialistų apga
vystę. Juk ministerius Lietuvo
je stato ir atstato Valstybes Ta- 

ryba, kurioje nėra nė vieno so- 
cialisito, ir Valstybes prezidentas.

įdomu tečiaus yra pastebėti, 
kad visai panašios rųšies mela
gingus priekaištus daro Sleževi
čiaus kabinetui ir kita “Laisve” 
— einanti Kaune. Ji štai ką pa
rašė apie tą žemės klausimą:

A. Stulginskas, būdamas Ž. 
Ūkio ir V. T. Ministeriu, pa
lieku įstatymo projektą apie 
uždraudimą pardavinėti dva
rus ir įdavė Sleževičiaus kabi
netui. Tas gi tą projektą paki
šo po staltiese. Ar ne laikas ši 
tam kabinetui jį ištraukti ir 
paskelbti?
Liaudininkų demokridų orga

nas “Darbas” tečiaus parodo,
kad dalykas buvo visai kitaip. 
Jisai rašo:

\ “įstatymas, draudžiantis 
pardavinėti ar užstatinėti 
/įvarus, lygiai kaip ir kitas įs
tatymas, baudžiantis už tar
navimą Lietuvos priešinin
kams, jų tarpe ir lenkams, 
M. Sleževičiaus kabineto bu
vo priimtas (o ne pakištas po 
stalu), bet... nebuvo lemta 
tiems įstatymams susilaukti 
V. Prezidento parašo, be ku
rio jie negalėjo būti paskelbti.
Taigi, pasirodo, kad Sleževi- 

I čiaus kabinetas visgi mėgino su- 
tvftękyti stambųjį žemės ūkį. 
Jisarpriėmė įstatymą, draud
žiantį dvarininkams pardavinė
ti arba užstatinėti dvarus ir, 
matoma, rengėsi tuo budu ap
saugot stambųjį ūkį nuo išeik
vojimo, idant Steigiamasis Sei
mas galėtų padaryti tvarką su 
juo, rišdamas visą Lietuvos že
mės klausimą. Bet tas įstaty
mas negavo p. Smetonos patvir
tinimo ir todėl neįėjo į galią. 
Ve delko ponai dvarininkai dar 
iki šiol tebedaro su savo dvarais, 
ką nori.

Kaltininkai čia, reiškia, yra 
Lietuvos prezidentas ir tie atža
gareiviai, kurių valią jisai pil
do. .Vienok kauniške “Laisvė” 
mėgina nuversti kaltę ant liau
dininkų ir socialistų.

Ta “Laisvė” yra Lietuvos kle 
rikalų organas. O brooklyniškė 
“Laisvė” yra komunistų orga
nas. Ir pastaroji kaip matome, 
taip-pat šmeižia socialistus už 
tuos darbus, kuriuos atlieka at
žagareiviai. Tik Brooklyno 
“Laisvė” yra begėdiškesnė už 
Kauno “laisvę,” nes ji stačiai 
įvardija socialdemokratą Kairį, 
kaipo “žmonių apgaviką.”

“Komunistiškoji” “Laisvė” 
nupuolė žeminus net už aršiau
sius atžagareivių laikraščius.

Lietuvos Atstovybės 
Pranešimas.

paskui bjauriai tuos 
apgauti, 
“gyvojo

perduodant
raža'nčiaus”

tai melas.
Viena, Sleževičiaus kabinetas 

buvo ne socialistinis, o koalici
nis, susidedąs iš atstovų visokių 
partijų. “Socialistiniu“ jį da
bar nuolatos vadina klerikalai, 
kurie patįs dalyvavo janle ir, 
kiek įmanydami, trukdė jo vei-

Del Lietuvos piliečių teisių. — 
Mokesnis už dokumentų liudiji

mą, pasportų vizavimą, etc.
1918 metais Vasario 16 dieną, 

Lietuvos Valstybes Taryba, kai
po vienatinė lietuvių tautos at
stovybę, vaduodamas! apsi
sprendimo teise, yra pasiskelbu 
ši sutraukusi valstybinius ry
šius su Rusija ir kitomis vaistyk 
bemis, kame lietuviai gyvena. 
Nuo šio laiko Lietuva, kaipo at
skira ir nepriklausoma Valsty
bė, pradėjo savo savarankį poli
tinį gyvenimą, ir balandžio 4 
dieną, 1919 m., yra priėmus pa
matinius dėsnius dabar veikian
čios Konstitucijos. Nors Lietu
vos sienos nėra dar galutinai nu
statytos, tečiaus prie Lietuvos 
teritorijos priskaitoma visa Ru
sijos buv. Kauno gubernija, vi- 
s'a Vilniaus gubernija be dailių-

jiems yra privalomi 
valstybės įstatymai.

Lietuvos valstybes laikinosios 
Konstitucijos pamatiniai dės
niai nurodo piliečių teises ir 
priedermes. Taip, straipsnyje 
26 šios Konstitucijos pasakyta:
“Visi valstybės piliečiai, vis tiek I lig esmes visas tds straipsnis yra 
kurios lyties, taitybės, yra ly- keistas. Ten sakoma “Amerikos 
gus prieš įstatymus. Luomų pri- kapitalas išsunkė iš jo, (žino- 
vilegijų nėra.” gaus, kursai yra prašęs leidimo

Delei priedermių st. 28 šios grįžti Lietuvon) visas jiegas. 
Konstitucijoj šiaip sakoma: Dauginus jisai čionai niekam 
“Srityse, kuriose Lietuvos Vai- nėra reikalingas. Jisai gali va- 
stybės nėra išleistų naujų įsta- žiuodi atgal. Valdžia (Ameri- 
ftymų, laikinai palieka tie, kurie kos) jam duoda leidimą.” 
yra buvę prieš karą, kiek jie ne- Kas jall ka8> bet SOcialistine 
prieštar/iuja Lietuvos Valstybės spauda rods galetų prieiti prie 
laikinosios Konstitucijos pama- kįtų i§vadų. Jeigu kas yra iš
tinimus dėsniams. ’ _ . . sunkęs visas žmogaus jiegas,

Vaduodamas! šiais dėsniais, juį rods> j(> turėtų būti pareiga 
Lietuvos Atstovybė šiuo parei- it. llžlaikyti tą žmogų senatvėje, 
škia, jog laikinai, iki Lietuvos kad jam n01)ri&ieitų grįžti Lie- 
vyriausybes nėra išleista skir- tuvon eiggtaitti. Argi Lietuvą 
tinų įstatymų delei apmokėjinlo jau-tokia šalis> klirioj 4lk kokic 
už pasus, jų vizas arba įiž palių- nepriaugėliai, ar svetur “išsun- 
dijimus įvairių dokumentų, pra- k(f, ir nustoję visai jiegų sene- 
dedant nuo vasario 15 d., 1920 baj su specialėm parvažiavimo 
m. nustatomas yra toksai vals- privilcgijom turi gyventi? 
tybinis mokesnis: gu pagarba,

(1) Už paliudijimus įvairių (pasirašo) M. J. Vinikas.

jodomojo įturto atsavipimo, 
kaip tai, įgaliojimai (Javicrna- 
stįs), metrikai ir lt. reikia mokė-1 . 
Ii po $2.50. Jei toki dokumentai 
yra išduodami kartu nuo dvie
jų arba daugiau asmenų viena
me dokumente, tai užmokestis |. 
amamas už kiekvieną parašą, 
tai yra po $2.50 nuo kiekvieno 
asmens, išskiriant, kuomet do
kumentas yra išduodamas vyro 
ir pačios kartu, tuomet jųdvie
jų parašai bus laikomi už vieną.

Už paliudijimus pardavimo- 
pirkiino dokumentų, dovanoji
mo aktų ir 11, reikia mokėti už 
visus parašus kartu $2.50, ir prie 
to viena penkta dalis vieno nuo 
šimčio (1/5%) mokesnius nui) 
visos to turto vertės. Mokesnis 
aprokuojamas aukso valiuta. 
Auksinė vertė rublio skaitysis 
50c., o markės 25c.

/(2) Už vizavimą pasų, leidi
mų važiuoti, affidavitų ir kitų 
kelionės dokumentų reikia mo
kėti po penkis ($5.00) dolerius 
nuo kiekvieno pilnamečio as
mens. <

Visas mokesnis turi būti pri
siųstas kartu su prisiunčiamais 
dokumentais paliudijiinui.

Nuo šio laiko norintiems gau 
ti vizą paso arba leidimo išva
žiuoti nėra priverstina prisista- 
tinūti by kokius paliudijimus 
nuo Fondų.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje 

Jonas Vileišis,
Generalis Lietuvos Atstovas 

Suv. Am. Valstijose.

M. J. Viniko Laiškas.
“Naujienų” Redakcijai

Gerbiamoji Redakcija:
Šiuomi prašau įdėti savo lai

kraštyje atitaisymą delei tilpu- 
sios Naujienų numeryje nuo va
sario 2 dienos š. m. straipsnio 
“Teisė Grįžt Lietuvon.”

Tokį atitaisymą delei jo turk
lio svarbumo esmių pasiuntęs 
ir kitiems lietuvių laikraščiams.

Atitaisymas.
\

Vasario 2 dieną “Naujienose” 
patilpo įžangos straipsnis, kur
sai paduoda visą eilę netinkamų 
informacijų deki važiavimo 
Jetuvon. Ten pasakoma, jog 

“pasporlus ir leidimus važiuoti 
Lietuvą duoda Amerikos vald

žia, o ne kas kitsai, jie lutų būt 
tiktai patvirtinti pas konsulius 
ų šalių, per kurias reikia ke

liaut. Dauginus nieko nereikia.”

DELEI P. VINIKO 
AROGANCIJOS.

P-nas Vinikas be reikalo 
smarkauja, “šlykštu” ir “keis- 

I ta” yra ne tas, ką parašė “Nau
jienos” apie važiavimą Lietu
von, o ta politika, kurią vedė 
tauitiškakklerikališki “diploma
tai” Wa3hipg|ąi)ę . ir jų įnagis, 
p. M. J. Vinikas.

Jie sugalvojo, mat, pasiimti 
monopolį ant teisės davinėti lei
dimus važiuojantiems į Lietuvą 
žmonėms ar daryti iš jo biznį 
savo partijoms, reikalaudami, 
iš tų žmonių paliudijimų, kad 
jie yra aukavę tautininkų arba 
klerikalų Fondams.

Prieš šitą jų reikalavimą mes 
užprotestavome ir nurodėme, 
kad tai yra nachališkas pasikė
sinimas ant žmonių teisių ir ki
šenių. Ir kaip tenai p. Vinikas 
ne straksėtų, o tiesa buvo musų 
pusėje.

Lietuvos atstovas Amerikoje, 
J. Vileišis, tik-ką atsiuntė “Nau
jienoms” pranešimą (jisai telpa 
augščiaus), kad norintiems va
liuoti į Lietuvą nereikia jokių1 
paliudijimų iš Fondų. Tatai rei
škia, kad tų, paliudijimų reika
lavimas nebuvo autorizuotas 
Lietuvos valdžios, o buvo vien 
Amerikos tautiškų ir klerikališ-

ksas” išnaudojimui žmonių.
P-o Vileišio pranešime, be to, 

nurodoma, kad pagal Lietuvos 
įstatymus lietuviai, nors ir gy
venantis Amerikoje, skaitosi 
Lietuvos piliečiais (Ikol jie ne
priima kitos šalies pilietybės su 
Lietuvos valdžios žinia). Viena- 
gi svarbiausiąja kiekvienos ša
lies piliečių teise yra gyventi 
savo šalyje. Jokiam piliečiui ne
gali būti uždrausta būti savo tė
vynėje arba grįžti jon, jeigu ji
sai buvo iš jos iškeliavęs. Vie
nok p. Vinikas drįso skelbti, 
kad jisai gulįs neleisti į Lietuvą 
josios piliečių, norinčių išva
žiuoti iš Amerikos, jeigu jie ne- 
prirodysią, kad jie yra pinigiš- 
kai rėmę kurį-nors dešiniųjų 
partijų Fondą! Juk tai yra na- 
chališkumas, ir nachališkumas 
ignoranto, nežinančio, kad jo 
pretenzija yra be jokio pateisini
mo.

štai dulko mes ir pasąkein, 
kad tai yra “blufas,” ir kad 
žmonės, norintįs važiuoti Lie
tuvon, privalo visai ignoruoti

Kas dėl p. Viniko pamokslo 
apie Amerikos pareigą užlaiky-

ti žmones, kurie čionai bedirb
dami paliko savo sveikatą, tai 
tatai yra ne jo bižnis. Vienas 
dalykas, to žmogaus apie kurį 
“Naujienos” minėjo savo strai
psnyje, Amerikos valdžia ir ne
ketino varyti iš šios šalies; jisai 
pats nori pagrįžti savo tėviškėn 
pabaigti savo amžių. Antras da
lykas, tasai žmogus yra Lietu
vos pilietis, ir kaipo tokiam jo
kie Vinikai negali atimti jam 
teisės tą savo norą išpildyti. Ar 
jisai dar iki šiol to nesuprato?

P-as Vi nikus be reikalo skun
džiasi ant ilų “Lietuvos sūnų, 
kurie Kk.vcr*l>insi svetimos
valdžios ir eina prieš savo vals
tybę, visokiais budais ją iško- 
nevoikdami.” Jisai žino gerai, 
kad “Naujienos“ niekuomet ne- 
siskverbė prie jokios valdžios ir 
niekam nepatarė taip elgties. Ji
sai, be to, žino taip-pat, kad 
kritika tų humbugų, kuriuos 
ėmė daryti musų politikieriai 
Washingtonc, neturi nieko ben
dra su “koneveikimu Lietuvos 
valstybes.” Jei kas koneveikia 
ją, tai kaip tik p. Vinikas su 
kompanija, kurie savo neteisė
tus darbus mėgina pridengti 
Lietuvos valstybės vardu.

Ažuot smarkavęs prieš “Nau
jienas” už teisingą jų kritiką, 
p. Vinikas turėtų bent dabar 
pasiteisinti prieš visuomenę dė
lei savo arogantiško reikalavimo 
paliudijimų iš Fondų ir atsipra
šyti prieš tuos žmones, kurių 
važiavimą Lietuvon jisai iki 
šiol sutrukdė.

j Vieną tikslu priimti j Italiją 
badaujančius Austrijos vaikus, 
kad -ten juos prižiūrėjus ir mai
tinus.

Truti translation fiied with the post- 
niaster at Chicago, III. Fcb. 10, 1920 
as required by ihe act of Oct. 6,1917

DIDŽIOJI BRITANIJA.
(Federuotos Spaudos Žinia]

PAISLEY, Škotija. — Darbi
ninkai mobilizuoja savo jie- 
gas, kad ateinančiais rinkimais 
sumušus buvusį premjerą As- 
quitą, kuris, turbut, bus liberalų 
nominuotas kandidatu užimti 
pasini iru šio Johno McCalluni 
■vietą. To-n "vieton Darbo parti
ja ir kooperatyvai kandidatu 
stato J. M. Biggarą, ir darbinin
kai turi didelės vilties jį išrink
ti. Jis buvo darbininkų kandida
tas ir praeitais rinkimais, ir be- 
niaž-nebuvo išrinktas, nes Mc
Callum viršijo jį vos 106 bal
sais.

[Federuętos Spaudos žinia]
LONDONAS. — Certtniline 

komisija kapitalistų pelnams ty
rinėti paskelbtame" savo rapor
te parodo, kad vilnų pramoninin 
kai turėjo pelno nuo 400 iki 
3,200 nuošimčių. Raporto ži
nios remiamos pačių pramoni- 
nninkų skaitmenimis.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. >

BELGIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

BRUSELIS. — Centralinė ka
syklų darbininkų federacija 
pareikalavo, kad valdžia pada
rytų lyrinėj imą kasyklų savi
ninkų pelnus pirma negu jiems 
bus leista pakelti kainas ang
lims. Kasyklų darbininkų fede
racijos sekretorius pareiškė, 
kad remianties oficialiais skait
menimis, kasyklų savininkai ė- 
mę, aplamai 9 nuošimčius pel
nų,. o .ne 5, kaip kad jie skel- 
bęsi. Jis taipjau pareiškė, kad 
padidinimas 2% frankų algos 
darbininkams, kurį jie per strei 
ką šią žiemą laimėjo, visai ne-

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

PARYŽIUS. — Kadangi gar
sus franeuzų kofnpozitorius Ca- 
mille Saint-Saens uždraudė 
streikuojantiems operos daini
ninkams ir dainininkėms naudo- 
ties jo veikalais rengiamuose su 
sišelpimo tikslais vaidinimuose 
ir koncertuose, tai muzikinm- 
kai kurie yra tvirtai susiorgani- 
vę unijon, paskelbė Saint Sae- 
nui visišką boikotą, tai yra, nie
kur Francijoj jo muzikos ne
priimti. Muzikininkų unija krei
pėsi taipjau į teatrų darbinin
kus, ir aktorius kviesdama juos 
prisidėti baikotan.

centų ant tono. Pirjm streiko, 
kasyklų savininkai pelnydavę 
mažiu-mažiausiai $1.60 ant tono 
anglių. “Industrijai, kuri karo 
metu prisilupo nemaža pinigų, 
turėtų to jau visai pakakti,” sa
ko kasyklų darbininkų atstovas.

—Grūmojęs įvykti visuotinas 
valstybei tarnaujančių darbinin
kų streikas dabar jau prigeso. 
Pašilo patarnavimas Bruselyje 
buvo kurį nekurį laiką supa- 
ralyžuotas <lcl pašto tarnautojų 
streiko, bejlgi tasai judėjimas ne 
išsiplėtė ant visos šalies.

—Pirmomis šių melų dieno
mis sustreikavo bankų tarnau
tojai, reikalaudami didesnės mo 
keslies. Savo reikalavimą jie 
pamatavo tuo, kad sulig pati
krintomis žiniomis, bankų di
rektoriai karo laiku padidino 
savo dividendus 25 nuošimčiais, 
kuomet bankų tarnautojai gau
namomis algomis visai negali 
bepra gyvent i. Bankininkai išdi
džiai pareiškė, kad jie nesileisią 

jokias derybas su streikinin
kais, kol pastarieji negrįšiu dir- 
jti.

—Gelžkelių tarnautojai buvo 
jau visai prisiruošę streikan, 
jet paskutinėj valandoj susi
siekimo ministeris Poutlet suti
ko jų reikalą vi mus išpildyti. 
Tarnautojams bus padidinta al
ga, pradedant nuo praeito sau
sio mėnesio 1 dienos. Kai kurie 
kiti ginčo dalykai turės būt jun 
gtinės abiejų pusių komisijos 
išlyginti.
True translation fiied with the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as rpųuircd by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
[Federuotos spaudos žinia] 

VIENA. — Kartu su komuni
stais internuotų Karlsteine aštuo 
niolika buvusių žmonių komisa
rų moterų ir vaikų tapo paleis
ta. Del jų paleidimo rūpinosi 
Milano Mesto galva, socialistas 
kurs su kitais aficieriais atvyko

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
[Federuotos Spaudos žinia]

DETROIT. — čia ką-tik įvy
ko Micliigano valstijos Darbo 
partijos konvencija. Naujai pri
imta partijos platforma reika
lauja panaikinimo nevykusių 
kapitalistinių produkcijos ir 
vartojimo metodų; pamatinės 
valstijas konstitucijos revizijos; 
anldėjimo sunkių, laipsniškų 
mokesčių ant turto ir pajamų: 
paėmimo visuomenes nuosavy
bėn ir kontrolei! visų viešojo 
patarnavimo įstaigų; nacionali
zavimo kasyklų ir geležinkelių; 
įvedimo kredito sistemos ūki
ninkams padėti; teikimo žemės 
ir namų valstijos gyventojams, 
etc.

Reikalaujama, kad sugrįžu- 
sieins iš ikaro kareiviams valsti
ja, už jų larnystą, pamokėtų 
dar bono ne mažiau kaip po 500 
dolerių kiekvienam; kad teisė
jams butų atimtos teisės išda
vinėti t. v. injunetionų samdyto
jams streikų laikų ir kitokiuose 
nesusipratimuose tani darbo ir 
kapitalo; kad butų panaikintas 
valstijos senatas.

Konvencija, be ilo, priėmė re
zoliucijų, kuriomis reikalauja, 
kad butų atšauktas valstijos įs
tatymas prieš sindikalistus; kad 
butų panaikintas federalis špio
nažo aktas; kad butų duota pil
niausia amnestija visiems politi
niams kaliniams.

Konvencija pasižymėjo savo 
sutarimu ir draugiškumu. Cha
rakteringa tai,’ kad joje visai ne
buvo senojo tipo’ amatu unijų, 
politikierių. Užtat daug buvo 
delegatų atstovaujančių kasyklų 
darbininkus ir Paprastųjų Ka
reivių bei Jūreivių legijonus 
[pastarųjų, nereikia maišyti su 
Amerikiečių legijonais: Papra
stųjų Kareivių ir Jūreivių legijo- 
nai kitaip Private Soldiers and 
Sailors Legion, yra radikalė or
ganizacija, einanti išvien su ra
dikaliuoju darbininkų judėjimu, 
kuomet Amerikiečių legijonai— 
American Legion — yra m iii t a- 
ristų organizacija, tarnaujanti 
reakcijai ir kapitalo interesams. ’ 
Red.].

Konvencijoj, l)c to, dalyvavo, 
nacionalės Darbo Partijos pir
mininkas Max Hayes ir tos par- 
ijos organo The New Majority 

redaktorius Robertas M. Buck, 
iš Chicagos.
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“Gyvi Nabašninkai.”

Praeitą nedėldienj, vasario 8, 
Lietuvių Ncprigulmingas Kliu- 
bas surengė pramogų vakarą. 
Dramatiško Ratelio nariai vai
dino trijų veiksmų komediją 
“Gyvi Nabašninkai.” Nors “Gy
vi Nabašninkai“ lošti- nelengva 
ir, kiek girdėjau, rateliečiai sa
vo roles susimokinę tik pripuo
lamai—ant greitųjų, bet lošimas 
buvo ytin geras.

Einant iš svetainės vienas prie 
telis man pakuždėjo:

— Je, jeigu tuos “Gyvus Na- 
bašninkus’’ butų lošę kas nors 
kiti, o ne rateliečiai, tai jie bu
tų išėję visai negyvi. Bet rato- 
liečiai—jie visuomet pataiko... 
Jie jiataikė ir dabar: “Gyvi Na
bašninkai“ buvo orait!

Ir aš sakau orait, ir visi kiti, 
kur buvo atvykę pasižiūrėtų 
“Gyvų Nabašninkų, sako orait.

Žmonių buvo gan apsčiai, ir 
tai neveizint to, kad tą patį va
karą buvo visa eilė kitų vakarų. 
Rengėjams liks nemaža pelno.

— Taip sau žmogui

Turtingieji žmones
Beveik visuomet turi negerą 

sveikatą. Duokim sau, Rokefele- 
ris'Tcenčia nuo sergančio pilvA. 
Savo jaunystėje, grfrlxlft<nns3s 
gyvenimu, jis nesaugojo i. savo 
sveikatos ir užleido Ją. Dabar 
jis noriai mainytų savo turtus 
ant gero ir normalio pilvo.

Bet už pinigus sveikatos nenu
sipirksi.

Tas turi būti Ickcęa žmonėms 
kenčiantiems pilvu. Kuomet virš 
kūlimas pagadytas, tuomet ir 
Ikim.ujas taip-pat nėra svarus, 
priduoda visišką nusilpnėjimą 
organizmo, neturite apetito, pa
jaučiate galvos skausmą, išpū
timą vidurių, žagsėjimą ir, tan
kiai vėmimą.

Visuose tokiuose a t siti kini uo- 
se būtinai reikia tuo laiku su
valgyti 3 saldainius PaTtolos 
pirm gulsiant. Ant rytojaus at
sikeikite palengvintu, nauju 
žmįogum. Protingi žmonės vi
suomet ima prie vidurių nedate- 
klių saldainius Partola, kurios 
greitai ir tikrai išvalo skilvį ir 
kraują. •

Partola apdovanota medaliais 
ant 6 Pasaulinių Parodų. Ji su
prantama visur. Visi mėgsta ir 
giiĮa ją. Deltogi kiekviename 
name turėtų būti visuomet ga
tavai Partola. Skrynutė kainuo
ja tik 1 dol., .6 skrynutės už $5.

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

New York, N. Y.

JUST KIDS—Graduating From Kid Dayt Ai Cartet

Vasario 8 d. Chicagos lietu
viui rubsiuviai, organizuojantįs 
rūbų gaminimo kooperaciją, 
surengė prakalbas Liuosybės 
svetainėj. Kalbėjo adv. Kazi
mieras Gugis. Kalbėjo ilgai ir 
daug nauja, pamokinančia pasa
kė.

Žmonių buvo daug. Po pra
kalbos daugelis įstojo koopera
cijom Įmokėtus pinigus, kol 
bus išrinkta pastovi kooperaci
jai valdyba, pavestu adv. K. Gu- 
gio globai.

Kaip regis, tai ir rubsiuviai 
turės savo kooperaciją. Ir tai 
bus neblogo, jeigu tik sumany
tojai pajiegs savo sumanymą 
deramai pravesti. Kitaip, jei
gu tuo klausimu bus užintere- 
suotos plačiosios lietuvių rub- 
siuvių minios. — Rubsiuvis.

Rubsiuvių kooperacijos pra
kalbos.

Ncdėlioj, vasario 8 d., Liuo- 
sybčs svetainėj buvo prakalbos 
—pasikalbėjimas apie kriaučių 
įtveriamos kooperacijos reika

lus.
Nors buvo pakviesta du kal

bėtojai, bet atvyko įtik adv. K. 
Gugis, nes antras kalbėtojas, P. 
Butkus, delei nesveikatos nega
lėjo atvykti.

K. Gugis plačiai aiškino, kad 
jokia bendrovė turėtų gerą pa
sisekimą, kadangi Lietuvoj to
kios bendrovės dar kol kas nė
ra, o reikalavimas rūbų yra di
delis. Taipgi jis patarė, kad 
tveriama bendrovė, jeigu susi
dėtų gerokai kapitalo, tai kad 
užsiimtų verpimu ir audimu, ka 
daugi ant vietos yra žalia mad- 
žiaga ir todėl butų geras pasi
sekimas.

Ant galo pasakė: Jeigu šiuo 
patogiu laiku lietuviai neišnau
dos tos progos, tai Lietuvių ver
teivos svetimtaučiai išnaudos ir 
lietuviai, matydami jų ]>asiseki- 
mą, pirštus Čiulps. Kaipo fak
tą nurodė Chicagos kelios fir
mas, kurios prieš porą desėtkų 
metų įsikūrė su keletu tukstan 
čių, o šiandie jau turi milionus.

f

Po prakalbos buvo klausimų, 
o paskui <sekė naujų narių pri
sirašymas. Viso prie koopera
cijos prisirašė virš 50 ypatų. Tai 
yra gera pradžia.

Sekantis susirinkimas įvyks 
seredoj, vasario 11 d., 8 v. v. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia 
Avė. Visi prisirašusieji ir noriu 
tįs prisirašyti, kviečiami atsi
lankyti, nes bus apkalbama 
bendrovės pamatiniai punktai.

Laikinis sekr.
— A. Ambrozevičia.

! • • ---________________

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

DIDELIS PROTESTO 
SUSIRINKIMAS.

Smūgis reakcininkams.

Kąip ir buvo tikėtasi—didžiu* 
lis Coliseumas praeitą nedėldie- 
nį buvo kupinai prisikimšęs 
žmonėmis. Tuksiančiai Chica
gos darbininkų ir šiaip pažan
gių žmonių susirinko ten, kad 
pareiškus protesto prieš nede
ramus valstijos prokuroro ir ki
tų atatinkamų valdininkų žy
gius—jų ablavas neva “raudo- 
niemeienis“ išgaudyti.

Kalbėtojai be pasigailėjimo 
kritikavo valdininkus, užsima
niusius žmonių laisvę nugniauž- 
ti. Daugiausia juos kritikavo 
vienas New Yorko bankininko 
giminietis, žydas Judah Mag- 
nes. Tai gabus kalbėtojas.

Be Jo kalbėjo Marylando val
stijos senatorius J. O. France, 
prof. Scott Ncaring, Sydney 
Hilhnan, Illinois Darbo Federa 
cijos prezidentas Duncan Mc 
Donald ir kiti.

Žmonių entuziazmui, rodos, 
nebuvo galo. Kiekvieną kalbė
toją pertraukdavo ilgi triukš
mingi aplodismentai.

Aukų žmonių laisvei ginti 
surinkta keliolika tūkstančių 
dolerių.

Dieninė nemokama mokykla.

Lietuviai, kurie dirba nakti
mis ir todėl vakarinių mokyklų 
lenkyti negal, gali lankytis į 

dieninę nemokamą mokyklą— 
Haven ScImjoI 1427 So. Wabash 
avė. Mokinama nuo 9 vai. ryto 
iki 12 v. dienos ir nuo 1:15 v. 
iki 3:15 po pietų.

Rengia masinį susirinkimą.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
15, erdviajame Carmen’s Au- 

(titoriume (kampas Ashland ir 
Vinį Buren gatvių) Cook pavie
čio socialistų organizacija ren
gia didelį masinį susirinkimą. 
Vyriausias susirinkimo tikslas: 
laika su tarybų Rusija. Be kitų 
kalbės pabėgusis iš Kolčako “ka 
ralystės“ soc. revoliucionierius, 
Gregorij Zilburg.

Geležinkeliečiai bruzda.
i. ,

Visų Chicagos ir apielinkės 
geležinkelių yardmasteriai va
kar naktį Fratemity Hallėj kaip 
vienu balsu nutarė mesti darbą, 
jeigu išeis streikai! switchme- 
nai ir trainmenai. Yardmaste- 
riąi sako, kad kompanijos be 
jų nieku bildu negalėsiančios 
apsieiti.

Yardmasteriai reikalauja di
desnių algų ir aštuonių valandų 
darbo dienos.

Subadė dukters kavalierių.
 >

Italas Antonio Costanzas, val
gyklos savininkas 736 S. State 
gatvėj, vakar naktį mirtinai 
subadė peiliu tūlą Jacąues Ma- 
rabella, savo jaunos dukters ka
valierių. Duktė, sako, nenorė
jusi eiti už jo, o jis atėjęs ėmė 
grasinti jai nužudymu.

Marabella’iso lavonas nuvež
tas lavoninei), o piktasai Cos- 
tanza—kalėjimam

Kaltinanti samdytojus.

Riehl and Sifferman firmos 
knygvedė, p-lė Rose Sch!wei-

LITTLE JULIUS SNEEZER

berg, kuri išeikvojusi apie 50 sigule. Nusinuodijo. Saužudy- Matučiui Chaliui.
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NAUJIENOS, CfiUMTO, III
tuksiančių dolerių kompanijos 
pinigų ir buvo ištrukusi Kana- 
don, dabar sėdi paviečio kalėji
me ir žadanti “įkišti bėdon’’ pa
čius samdytojus. Samdytojai, 
jų esą trįs, jau pradėję rietis. 
Vienas sakąs: “jeigu ji įkiš— 
tik ne mane, o tave.“ Kitas: ne, 
ne—davė.“...

Bus skandalėlio.

Riaušes pasilinksminimo 
vakare.

Brighton parkiečiams žino 
moj Liberty Hallėj nedėlios va
kare kilo riaušių. Keli peštu
kai dėl ko tai susirokavo ir ėmė 
šaudytiems. Viena kulka “pa
bėgo“ pro svetainės langą ir pa
vojingai sužeidė jauną šešioli
kos metų amžiaus mergaitę, 
p-lę Alice Bendike (Bcndikai- 
tę?). Mergaitė grįžusi iš kra
tomųjų paveikslų teatrelio.

Polici ja j ieško tų peštukų.
Tą pasilinksminimo vakarą, 

kuriame kilo riaušių, rengęs tū
las Cloyer Club’as.

Areštavo dvyliką “biblijos 
studentų.“

Vat! Ir “biblijos studentai’’ 
pasidarę pavojingais “žmonė

mis, kitaip—“raudonaisiais.” 
Taip sako policija. Vakar naktį 
“Karvėje” ji užpuolė vieną len
kų “biblijos studentų” susirin
kimą ir dvylika žmonių arešta
vo. Sako, jie esą pavojingi 
“studentai.”

Dar ko jie neprasimanys?

Pryčeris stoja už mirties 
bausimę.

Visas civilizuotasai pasaulis 
mirties bausme biaurisi. Bet 
Chicagos Moody Bible institu
to pryčeris, James M. Gray, sa
ko, kad mirties bausmė esanti 
orait. Užvakar vakare sakyda
mas “išganingą spyčių” tas pry
čeris pareiškė: “Kas tai matė, 
kad mes turėtume užmiršti tą 
Dievo žodį, kuris sako: “tas, 
kur pralieja kito kraują, jo’^ 

kraujas taipjau turi būt pralie
tas?”

Prapuolė už 18,000 dol. laisvės 
bondų. s

Chicagos First National ban
kas pasigenda laisvės paskolos 
bond'ų už 18 tūkstančių dole
rių. .Bondas jam siuntęs kitas 
bankas iš Wisconsino valstijos. 
Jie, tur būt, dingę kely.

Bulvių skutėjai reikalauja 
/ didesnių algų.

Bulvių skutėjai, dirbantįs di
džiuliuose viešbučiuose ir val
gyklose susibūrė į uniją. Dabar 
jie reikalauja 6 doleęių dienai 
ir aštuonių valandų darbo die
nos.

Padėjo bombą.
.a

Nežinomas piktadarys vakar 
naktį padėjo bombą prie Ame
rican Parlor Furniturc kompa
nijos budinko, 421 N. Lincoln 
gatvėj. Didelių nuostolių eks- 
pliozija nepadaro.

# - ---------------
Įkirėjo gyventi—nusinuodijo.

John Troškų, gyvenantis 215 
S. California gatvėj, vakar nak
tį atsuko gaso pervadas ir at-

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
= Išbandyk šį Naują Išradimą =

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra Žinomu, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEšKOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Hair Tonlc (plaukų tonikas), tai yra 

vėliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė 
žymėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c ver- 
tiprina plonėjančius, niaukus,- padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISITftMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plauką Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ką pas barberius ir aptickosc arba pirkite išgagen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 oz. už 60c.

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šį kuponą, pa- 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar aus
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sanipalą.

• THE SEN-RAYTO COMPANY y 
6617 Wade Park Avė., Cleveland, Ohio.

Gerbiami, Siuomi aš prisiunčia jum 10c vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 
RAYTO PLAUKŲ TONIKŲ.

Vardas

Adresas

Miestas

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
.“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gcneralls štabas K •
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas e
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.
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LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

bes priežastis esanti tokia: “įki 
vėjo gyventi.“

Sužeidė tris mergeles.

Greitai bėgęs automobilius, 
vakar naktį užbėgo ant1 kito 
automobiliuus prie Sheffield ir 
Wavieland gatvių. Pasekmėj]— 
trįs jaunos mergelės pavojingai 
sužeistos.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Naujienų ofise yra atėjusių 
iš Lietuvos laiškų šiems asme
nims: * • 

Kniukštai Antanui 
Greitjurgiui Vincui (2) 
Grebliunui Vincui (2) 
Pužauskui Brunui 
Budrevicienci Beseb 
Kūrai Juozui 
Chcreškai Povilui 
Shcvokui Charliui 
Tumėnui Petrui 
Gilvidis, Mrs. A.
Budriui Jonui 
Žilinskui, Ip.

Dvidešimts pen
kių metų šeimy
niško gyveninio 

sukaktuvės.

Vasario 9 d. 1920 suėjo 25 metai 
nuo laimingo, pavizdingo ir gra
žaus šeimyniško gyvenimo Antano 
Stanevičiaus ir Stanislavos Simkc- 
vičailčs—Stanevičienės.

Jiedu savo šeimyniškame gyveni
me susilaukė 4 dukteris ir vieną sū
nų: Aleną, Oną, Antaniną, Vandą ir 
VląiVi. Jie gyvena po mini.
4625 So. Pauli naSt., Chicago.

— A. K. D.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

S
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Ar Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dčkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim. (Žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER, 
Akių* Ausy, Nosies ir Gerklės

.120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

i .M

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. ui 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
.tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.
t Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduole.

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St., Chicago, 111.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM -F0
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

Vyrišky Drapanų Baronai
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 padaryt! 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą n epą k i- 
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suhsto- 
rais visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1jM7
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Pranešimai
Roseland. — Aušros Knygyną pa

laikančių draugijų delegatų susirin
kimas įvyks šiandie, vasario 10 d., 
kaip 7:30 vai. vak. Aušros kamba- 
liuose, 10900 Siirliigan Avė. Delega
tai prašomi atvykti laiku.

Sekr. F. Varekojienė.

Kriaučių organizuojamos koope
racijos susirinkimas įvyks seredoj, 
vasario 11 d. 8 vai. vak. Liuosybės 
sVct., 1822 \Vnbansta Avė. (kumpas 
Girard St.) Visi prisirašiusieji ar 
norintįs pristoti kviečiami atsilan
kyti, nes turč? imo aptarti Bendro
vės pamatinius punktus. —Komitetas

Cicero. — l.SS. 138 kp. nariai ir 
visi lietuviai prašomi dalyvauti tarp- 
tautišknine soriaii^tų maskų baliuje, 
kuris įvyks Mibaloj, vasario 14 <1. 
kaip 7 vai. vakare.. Liberty svet., 
22 PI. ir .72 Avė. — Komitetas

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAl

M—W< — .*«*.*«*» , . . • •

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Strimskio, paeina iš Kauno gub., 
Pancmuntlio parapijos, SctekSrtią 
sodžiaus. Gavau iš Lietuvos laišką 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite adresu:

Ona Strimskaitė-Vilimienė, 
2827 W. 40th St., Chicago, III.

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

ADOMAS GEČAS,
4549 So. Hermitage Av., Chicago, III.

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

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

JOHN SAKALAVSKIS 
3464 Auburn Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 
Mineikio Sedos parapijos, Telšių, 
apskričio (»avau laišką iš Lietuvos; 
turiu svarbų reikalą. Norėčiau pa
simatyti. Atsišaukite greitai 

JUOZAPAS MINEIKIS,
5136 Prinston Avė . Chicago, I’I. 
"PAJIEŠKAU Dėžių Antano ir Ka
zimiero Tarasevičių Senapilės pa
vieto, Barberiškio gminos, Zuronių 
kaimo, Girdėjau gyvena Scranton, 
Pa. Jie patįs ar kas kitas, malonėki
te pranešti, už ka busiu dėkingas.

ANTANAS TARASEVIČIUS 
726 W. iKtli St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

3rd floor

REIKIA — patyrusių mo
terų sortavimui popieros at
matų.
Rocco Rizzo Sons &*to.

612 W. Taylor St&»

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

PORTER BROS. HAT CO.
227 W. Van Buren St.

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Sccond beisterių
Top Presserių
Off Presserių
Top Collar meikerių
Shoulder ir collar beisterių
Pocket meikerių

ALFRED DECKER A COHN

MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES,

Employment Dept.

S. W. Cor Franklin 
ir Van Buren Sts.

REIKALINGA moteriškų siūti ant 
Singer spėka varomų mašinų. 815, 
visa meta. Gera ateitis. Atsišaukite 

AERO MFG. CO. 
22nd and Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
_LJ_____-L....... ..... 81..5BJB"-------- !------

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ

_______  Utarninkas, Vasario 10,1920
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

VYRŲ __________

AR NORI UŽDIRBTI DIDELIUS 
PINIGUS?

REIKIA moteriškos abelnam na
mo ruošos darbui; nėra plovimo. 
Maža šeimyna, gera mokestis.

MRS F. A. HUFFMAN
2030 Le Moyne St., Chicago.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų 
ant mašinų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO. 

855 Elston Avenue 
Near Mihvaukee Avė.

’ RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ-KIŲ 

Mums reikia tuųji pratusių 
prie visokių darbų operatorių. 
Pocket meikerių^

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

Gali tai atsiekti čia pas mus.
Mums reikia

MERGAIČIŲ IR JAUNŲ 
MOTERŲ t8 iki 35 metų 
amžiaus išmokti dirbti kvarmas.

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

Fancy Back meikerių
Flap ir Patch meikerių
Sleve meikerių (mašina)

Kreipties:
2303 W. St. Paul Avė.

(near Western Avė.)
HART SCHAFFNER & MARX

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių 
Pastovus darbas

Kreipties

vai. savaitėje; uždavu darbas. 
Kreipties nuo 10 ryto iki 5:30 
vakare.

EMPLOYMENT OFFICE

ILLINOIS MALLF.ABLE 
1RON COMPANY 

1809 Diversey Parkway

RUSIUVYKLOJ 
DARBININKŲ

BUTTtON HOLE MAKERIŲ 
FINIšERIŲ
ARM HOLE BASTERIŲ

KREIPTIES ADRESAIS:
520 So. Wells St.
35 So. Marke t S t.
823 So. Tripp Avė.
1922 So. Halsted St.
2303 W. St. Paul Avė:

--------------- VEISČIŲ SIUVYKLAI
--------------- DARBININKŲ

_________ _____ BUTTON HQLE MEIKERIŲ
MOTERIS PARDAVĖJA Patyrusi FINIŠER1Ų 

pardavinėti drapanų ir apsiaustų 
sankrovoje, gera alga.

PEOPLES CLOAK STORE 
4716 So. Ashland Avė.

KREIPTIES ŠIAIS ADRESAIS:

REIKIA vyrų ir moterų 
dirbti į wholosale junk shop.

HARRY DRAY
1447 Bhie Island Avė., Chicago.

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jockson Boulevard
5th floor.

PATYRUSIŲ mergaičių prie s^ė- 
ca varomų mašinų; gera mokestis 
ir proga pakilti, šviesi ir naujovinė 
(lirnykla. Nuolatinis darbas. 

7th floor
227 W. Van Buren St.

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

HART SCHAFFNER & MARX

REIKIA — moterių valymui ir 
plovimui aslos

Kreipkitės Housckeeper
CHICAGO BEACH HOTEL

51 St. and Cornell Avė

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGŠTA MOKESTIS.
AMALGAMATED METAL CO., 

2554 W. Filimore St.

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

MERGAIČIŲ IR VAIKŲ 
virš 16 metų sudėstimo darbui ce- 
luloid’o .smulkmenų, garsinimu da
lykėliai ir šikšnos daikteliai. Paty
limas nereikalingas. Greitas pakėli
mas.; geros darbo sąlygos.

CRUVER MFG. CO. , 
2456 W. Jackson Blvd.

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

Kreipkities:
MR. PETERS. 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

■» v

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

10500 Lafayette Avenue, 
Rosland, III.

. APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

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

714 W. 30th Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA darbininkų į foun- 
drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. 'Atsišaukite

LINK BELT CO., 
39th St. ir Stevvąrd Avė.

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

, Avė.

REIKALINGAS Patyręs bučeris, 
lietuvis. Kreipkitės Telcphone 
Melrose Park, 1740.
W0RKERS CONSUMERS ASS’N 

2005 W. Lake Street
Melrose Park, III.

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI: naujas didelis mu

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKIA
PATYRUSIO PORTERIO 

VALGYKLON
Atsišaukite,

1045 W. 12th Street.

REIKIA CHIPPERIŲ 
DARBININKŲ 

FOUNDRSN.
GERA MOKESTIS.

KREIPTIS:

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

GERHARD F. MEYNE

REIKIA SENYVO ŽMOGAUS 
dirbti prie pirtie®. 

DOUGLAS BATU CO.
3516 W. 12th St., Chicago.

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKALINGAS BUČERIS.
PASTOVUS DARBAS.
GERA MOKESTIS.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS.
1967 Cannlport Avė., Chicago, III.

FARMOSI FARMOS-
Turiu 23 Farmas ant pardavimo 

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Fountain, Mich.

OPERATORIŲ

Finisherių
Bu t ton Sewerių.
Gera šviesi šapa; nuolatinis 

darbas; gera mokestis.
Kreipkities:
LIEBMĄN A PHILIPSON

508 S. Franklin St.

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

Kreipkities:
LAUN 

EMPLOY
CONGRESS HOTEL.

AER-MOTŲR CO., 
2555 Filmore St., near 12th 

St. and Western Avė.

jrie 2 adatinių mašinų.
Taip-gi prie Union Special Yoker. 

KAHN BROS. COMPANY 
307 W. Van Buren Street.

Pardavimui

VYRŲ REIKALAUJA

PARDAVIMUI ___  
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

is, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau- 

, ienų ofisą pažymėdami num. 29

Kry MANAGER
ENT ENTRANCE

REIKIA veitarkos, turi būt paty
rus tame darbe.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St., Chciago.

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

534 So*. Franklin St.

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

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

4235 So. Kedr.ie Avenue, 
Phone McKinley 1056

TUIU BUTI PARDUOTA "šiame 
mėnesyje kepykla už $4000.00. Yra 
trįs arkliai, vežifnai duonai važiuo
ti. Vieta gera; apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Kreiptis į Naujienų ofisą, 
pažymint No. 39.

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

GEO. BRIKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me
tų amžiaus nepaprastai lengviau) ir 
švariam darbui musų naujoje dir- 
bykloje. e

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

MERGAIČIŲ
16 metų ar senesnių.

GEROS DARBO SĄLYGOS
GERA MOKESTIS

KREIPTIES.
LOOSE VVILES BUISCUIT CO.

<371 h St. ir Ashland Avė.

1516 So. Wabash Avenue 
3rd Floor.

MERGAIČIŲ
14 iki 16 metų sudėstymui (assem- 

ble) lengvaus elektrikinio darbo. 
*11 savaitei. Greitas pakėlimas. 
Nuolatinįs darbas.

MERGAIČIŲ
16 metų ir senesnių prie lengvaus 

darbo, sudėstimui $15 savaitei. 
STANDARD ELECTRIC

MANUFACTURING CO.
208 • 216 N. Clinton Street

REIKIA DARBININKŲ

OPERATORIŲ 
Mokinties įsiuvinėtii rankoves 
j vyrų apsiaustus 
Nepaprastai gera proga 
išmokti gero amato.

HART SCHAFFNER & MARX 
36 S. FRANKLIN STREET

F i ni šerių
Rankom siuvėjų
Bu t ton hole meikerių
Ann hole beisterių
Sleeve meikerių
Corner meikerių
Pocket meikerių

Kreipties:

ALFRED DECKER & COHN

VYRŲ ir MOTERŲ

PROGA JAUNAM VAIKINUI 
(ne prošali ir merginai)

Spausdinimo amatas yra vienas 
prakilniausiųjų amatų. Su laiku jis 

darosi vis pelningesnis. Jaunam 
vaikinui, pabaigusiam pradinę mo
kyklą, yra labai verta pradėti mo
kinties šito amato. Dabar yra pro
ga Naujienų spastuuvėje. Alga mo
kama dar besimokinant, ir po kelių 
mėnesių, jau kiek pramokus, duo
dama visai atsakanti alga.

Daugelis spaustuvės darbų taip jau 
tinka ir merginoms, nors iki šiol 
merginu nedaug tedirbo spaustuvė
se. Ištikrųjų, kaikurie spaudos dar
bai merginoms gal gerinus tinka 
negu vaikinams. Spaustuvėse, kaipo 
zecerOs, merginos galėtu (Langiaus 
uždirbti negu kur kitur. Pabaigu
sios pradinę mokyklą merginos ga; 
lėtu pasinaudoti proga —- išmokti 
zecerystės.

Kreipkitės tuojaus i Naujienų 
spaustuvę.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

30 Darbininkų darbui foundrūj. 
Geros darbo sąlygos.
50 vai. darbo savaitėje. 
Subatomis pusė dienos. 
Gera mokestis Uždavu 
(Virbantieji gali dhug daugiau 
uždirbti, negu dienos njokestis.

10 vyrų darbui yarde; 
uždavu mokama (piece work) 
geri darbininkai gali padaryti 
nuo 75c iki $100 į valandų. 
Taip-gi 6 truckcfrių; 48c valan
dai. Kreipties 10 vai. ryto iki 5 
Po

MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES,

Employment Dept.

S. W. Cor Franklin 
ir Vau Buren Sts.

MERGAIČIŲ 
Prie Punch Press 
Sweidging mašinos 
Stalo darbų 
Malonios sąlygos 
ir geros algos.

BOYE NEEDLE CO< 
4343 Ranenswood Avė 

(Near Montrose)

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
DARBININKŲ—IŲ
Mums tučtuojau reikia paty

rusių operatorių musų naujoje 
sack coat siuvykloje.

Pocket sewerių
Joi nerių
Sleeve sewerių
Canvas basterių (mašina)
Mergaičių prie mašinų.
Kreipkities:

HART SCHAFFNER & MARX, 
2303 W. St. Paul Avė., 

(Arti Western Avė.)

pietų Employment ofisas

ILLINOIS MAJLLEABLE
IRON CO., 

1809 Diversey Parkway

I

REIKIA
Vyrų išmokti buffing, polishtyig 
ir moulding.
Geros valandos; gera mokestis 
su pakėlimu.

Kreipties.
Supt

210 8b. Jefferson

Shoulder Basterių
Top collar meikerių.
Gera šviesi Šapa; nuolatinis 

darbas,
Gera mokesti^,
Kreipkities:

LIEBMAN & PHILIPSON
508 S. Franklin St.

RETA PROGA. — Už negirdėtai 
pigią kainą parsiduoda SPAUSTU
VĖ, susidedanti iš trijų įyairiaus 
didumo Gordonų ir 24X36 cylindrinio 
presų, 25 col. popieros peilio, ma
šinos knygoms siūti, 100 keisų rai
džių,, akmens ir kitų spaustuvei rei
kalingų daigtų. Tas viskas bus par
duota, jei kas greitai atsilieps, tik 
už $700. Norintįs įsigyti spaustuvę 
negali praleisti Šios labai retos pro
gos. Kreipkitės tuoj antrašu:

M. G. VALASKAS, 
11444 Michigan Avė., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Geroj vietoj, lietuvių apgyventoj. 
ParsiduiMla pigiai. Iš priežasties — 
išvažiuoju' į farmą.
2611 W. 44 St. > Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
'PARSIDUODA PIERCE Automo- 

bilius 1912 metų, 7 pasažierių, le- 
mozinas.
642 W. 18th St.

Telcphone Canal 4495 
Matyt galima nuo 4 po pietų.

PARSIDUODA namas; savinin
kas vungungis; išvažiuoja tėvynėn. 

JOE. WASILEWSKI
4446 So. Washtenaw Avė. Chicago 
Gali mane rasti vakarais nuo 6 vai.

PARSIDUODA mūrinis namas ir 
Grosernė; biznis išdirbtas gerai. At
sišaukite
3201 Normai Avė., Chicago.

JAMES C. FIOLA

PARDAVIMUI medinis namas 2 
augštų; kampinis; gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos; 7X7 kambariai, ąžuolo 
grindys, gazas, vanos; gerame stovy
je; dideli grįsti viškai; geriausiame 
residencijų uistrikte; arti Yardų. 
Rendų $36.00. Kaina $3,000.00

Telcphone Vincennes 2204

MOKYKLOS

REIKIA Darbininkų 
Kreipkitės

Polk St. Viaduct,
Polk & Canal Sts.

REIKIA darbininkų darbams 
prie auginimo cukraus burokų; 
pačiuoti ar viėngungiai. 
Gera mokestis ir bonus.
Dovanai butas, gelžkeliui tikiet&s, 
freightas ir privežimas.
Ateikite pasimatyti su musų 
agentais ateinanti nedėldienį, vasa
rio ((Feb.) 15 d. šiose vietose tam 
tikru laiku:

9:30 iš ryto pas John Gotha 
1954 Larrabee St.

11 vai. ryto pas Daily Free Russia 
1722 W. Chicago Avė.

1:30 po pietų pas Max Kaczmarek 
1131 W. Chicago Avė.

SOUTH SIDE 10 v. iš ryto 
620 Bunker St.

Kiekvienoj valandoj kreipkitės į 
1327 W. 18th St. Chicago ir 469 Ver- 
non Avė. East Chicagn, III. arba 
šykie H0WARD WILLARD, 
317 South Lincoln St., Chicago,

RAKANDAI
TIKTAI SI MBNESL

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 36 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratu&tinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dCliomls nuo 10 iki 4 vai.

Vyrtfir Moterų RubųTftrpi- 
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 
piliktikos 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.

ra-

m.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

K. OVĘJUS, 
3309 So. Union Avė.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jaagt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO?" “ 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 61L 74 W. Washington Street. 

MikiDama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


