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Latvija pasirašė paliauba?
vienų Europos šalių.

Net užsimenama, kad ir Ang
lija su Holandija gali atsižadė-

Talkininkai vis dar nori su 
naikinti bolševikus

Francija už skolas atiduo 
sianti kolonijas

Lenkija linksta prie taikos, bet 
didelių gvarantijų

nori

LATVIJA PASIRAŠUSI MUSIŲ 
PALIAUBĄ SU BOLŠEVIKAIS.

WASHINGTON, vas. 10.— 
Valstybės departamentas šian
die gavo neoficialę ir nepatvir
tintą ždnią, kad Latvijos valdžia 
sausio 29 d. pasirašė mūšių pa
liaubą su Rusijos sovietų vald
žia.

Mūšiai Odessoje.
KONSTANTINOPOLIS, vas. 

10.- Pasak čia gautų žinių, an
archija viešpatauja nesenai pa
imlioj bųlševikų Odessoje. Mū
šiai gatvėse ištiko subatoje tarp 
ginkluotų frakcijų. Kabelio ko
munikacija su (kk’ssa yra per
traukta. 3,000 pabėgėlių iš 
(^lessos atvyko į čia vakar.

Svarbiausia opozicija pradė
jimui taikos tarybų paeina iš 
nuosaikiųjų partijos seime, ku
ri tvirtina, kad bolševikai pasi
naudos tarybų periodu, kad 
sukoncentravus kąreivius pava
sario ofensivui. Nuosaikieji (at 
galeiviai) taipjau tvirtina, kad 
bolševikai neduoda gvarantijų 
išpildymo paskiausiame prane
šime paduotu, taikos sąlygų.

Socialistai ir kairiosios parti
jos seime deda dideles pastan
gas, kad pakreipus valdžią prie 
savo nuomonės, jog atidary
mas taikos tarybų yni būtinas 
reikalas. Abelna nuomone yra, 
kad Lenkijos atsakymas bus 
duotas bolševikams už 10 dienų 
ir neatmes galutinai paduoto

Bet Francija! nepalengvėtų 
pagerinant savo finansinę pozi
ciją linkui Suv. Valstijų, negau
nant tokio palengvėjimo ir nuo 
Anglijos ir todėl eina gandai, 
kad Francija yra pasirengusi 
atiduoti Madagaskarą ir Soma
li salą Anglijai ir sumažinti sa
vo reikalavimus Turkijoje už 
panaikinimą dalį jos skolos An
glijai.

Fra nei jos žemės Indijoje, 
kaip Yannan, Pondicherry, Ka
rikai ir Mahe, taipjau gali likti 
užstatytos Anglijai.

Taipjau kalbama, kad Fran- 
oija yra pasirengusi pasiūlyti 

Indo-Chiniją kokia-nors dide
liai valstybei, kad tuo pageri
nus savo finansinę situaciją. 
Nurodoma, kad Francija iš sa
vo kolonijų negauna jokio pei
lio, delei biurokratiško valdy
mo jomis ir niekučio® jų—ypač 
Madagaskaras ir Indo-Chinija, 
darosi sunkia našta.

mena žodžiu “savęs apsisoren- 
dimas,” kad jei didžiuma Airi
jos žmonių reikalauja respubli
kos, tai ir bus jiems tai duota. 
Jei jis kitką mena, tai esą jo 
kalba apie savęs apsisprendimą 
esant nesąžininga.

M

True translntion filed wfth the post- 
tnaster at Chicagn. UI. Feb. 11, 1920 
s recfiiircd by the act of Oct. 6,1917

Padėtis Rusijoj
Prezidentas svarstys gele 

žinkeliečiiį reikalavimus

Anglijos parlamentą 
atidarant.

KARALIUS PRIŽADA AIRIJAI 
SAVIVALDĄ.

Reikalauja reguliacijų svaigi
namųjų gėrimų pardavinė

jimo.

Su vi
mo.

True translntion filed with Ihe post- 1 " “ „
master at Chicagn, Ui. Feb. It, 1D20 True translation filed with the pod 
as retpiired by the act of Oct. 6.1917 master at Chicagn, UI. Feb. 11, 1J20

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ SACHA
LINO SOSTINĘ.

a* reqnired bv the act of Oct. 6.1917

Už skolas— kolonijos

LONDONAS, vas. 10 
somis iškilmėmis karalius šian
die atidarė Anglijos parlamen
tą. Laikydamas kalbą nuo sos
to jis ragino, kad parlamentas 
rinitai apsvarstytų ekonominį 

šalies padėjimą, išrištų Airijos

Rijomąsi bolševikų įsiveržimo 
Japonijon.

FRANCIJA GAL ATMOKĖS 
SKOLAS KOLONIJOMIS.

HONOLULU, Hawaii, vas. 10. 
—Pasak vietos japonų laikraš
čio Nippu Ji ji Tokio korespon
dento, Siberijos bolševikai pa
ėmė Aleksandrovsk, Sachalino 
salos sostinę ir jaučiama baimė, 
kad bolševikai gali įeiti ir į ti
krąją Japoniją.

Japonijos valdžia veda tary
ba su Aleksandrovsko valdinin
kais apie evakavimą japonų gy
ventojų iš miesto.

Mananti atiduoti niekurias 
kolonijas už skolas Amerikai ir 

Anglijai.

True iranslatlon flled with the post- 
niaster at Chicagn, UI. Feb. 11, 1920 
jis reciuired by the act of Oct. 6. 1917

LENKAI REIKALAUJA 
GVARANTIJŲ.

Atgaleiviai vis dar priešinasi 
taikos taryboms. Lenkai nori 
nepriklausomos valstybės ant 

Rusijos rubežiaus.

nių švietimą, taipgi rūpintųsi, 
kad daugiau maisto butų paga
minama namie.

Jis sakė, kad padėtis Airijoje 
gimdo didžiausio susirūpinimo, 
jet greitai busiąs įneštas bilius, 
euriuo bus suteikta Airijai sa
vy valda. Taipjau busiąs įneš
tas bilius, kuris praplės švieti- 
!mo darbą Airijoje, kur labai 
(trūksta mokyklų. Tas bilius 
neprieštaraus Airijos savyval- 

dai.
Kalbėdamas apie svaigina- 

nuosius gėrimus, karalius sa- 
<ė, kad patyrimas karės laiku 
par-oclC, joj? gSriioai Icenlciti 
žmonių sveikatai ir darbštumui 
ir kad pravedus niekurius pa- 
tvarkimus, bloga gėrimų įtek
mė kiek sumažėjo. Todėl jis 
r dabar ragina pravesti nieku-' 

rias reguliacijas apie svaiginan
čių gėrimų pardavinėjimą, kad 
tiek galima užbėgus už akių 
tam pik t u i.

įai” negali Airijos 
raidyti.

Premieras sakė, kad Irlandi- 
joje yra bjauriausios rūšies 
žmogžudžių ir jis klausė, ar na
riai mano, jog valdžia turi iš
traukti visus savo kareivius ir 
“palikti žmogžudžius valdyti 
Airiją.”

Užreikšdamas, kad valdžios 
oareiga yra palaikyti tvarką 
Airijoje, premieras perėjo prie 
>ragyveninio brangumo ir tvir
kino, kad pragyvenimo brangu
mas yra delei nupuolimo pi ni
tų vertes, o ne delei pelnagau- 
lystės. Vienailinė pagelba 
•jadidinimas produkcijos.

Talkininkai ir Rusija.
Kalbėdamas apie Rusiją Lloyd 

George pasakė, kad negalima I 
dsteigti Europos be pastatymo

VISUR SOVIETŲ RUSIJOJE 
SKURDAS.

Bet sąlygos darosi normalėmis. 
Bolševikai organizuoja darbo 

armiją.

LONDONAS, va s.

yra

Daugiau unijų grąsina streiku

Geležinkeliečių reikalavimai busią atmesti
IR TRAINMENAI GRĄSINA 

STREIKU.10.— 
buvo 

socialistų narys parlamente, ne- 
dėlioj atvyko į Maskvą.

TeJcgramo'j'e Darbo partijos 
organui Herald jis paduoda pir
mus įspūdžius apie padėtį so
vietų sostinėje. Jis sako, kad 
scenos apie geležinkelio stotį su geležinkeliu 
tokios pat, kaip ir Anglijoje— tracija pasiekė kritišk 
daug žmonių ir vaikų laukia 
kad patarnavus išnešti daigtus 
ir nuvežus pasažierius rogėse ar 
“drožkose.”

Visų klesų žmonės matyties' 8U klausimas nebus tinkamai

as į

Kiti geležinkeliečiai laukia 
Hines atsakymo. Padėtis 

kritiška.

10.—WASHINGTON, vas.
Geležinkelių, darbininkų algų ta
rybos su geležinkelių adminis- 

:ą laipsnį.
Brotherhood of Railway Train- 
men. prezidentas Lee šiandie pa
sakė administratoriui Hines, 

j kad gręsia kilti streikas, jei al-

. gatvėse ir nors jie yra prastai Etilas ir reikalavo, į 
_ 1 pasirėdę, išrodo gana gerai, at- butų dubtas atsa 

^ušyoš\u'jos’visa~'»pėka 1/tur sižvelgiant į skurdę, badę. U- trainmenų reikalavirt>Ur Hines 
. _ .. .. __ S— x i ___ • i___ — ? _____ ! nlcnb z> i lu nzt.rnli žilinti nLgas ir šaltį, kurį jie turėjo l>cr

9 ŽMONĖS SUŽEISTI 
KASYKLOJE.

BELLEVILLE, III., vas. 10.— 
9 žmonės tapo sužeisti, 4 jų 
gal mirtinai, netolimoj Liberty 
anglių kasykloj, kada elevato
rius, kuriuo jie leidosi j kasy
klą, nutruko ir nukrito 85 pė
das. Tarp sunkiai sužeistųjų 
yra lietuvis Charles Vilkis.

DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

SAN ANTONIO, Tex., vas. 
1Q.—Du lieutenantai užsimušė 
Kelly skraidžiojimo laukuose, 
kuomet jų aeroplanai susidūrė 
nedidelėj augštumoj.

VARŠAVA, vas. 7.—Lenkijos 
užrubežinių reikalų ministeris 
Stanislavas Patek kalbėdamas 
šiandie apie galimas taikos są
lygas tarp Lenkijos ir bolševi
kų, pasakė, kad Lenkija reika
laus gvarantijų plačiam politi
niam ir ekonominiam išplėtoji
mui Lenkijos ir nepriklausomy
bės mažesnių parubežio valsty
bių tarp Rusijos ir Lenkijos.

Nesenai laikytoje Varšavoje 
(??) konferencijoje Ukrainos, 
Latvijos, EstonijoS ir Finlandi- 
jos atstovų, tapo nutarta prašy
ti Lenkijos valdžios reik'lauti 
pripažinimo tų šalių, kaipo są
lygą galimų taikos tarybų.

Gal Rygoje ar Vilniuje bus 
tarybos.

Galimybė pradėjimo taikos 
tarybų yra svarbiausiu dalyku 
svarstymo seime ir laikraščiuo
se. Pienai nuėjo taip toli, kad 
yra svarstoma apie susirinkimo 
vietą. Siūloma yra Ryga, nors 
sovietai siūlo Vilnių.

PARYŽIUS, vas. 10.—Po pre- 
miero Millerand užreiškimiii at
stovų bute, kad valdžia yra pa
sirengusi “padaryti niekurias 
politines koncesijas svetimoms 
šalims,” oficialiuose rateliuose 
vaigšto gamtai, jog Francija 
svarsto apiČ atidavimą Franci
jos Gvinėjos. Martiniko. Guade- 
loupe Saint Pierre ir Saint 

Pierrc Miąuelon Suv. Valsti
joms ir Madagaskaro ir Fran
cuos Samoli—kuri kontroliuo
ja Suezo kanalą nuo pietinio ga
lo Raudonųjų jurų—Anglijai.

Doleriui esant vertam 15 frau 
kų—300 nuoš. pakįlimas—ir sva 
rui sterlingų apie 50 frankų— 
daugiau negu pusę normalės 
mainos—didieji Francijos biz
nio interesai pradeda suprasti, 
kad kas nors turi būti daroma.

Reikia mokėti skolas, o 
pinigų nėra.

Skolas Anglijai jau greit rei
kės mokėti ir Ispanijos skolos 
pripuola už kelių, savaičių. Tų 
skolų negalima užmokėti da
bar, nes Francija 'turi pakelti 
savo pinigų vertę, nes kitaip 
frankas nupuls iki vertės mar
kės ar krono.

Kadangi Suv. Valstijos nu
pirko iš Danijos Virgin salas, 
niekuriuose franeuzų rateliuo
se manoma, kad Washingtonas 
gali sutikti panaikinti dalį Fran 
cijos skolos už Francijos Va
karų Indijos salas, kurios yra 
raktu į Panamos kanalą. Taip
jau manoma, kad Monroe dok
trinos interesuose Suv. Valsti
jos panaikintų dar dalį skolos, 
jei Francijos Gvinėja butų pa
daryta laisva respublika po 
Suv. Valstijų protekcija, tuo 
padalinant iš Pietinės Amerikos mieras paklausė ar Adamson, tuvės toj apygardoj užsidarė.

Truį* trans’ntiou filed wtth the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 11, 1920 
>is reciuired bv the art of Oct. 6, 1917

IŠGELBĖTI RUSIJĄ GALI 
TIK PIRKLYBA.

Tvirtina Lloyd George. Reikią 
kaip nors sutriuškinti 

bolševizmą.

LONDONAS, vas. 10.—Atsa
kydamas į darbo vadovo Will- 
iam Adams on, Donald MacLean 
ir kitų, kurie reikalavo permai
nyti Versailles taikos sutartį, 
kritikavimą valdžios politikos, 
premieras Lloyd George užrei- 
škė šįvakar atstovų bute, kad 
vienoj kalboj negalima bus api
budinti visus pakeltuosius klau
simus.

Jis itečiaus sakė, kad jis pa
stebės tiek, jog po didelės karės 
niekas negali tikėties kitko, 
kaip periodo reakcijos ir nepa- •
sitenkinimo ir net neprielanku- Solingen industrinėj apygardoj,

Reino Prūsijos geležies ir plieno 
Kalbėdamas apie Airiją, pre- pramonės centre. Visos dirb-

tais “cirkuiliacijon.
Bolševizmas galbūt ir yra veik gyventi.

Ius, sakė premieras, bet jis nė- 1 “Žj-miausiu faktu 
ra demokratija ir Rusijoj turi blokada ir civilė karė paleido Ii 
'nuli įsteigta anti-bolševikiška gas ir visokį skurdą,” sako 
valdžia. j Lansbury.

‘ “’Bo’lševizmo negalima su- | “čia nėra nieko blogiaus, kaip 
Tiušik'inti pagelba ginklų,” sakė kitose sostinėse ir yra daug to, 
•ircmicras. “Aš laikiaus tos kas yra geriau. Aš esu sauges- 
niomonės metai atgal, bet ka- nis ir laisvesnis Maskvos gatvė- 
riaujančios frakcijos atmetė ma ' se, negu Londone.
10 |>atarimią. Reikėjo duoti 
mtidioJševikains progą atgauti 
Rusiją, bet jiems tai nepavyko. 
Nepavyko ne dėlto, kad jie ne
buvo aprūpinti ^ginklais, bet de- 
’ei pamatingesnių- priežasčių.”

Ugnies žiedas negalimas.
Premieras tvirtino, kad siu- 

’omasai “ugnies žiedas” sutriuš 
kinimui bolševikų yra negali
mas, kadangi abejotina ar Fin- 
’andija sutiks, o Pabaltijos ša- 
’įs jau daro taiką su Rusija, 
kubmet Rumunija daboja Ven
grijos frontą, o Japonija nepri
taria nuomolnei. Daugiau to, 
nė Francija, nė Suv. Valstijos, 
nė Anglija nesutinka duoti pi
nigus.

“Kol jos nebus užtikrintos, 
kad bolševikai atsižadėjo bar
barizmo metodų naudai civili- 
ziiotos valdžios,*’ sake premie
ras, “jokia civilizuota bendrija 

nėra prisirengusi daryti su jais 
taiką. Toliaus, ten nėra įsteig
tos valdžios, kuri turėtų teisę 
kalbėti už visą Edropos Rusi
ją. Mums nepavyko sugrąžin
ti Rusiją prie pro-to per spėką. 
Aš manau, kad mes galime iš
gelbėti ją per pirklybą.

Pirklyba nori nugalėti 
bolševikus.* ' ’

“Pirklyba daro blaivią įtek
inę. Nėro ko bijolies bolševi
ku. įsiveržimo į pakraštines ša
lis ar centralinius rytus, kadan
gi bolševikai negali suorgani
zuoti galingos armijos.

“Aš manau kad pirkliavimas 
padarys galą žiaurumams, plė
šimams ir nuožmumams bolše
vizmo daug tikriau, negu ko
kie kiti budai, o Europai labai 
reikalinga tai, ką Rusija gali pa
mpinti, bet negali parūpinti 
priešingoms armijoms veržian- 
ties per jos rubežius.”

GENERAL1S STREIKAS 
GELEŽIES PRAMONĖS 

CENTRE.

BERLINAS, vas. 10.—Gene- 
ralis streikas tapo paskelbtas

mo.

atsakė, kad jis negali duoti at
sakymo kol nepasitars su visų 

yra, kad geležinkeliečių brolijų atsto
vais. Tečiaus jis sutiko dar sy
kį apsvarsdyti traininenų reika
lavimus.

Kiti geležinkeliečių brolijų, at
stovai dar tyli ir nieko nekal
ba apie streiką. Jie sako, kad 
jie Jaukia galutino • atsakymo 
nuo Hines pirm negu sprendus 
ką toliau daryti.

Trainmenų brolijai grasinant 
streiku, o geležinkelių dirbtu
vių darbininkų brolijai paskel
bus utreiką ant vasario 17 d. pa
dėtis pasidarė labai kritiška ir 
Hines šiandie turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su prezidento sekreto 
riu Tumulty, kad tasis visą da
lyką perstadytų prezidentui, Wil 
šonui, galutinam juo nuospren
džiui.

DAR DU ŽMONĖS MIRĖ.

MEMiPHIS, Tenn., vas. 10.— 
Dar du žmonės mirė iš būrelio 
žmonių, kurie vakarieniaudami 
užsinuodijo pernokusiomis aly
vų uogomis. Viso jau mirė 7 
žmonės.

True translation filed with the poM- 
master at Chicagn, UI. Feb. 11, 1920 
as reąulred ny Ine act of Oct. 6,1917

Siūlosi pasiduoti
KAIZERIO SŪNŪS SUTINKA 
PASIDUOTI TALKININKAMS.

ir didelis pasi- 
idealizme, bet 
žinoti, argi tal- 
dabar Rusijai 

savo išganimą.

Bet jis vienas nori atstovėti už 
visus kaltinamuosius.

“Visai šaliai reikalinga taika 
ir organizuoti Amerikos ir An
glijos darbininkai turi išgauti 
Rusijos darbininkams progą re 
organizuoti savo draugiją.

“Didelė viltis 
) tikėjimas yra 
kiekvienas nori 
kininkai neleis 
laisvai susirasti
Aš dar niekad nesusitikau žmo
nių, taip nusisprendusių laimė
ti savo kovą už ekonominę lais
vę. Kiekvienas su kuriuo aš 
kalbėjau, noriai priimtų teisin
gą kooperavimą, bet dabar yra 
kliūčių taikai.

“Visko ko Rusija nbri iš kai
mynų, tai draugiškumo. Len
kai, ukrainiečiai ir kitos tautos 
gali įgyti taiką, jei elgsis su Ru
sija kaipo su laisva šalim.”

Lansbury kalbėjosi su ČiČeri- 
nu, kuris užrciškC, kad Rusijos

VALDŽIA ATMESIANTI 
GELEŽINKELIEČIŲ 

REIKALAVIMĄ.

Galutinas atsakymas bus 
tas šiandie.

duo-

WAS1IINGTON, vas. 10.— 
Visas geležinkelių dalykas šį
vakar tapo atiduotas preziden
tui Wilsonui, kuris, sakoma, 
susirūpinęs kritiška padėtimi.

, 2,000,000 geležinkelių darbi-
kooperacijos geidžia pirklybos njnfcų negali susitaikinti su a(U 
ir patvirtino žinias, kad Mak- ministratorium Hines ir huo 
sim Litvinov tapo paskirtas jų prCzidento Wilsono dabar prfc 
agentu. Tečiaus jis sakė, kad gUjį nuosprendis apie pakėlimą 
Rusijai turi bu'li leista nusprę- jr ar bus visuotinas ^le
sti ką draugijos turi pirkti ir žjnkeliečių streikas. Ądinini-
parduoti. Jos yra dalimi eko
nominės organizacijos ir fak
tiškai išdalinimo įstaigomis dėl 
valdžios.

“Rusijos žmones po Leonu 
Trockiu nori leido save organi
zuoti, lavinti ir disciplinuoti at
mušimui vidurinių ir išlaukinių 
priešų,” sakė ministeris. “Da
bar jie bus suorganizuoji, išla
vinti ir disciplinuoti produkci
jos tikslams. Dabar kiekvie
nas yra šaukiamas ateiti ir dirb 
ti didelėj industrinėj armijoj, 
kuri yra sudaroma iš visų svei
kų rusų.*’

stracija atsisako išpildyti, dar
bininkų reikalavimą. Tečiaus 
ji dar nėra padavusi savo galu
tino atsakymo. Atsakymą ji 

duos visiems geležinkelių dar
bininkų atstovams ryto.

Teis geležinkelių streikierius.

TOPEKA, Kan., vas. 10.—In
dustrinio teismo advokatai skel 
bia, kad jei geležinkelių darbi
ninkai iMiskelbs streiką Kansas 
valstijoje, Kansas valstija pa
trauks kriminaliu
sus geležinkelių darbininkų 

unijų viršininkus. Mat Kan
sas legislatura nesenai priėmė 
įstatymus, kuriais draudžiama 
reikalingųjų pramonių darbi
ninkams streikuoti.

teisman vi-

Paėmė policijos stotį.

CORK, Airijoj, vas. 10.—Po 
mūšiui, kuris tęsėsi per nicku- 
rį laiką, 200 ginkluotų žmonių 
paėmė Castle Martyr policijos 
stotį, suėmė rastus policistus, 

paėmė iš stoties ginklus ir'amu- 
niciją ir paskui ją apleido.

BOMBA Y, Indijoj, vas. 9.— 
Bovelnos dailininkų streikas, 

kuris tęsėsi per tūlą laiką, jau 
užsibaigė. Streike dalyvavo ke
li šimtai tūkstančių dailininkų.

e . . ■: j, f j ( %<( s * % 4 . ‘ .
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DIDELIS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

WASUINGTON, vas. 10.— 
Georgetow|n universiteto seis

mografas užrdkordavo labai 
smarkų žemės drebėjimą, kuris 
įvyko galbūt Meksikoje ar Cen- 
tralinėj Amerikoj ir tęsėsi 84 
minutes.

WASHINGTON, vas. 10.— 
Friedrich Will»elm Ifohenzoll- 
ern, buvęs Vokietijos kronprin 
cas, kablegramoj, kurią šiandie 
gavo prezidentas Wilsonas, pa
sisiūlo pasiduoti talkininkų teis
mui vicilon apie 900 vokiečių, 
kurių išdavimo talkininkai rei
kalauja.

Jo kablegrama tapo išsiųsta iš 
\Vieringen salos, Hoilandijoj va 
kar ir manoma, kad panašios 
telegramos tapo pasiųstos Angli
jos; Belgijos, Japonijos ir Ita
lijos "karaliams ir Francijos pro 
'zklentui.

(Pats kronprincas irgi yra 
tarp apkaltintųjų vokiečių).

Kaltina ir talkininkus 
nusidėjimuose.

BERLINAS, vas. 10.—Vokie
tija rengia sąrašą vardų talki
ninkų kareivių ir karvedžių, ku 
riuos Berlino valdžia kaltina 
prasižengimuose prieš karės 
įstatus ir pienuoja paduoti jį 
kaipo kontr-pasiulymą į talki
ninkų reikalavimu išduoti kalti
namus karės nusidėjimuose vo
kiečius.

KALININ MIRĖ.
LONDONAS, vas. 10__ Iš

Maskvos pranešama apie pasi- 
mirirną Feodor Ivanovič Kali
niu, vieno žymesniųjų sovietų 
valdžios organizatorių. Kalinin 
buvo prezidentu Aleksandrov
sko respublikos 1905 m.

NEW YORK, vas. 9.—Mrs. 
Emily May Favre per dvi die
nas sėdėjo šalę lavono savo 12 
metų dukters, kurią ji nušovė. 
Ji gyveno viešbutyje, mergaitė 
sirgo influenza, o Čia ji negavo 
lauktų pinigų. Tad ji nedėlios 
ryte nušovė mergaitę, o pati 
visą laiką nieko nevalgiusi sė
dėjo šalę lavono ir jau norėjo 
pati nusižudyti, kada ji tapo su
imta.
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Laiškai iš Lietuvos
Iš ALANCIŲ, VADAKLIŲ V AL. 

PANEVĖŽIO APSKRIČIO.

Rašo Kazimieras Kiela Stepo
nui Spurgiui į Chicagą:

Sveikinu tave, mielas. Tavo 
gimtinė tebėra čiela; motina te
begyvena, da stipru; brolis 
niošis ir visa šeimyna gyvi.

Ruskas vaiskus traukėsi 
Dvinsko; germanai užeina, 
jau dabar žmonėms blogai,
degins triobas ir viską atims. 
Ką dabar daryt? Nutarėm visi 
ant kalno kasti skiepus. Iškasėm 
duobes, viršum klojom sienojus, 
ant sienojų pylom žemes. Tai 
jau dabar nebebijome armotų, 
gyvensim okopuosc. ^Nedėlios

Ta-

ant
Tai
su-

nėms nedavė dauginu kaip po pu 
sę kunto (svaro) duonos. A •• 
me iš visų girnas. Melnyčion 
išduodavo kortelę tik po pusę 
kunto, o kad ras melnyčioj dau
giau, tai suraštuoja. Ale vis iš- 
tu rėjom, vis manėmės. Kavo- 
jom grūdus, kavojom gyvulius 
— vis kai ką turėjom, išlaikėm. 
Ir dabar da Lietuva bagota. 
Germanai sako, iš kur fa Lietu
va taip bagota, kad negalim su- 
gubyt? Gal mislijat, kad Ame
rikos skinte Lietuvon duonos, 
ar kad Lietuvoj badas? Ne, ne 
badas. Didi žemė; nebežino, 
kiek pinigų turi. Į Rusiją taip 
nešė grūdus, kaip kermošyje. 
Ateidavo nuo Dvinsko žmonės ir 
pirkdavo. Praeitais metais mo
kėdavo po 50 ir po 80 rublių už 
pildą. Tiktai mažažemiams tai 
bloga: parduoti nieko neturi, o 
mokesčiai dideli... Dabar užė
jo bolševikai, žinoma, bolševi
kai negi mums bloga darė. Bol
ševikai taippat nori, kaip ir mes, 
kad dvarai butų išdalinti žmo
nėms ir kad valdžia butų iš 
darbininkų. Ale kad su jais ei-į 
na komunistai; ir jie faip-pat 
nori, alc jie dar nori, kad išvie- 
na dirbti, išviena valgyti, ir jie i 
griauna krikščionių tikėjimą. 
Tai mat susidarė Lietuvos ar-i 
m i ja ir išvarė bolševikus. Ir iš 
Ahiinčių išėjo iš akvatos šitie. 
Kazys Mikalajūnas, Antanas Au
gulis, Jeronimas šeštokas, An
tanas Krikštapaitis, .Jeronimasi 
Augulis, Pilypas Vladas, BuH^ 
ris, Baltramicjis, Kiela Kazi
mieras, Kiela Juozas, Petras ■ 
Kiela, Pranas ič'Edvartas Kiela. 
Petronės pagirėse dvi ratos, o 
mat bolševikai buvo Vadoklėsc; 
tai jie iš namų kaip išėjo ir su- 
mislijo trečioms eiti ir su
mušti bolševikus. Nieko nemo
kėdami, ir atėjo. Prasidėjo 
mušis. Ir mat jie par akis lindo 
miestelin, o bolševikai ant šven
toriaus, už muro; tai Jeronimą 
užmušė, o Kazimierą Mikalajū
ną ronijo. Daugiau svetimų už
mušė, iš viso penkis. Tai buvo 
mušis tuoj po šventam Juoza-į 
pui.

Dabar pas mus viskas brangu. 
Arklys pigiausias 1500 rublių, o 
brangesnis 6000 rub.; karvė 
1000—2000 r.; paršiukas nuo 
kiaulės 20—40 rub., oška 150 r.; 
čebatai 1000 r., čeverykai 50 r.; 
druska buvo 15—20 rublių, o 
dabar 10 r.; (t'sfri šviesa, tai per 
trejus metus Švietemės balano
mis; dabar yra gazo — 2 rub. 
50 kap.; o silkė 50—80 kap.

Lapkričio mėnesio pabaigoj 
lietuviai koičakus labai sumušė 
apie Šiaulius ir daug kariškos 
amunicijos paėmė. Germanai 
mat buvo ponų užsiundyti. Ką 
paėmė ginklų, rokuoja vertės 
milijardą.

Limpamom ligom mirė: Jur
gis Budria, Petras Martikonis, 
Baltras Juzėnas, Žeikienė, Petro 
Selvestro močia. Paprastom li
gom mirė: Juozapas Budris, An
tanas Balčiūnas, Iįm>1is Spurgis; 
Nuobarų Antanas mirė Germa
ni jo j ir jo pati mirė, šiemetai 
ir mano žmona mirė, Simo Kie
lės pati mirė, Budrio Kazio in- 
gelčikė pati mirė. — Sudieu. 
Rašykite.

dieną atjoja rusų žvalgai; sako,' dčHą reikėjo linksmai gyventi, 
negerai ant lauko okopai; reik, ale ne: taip buvom nusiminę, 

bo ant lauko tartum kad laukiam suduos die 
jie sulįs, kad nos. Laukiam naujų svečių — 

nežinom, kaip jie su mumis el
gsis, ką jie mums darys.

Sulaukėm kitos nedėlios. Po 
pietų suėję vyrai ulyčioj utaro- 
jam; mo-terįs ant tiltelio susė
dusios taipjau utaroja. Pama
tėm, atjoja šeši vokiečiai. Prajo
dami pro moteris vienas pasa
kė “tegul bus pagarbintas.” Visi 
susidžiaugėm. Matai, sakom, ko
kie geri vokiečiai, pasveikina su 
Dievo žodžiais. Sulaukėm pa- 
djelninko. Išgirdom atatrenkia 
nuo Vadoklių. Kad užeis užeis, 
kaip debesis. Dievuliau musų! 
kaip paplūdo po ulyčią: katras 
neatrakina klėties, to duris iš
mušė. Kai ėmė versti ■— po 
skrynias, po šėpas, ant augšto. 
Alei ryzelį iškrapšto, išknaibo. 
Drapanas, iš skrynių meta, dra
sko; vieni išlekia iš klėties, tai 
jau kiti vėl :far|xluryje. Taip da
rėsi kaip kokia pustynė. Per 
kiek nedėlių buvo atviros klė- 
tįs. -Kokie, tik buvo miltai, vis 
išnešė; ir grūdus kiek rado, vis 
nešė, arkliams šėre; kiaules ėmė 
mušti. Girdi, kožnam kieme lik 
rėkia. Karves piauna, rugius nuo 
lauko neša; ugnis ant kiemo kū
rinas, ant kluono kūrinas, 
žuose bulves kasa, viralus 
na; daržų tvoras išvertė; 
per daržus, minįo; šieną 
suliuobė; avižas, žirnius, 
žius piauna. Arkliai buvo 
kuose pakavoti; nemožnėjo su 
arkliais ant lauko dirbti: kad 
tik pamate, tuoj atome. Kone 
kožno vieno atėmė arklius, ra
tus, pakinktus, taip kad žmonės 
buvom nei gyvi, nei mirę; nebe- 
padabni į žmones. O gal mi < i- 
jat, kad visiems žmonėms l< 
buvo? Ne, ne visiems. Apielin- 
kėj niekur taip nenukentėjo, 
kaip Aluntės, dėlto kad Aluntc- 
se stovėjo štabas. Dieną ir nak
tį traukė per penkias nedėlias. 
Aluntėse buvo stancija, ir žmo
nės ateidavo iš kitų ulyčių žiū
rėti, kokie tie vokiečiai. Žino-

sako, daržuose, 
atims vokiečiai, w ,
granatos jų nesiektų. Nedėlios 
dieną pradėjo rusų vaiskas eiti 
ant Dvinsko, o mes daržuose o< 
kopus kasti. Nuo škllavos pra- 
dėjo ruskis trauklios be mūšio, 
ir per musų sodžių perėjo be 
irtušių. Už Raguvos pradėjo po 
truputi šaudyties; apdegino uly- 
čias. Per dvi dieni rusų vaiskas 
perėjo per musų sodžių, mums 
nieko bloga nedarė. Suėję ant 
ulyČios ir šnekamės: Ot, dabar 
gera gyventi; nebeturim nė jo
kios valdžios — nei uredninko, 
nei desetninko, nei starastos. 
Niekas nebeloja palangėj. Pasi
darė tyku. Čielą nedėlią gyve
nom be valdžios. Tartum tą ne-

jautpis,

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

ir žmo- 
ir užka

Kaip kada nėra nei vieno ant linijos kuo
met atsakote telefonu.

Tas gali atsitikti dėl keleto priežasčių:

Jus galite būti negreitas atsakime 
gus šaukės jus, neteko kantrybės 
biro telefonų.

šaukiantis žmogus tankiai būna _ 
kuomet gauna klaidingų numeri, užkabi
na telefoną nelaukdamas jokio tolimesnio 
paaiškinimo.

Jūsų dralo linija eina taip kad galima leng
vai operatoriui Sumaišyti. Operatorius, 

kuris atsako jūsų šaukimų, nežino nieko 
apie kitus šaukimus jūsų telefonui.

Jeigu šaukiantis Žmogus užkabina telefoną 
jis atjungia, jūsų linijų tuojau pereina Į 
šaukiamų pozicijų ir operatorius klausia 
kokio numerio jus norit. Kuomet jus at- 
sakot, kad jūsų telefonas skambėjo, jos at
sakymas, kad jus “Excuse it, plea.se” (paj*- 
šau man atleisti) parodo, kad mes buvo
me suklaidinti, bet tankiausiai taip nebūna.

Vasario 22 diena

NAUJIENŲ 
BALIUS

West Side Auditorium
Tailor St. ir Racine Avė

'I;

LIETUVOS GARSI ARTISTE
UNE BABICKAITE

Tik kų atvykusi iš Lietuvos

PIRMĄ SYK CHICAGOJE
Pastatys scenoje Togobočno penkių aktų dramų

IS meiles
(kitaip oŽyd6 Perkrikštą)

Subatoje, Vasario 14 d., 1920 m
CENTRAL MUSIC HALL

64 E. Van Buren St.
(prie VVnbash Avė.)

— Ten pat kur buvo M. Petrausko koncertas —

Lošimas prasidės 8 vai. vakare.

Tikictai galima išanksto gauti “Naujienose”, “Lietuvoj”,'‘Drauge”, Universal State 
Panke, Kartono aptiekoje, 3201 So. Halstcd St., A. Jonaičio aptiekoje, 534 W. 18th 
St. ir Dr. Graičiuno ofise. 3310 So. Halstcd St.

lbi r- 
rau- 
cina 
visą 
m i e-

• v mts-

Lietuvon!

1
šiai išaušo rytas rotas — 
Lietuvon keliauti metas, 

Balnoja žirgelį 
Ir stoju į kelių.

Tenai darbas, darbas laukia, 
Skurdo žmonės skruostus braukia, 

Juos tilc vargas lydi, 
Laimė jiems nežydi.

Kam dar spėkų nepritruko, 
Tas blaškyti juodo ūko

Teskuba , tebėga
Pas pilkų sermėgų. 

Dainos naštų prisidėjęs, 
Kaip greitasis šiaurės vėjas.

Aš lekiu namole, —
Ar sveiki jus, broliai?

U
Padabinęs sielos skrynių, 

Pabalnojęs sartį, 
Tai keliauju j tėvynę 

Plyno lauko arti. 
Ir išvaręs vagų gilių, 

Užtraukiu dainelę,
Te varguoliai mus pražilę 

Laimėn randa kelių.
Plieno dalgį išsitinęs. 

Pradalges guldysiu,
Vien beauštančios gadynės 

Dainelę rašysiu.
padabinęs sielos skrynių, 

Pabalnojęs sarti, 
Tai keliauju į tėvynę 

Plyno laiko arti. 
(P. L. Balsas) J. B.

Visi Lietuvos Ūkininko Vakaran!
Perstatimas, kvartetas, solo, duetas, klasiški šokiai ir Stepukas visoje savo galy- 

lybėje. Tas viskas atsibus

Nedėlioj, Vasario 15 d., 1920 m.
/ MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PL.

' / l 1 v \ '
Programas prasidės punktuališkai 7 vai. vakare. 

Scenoje statomas trijų veiksmų drama
KARĖS METU.

Veikalas trumpas, bet jausmingas. Dainuos pirmos rųšies kvartetas, kuria
me Stogis dalyvaus. Visiems bus naujiena pamatyti kaip maža mergaitė nuste
bins savo gabumu šokimu klasiškus šokius. Ypatingai bus triukšmas, kuomet 
Stepukas pasirodis savo galybėje speciališkai pasirašęs.

Po programų bus dailus šokiai su brolių Sarpalių muzika.
Inžanfia labai prieinama. Kviečia KOMITETAS.

I >/ri r«t i i , *

O Žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą. j

i 11 i 1 Kasimasi pasidaro papro-
Iii F |j OJĮ jPl čiu, ir tuomet žmogus ka- I 

s r M/' / sos* neJučioms. Bet jis j
L—J žino, kad jam niežti, ir

. jiz AVv .■ v’s’ kiti tą žino. €
v \ Vyrai ir moteris kenčia į

niežėjimą nuo pleiskanų, |
• o kenčia bereikalingai,

I \2 j nes tą niežėjimą galima į
' e v . * lengvai prašalinti. Nebus |.

daugiMu niežėjimo, kašjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
Įvykstančių nou pleiskanų.

ruffles Į
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, t 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi |
galime atsiust jums tiesiog, jei gatisinie nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ** į
—F, AD. RICHTER © CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- f* A C H 
)a verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. U 11

J. G. SACKHEIM & CO.
1385 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

Turpo gelbsti
Prašalinimui Flu

Užtrauk biskį Turpo Į nosį keletu 
sykių dienoj, tas gelbės prašalinimui 
flu bakterijų Įėjimui ir užgulimui 
kvėpavimo organų. Turpo taipgi 
gc'lbs.ti prašalinimui Karščio! niuo 
influenzos ir pneumonijos.

Tu r po
THS TURMNTINE OiNTMCHT

Lietuviška Paredų
KRAUTUVĖ

JOHN K. RODOVICZ
Buvusi iki šiol

4513 S. Wood St., Chicago
Persikelia j kitą vietą

1711 West 47th Street, 
Chicago, III.

Kviečia visus i naujų vietų.

Lietuviški
Pinigai

bus išmokami Lietuvoje 
prie Šv. Velykas, jeigu 
Tamista DABAR pa
siusi savo giminėms per 
lietuvių korporacija.

BALTIC
CONSULTATION
BUREAU,

105 West Monroe St.

Valandos ofiso — 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Telephonfe: Majestic 8347

)•¥ nupirksi gražų $125 fonogra- 
4 drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

. rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turL 
me tikros Šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limą.

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURCTI. Si yra stebėtina pro- 
5a. Ateikite arba rašykite tūojais. 

’KISIUNCIAME UŽ DYKA.
Mes priimame Laisvės Bondas.

VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

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

Kamp. Leavitt SL N 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dienų.

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas

217 </2 Capitol St.
Charleston, West Va.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
IO657 Michigan Are, RoaelandL 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

•atarnauju. laldetuvčse kuopt- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2X14 W. 25 Piaee, Chicago, «l

Tel. Canal 2199. I
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KORESPONDENCIJOS
VALPARAISO, 1ND. 

Iš moksleivių gyvenimo.
LML. Draugija laiko savo su

sirinkimus kiekvienų penktadie
nį kaip 7:30 vai. vakare. Kiek
viename susirinkime turi pro
gramų, kurį išpildo patįs moks
leiviai. čia jie turi progos lavin
kis: prakalbų sakymo, debata
vim© ir tt.

Laikytame susirinkime sausio 
23 taipjau buvo lavinimos. 
Programe dalyvavo J. S. Tauti- 
la. Kalbėjo tema “Kokiu bildu 
žmonija turi eiti prie gerovės?’* 
Keikia pažymėti, kad J. S. Tau- 
tila nors dar jaunas moksleivis, 
bet turi gabumo, taigi galima 
tikėties kad laikui bėgant mes su 
silauksime gero kalbėtojo.

Toliau sekė svarstymas drau
gijos reikalų. Be kitko buvo 
skaitytas laiškas nuo Dr. A. P. 
Gurskio, iš Cicero, 111. su auka 
$5.00 užlaikymui knygyno. Mok
sleiviai taria širdingų ačiū Dr. 
A. P. Gurskiui.

Reikia pažymėti, kad moks
leiviai čia turi gan didokų kny
gynų, kuriuo gali naudoties 
kiekvienam moksleiviui, nežiū
rint ar jie draugijai priklauso ar 
ne. Žinoma, užlaikymas kny
gyno nemažai atsieina. Reikia 
už kambarį užmokėt aptaisy- 
nias knygų taipjau kaštuoja. O 
tai padaryti moksleiviams yra 
nelengva, kadangi visų mokslei

vių tuščias kišenius... Taigi Dr. 
A. P. Gurskis, suprasdamas 
Valparaiso moksleivių gyveni
mų ir jų vargus, remia juos. 
Kad tai daugiau tokių butų!

—. Raštininkė.

EAST CHICAGO, IND.
LDLD. 70-ta kuopa reorgani

zuota.
LDLD. 70-ta kuopa laikytame 

susirinkime sausio 31 d. nutarė 
užgirti d. K. Liutkaus veikimų 
ir remti jį kovoj su musų turto 
grobikais komunistais.

Bet musų kuopos “komunis
tai** nusimanydami, kad nariai 
nebenor keliauti į jų siūlomų 
rojų, nė vienas neatsilankė ir 
knygų neatsinešė. Bet delei to 
mes nė nepaisome. Kai musų or 
ganizacija susitvarkys, mes ir 
vėl turėsime visa, ko mums rei
kės.

Pirmame susirinkime daly
vavo 10 narių. Tikimės, kad į 
kitų susirinkimų ateis daugiau. 
Ateis visi tie, kuriuos laikinai 
buvo suklaidinę savo šukavi
mais musų draugijos ardytojai 
“komunistai.

Beje, susirinkimas reiškė pa
peikimo buvusiam kuopos sek
retoriui A. Mažiliui, nes ačiū 
jam kuopa buvo įtraukta į ko
munistiškų balų. Jis, ponų Pet
rikus ir Steponavičiaus kursty
mų paklausęs, kiek bcgaleda-

_______IX ------- ....................
mas varė nederamų ardymo 
darbų. Bet jam nepavyko. Ra
dosi draugų, kurie galų gale nu
sitarė dalyti tai suirutei galų. 
Taigi dabar musų kuopa atsi
kratė tų elementų, kurie truk
dė jai veikti. Visa, kų jie pada
rė, tai nusinešė musų knygas, 
čarterį ir pinigus. Bet delei to 
mes dar pažiūrėsime kas reikės 
daryti.

Įdomu bus matyti, kų dabar 
beveiks buvęs kuopos sekreto
rius. Jisai pasiliko tik su keliais

Ten buvęs.

MILWAUKEE, WIS.
Ne vienas Mihvaukees lietu

vių, kurie buvo siuntę laiškus j 
Lietuvą, gauna juos atgal. Neži
nia, kas juos grąžina. Vienam 
sugrąžinta laiškas su pasarga 
lenkų kalba ant antros konverto 
pusės: “Lietuvos kariuomenė 
visus rubežius apstojus nieko 
neleidžia.’*

—Praitų savaitę iš Milwau- 
kees išvažiavo Lietuvon du lie
tuviai, P. Kilinskas ir A. Jurge
le v ičia. Juodu niekur nepriklau
sė ir niekam pinigų neaukojo, 
dėlto kai kurie sakė, kad jie tu
rėsią iš Neftv Yorko grįžti, nes 
lierfuvių diplomatai nevizuosių 
jų pasportų. Bet buvo kitaip. 
Tuodu žmonės nė žinot nieko ne 
žinojo apie kokius nors lietuvių 
diplomatus, taigi nei 
portų jiems nerodė, 
jų negrąžino atgal.

—SLA. 177 kuopa
savo susirinkime nutarė paau- 
kot iš savo kasos 10 dolerių Ap
sigynimo fondui [kieno? Red.].

Šiaip Mihvaukee viskas tuo 
tarpu ramu. — Liaudininkas.

savo pas- 
Ir niekas

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

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

Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
.Severa’s Cold ir Grippe Tablcts 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for l.ungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jcigu negautume! savo vaistinyčloje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St, Chicago.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLftS LIGOS 
Gydomos Specialisto

Ištiesk Pašalpos Ranką f
Saviškiams Lietuvoje. a

______ > ________ nAR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta; 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama ] 
siuntimui ant tiek palengvėjo, 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

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

60 AUKSINŲ

g pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per-® 
įlengvėjo, kad dabar mes uz kiekvieną dolerį per musli

1' j

už kiekvieną dolerį.
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS ®

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

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

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

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

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų, Panedėliais, Seredo- 
mis ir PėtnyČiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 no 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Lietuvos Misijos 
Pranešimas.

DEL PINIGŲ SIUNTIMO 
LIETUVON.

Lietuvos Misija gauna nuo 
bankų, draugijų, agentų ir šiaip 
atskirų žmonių laiškų, kuriuose 
prašoma nurodymų, kokiu bu
du gyvenantieji Amerikoje lietu
viai galėtų geriausia pasiųsti pi
nigų savo giiLUJOŪJlS. arba šiaip 
nukentėjusioms nuo karo. Dau
guma tiesiai reikalauja, kad 
Lietuvos Misija, kaipo valstybės 
įstaiga, pati imtųsi šio darbo, 
idant siunčiamieji žmonių pini
gai tinkamai butų, kur reikia, 
išmokami ir tat tokiu kursu, ko
ksai ant pinigų Lietuvoje dabar 
yra.

Šiuo skelbiame visiems, kas 
tik nori siųsti minėtiems reika
lams pinigų, jog Lietuvos Misi
ja apsiėmus yra prisiųsti pini
gus Lietuvon tokiomis sąlygo
mis:

1. Kiekvienas siunčiąs Lietu
von pinigus, privalo aiškiai pa
duoti kaip savo adresų Ameriko
je, taip ir pilną adresą, nurodant 
artymiausį miestų, miestelį to 
žmogaus, ar įstaigos, ar draugi
jos, ar giminės, kuriems pini
gai yra siunčiami.

2. Sumokėjęs Lietuvos Misi
jai, gauna nuo Lietuvos Misijos 
laikinąjį pakvitavimą, kiek pi
nigų doleriais yra nuo siuntėjo 
gauta, ir patvirtinimą, jog Lie
tuvos Misija yra apsiėmus, nu
rodytu adresu Lietuvoje tokiam 
tat asmeniui prisiųsti ir išmokėti 
tiek ir tiek auksinų.

3. Kiekvienas siunčiąs pinigus 
savo giminių sušelpimui Lietu
voje pirmiau privalo Lietuvos 
Misijos pasiteirauti dėl auksino 
kurso. Auksino kursą negalima 
paskelbti, nes jis prisitaikant 
prie dolerio vertes Lietuvoje 
kasdien mainosi. Pavyzdžiui, 
dabar jis svyruoja tarp 65-85 au
ksinų už vieną dolerį.

4. Lietuvos Misija iš persiun
timo nei sau, nei Valstybei ne
daro ir nedarys nė jokio pelno, 
bet padengimui išlaidų persiun
timui pinigų, susirašinėjimui su 
žmonėmis ir dalinai dirbančių 
prie to žmonių užlaikymui, už 
pinigų persiuntimą tokį mokes
nį siunčiamieji iki 10 dolerių 
užmoka už persiuntimą 50 cen
tų; siunčiantieji nuo 10 iki 25 
dolerių užmoka vieną dolerį; 
nuo 25 iki 50 d. moka du dole
riu; nuo 50 iki 100 dolerių Už
moka 3 dolerių; o kas siunčia 
viršaus sumos, tai primoka virš

Savininkai Automobilių Tėmykit
Su kiekviena Pennsylvania Vacuum eup tire, kurią jus pirkaite šį 

mėnesį iš musų gausite toną išlaikomos naujai gvarantuotą oro dūdą 
(tube) dovanai.

Kainos su dūda dovanai:
30x3% ................  821.00
32x3% ..........................  $24.00
31x4 ..................................... $32.00

A

G varant uojatha 6000 mylių. _ ________
gų, nes tires pakils kainose greitu laiku.

. SOUTHWEST TIRE CO., INC.
2038-40 West 35th St., 3475-77 Archer Avė.

Phone McKinley 149—373
Vienatinė Lietuvių Tire Bendrovė Chicagoje.

32x4 ...................................... $33.00
34x4 ..................................... $35.00
35x4% ................................. $49.00
37x5 ..................................... $64.00

Pirki tučtąojąų.jr. sutaupiusi pini-

DR. M. HERZMAN

Telepbone Yards 5032

1U.

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

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

Aš 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 nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžii 
išnyko po užmušimui visų Hgų. Bėgiu 3 įnėnesią išgerdavau kas

mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

krutinę. Vidurių rėžimas 
’ i sa

vaitė po buteli Salutaras,' Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- 
” ‘ Į ge

to-

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telepbone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

DR. VAITUSH O. D. I 
---  • Lietuvis Akių !

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo-, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo-j 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegyste ir toliregys-1 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi- 
suose atsitikimuose egzaminavimas I 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- Į 
kreipiama į mokyklos vaikus. i

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St, kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. M. T. STRIKOLIS

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

Tel. Drexel 2880.

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 203

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

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

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

Lithuanian American Information Bureau

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedsie 8902. 

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louie Avo. 

CHICAGO, ILL.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

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

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

23 metus prie State gatves.
Ncsibijoktie ateiti čia ir duoti a- 

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

FR. O. CARTER, M. D.
Aklą, Ausą, Nosies ir Gerklės. 

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

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

to po dolerį nuo šimto* nežiūrint 
ar jis pilnas ar ne. Šie skiriami 
persiuntimui pinigai atskaitomi 
iš išmokėtos Misijai sumos.

Visi pinigai reikia siųsti Misi
jos adresu:

Lithuanian Mission,
257 W. 71 St., New York City*

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.

GRAŽUS — plaukai dabina 
žmogų; vartokite Sen-Rayto 
Plaukų Toniką. Galima gauti 
pas:

Pinigai Misijon reikia siųsti 
pašto arba expre«o “mcrn&y or
deriais.*’

LIETUVOS MISIJA.

THE SEN-RAYTO CO.
Ęranch No. 1.

3238 S. Halsted St.
Chicago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. I^avitt Sts.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. I E MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoju Ir Chirurgu 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
-7. Tel, Yards 723.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJdarshfield av
Valandos: Iki 0 ryto; nuo 3 iki 

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

Telepbone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/ VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro 
ĮSOS S. Morgą* SL Chicago. RL

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.'

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25*4 #

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.
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Naujienos eina kasdiena, ižakirlant 
nedMdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
IU. — Telefonas: Canal 1596.

Chicogojo — paltą:
Metams ........ ...................
Pusei metu ..........................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiams

86.00
3.50
1.85

Chieacoje — per neifotojul
Viena kopija ....................
Savaitei .................................
Mėnesiai ...............................

SavieaytOM Valstijose, ao CblcagoJ, 
paltai

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

Lietuvon ir kitur uiaieniuomž
(Atpiginta)

Metams .................................. .-
Pusei metu ............................
Trims mėnesiams .......... .

Pinigus reikia siųst Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

1.86 
1J5

•7JX) 
4.00 

, 3 00

Skirtumas tarpe 
socialistų ir ko
munistų.

Kaikuriėms žmonėms dar 
vis neaišku, kuo skiriasi so
cialistai nuo komunistų, ir 
dažnai viešuose susirinki
muose ir privatiškuose pasi
kalbėjimuose jie klausia a- 
pie tai.

( Išdėstyk yisų skirtumų 
tarpe tų dviejų partijų im
tų labai daug vietos, kadan
gi socialistai ir komunistai 
turi visai skirtingas pasau- 
liožiuras, visai skirtingus 
programus ir visai skirtin
gas taktikas. Kas nori pil
nai susipažinti su tais skir
tingumais, privalo nuodug
niai pastudijuot tuodu abu 
judėjimu ir atidžiai sekti jų 
spaudų.

Bet trumpai galima tų 
skirtumų suformuluoti ši
taip: socialistai kovoja už 
darbininkų būvio pagerini
mų ir galutinų pasiliuosavi- 
mų, o komunistai kovoja 
prieš socialistus. Tatai ga
lima pasakyt bent apie A- 
merikos komunistus, ir ypa 
tingai apie lietuviškų jų a t-l

ta, tai jie, atėję į prakalbas, 
stengiasi suardyti jas, kelia 
triukšmų ir net grasina pa
vartot kumščias prieš socia
listų kalbėtojus.

Ar prieš klerikalus komu
nistai šitaip kovoja? Ne.

Ar prieš tautininkus jie 
taip kovoja? Ne.

Dešiniųjų partijų prakal
bų komunistai netrukdo. A- 
tėję j klerikalų arba tauti
ninkų viešų mitingų, jie ne-I 
mėgina daryt riaušių.

Savo chuliganizmų jie ro
do tiktai prieš socialistus.

Komunistai dažnai net 
dešiniąsias 

partijas prieš socialistus. 
Jų vadovai (Stilsonas ir 
k.) Chicagoje varė viešų a- 
gitacijų, kad “susipratę dar
bininkai geriaus skaitytų 
“Draugų“ arba “Lietūvų“, 

I negu ‘Naujienas’ ”. O Nau
joje Anglijoje komunistai 
platino savo “literato“ J. B. | 
parašytų lapelį su antgalviu 
“Draugai Vyčiai“, — kuo
met socialistus tie patįs ko
munistai vadina “niekšais“, 
“smalaviriais“, “judošiais“, 
“bjaurybėmis* ir tt.

Taigi iš komunistų darbų 
yra aišku, kas jie yra: jie 
yra fanatiški socialistų prie
šai ir niekas daugiaus. Jų 
neva “principai“ yra tokia 
nesųmoniška malimalienė, 

I kad tik be smegenų žmonės 
gali jiems pritarti. Bet tie 
“principai“ pas juos ir netu
ri reikšmės praktikoje. Vi
sas jų praktiškas veikimas 
yra pastangos suardyt soci
alistų judėjimų. Ne kam ki
tam policijos agentai juk 
ir padėjo komunistams susi- 
organizuot į “partijų“.

Socialistai stengiasi poli
tiškai ir ekonomiškai suor- 
ganizuot darbininkų klesų. 
0 komunistai kaip įmanyda
mi trukdo jų darbų. Tai toks 
yra- tarp- jų skirtumas,-

stačiai remia

Į Apžvalga
Ik-iTi.Tir • t ------------ ivr. -jgą

VIS DAR MĖGINA APŠMEIŽT.

Lietuviški komunistai y- 
ra niekas daugiaus, kaip 
antisocialistiška sekta (par
tija vadint juos jau negali
ma, kadangi savo partijos 
jie dabar išsižadėjo). Jų vi
sos pastangos yra atkreip
tos į tai, kad pakenkus soci
alistų judėjimui — socialis
tų spaudai, socialistų orga
nizacijai, socialistų prakal- 
kalboms, ir tt. .

Savo spaudoje mūsiškiai 
komunistai nieko taip nenie 
kiną, nekolioja, nešmeižia, 
kaip socialistus. Socialistų 
išniekinimui jie sugalvoja 
šlykščiausių pravardžia- 

. vimų; socialistų laikraščių 
ir veikėjų apjuodinimui jie 
skleidžia begėdiškiausių me
lų ir išmislų.

Taip-pat jie daro ir savo 
prakalbose.

Jeigu socialistai rengia 
prakalbas, tai komunistai 
mėgina visokiais triksais a- 
titraukti nuo jų publikų. 0 
kada tatai jiems nepavyks-

Dangiaus kaip įnėnesis laiko 
atgal J. Baltrušaitis prirašė kele 
tą špaltų melų apie “Naujienų” 
re<laklitorių. Dabar jisai vėl tę
sia savo melagingą pasaką.

Jam buvo nurodyta, kad jisai 
meluoja, sakydamas, buk P. 
Grigaitis, atvykęs Amerikon, 
“paniekino sąjungiečių pasiūly
mą darbuoties prie “Kovos”. P. 
Grigaitis, dar prieš atvykimą į 
šią šalį klausė vieno LSS. Lite- 
turos Komit. nario, ar nebūtų 
jam darbo prie “Kovos,” pasta
rasis aitsakė, kad nėra. Po to, 
kada P. Grigaitis atvyko Ameri
kon, jisai išbuvo keletą mėnesių 
be darbo, ir niekas iš Sąjungos 
nekvietė jo prie “Kovos”. Vie
nok, nežiūrint šitų faktų, J. 
Baltrušaitis dar vis tebetvirllina, 
kad P. G. “paniekino sąjungie
čių pasiūlymą.”

Ir ve kaip jisai mėgina-parem
ti tą savo išmislą:

.. .Kaip tik buvo išgirsta a- 
pie jo , (Grigaičio) atvykimą 
į Airieriką, daugelio draugų 
galvose gimė idėja: “Dabar 
tai turėsime redaktorių.” Bet 
rinkiniai da toli; kaip čia bus 
iki rinkimų? žinau buvus to
kiai nuomonei: “gal tuo tar
pu su prakalbomis važinės ir 
šiaip taip pragyvens iki rin
kimų”. Už raštus mokėt da 
tada nebuvo papročio, tai ir 
los nuomonės nebuvo. Buvo 
nuomonė apie keliaujantį or
ganizatorių, bet ji susimuš
davo į “algą:” nėr iš ko mo
kėt. Jeigu G. butų tikrai gei

dęs ne skirstyt L. Soc. Sąjun
gos spėkas, bet glausti krū
von ir didinti, Hai, beubejo, 
butų tuomet neignoravęs jos, 
ir butų susidaręs joje to*ks 
sentimentas, kad po trumipai

agitacijai jis (G.) butų, galė
jęs užimi!i seniai geidžiamo 
kol. organizatoriaus vietą, ar
ba tapti apmokamu “Kovos” 
bendradarbiu, lyg antruoju 
redaktorium iki rinkimų. I
Taigi dalykas buvo toks: Gri

gaitis prieš atvažiavimą Ameri
kon siūlėsi dirbti prie “Kovos”, 
bet jo pasisiūlymas buvo apmes
tas; atvykęs čionai ir išbuvęs ko
letą mėnesių be darbo, jisai ne
gavo iš LSS. jokio pakvietimo 
dirbti prie “Kovos”; bcndradar-| 
biaudamas “Kovai”, jisai nega
lėjo užsidirbti ant pragyvenimo, 
kadangi tuomet nebuvo tokio pa 
pročio mokėti bendradarbiams; 
keliaujančio organizatoriaus vie 
tos jisai irgi negalėjo užimti, 
kadangi Sąjunga neturėjo kuo 
užlaikyti tokį organizatorių. 
Vienok dėlto kad P. Grigaitis ši
tokiose aplinkybėse priėmė 
“Pirmyn” i’edaktoriaus vietą, 
tai J. Baltrušaitis atranda, kad 
jisai “paniekino” sąjungiečius,” 
Nueidamas prie “privatiško laik
raščio”. Ar ne juokingas yra 
toks priekaištas?

Ažuot priėmęs
I Bendrovės pasiūlymą, Grigaitis, 
girdi, turėjęs važiuoti su prakal
bomis ir “šiaip taip pragyventi”, 
laukdamas, kol sąjungiečidi iš
rinks jį “Kovos” redaktorium, t. 
y. nuo gruodžio 1912 m. iki sau
sio mėnesio 1914 m. — per me
tus laiko! Per tą laiką, girdi, 
be to, butų “susidėjęs LSS-je 
toks sentimentas”, kad “po įtrum 
pai agitacijai,” Grigaitis butų 
galėjęs patapti arba keliaujan
čiu organizatorium arba apmo
kamu “Kovos” bendradarbiu. 
Reiškia, kad Grigaitis turėjo ne 
tiktai laukti metus laiko, “šiaip 
taip pragyvendamas,” iki są-, 
jungiečiai pastatys jį “Kovos” 
redaktorium, o ir varyti agita
ciją arba laukti, kad kiti agituo
tų, idant Sąjunga duodu jam 
keliaujančio organizatoriaus ar
ba apmokamo “Kovos” bendra
darbio “džiabą!” O kadangi ji
sai to nedarė, tai — “ignoravo” 
sąjungiečius, ir “skaldė LSS. 
spėkas!”

Iš šitos visos istorijos tečiaus 
matyt ne koks-nors P. Grigaičio 
nusižengimas prieš sąjungiečius, 
o tiktai nesuvaldomas J. Balltru- 
šaičio geismas apšmeižti “Nau
jienų” redaktorių. Pavirtęs re
negatu, išsižadėjęs socialisto 
vardo ir principų, tasai .plepe- 
ris taip nusivarė nuo koto, kad 
jau nebesijaučia, jogei savo 
kvailomis priekabėmis prie Gri
gaičio jisai stato save ant juoko.

Tokį-pat dorišką ir protišką 
nusmuk imą mes matėme ir pas 
Šliupą su Sirvydu, kada juodu 
atsimetė nuo socializmo.

True translation filed with the post- 
niustiT at ( hieagn, III. Feb. 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJA, t
[Federuotos Spaudos žinia]

BUDAPEŠTAS. — Reakcinė 
Vengrijos valdžių išleido įsaky
mą varyti iŠ šalies laukan visus 
žydus, kurie bėgdami nuo po
gromų Galicijoj, Lenkijoj ir Ru
sijoj jieŠkojo prieglaudos Ven
grijoj. Tie bėgliai, skaičiuje nuo 
25,000 iki 30,000 žmonių, laiko
mi koncentracijos punktuose 
apygardose Haimaskze, Sohio ir 
Szeged.

“Pirmyn”

True trnnskųion filed with the post- 
master at (Jiicagn. IU« Feb. 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.

[Federuotos spaudos žinia]
GLASGOW. — Žinomas ang

lų ekonomistas John Parr sako, 
kad vienintelis Anglijai būdas iš
sigydyti iš esamosios finansinės 
situacijos, tai anjdejimas mo
kesčių ant kapitalo. Dabartinio 
baisaus padėjimo priežastis ta 
esąs visai neapgalvotas leidimas 
begalės popierinių pinigų.

“Kapitalistinėj sistemoj,” sa
ko jis, “auksą pavaduojantis 
popieriniai pinigai, jeigu jų iš
leidžiama daugiau negu reikia, 

Į gimdo jų vertės puolimą. Mes 
kaip tik taip ir darėm; išleido
me popierinių ženklų visai tik 
ne sulig proporcija, ir dabar tu
rime to pasekmes kentėti. Ban
kininkų kalba kalbant, Anglijos 
valdžia imdama paskolą, tą pa
skolą depoz/itavo, leizdama pra
monei daryties didelių pelnų tuo 
laiku, kuomet valdžia naikino 
turtą tokiu spartumu, kokiu 
tik šalis spėjo jai gaminti... 
Valstybė gali dabar lengvai at
sikratyti skolų, antdėjus tinka
mą mokesnį ant kapitalų.

[Federuotos spaudos žinia] 
LONDONAS. — Anglijoj pas

kelbta dvi seriji sutarčių, pada
rytų karui pjrasįdėjus, apie su-

šimt septyni radikalai, kurie 
čia buvo valdžios agentų sausio [ bti “Lietuvos tėvynės labui“ — 
2 dieną suimti, busią deportuoti.
Viso buvo suimta penkiasdešimt 
septyni, bet dešimt jų, dėlto, kad 
pasirodę, jog jie nepriklausę 
komunistų partijai, busią palei
sti.

[Federuotos Spaudos žinia]
GALVESTON, TEN. — Nega

lėdama susitaikyti su samdyto
jais dėl algofl ir darbo sąlygų, 
Internacionale Mašinistų Unija 
No. 6 paskelbė streiką aštuonie
se vietos mašinšapėse. Visos tos 
mašinšapės tapo uždarytos. 
Streikininkai laikosi tvirtai ir 
tikisi kovą laimėti.

[Federuotos Spaudos žinia]
NEW YORK. — čia gauta ži

nia, kad neužilgo atvyksiąs į 
Jungtines Valstijas Jean Long- 
uet, vienas žymiausiųjų Franci- 
jos socialistų vadų. Longuet yra, 
be to, socialistų laikraščio Le I 
Populaire redaktorius ir Antro
jo Internacionalo pildomojo ko
miteto narys.

“Lietuvos tėvynes labui.” O dir- Iš Įvairių Sričių

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
mastor at Chicag^, Ui. Feb. 11, 19-0 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

VIENNA. — Valstybės Sei
man įnešta sumanymas anldeti 
mokesčius ant turto, būtent 5 
nuošimtį nuo 3000 dolerių, iki 
65 nuošimčių nuo didžiulių nuo 
savybių. Tokios pagalvės nuo 
turto turėtų duot valstybei apie 
2 milijardu pajamų metais. Ar
timiausias valstybės siekinys, 
tai kad surinktais tais mokes
čiais ir pinigais ji galėtų parsi
gabenti savo šalin reikiamojo 
maisto, o taipjau dalinai padeng
ti karo skolas.

Socialistų partija proponuoja 
sooializuoti visas, turinčias dau
giau kaip 250 akrų, žemės nuo
savybes, kurios butų vedamos ir 
dirbamos kooperacijos pamatais 
po vietos ir valstybes 
priežiūra.

tarybų

BELGIJA.
[Federuotos Spaudos Žinia]

BRUSĘLIS. — Belgijos Dar
bo partijos vyriausioji taryba 
paskyrė komisiją, kuriai paves
ta rupinties įkūrimu kooperati- 
vinos draugijos nuo ugnies ap
sidrausti; tokia apdraudos drau 
gija butų po parlijds kontrole.

- Belgijos Dar-

taria apie intakus sferas tarp 
Anglijos ir Franci jos. Kad da
vus Francijai “atlyginimo” už 
tą, kas, kaip tuomet buvo mano
ma, turėtu tąkti Rusijai, Angli
ja sutiko pavesti Francijai vir
šutinę Mesopotamiją, į pietus 
nuo Mosulo. Anglija butų turė
jusi sritis tolimesnes nuo jūrių.

Antroji dokumentų serija ta
ria apie padėtį, pasidariusią dėl 
Italijos įstojimo karan. Dabar 
mat reikėjo ir jai duoti grobio 
dalį. O todėl per mažąją aziją 
tapo pravesta linija, kuria tur
kams paliekama mažas sklype
lis šiaurėje, o visa pietinė dalis 
ir beveik visas vakarinis paju- 
rys, kartu su Smirna, atiduoda
ma Italijai.

Tų slaptų sutarčių laiku Grai
kija karan dar nebuvo įsivėlusi.

[Federuotos Spaudos žiniai
LONDONAS. — Anglijoj da

roma pastangų nustatyti darbi
ninkų algas “pašaro pagrindu,” 
tai yra atatinkamai gyvenimo 
brangumui. Tuo “pašaro pagrin
du” vaduoja uties, buvo dabar 
nustatytos algos geležinkelių 
darbininkams, bet! toks nusta
tymas sukėlė didžiausią darbi
ninkų protesto audrą, kadangi 
tuo pastatoma darbininkus ant 
lygios su galvijais. Dockerių 
unijos organizatorius Ernestas 
Bevin pareiškė:

“Darbininkai negali nė kalbė
ti apie tokį algų nustatymą su
lig pašaro brangumu. Tokia al
gų lankstymo sulig gyvenimo 
brangumu sistema iš darbininkų 
reikalaujama, kad jie pripažin
tų teoriją, kuri darbininkus, 
santikyj su samdytojais, stato 
tokion padėtin, kaip kad arklį 
santikyj su jo savininku. Suma
žink kainą pašarui, ir išlaidos 
abiems gyvuliamis užlaikyti taip, 
jau sumažės. Darbininkai rei
kalauja elementariausių savo 
teisių, kaipo žmonių, būtent, 
gerų gyvenamųjų namų, laiko 
pas'ilsiui, laiko užsiimti daile, 
literatūra, muzika. Ir mes ne- 
parduosime tų savo teisių už 
“pašarą,” bdt pąsirupinsiinc vi
sa tatai turėti.”

JUNGTINES VALSTIJOS-
TFeileruotos spaudos žinia] 

MILVVAŲKEE. — Keturiasde,
t

Skaitytoju Balsai
[Uk išreikštas štamo skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Nfi TO NESUPRANTA.

argi negalima be tų rietinių dėl 
misijos?

Maltyt, kad negalima.
Klerikalai ir tautininkai, nors 

ir sakosi, kad jiems pirmon ei
lėn stovi tėvynė, o ne partijos, 
faktinei pirmon eilėn stato tas 
partijas.

Ir tame nieko stebėtina. Žmo- . ....
nės mat ne angelai. Gyvenda- 1Juu P*1 n|iau maži n ties 
m i jie turi tam tikrų reikalų, Į Padėjo, bet nėra abejonės, 

| už kuriuos jie stoja. Partijos nė
ra jokia išimtis. Jos taip jau su
daro dalį vienaip manančių 
žmonių, kitaip: žmonių turinčių 
Itam tikrus reikalus. \

Už tuos reikalus kovoja ir 
klerikalai ir tautininkai. Vie
nas tokių reikalų dabar yra mi
sija. Jos “autoritetu” nori iš
garsinti savo kromelį ir klerika-' 
lai ir tautininkai.

Aišku, klerikalai ir tautinin
kai, bandantįs padengti tuos sa
vo partijos reikalus “Lietuvos 
tėvynės labu”, lošia politinių 
demagogų rolę. Tai, ką jie sako 
žmonėms jie patįs niekuomet 
nedarė ir nedaro. — Pilietis.

Haio SIMNAS.

APYNIŲ AUGINIMAS AMERI
KOJE.

Apynių auginimo Amerikoj 
sumažėjimas atėjo ne su alko
holinio alaus dirbimo uždraudi-

REMT AR NEREMT LIETU
VOS VALDŽIĄ.

| kad tas dar labiau sumažės, už
draudus alų dirbti ir pardavinė
ti. 1915 metais apyniams pave
sta buvo 44,700 akrų žemės. 
Pernai tam tikslui pavesta bu
vo tik 27,000 akrų, bet iki metų 
galui tas dar sumažinta iki 1000 
akrų, taigi iki metų pabaigai a- 
pyniams bebuvo pavesta tik 26,- 
000 akrų iš viso. 1915 metais 

'apynių buvo surinkta 53,600,- 
000 svarų, o 1918 m. surinkta 
jų tik 20,200,000 svarų. 1916 
metais už apynius jų augintojai 
ėmė tik 12 centų už svarą, bet 
sekančiuose metuose gruodžio 
mėnesyj apyniai pakilo net iki 
20 centų svaras. Nors Amerikoj 
bealkoholinio alaus leidėjai apy 
iHų reikalauja mažiau, bet atsi
rado dideli reikalavimai iš už
sienių; ypač daug jų reikalauja 
Anglija. Vokietija apynių iš A- 
merikos ir pirma beveik nerei
kalavo; kas truko jos alaus lei
dėjams namie, tą gabenosi iš 
Čekijos, kur yra daug specialiai 
auginamų apynių. Daug apynių 
Vokietijai suteikdavo ir Rusi
ja. Anglija dabar Amerikos a- 
pynių augintojams siūlo labai 
augštas kainas, o tas gali čia 
padidinti vėl apynių auginimą, 
kuris su uždraudimu dirbti al
koholinį alų pradėjo žymiai pul 
<i. Pirkliai apynių auginto
jams siūlo ir moka po 56.6 cen
tus už svarą. Amerikoj apynius

Naujienose tenka skaityt įvai 
rių nuomonių dėl rėmimo Lietu 
vos valdžios. Vieni sako, kad ji 
reikia remti, kiti — kad ne. Aš 
pritariu pastarųjų nuomonei. 
Man irgi regis, kad darbininkai 
negali remti tokios valdžios, 
kokia dabar yra Lietuvoj. Darbi
ninkai ten dabar neturi nė jokių 
teisių; tik dvarponiai ir kuni
gai su savo davatkomis iten turi 
visas teises, ir viešpathuja* To
kią valdžią remdami mes, dar
bininkai, remtume savo prie
šus.

Kai kurie sanprotauja taip: Iaugina '(ilgiausiai Ncw Yorko, 
Lietuvos valdžią turime remti, yvasiungtono, Oregono ir Cali- 
nors ji dabar ir bloga butų. Kai fornijos valstijose; kilo
tus sušauktas Steigiamasis Su- sc Valstij<xsc augina jų nedaug, 
sirinkimas, tada Lietuvos žmo- _ . x . .. . . . .. .v . ’ . i ix- Lietuvoj buvo laikai, kad dva-nes išrinks sau tokią valdzų, I. (,i(lclius apynymlS)

o la jiems pa i s. kol jiems apyniai buvo reikalin-
Bet tai apsigaudinėjimas. Jei- gi, nes dvarai laikė savo alaus 

gu dabartinę valdžią darbinin- leidyklas. Bet kuomet dėl uždė- 
kai rems, tai ji ir toliau pasiliks, tų mokesčių leidyklos tapo užda-

Senai žinoma, kad Laisvės 
“literatai” yra begalo gabus 
kraipyti savo oponentų mintis. 
Nesenai jie rašė, kad Naujienos 
raginusios remti Lietuvos vald
žią, o tuos, kurie jos neremia, 
vadinusios išdavikais.” Nau
jienos reikalavo, kad Laisvės 
“literatai” priparodytų: kada ir 
kur jos ragino tą valdžią remti.

Laisvė neatsakė. Ji tik dar 
kartą pakartojo savo prasima
nymą—ir tiek.

Dabar pasirodo, kad tie “lite
ratai” nemoka suprasti nė pa
prasčiausio dalyko. Buvo taip. 
Nesenai Naujienose tilpo mano 
straipsnelis antgalviu “Jiems 
pasiskaityti.” Be kita aš nuro
džiau, kad LSS. Pild. Komitetas 
atsisakė remti Lietuvos valdžios 
paskolą Amerikoj. Kartu „nu-> - , - . - - -
rodžiau, kad prieš šilą Pild. Ko-|ncs (,aibay remdami taip su-1 rytos, išnykė ir dvarų laikomi 
miteto žygį neužprotestavo nė 
vienas LSS narys. Tai reiškia, 
kad LSS. nariai savo viršininkų 
elgimąsi skaito esant geru.

Rodos aišku: aš kalbėjau apie 
organizaciją kaipo tokią, o ne 
pavienius josios narius. Maža 
to. Aš nurodžiau—ir tai buvo 
įsvarbiausia,—kadį DSS. nenor 

raginti nė visuomenės, negi sa
vo narių, kad jie pirktų tos pas
kolos bonus.

O ką iš to padare “kdmunis- 
iškos” Laisvės “literatai?” Jie 

ėmė stenanti, kad mes vienaip 
sakome, o kitaip darome. Gir
di, mes nekovojame prieš tą 
įaskolą.

Ištikro, ką dievulis baudžia, 
am ir protelį sumaišo. LSS.

nutarė paskolos neremti, o mu
sų “komunistai” mano, kad ji 
nutarusi kovoti. Nagi redakto
riai! Ne tokios paprastos min- 
lies jie nebesupranta... Bet k<> 
daugiau iš tų žmonių reikalauti. 
Jie juk ir to nesupranta, kad 
jie nėra jokie komunistai, o tik 
irisisunkę anarchistiško rango 
iberalai' Jei kas nors juos pa
kritikuoja kaipo “anarcho-ko- 
munistus”, tai jie kelia dide- 
liausį skandalą. Bet nemato, 
kad jų veikimas, jų programas 
kaip du lašu vandens supuola 
su rrrevoliucionicrių anarchistų 
taktika.

Vyrai, vyrai: ne laikraštį 
, mus redaguot, o tik į “public 
school’e” eiti! —Socialistas.

stiprins, kad su darbo žmonių apynynai. Matyt, nei dvarai ne
valia ji paskui visai nebesiskai- mokėjo rūpinti apynių didelėms 
tys. Gautais iš žmonių pinigais | alaus leidykloms, kurias nuo 
ji žinos kaip varyti už save agi
taciją, 4cad pasilikus balne ir 
engus žmones. O jeigu jj jau 
dabar, būdama tik laikiųa val
džia, drįsta savo teisių reikalavi- 
jančius darbininkus persekioti, 
į kalėjimus kimšti, draust jų su
sirinkimus, uždarinėti jų laik
raščius, tai kas bus, kada ji pa- 
sijus pilna valdovė? įšauks to 
galima numanyti, kad kas tik ne 
nusilenks davatkai ir nelaižys 
kunigui rankų, tas bus biauriau 
siu budu persekiojamas ir kalė
jimuose pūdomas. —Slapukas.

Lietuvos dvarų žydai parėmė, 
nes dvarai krašto gerovei nie
ko nepadarė, o gal nenorėjo da
ryti.

[ Redakcijos Atsakymai
^L-_-~_r ~4~ jo r-rit' '-**,i^<,,>*,M?,s*^'-s*>r>r***<**^***w*^

NU, KODĖL JIEMS PEŠTIES?

Klerikalai ir tautininkai nuo
lat mums sakydavo: ne partijų 
reikalais reikia rupinties, o tė
vynės. Ir dėlei to, kad socialis
tai jų politikai nepritardavo, 
tai jie šaukdavo:

•—Tie išgamos.
O kaip dabar?

Tautininkai ir klerikalai rieja 
si. Riejasi dėl lik tik-ką atvy
kusios Amerikon misijos. Ir vic 
ni ir kiti porėtų ją turėti. Kam? 
Juk ir vieni ir kili, sakosi, dirbą

L.D.L.D. Reikalai.
LDLD. 704os kuopos 

paręiškimas.

! LDLD. 70-ta kuopa savo susi
rinkime sausio 31 d., 1919, ra
do esant reikalingu pareikšti, 

kad:
j 1. Tuoj butų pašalinti iš LD
LD. visi tie nariai, kur laužo 
musų organizacijos konstituci
ją ir tuo ryžasi ją suardyti;

2. Remti d. K. Liutkų, kuris 
gina LDLD. turtą nuo besikėsi
nančių jį pasigrobti komuni
stų;

3. Mes griežtai protestuoja
me prieš ponus Petriką ir Ste
ponavičių, kurie laužo LDLD. 
konstituciją ir dabar sugalvojo 
pakeisti tris musų konstitucijos 
paragrafus. Tam jie neturi 
teisės.

4. Mes reiškiame užgyrimo 
lyglaikiniui LDLD. centro ko- 
mitetui-valdybai iki bus išrink 
ta nauja pastovi valdyba.
LDLD. 70-tos kuopos valdyba:

F. Rezatnas,
F. Svereckįs,
A. čukuras, 
A. Aknis.

j

Liaudininkui. Atžagarei
viu vadina tą, kurs traukiasi 
nuo progreso, nuo pažangiųjų 
idėjų. Politinės partijos ar srio- 
vės, besistengiančios dėl senųjų 
Itelitinių, ekonominių ir visuo
meninės gyvenimo formų iš
laikymo ir kovojančios su tais, 
kurie jieško naujų, geresnių 
formų, atžagareivėmis ir vadi
namos.

J. Maineliui, Oelwein. — Ru
siškai rašyti visai nėra reikalo. 
Savo seseriai Liepoj u je dėkite 
adresą latviškai: Leepaja, Pel- 
detayvas ecla No. 17, Latvia,

Kazimieras Gugis
Vtda v kokiu* reikalus, kaip kr Irvinai iikuote 

taip ir civiliikaose teismuose. Daro 
visokius dokumentui irpopierati

Namų Ofisas:
3323 8. Hiltlsd lt

Ant trečių lubų
Tel. Droeer 1310

Miesto Ofisui
1171 OMrttrali.

1111-11 UityBMs- 
Tel. Centrai 4411

DR. A. MONTVTD
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Anuos 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westeru Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2013 
Rezidencijos telefonas West 6126

i

Skaitykite ir Platinkite 
H V A TT T T r \T A C W

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, IU.
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a heota Parduoti
Areštavo žudeikas.

Sučiupo suktus biznierius.

CoronBt

Norim Pirkti NamųJUST KIDS

Atstatė septynis policistus

UTTfeE JULIUS.SNEEZEk BY 8AKE1H

a>

INTERNATIONAL CARTOON CO.

$4.00 kelnės
$6.00 kelnės

$14.95
$19.95
$24.85

$2.45
$3.95

h6ly smokes
100K WM

THE

AN9 VVITHA 1 
dULCS SISTER 
4T trati j

$30,000.00 vertės atakas labai geros rųšies drabužių, a<p- 
rėdalų, skrybėlių, kelnių, moteriškų drapanų, sijonų, veisčių 
ir t. p.

6EE WHIZ- 
W TAKE 
CARE OF 
THAT OLP 
COU/, LIKĘ 
A LITTLE 
GABY! r*

» W«W««V

kitę, kiek laimėjote, Skaitlius ncr- 
vuotų, parsibaigusių žmonių, kurio 
tolydžio sirgo, padidino savo stip
rumą ir ištvermę per dvi savaiti be- 
imdarni geležį tinkamoj formoj. Nu- 
■xated geležį vartoja suvirš trįs mi
lijonai žmonių kas metas ir išdirbė
jai gvarantuoja pasekmingus ir pil
nai patenkinančius rezultatus kiek
vienam pirkėjui, arba jie sugrąžins 
jūsų pinigus. Ją pardavinėja kiek
vienas geras aptiekininkas.

Kravets Bros. Stakas
3103 S. Halsted St. (Pirmos duris {.pietus nuo 31 gt.)

Policija vakar areštavo tulus 
Ernest Lawber ir L. Coheu. Abu 
iu “pasižymėję verteivos:’’ 
imorės 
jusi 
žymėję” išeikvodami apie 
tūkstančių dolerių.

------ >VJHĄTCHA U NILE. 
to rornriY - a BOY 
OR JES' A GIRŲ? r-

Dieninė nemokama mokykla.
Lietuviai, kurie dirba nakti

mis ir todėl vakarinių mokyklų 
lenkyti uogai, gali lankytis, 4 

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

Rado žmogaus lavonų.
Chicagos upėj prie Throop

Policijos viršininkas atstatė 
dar septynis nusenusius poli- 
cistus. Gausių pensiją.

Valstijos prokuroras Hoyne 
vakar paskelbė, kad galų gale 
jam pavyko susekti žudeikas, 
kur audais nužudė vienų unijos 
viršininkų, M. Enrightų. įtaria
ma keli tos pačios unijos va
dai, kuriai priklausęs nušauta- 
tai. Sako, kad keli areštuoti 
žmonės jau prisipažinę.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass

NAUJIENŲ BENDROVĖS Di
rekcijos EXTRA SUSIRIN

KIMAS.
Seredoj, 11 d. vasario, “Nau

jienų” Redakcijos kambariuose 
kaip 8 vai. vakare įvyks nepa
prastas N-nų Bendrovės direk
torių susirinkimas.

Visi direktoriai prašomi susi
rinkti, yra svarbių reikalų.

— VALDYBA.

Geležis tai raudonas maistai — 
pagelbsti įdėti stiprumų ir 
energijų į gįslas vyrams ir 
raudonumų į veidus mote
rims. Kodėl Nuxated Geležis 
taip greitai pataiso silpnus, 
nervuotus, parsibaiguaius 
žmones.

tus tonikos ar geležį jus buvote var
toję be pasekmės, jei nėsate stiprus 
ar sveiki, tai jus turėtumėte padary
ti šitą ištyrimą. Pažiūrėkite, kiek jus 
galite padaryti, arba kaip toli nuei-

nėje, ir kur paliko jam (taigi p. 
Stiklini) sergsti savo kaliošus, 
----  Icncl jis tij savo mantą atsiim
tų. Atsiimti, suprantama, rei
kia ne Meldažio svetainėje, o p. 
Stiklinus rezidencijoje, nes juk 
aiškus dalykas, kad sergėti juos 
ligšiol svetainėje jisai negalėjo.

Sudegė 50 automobilių^
Kilęs gaisras vakar naktį su 

naikino Motor Cartagc kompa 
nijos garągų’ų. Sudegė pen
kiasdešimts automobilių. Nuos 
toliai siekių 100 tūkstančių do 
lerių. •

Deloi nesusitaikymo ir pairimo partnerystės Kravets Bro
lių, didžiausios vyrų ir moteriškų aprėdalų prie Halsted St., 
visas esamas stakas tur būti išparduotas galimai mažiau
siomis kainomis, kad esamasis stakas pavertus į pinigus 
išmokėjimui skolininkams skolų ir pamokėjus R. Kravct, 
kuris pasitraukia iš biznio.

nyvo žmogaus-slkenduolio lavo 
nų. Tai esąs ilulas Alfrcd Tu 
cker. Saužudybės auka.

Tūkstančiai kitų dalykų, kurių negalima išmi
nėti parsiduoda pusdykiai. Ateiki.

Extra specialiai 100 vyriškų aprėdų su dvejoms 
kelnėms vertės $60.00 parsiduoda sykiu už $31.85.

Vagiliai turi naujo vertingo 
daikto vogtų: svaiginamųjų 
gėrimų. Viename Chicagos prie 
micsHyje, Evanstone, vagiliai va
kar naktį aplankę apie tuzinų 
beismentų ir pasišlavę už kelin
tų tūkstančių dolerių degtinės.

NAUJIENŲ BENDROVĖS Sfi- 
RININKŲ METINIS SUSI

RINKIMAS.
Naujienų Bendrovės šėrinin- 

kų metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 15 d. vasario, 1920, 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
pi. kaip 10 vaL iš ryto.

Šiame susirinkime bus išnau- 
jo svarstyta apie padidinimų 
kapitalo iki $50,000 ir praplati
nimų Čarterio. Todėl bukite vi
si. Taipgi bus išduotas mėtinis 
raportas. Nesivėlinkite.

— Valdyba.

\NHY W SHOULD BE 
THANKFVL TO THE r 
COvt/ FOr THE A) ILK] 
THĄT 5HE tf/VFT ET

visiems ačiū

Nuėmė suvaržymus.
Sveika/los departamento ko- 

misionierius Robertson paskel
bė, kad jisai skaitųs esant gali
mu nuimti suvaržymus dėl lai
dojimo influenza mirusių žmo
nių ir kartu esant galimu atlan
kyti influenza sergančius savo 
gimines

Apikaltino pabėgusį banki
ninkų.

Prisaikintieji teisėjai vakar iš
nešė kaltinimų prieš buvusį 
Standard Trust and Savings 
banko vice-prezidentų, James 
M. Milės. Suktu būdu išviliojęs 
iš keliato vietos bankų apie trįs 
dešimltįs tūkstančių dolerių.

Apkaltintasai bankininkas 
tečiaus ištrukęs. Kur dabar ji
sai slapstosi, niekas nežino, bet 
spėjama, kad Kanadoje.

Patuštino likierių krautuvę.
Nežinomi piktadariai vakar 

nakt gerokai patuštino Liąuor 
Deajlers supply kompanijos 
krautuvę 17 W. Austin gatvėj. 
Išridino dešimt statinių “geriau
sios degtinės” už apie 25 tūks
tančius dolerių.

\well-she has 
NO ŪSE FOR IT 
HEgSELFt ę~

ACIU.
LSS. 22-rai kuopai, surengu

siai mano naudai pramogų va- 
karų-koncertų ir įteikusiai man 
$234.39 šiuo tariu širdingų ačiū 
Taipjau dalyvavusiems progra- 
me ir šiaip rėmusiems rengia
mąjį vakarų 
Nuoširdžiai ačiū! Pinigus prie 
iniau. — J. žemaitė.

IT DOHT feeu SO 
JBAD - UHCOURSE iTS 

QU»TE A ‘SPOMSABIUTY i 
BEIK' A UNCIE - YOH PONT 
SEE HA N Y FEUER$ A S •----
YOUHG AS I AH BEIK* i 
ursCLE<» - po YUH?

Tūkstančiai vyrų ir moterų yra 
sugadinę savo sveikatą, atsidavę li
gai ir tiesiog likę be sveikatos vien 
dėlto, kad jų kraujas suskydęs ir gal 
badauja dėl geležies stokos. Gele
žies stoka krau'juje netik padaro vy
rą fiziniai ir protiniai silpnu, ner- 
vuotu, arzurn, lengvai pailstančiu, 
bet ir atima jam vyriškumo jiegą, 
tą valios ir vieko stiprumą, kuri y- 
ra taip reikalinga pasisekimui ir ga
lybei kiekvienais gyvenimo metais. 
Ji gali taipgi permainyti gražią, sal
daus budo moterį į piktą, nervuotą 
ir aržią.

Geležis yra absoliučiai reikalinga 
kraujui, kad permainius tą maistą, ____
kuris suvalgoma, į raumeninius au- fį be pąilsimo. Paskui paimkite dvi 
dinius ir smegenis. Ačiū geležiai rau penkiagramį plokšteli paprastos Nu- 
donuose kraujo kūneliuose gyvastį ^ated Geležies tris kartus į dieną po 
palaikantis degis įeina kunan. Be valgiui per dvi savaiti. Paskui painč- 
geležies nebūtų stiprumo, gyvumo ir ginkite savo stiprumą vėl ir žiurė- 

tvermės kovai su kliūtimis. Prie
šingai abelnai nuomonei geležies 

stoka kraujuje nebutiniai reiškia, kad 
kraujas nėra kaip reikia. Pagelbė

jimui žmonėms patapti tvirtais, a- 
kylais, raudonkratfjais nėra nieko 
geresnio per organinę geležį—Nux- 
aled Geležį. Ji, ne taip kaip senesni 
neorganiniai geležies produktai, yra 
lengvai supanašinama, nekenkia dan 
t ims, nepadaro jų juodais ir nesuga
dina vidurius. Vis viena kokius ki-

ŽEMAITfiS VAKARO ATSKAI
TA.

LSS. 22-ra kuopa sausio 31 
d. Meldažio svetainėje surengė 
pramogų vakarų koncertų pa
gerbimui liet, rašytojos, senelės 
žemaitės. Jo pasekmės yra to
kios: *

įėjo už įžangos tikielus ir visa 
kita ............................. $352«0

Išmokėjimų buvo .. $117.81 
Gryno pelno vakaras da

vė ................................... $234.39.
Pinigai įlteikti g. Žemaitei.
Vakaro renginio kpmisija 

skaito savo priederme tarti nuc 
širdžios padėkos visiems vaka
ro remėjams-lankytojanis ir 
kartu programe dalyvavusiems 
ąerb. musu kompozitoriui Miku1 
Petrauskui, Birutiečiams, bro 
liams Briedukams, N. Gugienei 
ir kitiems.

— Rengimo Komisija.

Nųuja komedija.
Miesto gaspadoriai žada snlo- 

iti dar vienų nemokamą kome- 
liją. Komedija pavardyta “ko
va su pelnagaudoms narnų sa
vininkais.” Ta komedija bu
rianti sulošta ne kaip: miesto 
(aspadoriai paskirsiu vadinamų 
‘fair rent committee”. Jis tu
osius nustatyti įmanomas sam
ias butams. Tai visa. -

O jeigu pelnagaudos namų 
(aviniukai to komiteto nepa
klausys, o jie tai gali, tai — 
miesto taryba pažiūrėsianti 
‘kas reikėtų daryti.’’ ' •

---- -----*KIN YUH MAGINE A 
FELLER CALLlh'TOHMY UNCLE’

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

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallace Street, Chicago, III. 
.. ...........................................................  i. '■ .............. ..........

Paliko sergėti kaliošus.
P-nas Viktoras Stiklius, gy

venus 3952 So. Rock.well gatvėj, 
prašo mus paskelbti, kad tas 
“taip žmogus”, kur buvo atsi
lankęs į Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo vakarų, Meddažio svetai-

Išpardavimas Jau Eina
PRIEŽASTIS ŠIO DIDELIO IŠPARDAVIMO

Pašovė janitorių.

Bernard O’Railly, janitorius, 
gyvenantis 3157 Grace gatvėj 
vakar naktį pavojingai pašautas 
! kaklų. Sako, jį pašovęs tūlos 
inijos agentas, Thomas Joku- 
>ousky. Šovikas arešltuolas.

Baltieji teroristai.
Baltieji žmonės nūdien 'terori

zuoja negrus. Andais tūlas neg
ras nusipirko namų 3632 Grand 
gatvėj. Vakar naktį prie namo 
atlėkė automobiliumi būrys 
baltaveidžių teroristų ir nume
tė bombų. Namas Išgriautas. 
Piktadariai ištruko.

policija senai jų jieško- 
Ten tiedu verteivos “pasi- 

200

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

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

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

THE KAMPHROL CO„ 
2633 Weat 47th St., Chicago, III.

VynškąDrapanįį hrgenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
au ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode 
!iai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0*

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5\00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
to kainos.

Mes Užlaikome taipgi pilną Bandė
ti nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 va! vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. SuMto- 
nis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
<415 So. Halsted St., Chctago 

Istdfta 1907

-Apsiaustai ir Burnosai 
$30.00 apsiaustai ir Burnosai už...................

$40.00 Apsiaustai ir Burnosai už...... .............
$50.00 Apsiaustai ir Burnosai už...................

Kelnės
$3.00 kelnės už $1.95 
$5.00 kelnės už $2.95

$7.00 kelnės už $4.95.

Vyrų Skrybėlės
$3.00 skrybėlės už $1.98; $4.00 skrybėlės už $2.45

$5.00 skrybėlės už $2.95.

Vyrų Aprėdalai 
75c kaklairaikščiai po ...l.......
25c Bovelninės pirštinės už ..
50c vaiky veistės ...................
$3.50 Arrow Marškiniai už ... 
25c Arrow Apikaklės .............
20c minkštos apikaklės už......
$1.00 Vyriškų apatinių už ...
$2.00 Viršutinių Marškinių už 
$10.00 Reinkautai ........... t........
$1.50 Kepurės už.....................
$1.50 vyrų Union siutai ............

Moterų Aprėdalai Pusdykiai 
$27.00 Moteriškų Šilko Drapanos už ............ $13.95
$25'Naujos mados drapanos visokių spalvų už $12.88 
$3.50 Moterių naujos Pavasario veistės už....... $1.69
$10 Naujos mados storos gelumbės sijonai už $6.88

jis man patinka geriau nei kas 
nors kitas ką birutiečiai kada 
noi-s dainavo *»r tebedainuoja 
Bet kuomet jis perdaug dažnai 
ima šokti į tą darželį, išrodo lyg 
ir nesveika... Birutiečiai priva
lo “pasiprovylli”, jeigu jie nori 
išsilaikyti toj augštumoj, kokios 
jie iki šiol pasiekė.

Žmonių koncerte buvo ytin 
daug. Liet. Tautiškų kapinių 
naikiai liks nemaža pelno.

— Trubadūras.

Badaup
Nuxated

FloR de 

MELBA 
The C i gar Supreme

At the price flor de MELBA is 
better.bigger and more pleasing 
than any mild Havana cigar* 

^CORONAOR irič OTHER Srzes 
S SELEC TOS S1ZE IM DirFEHEN T P/UCES
Ask your dealer for your favorite size. 
If your dealer can't supply you,write us.

!. LEWIS CIGAR MFG CO Newark.N J. 
Largest Jndependenl Cigar Factory in the World.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštj 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Generalis štabas
Literatūros Dalis.

Grondzio 19, 1919 in.
No. 437, Kalinau.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršiniukas.

(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. Prisilįskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius. .

NAUJIENŲ APIĘLINKe 
Suvienytų draugijų koncertas.

Praeitą nodeldlenį, vasario 8, 
erdviame Pilsen Auditoriume pa 
žangiosios Chicagos lietuvių 
draugijos naudai tautiškų kapi
nių surengė koncertą. Be dainų 
buvo ir prakalbų. Jų sakė adv. 
Brachulis ir Dr. A. Monlvidas.

Programas nors ir labai ilgas 
darė neblogų įspūdį. Be kita pro- 
grame dalyvavo keturi chorai: 
Chicagos liet, vyrų choras, Pir
myn mišrus choras, Chicagos 
vyrų choras ir Birutės choras.

Suprantama, kad paslarasai 
visus kitus “bylina :v jisai ir skai 
tlingesnis ir jo balsai geriau su
derinti. Bet to neveizint Biru
tės choras darosi nebeįdomus: 
kelintu kartu girdžiu jį dainuo
jant ir visada tą pat. “įšoko ože
lis į rūtų darželį...” Tas oželis, 
tiesa, ytin vertingas dalykas, ir

TOWNOFLAKE
Susirinkimas.

Vasario 8 dieną, Lietuvos Vė
liava Amerikoj No 1. draugystė 
laikė savo susirinkimą. Be kita 
vienas narys pasiūlė sumanymą, 
kad draugija pasitariu ir paim
tų už porą šimtų dolerių Lietu
vos laisvės bonų. Kilo mažų di
skusijų. Paaiškėjo, kad musų 
draugųa nėra taip turtinga, kad 
įdėjus kelius šimtus dolerių. 
Tada — mirus keliatui narių — 
draugijai sunku butų išsimokė
ti. Tatai 'tas sumanymas tapo 
padėtas į šalį. — Narys.

Kodai Tūkstančiai žuiouIų Ir 
Vaiky Miršta kas matą nuo 

Plaučiu Uždegimo.
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REIKIA DARBININKŲ R E I K IA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 

MOTERŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

1—-

NAMAI-žEMfi
MOTERŲ VYRŲ

Sereda, Vasario 11 d., 1920

Chieagos Lietuvių Vyrų Choro 
vekialo Consulium FaculUitis, repeli 
riju prasidės seredoj, vasario 11 d. 
7:30 vai. vakare Mark White Sauare 
svet. (Engine Room) Visi lošėjai 
malonėkit pribut puskirtu laiku.

— J .Gedraitia.

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

C. O. OWEN & CO., 
1066 VV. Van Buren SI. 

3rd floor

Koseland. — Vusų vietos ir apie- 
Jinkių miestelių draugijų valdybų 
susirinkimas pasitarimui dėl Lietu
vos bonų pirkimo įvyks ketver

ge, parapijos svet. kaip 7:30 v. v. 
Valdybų narius kviečiame atvykti 
laiku. — Valdyba.

Biblijos Tyrinėtojų prakalbos bus 
seredoj, vasario lt d., 7:30 vai. vak. 
Karwowskio svet. Oakley Avė. ir 
22-ro PI. Kviečiami vyrai ir moters.

— Komitetas. ..

REIKIA — patyrusių mo
terų sortavimui popieros at
matų.
Rocco Rizzo Sons & Co., 

612 W. Taylor St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ-KIŲ

Mums reikia tuoįį pratusių 
prie visokių durbų operatorių. 
Pocket meikerių , 
Joinerių
Fancy Back meikerių
Flap ir Patch meikerių
Sleve ineiikerių (mašina) 

Kreipties:
2303 W. St. Paul Avė.

(near VVestern Avė.)
HART SCHAFFNER & MARX

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

' 900 West 18-th Street

Brighton Park. — I.DLD. 104 kp. 
susirinkimas Įvyks seredoj, vasario 
11, kaip 7:30 vai. vak. B. Vaušinskio 
svet., 3925 S. Avė. Nariai

rašomi susirinkti lalktV
— Urg. A. Valukas

Chicago* Lietuvių Socialistų Vy
rų Choro repeticija įvyks ketverge, 
vasario 12 kaip 8 vai. vakare, M. 
Meldažio svet. Visi nariai privalo 
būti laiku, nes turime prisirengti 
Naujienų vakarui . —Sekr. D. Miller

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

MOLDERIŲ 
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčjus. Dideli pi
nigai Chicagoj’e. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. Išmokama kiekvie
ną subatą.

Kreipties:
EMPLOYMENT DEPT. 

68 W. Harrison St.

U

Išmokama kiekvie

Kriaučių organizuojamos koope
racijos susirinkimas įvyks seredoj, 
vp.sario lt d. 8 vai. vak. Liuosybės 
svet., 1822 Wr»bnnsia Avė. (kampas 
Girard St.) Visi prisirašiusieji ar 
norintis pristoti kviečiami atsilan
kyti, nes turči ime aptarti Bendro
ves pamatinius punktus. —Komitetas

REIKALINGA moteriškų siūti ant 
Singer spėka varomų mašinų. $15, 
visą metą. Gera ateitis. Atsišaukite 

AERO MFG. CO. 
22nd and Union Avė.

REIKIA CHIPPERIŲ
DARBININKŲ

FOUNDRĖN.

Cicero. — l.SS. 138 kp. nariai ir 
visi lietuviai prašomi dalyvauti tarp- 
tautiškame ioriidi«tų maskų baliuje, 
kuris įvyks Mibaloj, vasario 14 d. 
kaip 7 vai. vakare.. Liberty svet., 
22 Pi. ir ų2 Avė. — Kom.itetas

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

PEOPLES CLOAK STORE 
4716 So. Ashland Avė.

GERA MOKESTIS.

REIKIA Darbininkų
Kreipkitės

Polk St. Viaduct,
Polk & Ganai Sts.

KREIPTIS:

AER-MOTOR CO

I ajieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Adomas Gečas pajieškau sa

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

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

PATYRUSIŲ mergaičių prie spė- 
ka varomų mašinų; gera mokestis 
ir proga pakilti, šviesi ir rtaujovinė 
diroykla. Nuolatinis darbas. 

7th floor
227 W. Van Buren St.

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

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

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

JOHN SAKALAUSKIS 
3464 Auburn Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antanų’ 
Mineikio Sėdos parapijos, Telšių 
apskričio Gavau laiškų iš Lietuvos; 
turiu svarbų reikalų. Norėčiau pa
simatyti. Atsišaukite greitai 

JUOZAPAS MINEIK1S, 
5136 Prinston Avė , Chicago, III.

PAJIESKAU savo brolio Juozapo 
Kelaičio. Teiksitės man pranešti 

kogreičiausiai, jei kas žinote, kur jis 
gyvena aš užtai labai pasidėkavosiu. 
Mano adresas.

MARft K E EM TIKS
3949 So. Rockwell St., Chicago. 

Phone McKinley 3846

Aš jūsų pusseserė pajieškau bro
lio Aleksandro Povilaičio, seniaus 
gyveno Pittsburgh, Pa. ir Pittston, 
Pa. Meldžiu atsišaukti paties arba 
kas žinote praneškite sekančiu adre
su ,už ką busiu dėkinga:

JOANA JANIŠKAIS
1225 S. Independenče Blvd, Chicago.

PAJIESKAU savo brolio Antano 
Janiškos, paeina iš Kauno rėd., Šiau
lių pavieto, Narušaičių kaimo. Pir
ma gyveno 1730 Oak Avė, Cedar Ra- 
pids, Iowe. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote praneškite sekančiu adre
su už ką busiu dėkinga:

JOANA JA.^šKAITfi 
1225 S. Independenče Blvd, Chicago.

PAJIEŠKAU savo švogerio Jono 
Petkaus, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kvedainos parapijos, 
Jonaičių kaimo. Turiu svarbų reika
lą. Pirmiau gyveno Chicago Hights, 
III. dabar nežinau.

SAMAS VVAITEKUS
3509 Sarder alley, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU savo brolio Motiejaus 
ir Mikolo, pirmiau jiedu gyveno 
South Chicagoj. Prašau atsišaukti 
adresu:JUOZAPAS MALIUNAS 
1801 Larimer St., Denener, Colo. 
Mes trįs broliai paeinam iš Kauno 
gub., Panevėžio pav. Ramygalos 
miestelio.

PAJIEŠKAU. — Kas turite gerą 
kambarį gyvenimui; butų labai įke
rai kad ir valgyti pagamintų. Taigi 
kas turite ar kas kur žinote, malo
nėkite duoti žinoti aš busiu labai dė
kingas.

P K. C.
56 E. Chicago Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU ansivedimui mergi
nos beskirtumo tikėjimo nuo 20 iki 
30 metų. Aš esu turtingas vaikinas 
27 metų. Merginos nei kokių turtų 
nereikalauju. Malonėkite atsišaukti 
prisiųsdamos savo paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

P. G.
2637 W. 18th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogerio Juozapo 
Dirmeikio, paeina iš Viduklės para
pijos, Tukių kaimo, penki metai at
gal gyveno Shenandoah, Pa. Malo
nėkite atsišaukti turiu svarbių rei
kalų iš Lietuvos. Jeigu kas j[ 
meldžia pranešti, už ką busi 
dėkingas^D0Rius KUKNA 
3254 S. Morgan S»t, Chicago, 111.

inote 
labai

MERGAIČIŲ 
Prie I*unch Press 
Sweidging mašinos 
Stalo darbų 
Malonios sąlygos 
ir geros algos.

BOYE NEEDLE CO, 
4343 Ranensvvood Avė 

(Near Montrose)

Plovėjų moterų
Trumpos valandos
Gera mokestis,
Nuolat darbas.

I). B. FISK CO.,
225 N. Wabftsh Avė.

.ra

OPERATORIŲ
Mokinties įsiuvinetii rankoves 
į vyrų apsiaustus
Nepaprastai gera proga 
išmokti gero amato.
HART SCHAFFNER & MARX

36 S. FRANKLIN STREET

REIKIA darbininkų darbams 
prie auginimo cukraus burokų; 
pačiuoti ar viengungiai. 
Gera mokestis ir bonus.
Dovanai butas, gelžkeliui tikietas, 
freightas ir privežimas.
Ateikite pasimatyti su musų 
agentais ateinantį 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 
j 1722 W. Chicago Avė.

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

SOUTH SW)E 10 v. iš ryto 
620 Bunker St.

Bindery (knygų abdarymui) 
merginų; Patyrusių prie tipping, 
dėliojimo, lankstymo Ir 
išsiuntinėjimo — Geriausia 
alga, geras darbas.

THE STEVENS D A VIS CO.
638 Federal St.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų 
ant mašinų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO. 

855 Elston Avenue 
Near Miiwaukce Avė.

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

Kreipkities:
LAUNDRY MANAGER 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

REIKIA veitarkos, turi būt paty
rus tame darbe.

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

MERGAIČIŲ
16 metų ar senesnių.

GEROS DARBO SĄLYGOS
GERA MOKESTIS

KREIPTIES.
LOOSE WILES BUISCUIT CO.

37th St. ir Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir fadTĖRŲ

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 dąr besimokinant, ir po kelių 
mėnesių, jau kiek pramokus, duo
dama visai atsakanti alga.

Daugelis spaustuvės darbų taip jau 
tinka ir merginoms, nors iki šiol 
merginų nedaug tedirbo spaustuvė
se. Ištikrųjų, kaikurie spaudos dar
bai merginoms gal gerinus tinka 
negu vaikinams. Spaustuvėse, kaipo 
zecerės, merginos galėtų daugiaus 
uždirbti negu kur kitur. Pabaigu
sios pradinę mokyklą merginos ga
lėtų pasinaudoti proga — išmokti 
zscčry st

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

t

Kiekvienoj valandoj kreipkitės į 
1327 W. 18th St. Chicago ir 469 Ver- 
non Avė. East Chicagn, 111. arba 
šykie HOWARD WILLARD, 
327 South Lincoln St, Chicago,

MICHIGAN iŪGAR CO., 
SAGINAW, MICH.

ra-

Ill.

ti

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGŠTA MOKESTIS.
AMALGAMATED METAL CO., 

2554 W. Fillmore St.
I •

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

Kreipties.
Supt.

216 So. Jefferson Street.

patyręsREIKALINGAS — 
barberis.

732 W. 18 St.
Chicago, III.

1--------------
REIKALINGI — patyrę agen

tai Chicagoj ir apielinkėj.
Geras uždarbis.

THE SEN-RAYTO CO.
Branch No. 1.

3238 S. Halsted St.
1 • •— —n

REIKALINGAS darbininkas ant 
formos ženotas arba pavienis; ženo- 
tam duodam stuba, malkas ir žemės 
su $40.00 i mėnesį vienam $25.00 ir 
užlaikymą. Darbas nesunkus prie 
auginimo ir surinkimo fruktų. Geis
tina, kad būt kiek apsipažinęs su 
ūkės darbu Lietuvoj arba čia. No
rintis sveikaus ir lengvo darbo ra
šykite tuoj lietuviškai. 60 mylių nuo 
Nęw York City

L. E. RUBIAN 
Box 235 Marlbarough, N. Y.

REIKIA I
Vyro patyrusio prie dūdų 
mašinos. 1
Nuolatinė tarnystė.

ATSIŠAUKTI
GEO. B. LIMBERT & COMPANY. 

570 Fulton St.

REIKIA vynų,! dirbti 
virykloj, skalbykloj ir 
dirbti. Gera mokestis.

Kreipkities:
MR. PETERS.

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

hotelio 
lauke

REIKIA
PATYRUSIO PORTERIO 

VALGYKLON
Atsišaukite,

1045 W. 121h Street.

REIKALINGAS BUCERIS.
PASTOVUS DARRAS.
GERA MOKESTIS.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS.
1967 Canalport Avė., Chicago, Ui.

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

KAHN BROS. COMPANY 
307 W. Van Buren Street.

Top Collar meikerių 
Second beisterių 
Lovver facing meikerių 
Siuvėjų 
Geras darbas

. Gera mokestis.
ALFRED DECKER &COHN 
MAWERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES, 
Employment Dept.
S. W. Cor FRANKLIN ir 

VAN BUREN STS.

REIKIA
Vyro patyrusio
prie lathes.
Nuolatinė tarnystė.

GEO. B. LIMBERT & COMPANY.
570 Fulton Street

PORTERIŲ
Trumpos valandos 
«era mokestis, 

fuolat darbas.
D. B. FISK & CO., 

225 N. Wabash Avė.

REIKIA off prc.serių prie 
vyriškų koutų. 

Gera mokestis. 
Pastovus darbas 

COHN BROS and CO. 
529 So. Franklin Št.

REIKIA VYRŲ
ATSISAŲKIT

PEOPLES IRON METAL CO., 
5835 So. Loontfs Blvd.

*1 V

___________VYRŲ__________
PORTERIŲ

Dienų ir naktį, 3 nuolatinės 
vietos geram vyrui;
Be^alauaaina geifauisŠŲ. reko
mendacijų. Atsišaukite.

Central Employment Office
HART SCHAFFNER & MARX 

520 So. Wells St.

REIKIA SENYVO ŽMOGAUS 
dirbti prie pirties. 

DOUGLAS BATO CO.
Chicago.

DOUGLAS .
3510 W. 12th St

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

Hs, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite i Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

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

4235 So. Kedzie Avenue, 
Phone McKinley 1056

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

PARSIDUODA štoras visokių smul 
kių daiktų, kurie yra visieths reika
lingi kas dieną ir visokių minkštų 
gėrimų. Biznis išdirbtas per daugel 
metų eina gerai. Vieta apgyventa vi* 
šokių tautų. Priežastis pardavimo—- 
savininkas eina į kitą biznį Jieškan- 
tįs geros progos, malonėkit ateiti. 
1916 S. Canalport Avė, Chicago. III.

S. W.

PARDAVIMUI naujas Phonografas 
vėliausio modeboę Cabinet styliaus, 
su 6 rekordais. Labai pigiai. Atsi- 
šaukit arba teelfonuokit vakare, su- 
batoj po pietų arba nedėlioj.

J. CHL1VINS, 
350 E. 49 St. netoli Grand Blvd.

Phone Drexel 4246

RETA PROGA. — Už negirdėtai 
pigių kainų parsiduoda SPAUSTU
VE, susidedanti iš trijų įyairiaus 
didumo Gordonų ir 24X36 cylindrinio 
presų, 25 col. popieros peilio, ma* 
4inos 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. Norintis 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. 
Parsiduoda pigiai. Iš priežasties — 
švažiuoju į farmų.

2611 W. 44 St. Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA PIERCE Automo

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

Telephone Canal 4495 
Matyt galima nuo 4 po pietų.

RAKANDAI
TIKTAI SI MfiNESI.

Geriausia pasiūlymas gaus puikų 
likros skuros seklyčios setą, varto- 
ą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
jriversti taipgi pratuštinti daug ki
ti seklyčios setų vėliausios stailės. 
dės taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

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.

Rcsidence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

K. OVERIS, 
3309 So. Union Avė.

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

10500 Lafayette Avenue, 
Rosland, įlll.

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

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

MOKYKLOS

Pardavimui
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. BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

i

PARSIDUODA namas: savinin
kas viengungis; išvažiuoja tėvynėn. 

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

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

Telephone Vincennes 2204

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas 6—kambarių; vanos, 
preiangiai; ąžuolo papuošiami; aug- 
stas basementas; $2000 įmokėti. Kai
na $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 
ankroya ir 6 kambariai užpakaly

je, ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindis. Inmokėti tik $500.00, 
Kaina $2500. Rendos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje.

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI...........
9119 Mackinavy Avė., So. Chica
go, 2 augštų namas, akmenų 
pamatas, cementinis skiepas; 5 
ir 6 kambarių flatai; pečiais šil- 
(k)nitas. Remia turėtų būti $40 
menesiui. Kaina $3000. Nuva
žiuoti imkit So. Chicago ir 92 St. 
kanj ir Wabash Avė. iki galui

ARTHUR C. LUEDER 
40 N. Dearborn St.

PARDAVIMAS
SPECIALIS BARGENAS

Žiūrėkit 6107 So. Parkside Avė, 
netoli 63 St.. Imkit 63 St. karų iki 
Clearing, išlipk ant 56 Avė ir eik 1 
blokų į vakarus ir 1 blokų į šiaurę. 
Kaina $4,500; lengvus išmokėjimai. 
Duplex namai, 5 kambariai su sun 
parlor ant pirmo augšto: 4 kambariai 
ant antrų lubų. Moderniški. Pe
čium apšildomi. 60X12$. Namas ne
gali būti pastatyta); mažiau negu 
$5,000.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

‘ PARDAVIMAS
SPECIALIS BARGENAS

120 akrų, netoli Mmer, Wis., 
geri namai, 65 akrai dirbamos 
žemes, daug girios; derlinga že
mė, 8 galvijai, pora arklių, vi
sos mašinos ir sėklos. Kaina tik 
$6000, $2000 ant rankos. Turi
me fotografijas namų ir galvijų.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

MAINYMUI 
SPECIALIS BARGENAS

120 akrų netoli Nekoosa, Wis, 
geras namas; 65 akeriai dirba
mos žemės, su daug girios, gera 
derlinga žemė; 7 karvės, pora 
arklių, visos mašinos ir sėklos. 
Kaina tik $7000. Mes turime fo
tografijas namų ir galvijų.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

FARMOS! FARMOS-
Turiu 23 Farmas ant pardavimo 

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Fountain, Mich.

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

JAMES C. FJOLA

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

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

Mokinimo valandos: nuo B ryt4 
Iki 4 vai. po piety. Vakarais nuo 9 
iki 10 valandai.
810B SO. HALSTED 8T„ CHICAGO

Valentine dresmaking
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.
^^Į^^11 1̂**1^1^1*11^ 1̂****^***11**^*1** ** -■ ■*Įir*įr-i lt

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo^ elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
00 N. 'stati? STREET,VCH%AGO 

Kampas Lake St.« ant 4-tų lubų.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinarna dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACUOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STfiS 
VALDYBA 1920 METAMS.

st.

St.

St.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace 

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuphnskas,
3417 So. Emerald Avė. 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antriį šiibatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu,

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis. Pirm., 1619 Gimrd St.
F. Mason, Vice-p.. 2632 Francis PL 
F. Juozapavičra, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

LIET. TAUT. D-Stė ĖUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, 111. 

Padėjėjas Romašiu» Maziliauskas, '
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. rašlin. Antanas Jasinskas.
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, Maltose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, Iii.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rlndžius,

Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 —23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 ai.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

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

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

Antanas TumaviČia, kasierius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą nodėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
co salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 

1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

I), Žutautas, Pirm.. 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
J. Kalaine, Nutar. Rašt.,

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

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

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą šara

dą kiekvieno mėnesio Lluosybė® 
svetainėje, 1822 Wabansla Avė.


