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Tme translation filed wltb the ;>ost- master nt Chicago, III. Feb. 12, 1920 kad išdalinus juos šiltiniu ii- 
as reąuired hy the act of Oct. 6,1917 J *

Generalis streikas 
Bulgarijoje

gonbučiams pietinėj Rusijoj. 
Laivas vis dar tebėra sulaiky
tas.

Nuteis e kaiejiman ISPANIJOS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS. Reikalauja nacionali-l Geležinkeliečių

1,400 žuvo ant laivo
Latvija nebekariauja su rusais

Kolčakas užmuštas, kad nepabėgtą. - italai 
gabena kariuomenę Dalmatijon

GENERALIS STREIKAS 
PASKELBTAS BULGARIJOJE.

Traukiniai jau nebevaigšto.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 12, 192( 
as rctjaircd by the act of Oct. 6,1917

LENKIJOS KABINETAS 
SVARSTO TAIKĄ.

IDNDONAS, vas. 11.—Pasak 
Budapešto žinios, generalis 

streikas tapo paskelbtas visoje 
Bulgarijoje. Geležinkeliai nu
stojo veikę ir tik keli speciali 
traukiniai yni valdomi kariuo
menės, kad pristačius reika Ii il
giausio maisto.

Ministeriai rašo atsakymų 
sovietų Rusijai.

Lenki-

DIDELIS STREIKAS 
ITALIJOJE.

MILANAS, Italijoj, vas.
- 200,000 darbininkų, dirban
čių chemikalų dirbtuvėse, įskai 
tant 60,000 darbininkų, dirban
čių prie gaminimo vaistų, su
streikavo šiandie reikalaudami 
pakėlimo algos ir vienos savai
tės vakacijų į melus.*

11.

TRANSPORTO DARBININKAI
STREIKUOS.'

AMSTERDAM, Holandijoj, 
vas. 11.—Transporto darbinin
kai paskelbė generalį streiką. 
Streikas prasidės vasario 16 d.

VARSAVA, vas. 11.
jos kabinetas pradėjo svarsty
ti atsakymą ir taikos sąlygos, 
kurios bus praneštos atsaky
mui į sovietų Rusijos pakvieti- 

1 mą taikinties. Tas atsakymas 
bus įteiktas Lenkijos seimui 
pradžioje sekamos savaitės. Jei 
Lenkija atsakys bolševikams 
už 10 dienų, kaip tikimasi, 
svarstymas seime bus trumpas.

Trįs svarbiausi dalykai yra 
svarstomi kabineto kaipo pa
matas taikos taryboms. Pir
mam kabinetas pašvenčia daug 
laiko ir paliečia pripažinimą 
nepriklausomybės parubežinių 
šalių tarp Lenkijos ir Rusijos. 
Antras yra apie plebiscitus ir 
trečias pašvęstas svarstymui 
atlyginimų.

Areštavo sindikalistus.
>FI ■ !—

VAIJ^NCIA, Ispanijoj, vas. 
11.—Prezidentai visų darbinin
kų sindikatų Valencijoj ir pen
ki sindikatų prezidentai Seville 
tapo areštuoti šiandie. Valdžia 
uždarė raštinę Valencijos sin
dikatų.

True translation filert witn the post- 
master at Chicago, Iii. Feb. 12, 1920 
<8 reųuired by the act of Oct. 0.1917

LATVIJA PASKELBĖ MUSIŲ 
PALIAUBĄ SU BOLŠEVIKAIS.

Bolševikai perėjo Azovo jurų 
Denikinui bėgant.

True translation filed wlth the post 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as recjuircd by the act of Oct. 6. 1917

1,400 DENIKININKŲ ŽUVO 
ANT TRANSPORTO.

Patįs kareiviai paskandino 
savo bėgančius oficierius.

LONDONAS, vas. 11.—Iš Ry
gos šiąnakt pranešama, kad 
mūšių paliauba tarp Latvijos 
ir bolševikų jau yra paskelbta.

Karės ofisas paskelbė, kad 
bolševikai pietinėje Rusijoje 
perėjo Azovo jurų ir jiems pa
sisekė gauti atramą pietrytinia
me pakraštyje tarp Dono ir 
J ieva upių.

Pasak Maskvos bevielųiės ži
nios, likučiai gen. Denikino ar
mijos traukiasi pietų link. De 
nrkinas išvažiavo į Jaltą.

Vrangel vieton Denikino.
BUDAPEŠTAS, vas. 11.—At

vykę iš pietinės Rusijos žmo
nės sako, kad vieton gen. De
nikino tikrąjį komandavimų 
užėmė 30 m. generolas Vran
gel. Jo kazokai jau nuo senai 
buvo svarbiausiu ramščiu prie
šinimus bolševikams.

True translation filed wlth the post 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKAS UŽMUŠTAS 
SUKILĖLIŲ KAREIVIŲ.

Kareiviai užmušė, kad neda- 
leidus išliuosavimo.

LONDONAS, vas. 11.—Pasak 
Copenhageno žinios Heroldui, 

admirolas Kolčakas tapo nužu
dytas sukilusių kareivių, kad 
nedaleidus baltagvardiečiams 

kareiviams jį paliuosuoti. Bal
tagvardiečiai jau ėję ant Irkut
sko tikslu Kolčaką išliuosuoti. 
Maskvos sovietai pasiuntė atsi
šaukimų Į Kolčako suėmėjus, 
kad jie pasigailėtų jo gyvas
ties, bet atsišaukimas gautas 
pervėlai.

(Maskvos bevielinė žinia sau
sio 31 d. perdavė ištraukų ofi- 
cialio bolševikų organo Prav- 
da, kuris rašė: “Tik kelios die
nos atgal vyriausias valdonas 
Kolčakas tapo iškeltas ant savo

True translation filed wlth the poM' 
master at Chicago, Ilk Feb. 12, 1920 
is reaulred by the act tef Oct. 0.

JUDENIČIAUS KAREIVIAI 
MIRŠTA NUO ŠILTINIŲ.

NEW YORK, vas. 11.—Pa
sak gautos kablegramos nuo 
antibolševikų spėkų atstovo Pa 
ryžiu j e Basi Ii Maklakov, liku
čiams gen. Judeničiaus armi- 
os gręsia visiškas išnaikinimas 

šiltinėmis.
Viso iš Judeničiaus spėkų pa 

iko tik 2,000 oficierių ir 18,000 
tareivių ir nėra nė vieno karei
vio, kuris nesirgtų šiltinėmis 
ar kitokia liga.

""rtie translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as required by the m of Oct. 6,1917

TAUTŲ LYGA PRADĖJO 
POSfiDJ LONDONE.

GITLOW NUTEISTAS 10 
METŲ KALĖJIMAN.

Neduoda atnaujinti bylos . 
nagrinėjimą^ ir jį išgabenta 

kalijiman.

Municipaliuose rinkimuose 
jie laimėjo daugelį miestų.

zacijos kasyklųl
PREMIERAS TAM 

PRIEŠINASI.

reikalavimai 
atmesti

vas. 11.—Ben-NEW YORį 
jamin Gillo\yį buvęs legislatu- 
ros narys ir Revolutionary Age 
administratoipis augščiausiojo 
valstijos teii 
šiandie nuo 5 iki 10 metų val
stijos kalėjimam. Keletu die

nų atgal jis buvo rastas kaltu 
peržengime ' kriminalės anar
chijos įstatymų ir duota didžiau 
šia galima įstatymais bausmė. 
Kaltinama jį buvo tame, kad jo 
vedamam laikraštyje buvo ra
ginama nuversti valdžių.

Gitlofrv advokatas pareikala
vo naujo bylos nagrinėjimo ir 
atidėjimo bausmės, bet teisė

jas abu reikalavimus atmetė ir 
neteistąjį tucjaus išgabenta 

Si n g Sing kalČihnan.

[o tapo nuteistas

True translation filed wlth the post
ui aster at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
ts reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJOS KAREIVIAI 
PLAUKIA DĄLMATIJON.

TRIESTE, vas. 11.—Du pul
kai Italijos kareivių, kartu su 
keliomis tataMejoniis lengvo
sios artilerijos, > išplaukė iš čia 
į Dalmatijos luistus. Jų trans
portai buvo lydimi (eskadros 
naikintojų.

-te—
Nori priverst visus dirbti
RYMAS, vas.ML^Visi sveiki 

Italijos piliečiai, nuo 20 iki 65 
metų amžiaus, turės dirbti, su
lig nepriklausomo socialisto

MADRIDAS, vas. 9.—Nežiu- 
rint netikusias rinkimų siste- 

,mos Ispanijoj ir viešpataujan
čių suktybių rinkimuose, socia
listams visgi pasisekė laimėti 

daugelyj mažesnių miestelių 
municipaliuose rinkiniuose, ku
rio įvyko visoje Ispanijoje pe
reitą nedėldienį. Daugelyje 
miestų socialistai pilnai valdys 
miestų tarybas, o kitur jie 
darys didelę opoziciją.

Republikonų partija liko be
veik nušluota; ji laimėjo vos 
viename ar dviejuose miestuose.

Lloyd George remiasi Trockiu 
priešinimėsi nacionalizavimui 

anglių kasyklų.

su-

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as reąuired by 1 Jie act of Oct. 6,1917

Amerikiečių šelpimas
AMERIKIEčIAI MAITINA

• 3,000,000 VAIKŲ.

Vienoj Austrijoj maitinama 
225,000 vaikę.

VIENNA, vas. 8.—Nuo Bal
tijos iki Adriatiko, plačioj juo
stoj kur vakarai susiekia su ry-^ 

» tais, 3,000,000 vaikų kasdien 
eina į “Americanisch” virtuves. 
Austrijoj šelpimo organizacija 
imaitina 225,009 vaikų, įskai
tant 70,000 labai Išbadėjusių.

(Lieut. Stockton, kuris vedfi 
darbą Austrijoj sako, kad jei 
jis turėtų reikalingų pinigų, jis 
maitintų apie 300,000 vaikų 
Viennoje po vieną valgį į dieną 
ir bandytų jiems duoti daugiau 
negu vteną valgį drenoj. Dabar 
gi maitinamieji gauna vieną 
porciją į dieną, kuri maistin
gumu priligsta kvortai viduti-

Giovanni Lombardi įnešto par- pjeno> Vaikai būna nuo-
lainente biliaus. Jis vadina 
tuos įstatymus kaipo “taksus 
ant tinginystės.** Žmonės, kurie j 
gali dirbti, bet nedirbs, turės ‘ 
mokėti dideles pabaudas.

Tuo-bildu įgytieji pinigai, bus 
panaudojami užlaikymui nega
linčių dirbti ir palaikymui žem
dirbystės kolonijų, į kurias vi
si sveiki, bet nedirbantis žmo
nės bus siunčiami.

frue translation Hled wlth the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 12, 1920 
as reąuired by the act of Oot. 6,1917

SOCIALISTAS IRGI TARP 
KALTINAMŲJŲ.

LONDONAS, vas. 11.—Sovie
tų valdžios bevielinis praneši
mas iš Maskvos sako:

“Pasak gautos iš Novorossy- 
sko žinios, kada liuosnorių (De 
nikio o) transportas Karatin su 
oficieriais ir valdininkais ir jų 
pačiomis ir vaikais, skaičiuje 
1,400 žmonių, išplaukė iŠ Ma- 
riupol (Ekaterinoslavo gub.), 
prie kurio artinosi bolševikai, 
tai liuosnoriąi kareiviai, užpy
kinti tuo, kad jie tapo palikti 
užpakalyje, pradėjo šaudyti į 
laivų. Šovinis pataikė į katilų 
ir transportas paskendo su vi
sais ant jo buvusiais žmonė
mis.“

True translation flled wtth the pnM- 
mnster at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as required by Ihe act of Oct. 6,1917

Mannerheim gavo dovanų.

HELSINGFORS, vas. U.— 
Gen. Mannerheim, buvęs Fin- 
landijos premieras ir koman- 
duotojas finų baltagvardiečių, 
gavo 6,700,000 finiškų markių,, 
kurios tapo suaukautos jam 
žmonių atlyginimui už jo pasi- 
tarnavimą laike karės su bol
ševikais.

Talkininkų laivai veikia. .
KONSTANTINOPOLIS, vas.

9. —Vėliausios žinios iš Ode- 
ssos sako, kad miestas pakliu
vo į bolševikų rankas vas. 7 d.
10, (XX) pabėgėlių yra laivuose 
uoste. Rusų oficieriai ir kiti 
pabėgėliai eina mažais būreliais 
į Tirasvol, ant Rumunijos ru- 
bežiaus.

Anglų mūšio laivas Ajax, 3 
anglų naikintojai ir franeuzų 
kanuolinis stovi uoste. Anglų 
kruizeris Ceres traukia laivą su 
pabėgėliais į Varną, Bulgarijo
je. Italų laivas su pabėgėliais 
davęs signalų, kad jį patiko ne? 
laimė ties Serpent sala, Juodo
se jurose.

Gabenimas reikmenų 
sulaikytas.

Visas gabenimas reikmenų į 
pietinę Busiją tapo laikinai su
laikytas paliepimu vietos talki
ninkų uosto valdžios, kuri atsi
sako praleisti laivus į Juodąsias 
juras.

Keletą dienų atgal į čia atvy
ko Amerikos laivas Sangamon, 
kuris veža 1,000 tonų drabužių,

Posėdžiai bus slaptys.

LONDONAS, vas. 11.—Tau
tų lygos taryba formaliai ati
darė savo posėdį šiandie vidur
dienyj. Anglijos atstovas Bal- 
’our yra pirmininku.

Susirinkime buvo atstovau- 
amos šios šalįs: Belgija, Bra

ziliją, Anglija, Francija, Grai
kija, Italija, Japonija ir Ispani
ja./-'.

Balfour apie nuosprendį lai
kyti posėdžius slapta paaiškino:

“Mes nusprendėm, kad smulk 
menos musų darbo negali būti 
tinkamai atliktos atvirame su
sirinkime.“

Jis užreiškė, kad jei tarybos 
darbas butų sėkmingas, yra pa 
geidautina ir net reikalinga, kad 
smulkmeniški svarstymai butų 
atliekami su pilna laisve.,

Buvęs ministerls žada pasi 
duoti talkininkams.

BERN, vas. ll.-rBuvęs Ba
varijos didžiumos socialistų mi- 
nisteris Auer stebisi, kad jo 
vardas yra sąraše vokiečių, ku- 
rflų išdavimo reikalauja talki
ninkai. Jis paskelbė, kad jis 
nutarė liuosu noru pasiduoti.

Keletas iš žmonių surašė jau 
yra mirę.

IDAHO RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

Pasimirė garsi šokėja.

Jau tik šešių valstijų bereikia 
ratifikavimui.

BOISE, Idaho, vas. 11.—Ida- 
ho valstijos legislatura šiandie 
ratifikavimo moterų balsavi
mo priedą prie federalės kon
stitucijos. Leigislaturos posėdį 
sušaukė specialiai šiam reika
lui, gub., Davis; senatas ratifi
kavo priedą 29 balsais prieš 6, 
o atstovų butas vienbalsiai.

Idaho yra 30 valstija ratifi
kavusi tą priedą. Reikia, kad 
jį ratifikuotų dar 6 valstijos 
pirm negu jis įgalės įeiti galėn. 
Kada 36 valstijos ratifikuos 
priedą ir priduos Wasldngtono 
valdžiai ratifikacijos certifika- 
tus, tada moterįs gaus balsavi-

PARYŽIUS, vas. 11.—Garsi 
savo gražumu šokėja Gaby Des- 
lys šiandie pasimirė ligonbuty- 
je. Ji jau nuo senai sirgo ir 
jai padaryta daugybė operaci
jų. Savo šokimu ji nušokino 
nuo sosto Portugalijos karalių 
Manuelį: ji taip jį užžavėjo, kad 
jis nė nepasijuto, kaip neteko
visų turtų, kuriuos jis jai atl-i mo teises po oąetų laiko ©uo 
davė ir pats nusirito nuo sosto, tos dienos.

dugniai daktarų išegza minuo
jami ir sulig to padalinami į 
keturias klesas. Klesa A yra 
normalė, klesa B yra nedamai- 

rtinama, klesa C yra išbadėjusi 
iki tokio laipsnio, kad gręsia 
liga ir klesa D yra išbadėjusi 
ir serganti. Iš 50,000 išegzami
nuotų vaikų 96 nuoš. priklau
so B ir C klesoms.

Badavimas Viennoje nevei
kia taip kaip Indijoj, kur žmo
nės miršta nuo stokos maisto. 
Viennos vaikai suserga džiova 
ir miršta, bet jie retai miršta 
iš bado.

Suprantama, pirmiausia yra 
maitinama klesa D ir tada kle- 
sos C ir B yra priimamos vir
tuvėje. Slinku permainyti vai 
kų klasifikaciją, ypač iš klesos 
B į klesų A, bet tas daroma pe
riodiškai, kad padarius vietos 
tiems, kurie laibiau reikalingi 
pašelpos.

Nesenai išegzaininavus vienų 
kvartalų Viennoj pasirodė, kad 
nuo 6 iki 8 nuoš. vaikų gauna 
tik vienų valgį dienoj, arba treč 
dalį to, kas reikia, kad vaikas 
augtų ir butų sveikas. Iš to ga
lima matyti, kad jei Amerikos 
pagelba butų sustabdyta, ji at
neštų liūdnas pasekmes Austri 
jos vaikams. Dabar turimi pi
nigai ir reikmenis leis maitini
mų tęsti iki rugpjūčio mėn.

Pereitų pėtnyčią 600 tonų 
Amerikos maisto gauta iš Rot- 
terdamo ir dar 5,000 tonų, ga
benama iš to uosto. Maistas 
beveik visuomet būna geras. 
Nesiskundžiama apie jau gau
tus 80,000 tonų. Iš 3,000 tonų 
sutirštinto pieno tik apie tuzi
nas blokinių buvo surugę.

TRIS KUNIGAI AREŠTUOTI. 
FRESNO, Cal., vas. 11.—Trįs 
kunigai, kaltinami laikyme pe
reitų nedėldienį pamaldų, kad 
yra prasižengimu prieš uždrau
dimų laikyti viešus susirinki- 
jmus, dėlei čia saučiančios in- 
fluenzos, tapo areštuoti.

LONDONAS, vas. 11.—WiH- 
iam Brace, prezidentas South 
Wales angliakasių federacijos 

kalbėdamas šiandie atstovų bu
te įnešė priedą prie atsakymo į 
karaliaus kalbą nuo sosto, kad 
butų išreikštas apgadavimas, 
jog kalboje nebuvo jokio pa
siūlymo apie nacionalizavimą 
kasyklų, kaip tą patarė pačios 
valdžios paskirtoji tyrinėti an
glių padėtį komisija. Jis sakė, 
jog angliakasiai manė, kad vai 
džia priims visus komisijos 
rekomendavimus.

Brace užreiškė, kad nacio
nalizavimas kasyklų nereiškia 
biurokratišką kontrolę, kadan
gi kasyklas valdys valdžia an
gliakasiai ir publika ir nė vie
na tų dalių nebus didžiumoje, 
taip kad viena pusė niekad ne
galės pati kontroliuoti kasyklas. 
Beto nacionalizavimas nereiš
kia, kad kasyklos bus konfis
kuotos, bet už jas bus užmokė
tas tinkamas atliginimas. Išga
benimas prie nacionalizavimo 
kasyklų bus taip pat laisvas, 
kaip ir dabar, o iškasimas ang
lių dagi padidės, nes angliaka
siai noriau dirbs valdžiai, negu 
privatiniams interesams. Jis 
perspėjo valdžią, kad valdžia 
gali suviLkinti nacionalizavimą 
kasyklų^ b t vistiek to negalės 
išvengti? nes iiž tą stoja visos 
šalies darbininkai, kurie yra nu 
sisprendę kovoti ir laimėti tai.

Atsakydamas į tai Lloyd 
George pasakė, kad negalį bū
ti nacionalizacijos be biurokra
tijos ir pašiepė tą nuomonę, kad 
anglių produkcija padidės na
cionalizavus kasyklas, nes ang
liakasiai noriau dirbs valdžiai.

Po to premieras pasirėmė 
Trockio žodžiais, kad eksperi
mentai su nacionalizavimu pra
monės nepavyko bolševikams 

ir bolševikui turėjo griebties 
darbininkų konskripcijos. Bet 
čia tuoj atsiliepė keli balsai: 
“Ačiū tavo kariavimui.”

Premieras toliaus prirodinė
jo, kad nacionalizavimas suma
žins skatinimą dar labiau vysty 
ti kasyklų industriją, kartu ne
panaikindamas spekuliacijos, 

apart konfiskavimu, kas yra 
pavojingu lošiu. Esą angliaka
sių federacija nori viską kon
troliuoti, o jais viską pavesti 
butų pavojingu dalyku ben
druomenei.

Kaslink angliakasių ir unijų 
grąsinimo priversti nacionali
zavimą kasyklų, tai jei tas įvyk
tų, tai, girdi, butų panaikinta 
laisva valdžia ir tokiame atsiti
kime valdžia kovotų iki pačiam 
galui.

Brace pasiulytasai priedas 
tapo atmestas 329 balsais prieš 
64.

NE VISOS ŠVEICARIJOS 
MOTERIS GAUS BALSAVIMO 

TELSES.

Du kantonai atmetė moterų 
balsavimų.

JIE PADUOTI PRĘZIDENTUI 
WILS0NUI.

Bet turbut ir prezidentas juos 
atmes ir pasiūlys arbltraciją.

WASHINGTON, vas. 11.— 
Išrodo, kad gali būti streikas 
vienos ar daugiau geležinkelių 
darbininkų unijų, ar net ir vi
suotinas streikas. Tai pasiro
dys po prezidento Wilsono nuo
sprendžio.

Generalis geležinkelių admi
nistratorius Hines šiandie įtei
kė geležinkeliečiams savo atsa
kymą, kuriame jis atsisako iš
pildyti darbininkų reikalavimą 
pakelti algą nuo 5 iki 40 nuoš. 
SaVo atsisakymą jis pamatuoja 
tuo, kad valdžia už poros sa
vaičių atiduos geležinkelius pri 
vatinėn nuosavybėn ir ji nenori 
panešti dar daugiau išlaidų. Jis 
savo atsakymu užbaigė visas 
tarybas su geležinkelių darbi
ninkams, bet vienok jiems pra
šant jis pavedė visą dalyką pre
zidentui Wilsonui, kuris duos 
galutiną atsakymą.

Abelna nuomonė administra
cijos rateliuose yra, kad ir pre
zidentas Wilsonas parems ge
ležinkelių administratorių 

Hines ir irgi atsisakys j>akelti 
algą, bet vieton to pasiūlys, 
kąd geležinkeliečiai paduotų 
savo reikalavimus arbitracijos 
tarytai kai}) tik geležinkeliai 
bu* perduoti privatinėn nuosa
vybėn. T< kitA aibitracijos ta
ryta bus su 
grėsė svarstomais įstatomais ir 
prezidentas veikiausia ją pasiu 
lys kaipo išeitį iš tos kritiškos 
padėties.

Ką geležinkeliečiai darys, jei 
ir prezidentas Wilsonas atsisa
kys išpildyti jų reikalavimus, 
jie nesako, kol nėra prezidento 
atsakymo. Vienok jie nemano 
laimėti algų pakėlimo kada ge
ležinkeliai bus atiduoti jų savi
ninkams ir jie visai nepasitiki 
šildomąja arbitracijos taryba.

Ar bus streikas, jei reikala
vimai bus atmesti, dar negali
ma nuspręsti. Pavieni unijų 
viršininkai kalta apie streiką, 
bet viršininkai visų keturių ge
ležinkeliečių brolių, ypač train- 
nienų brolijos prezidentas Lee 
tvirtina, kad generalio streiko 
nebus. Jis taipjau užginčija 
gandams, kad jis grąsino vald
žiai trainmenų streiku.

Hines atsakymas yra labai 
taikus. Jis pripažįsta, kad dar
bininkams reikalingas yra pa
kėlimas algos, bet negalįs pri
imti naujų didelių išlaidų, ka
da valdžia tuoj pasiliuosuos nuo 
valdymo geležinkelių.

MAYORAS SUSIPEŠĖ 
KUNIGU.

CHAMPAIGN, III., vas. 11.— 
Sidney mayoras Epperson su
sitiko ant gatvės kun. Harrls iš 
Champaign ir susiginčijo apie 
Influenzos patvarkimus ir kad 
kunigas tiems patvarkimams 
priešinasi ir juos laužo. Kįlo 
peštinės ir kunigui šiek tiek te
ko. Mayoras tajio areštuotas 
ir nutaustas, o piliečiai užmo
kėjo bausmę. Vėliau mayoro 
sūnūs susiliko kunigą gatvėje 
ir gerokai jį apmušė. Sūnūs 
taipjau tapo areštuotas ir nu
baustas, bet žmonės užmokėjo 
pabaudą. Kun. Harris dabar 
sugrįžo namo ir dėkavoja Die
vui, kad daugiau Eppersonų 
nebėra.

kon

BERN, vas. 11.—Moterų bal
savimas tapo pereitų subatų 
laikytame referendume atmes
tas dviejuose kantonuose—Zu- 
richo ir Baselio. Zuricho kan
tone už moterų balsavimų pa
duota 22,000 balsų, o prieš— 
88,000. Baseflto kantone tik 
60 nuoš. ] 
balsavime ir už moterų balsa
vimų tiko paduota 7,000 balsų, bilių, kuris leistų išdirbinėti tr 
o prieš—12,000. pardavinėti 5 nuoš. alų,.

WASHTNOTOiN.^- Atstovas 
balsuotojų dalyvavo j Vare, rep., paskelbė, kad seka- 

- mam kongreso posėdyj jis įneš
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5 Kas Dedasi Lietuvąj

Apie Politinę padėtį 
Lietuvoj.

(Yra tai Memorialas, kuri Lie
tuvos Socialdemokratai per savo 
pasiuntinius, dd. VI. Požėla ir A. 
Janulaiti, 18. X. 19 įteikė Vo
kiečių Nepriklausomąjai Social
demokratų Partijai, kad ji susi-, 
pažintų su esamąja politine situ
acija Lietuvoj. Memorialą gavo- vAIrinAiu Vnlha ro!vfn' vi.rfi-
mų darėmės patįs. — N-nų Red.), akcini

NAUJIENOS, Ketvergaa, Vasario 12,1920
pavartoti savo interesams ir jo 
turtus išnaudoti.

Del to tai Lietuva ir turėjo 
kovot su bolševikais.

tuvos žmonėms lenką vesti su 
lenkais. Dalykai susidarė taip, 
kad kova prieš lenkus supuola 
kartu su kova prieš reakciją. 
Didžiule Lietuvos dvarininkų 
dalis aiškiai palinkus Lenkams. 
Norėdami savo dvarus ir savo

elgiasi kaip tinkami su lietuvių 
turtu, ne 'lik vagia, piešia ir 
šiaip visokiais budais kankina ir 
be te jau sunkiai karo metais 
suvargintus žmiones, bet dar ir 
sistemačiai trukdo valstybes 
atstatymo ir jos susitvarkymo
darbą -- nors Vokietija buvo privilegijuotą socialinį padėji- 
pirma šalis oficialiai pripažįnu- išlaikyti, jie žiuri į Lenkiją 
si Lietuvą kaipo savarankę ne- kaipo į savo gelbėtoją ir kvie- 

me vokiečių kalba rašytą; verti- priklausomą valstybę. Visos re- čia lenkus, kad jie Lietuvą pri-
ir kontr-revoliucinės' jungtų prie Lenkijos. Supran-

1 sriovės, visi Lietuvos nepriklau- tanias dalykas, kad toks prijun- 
somybės priešai randa vokiečiuo 1 girnas reikštų sustiprinimą re- 
se uoliausių sau rėmėjų. Rusų akcijos Lietuvoje. Kova su Len-

■ rai su Pabaltės baronais, -did- socialiniu žvilgsniu, kova prieš 
žiausios'paramos turi vokiečių ! junkerių įsigalėjimą; tą kovą 
kariuomenėj.

Pirmiau visur viešpatavo to-1 
kia pažvalga, kad mažosios tau
tos tai esančios tik ųuantite ne- 
gligeable; kad žemė priklausan
ti tik galingosioms didžiulėms 
tautoms, kurių interesams ma
žosios tautos turinčios tarnauti. 
Pasaulio karas ir čia pagimdė 
kitokį dalykų supratimą. Išmo
kė kitaip spręsti apie mažasias 
tautas ir pripažinti joms būties 
teisių.

Tos savo būties teisėms išlai
kyti, Lietuvos žmonės turėjo 
vesti sunkią kovą su Rusų bol
ševikais, kurie ne tiek stengėsi 
Lietuvą padaryti dirva savo tak 
tikai, kiek durtuvų pagalba pri
kaustyti ją prie Rusijos, ir ypač, 
kad pasiplėšus iš Lietuvos mais
te ir šiaip visokių gyvenimui 
reikalingų daiktų, neatsižvel
giant į tai, kad ir be to kraštas 
buvo visai nuvargintas ir iš
čiulptas. Savo viešpatavimo 
laiku jie tečiaus neįstengė Lie
tuvos darbininkų klesos pavilio
ti savo pusėn; nemokėjo išriš
ti taip opų žemės klausimą; ne
sugebėjo dagi dvarininkų vieš
patavimą pašalinti. Ištikrųjų, 
jiems ir rūpėjo ne tiek tie daly
kai, kiek tai, kad galėtų kraštą

KUOMET okupacijos metais 
musų krašte siautė aršiau- 

patavimas — nes ne kas kita ; 
buvo ta okupacinė valdžia, —1 
Lietuvoj nebuvo nė vienos žmo
nių klesos, išskiriant nebent at
skiras spekuliantų grupes, kuri 
butų buvus palanki vokiečiams. 
Tiesa, tam tikra liberalinių poli- 
tikautejų dalia į padarytas kraš 
tui nuoskaudas žiurėjo kaipo į 
neišvengiamą karo laikais bū
tinybę; jie raminosi tuo, kad tai 
esanti tik laikina nuoskauda, ir 
tikėjosi, jog ilgainiui vokiečių 
su lietuviais santikiai pagerėsią. 
Laikui bėgant betgi ir tos gru
pės ėmė vis labiau ir labiau su-j 
k ties nuo vokiečių, ir šiandie 
jau vargiai begu rastum Lietu
voj žmogų, kurs nors kiek be
botų Vokiečiams' palankesnis. 
Nežiūrint, kad lietuviai visados 
didžiai gerbė vokiečių mokslą 
ir kultinu, visa tai, ką per šią 
metų eilę jie patyrė nuo vokie
čių, pamokė juos — geram ar 
blogam

O to priežastis yra tokia, kad 
vokiečių politika Lietuvoj, dagi 
po militarinių jų jėgų sutriuški 
nimo, ir dagi po įvykusio Vo
kiečiuose revoliucinio pervers
mo, ne trupučio neatsimainė. 
Kaip pirma, taip ir dabar, kur 
tik dar užsilikę vokiečių valdi
ninkai šeimininkauja, visur tebe 
siaučia teroro viešpatavimas. 
Vokiečiu kareiviai visur netik c

sios rųšies junkerių vieš- reakcionieriai, veikiau lįs bend- kų aiieksionislais tuo bildu yra,

ko kita.

j visų-pirma veda Lietuvos darbi- 
'ninkai ir mažažemiai ūkininkai, 
i kurie sudaro patį lietuvių sa- 
1 va norių kariuomenės branduo
lį. Kova begalo sunki, ypač dėl 
to, kad stoka pinigų ir ginklų. 
Kas buvo galima parsigabenti iš 
Vokietijos, toli gražu nepakako, 
o paskutiniuoju laiku ir tasai 
šaltinis mums tapo uždarytas.

Tokiame pat padėjime yra ir 
Lietuvos kaimynai’ - kitos taip 
vadinamos “Pakraščio” valsty
bės. Tat visai supraniurnas da
lykas, kodėl lietuviai stengėsi su 
tomis valstybėmis — Latvija ir 
Estija — artesnių ryšių užineg- 
sti.

Antanta išdalies suprato, kad 
los apsireiškiančios tendencijos 
reikia išnaudoti. Tikrenybėje 
betgi ji beveik nieko toms Pa- 
baltės valstybėms nepadėjo. Ne
skaitant kai kurių pasičialipy
nių Estams, nė viena tų valsty
bių negavo nė jokios iš antantes 
paramos nei ginklais, nei pini
gais. Ji dagi Ilgšio! atsisakė 
pripažinti jas savarankėmis 

valstybėmis. Tik paskutiniuo
ju laiku bent Anglija pripažino 
de f acto Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Ir dėlto antantes žmo
nės Lietuvoje iki šiol nelabai

I

mėgiami. ; menės labai • rai 
numanė, kad mutantą tyčia lei
do volkiečių kariuomenei įsi
veržti i Pabaltę, kad tuo sustip
rinus baronų, viešpatavimą tame 
krašte. Visas Latvių ir Estų 
pastangas tų baronų viešpatavi
mo atsikratyti ir. vokiečius iš 
savo krašto išvyti antanta, kiek 
galėdama, trukdė. Delio žmo
nių ūpas negalėjo Imt antanta i 
palankus.

Vokiečiai dangstėsi tuo, kad 
buk jie einą kovoti su bolševi
kais, ir lųo tikslu buk jie turį 
stovėti Pabaltės krašte. Tečiaus 
visa jų politika — o ji, be abe
jo, buvo Bėrimo valdžios diri
guojama, arba bent jos prita
rimą—siekėsi te, kad, prieš 
žmonių valią ir jų interesus, su
sisukus sau stiprų tose valsti
jose lizdą, Rusijos reakciją pa
stačius vėl prie vairo ir Pabal
tos krašto valstybių savaranky- 
bę sutriuškinus. Su bolševikais 
jie. ne tik nekovojo, bet dar tru
kdė Pabaltės šalims kovoti su 
jais; visa, ką jie darė, tai tik 
stengėsi savo reakcinių tikslų 
atsiekti. Del to tai lietuviai, o 
ypač estai ir latviai ėmė žiūrėti 
į vokiečius kaipo į savo priešus; 
jų, širdyse išnyko paskutiniai, 
kurie dar buvo likę, simpatijos 
krislai vokiečiams. Prieš vis at
viriau apsireiškiančią vokiečių 
politiką atiduoti Pabaltės kraš
tą j vokiečių baronų nagus, ga- 
lų-gale antanta padarė savo 
spaudimo. Tuo tarpu ir Pabal
tės valstybės kiek sustiprėjo ir 
ėmė daryti pastangų savomis 
jėgomis išvyti iš savo kraštų 
rusus, kurių interesais vokiečiai 
kovojo. Tuo budu Pabaltės val
stybės atsidūrė vėl kai-kuriame 
priešingume su antanta, nes 
antante vis dar norėjo išnaudo
ti vokiečius kovai su bolševi
kais. Bet kadangi vokiečių poli
tika buvo visai kitokia, ką jau 
ir antanta ėmė pastebėti, o bol
ševikų stūmimas aitgal buvo be
veik vien pačių Pabaltės vals
tybių darbas, tai dabar jau ėmč 
ir antanta su jomis šiek-tiek 
skaityties. 'VAt ’ ' !■ > ■*' ■

Del tų valstybių'interesų toly
gumo ir dėl jų tolygios politines 
padėties, iu reikalas sudaryti 
tarp savęs tamprų ryšį yra su- 

prantanias ir gal greitu laiku j- 
vyks.

Šiaip ar taip, Lietuva yra tvir
tai pasiryžusi savo nepriklau
somybę išlaikyti. Izoliuota (nuo 
kitų atsfkkyrus) tečiaus ji negal 
laikyties. Su kuo gi ji turi dė
ties?
x Atsižvelgiant į dabartinę da
lykų padėtį, negali būt nė dal
bos apie tai, kad Lieltuva galė
tų glausties prie Vokietijos. 
Be to, polillikos žvilgsiu būti, 
neišmintinga j ieškoti globos 
valstybes, kuri militariškai tapo 
sumušta. Nei jukeriai, kurie iki 
šiol Lietuvoj viešpatavo, nei 
paskutinių laikų Noskės politi
ka, kuri junkeriais rėmėsi ir 
kuri išdavė visą darbininkų kle- 
są ir demokratiją (ne tik vo
kiečiu, bc/l taipjau ir Rusu, ir

li laukt ne jokios sau simpati
jos. Savo padėjimu, Lietuva 
butų galėjus būt labai naudinga 
vokiečiams kaipo pereinamasai 
kelias tarp Vokietijos ir Rusi
jos, beiti vokiečių spėkos ir prie
vartos politikai sunaikino visai 
diegus tiems geriems santy
kiams, kurie butų galėję iš to 
išsivystyti. Ir negalima laukti, 
kad dalykai čia kitaip virstų, 
kol Vokietijoj neįvyks galutinas 
perversmas ir jos politika ne- 
pakryps į tikrai demokratines 
vėžes.

Del menkos simpatijos antan
tes valstybėms, negali būt kal
bos apie glaudimąsi Lietuvos 
prie kurios nors jų. Taipgi ne
gali būt kalbos nei apie dėjimą
si prie Rusijos, nes ta'liai reikš
tų žlugimą Lietuvos kaipo sa
varankės valstybes.

Butų dar viena galimybe: 
Lenkija dabar nori būt didele

perialistai, išvien su Lietuvos 
dvarininkais stengiasi sujungti 
L teitu vų su Lenkija. Mat Lietu
vos dvarininkai, kaip jau minė
jome, tikisi tuo budu išlaikyti 
savo dvarus ir savo galių, ku
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SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepav • 
veiksiu.

Mane kankino vidurių nc- 
(Urbimas pilvelio nuslab- 

. skilvio nemalinias 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydaįnas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Gcradčjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma

tvirti tai fiauilokile SALUTES BITTERĮ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 

ii- t-vi i-tiiuirj t-aiirnemj < muskulų), yi-a lubui naudingu
nuo influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par- 
davinčlijkaip aplickosc, karčiamosc ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, a jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order, dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

rieius iš Lietuvos demokratijos 
grūmoja pavojus. Lenkai buvo 
taip tvirtai įsitikinę, kad Lietu
va pareisianti prie Lenkijos, 
jog į Lidluvą jie kitaip ir nežiū
rėjo, kaip tik kaipo į busimą 
Lenkijos provinciją..Bet aitri ir 
sėkminga kova su lietuvių-len
kų dvarininkais ir atkaklus 
priešinimus lenkų aneksijonis- 
tanis privertė Varšuvą kitaip a- 
pie lietuvius manyti. Taip bent 
pastaruoju laiku iš Varšuvos 
buvo jau propozicija, padaryti 
sąjungą kovai ir atsispyrimui 
prieš Rusiją ir Vokietiją. Tam 
jie pasižada pampinti ginklų ir 
piniginės paramos.

Lietuvos padėtis labai sunki. 
Jos finansai, dėl kovų už savo 
būtį, beveik visai išsisėmę, gink- 
ų ir amunicijos menkai teturi. 
Pagalbos ji iš niekur negauna. 
Jeigu musų valstybė butų žiurė
jus pinigų ir ginklų, ji butų ga
lėjusi daug sėkmingiau kovoti 
ni lenkiškaisiais dvarininkais. 
Lenkų kariuomenė ne gerian
tis, ir ji visur turi darbo, ka
dangi mat Lenkija kariauja su 
visais savo kaimynais. Taigi, 
jei Lietuva butų nors kiek stip
resnė pinigais, jei ji turėtų pa
kankamai ginklų, jai ne sunku 
būdų galutinai lenkų reakcio
nierius sutriuškinti ir jų apeti- 
‘anis Lietuvą aneksuoti padary
ti galą. Tik priešais savo valią 
ir priešais savo interesus Lietu
vos demokratija tegalėtų prisi
dėti prie Lenkijos.

Lietuva sudaro na t u radę jun
gę tarp Vokietijos ir Rusijos, ir 
sąjungoj su kitomis 'Pabaltės 
valstybėmis, ji susitinka čia su Lietuva nebūtų susiaurinta.

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

TeL Canal 2199.
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dideliais uždaviniais. Jeigu vo
kiečių užsienio politika pataptų 
i$tikro demokratine, jei ji pasi- 
liuosuotų nuo visa-vokiečių di
dybės svaigulio, tuomet galėtų 
išsivystyti tie ir natūraliai san- 
tikiai, kurie tarp abiejų tų kra
štų stovi.

Kai dėl lietuvių socialdemo
kratijos pozicijos, turime parei
kšti, kad ji yra griežtai nusista
čius už Lietuvos nepriklauso
mybę. Lietuvos susidėjimo su 
kitais kraštais klausimui ji pri
taria greičiau sąjungai su Pa

baltas valstybėmis, negu su 
Lenkija, nes dėjimuisi su pasta
rąja dvarininkai sudaro didžiau 
šių kliūčių.

Tveriant spalių minesyj Lietu 
vos kabinetą, kuriu įėjo tik pa
žangiečiai ir krikščionįs demo
kratai, sprendžiamos intakus 
turėjo užsienio politika. Beabc- 
jo, spaudimas čia buvo iš an
tai) tos pusės.

Antantes veikimas Lietuvoj 
toli gražu nėra suderintas. 
Prancūzai ir anglai varžosi čia 
dėl didesnės savo įtakos. Ang
lai, matyt, nori turėti Baltiją, 
kuomet franeuzai nori gaut in
takos Lenkijoj. Kaip Francija, 
taip Anglija stengiasi pasigauti 
Lietuvą savo interesų, sferon. 
Anglija tečia-us stengiasi, kad

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

g Burnos svarumas
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar
ba fiuzls, kurios gali būti pavojingiau
sios IR visu žiemos nesmagumu, bei Il
gu. Taigi, prislrengkite ii kalno Ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

į Severa’s :
Antisepsol Į

*
■

(Severo* Antisepaollu). Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir 1 nosį i«- 
mirkStimui Ji* taipgi vartojamas, 
kaipo Mrtiseptijlkas plovimas ž.aiz- 
dams, nusidresklmams Ir odos iKbčri- 
macu, Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose.

vV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tiktos šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime uš 
blle pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi- 

, me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaua. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, IU. 
Atdara nuo 9 ryto Iki 9 vai. Nedė. 

Įlomis nuo 10 iki 4

Iš po sunkios ligos jau sveiksta M. Dunduliene, visiems gerai žino
ma artiste-lošėja; sunkiai sirgo influenza ir-plaučių uždegimu. Daugelis 
pažįstamų ir teatrališkos draugijos, kuriose M. Dundulicnč režisieriavo 
buvo labai nusiminę, nes manė, kad jau neteksim nenuilstančios ir su- 
gabioš scenos vedėjos. Dabar rodos, kad dailę mylinčių draugijų pageli 
davimas išsipildys, M. Dundulienė jau urnai sveiksta ir iškovojus keletą 
savaičių su mirčių (“sako tuoj busiu sveika”) ir jau žada dalyvauti lo
šime vasario 15 d. 1920 m. puikioje Togobočnio Dramoje .‘žmogžudžiai”, 
J. Stančiko svetainėje, Roseland, III.
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Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St, Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos Ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musu 
knygų naujus katalogus; rcikulauda- 
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženkliij.

DAKTARAS NAMUOSE.
t

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiŠkos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

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

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 

217 !4 Capitol St. 
Charleston, West Va.

Telefonas Poli man 858.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Nesiusk Nei Cento<*

Nedaro jokio skirtumo, kas esi, 
ar ūkininkas,, ar darbininkas, ,»r 
mechanikas, — visvien būtinai rci- 
calauji šios patyrusiom pelėdos. Jys 
{plito sutaupyti ir laiko, ir pinigų 
ada, kada jus darote didesnę ar ma

žesnę taisą. Siuva greitai ir stipriai 
kaip mašina, ši pelėda esti kiekvie
no vartojama kiaurai visoj' šalyj. 
Su 20 yardn vaškuoto siūlo kainuo
ja tik 1 dolerį. Pinigų nesiųsk, pri
silak tik savo vardą ir adresą; už
mokėsi kaip daiktas ateis i namus, 
tašyk šiandien. Reikia agentų.

INTER SALES CO.
Sta. D. Box 122. New York, N. Y.
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Laiškas iš Lietuvos
Kazimieras Paplauskas iš 

Smilgių kaimo rašo savo svai
niui Antanui Paplauskui, Chica- 
go, III.

Sveikinu Jumis, mylimas 
svaini, ir duodu žinoti, jog gy
venti sekasi neprasčiausiai. Tu 
riu žemes 22 margu, namus, 
gyvulių, duonos ir prie 
duonas. 1917 metais prieš 
pat Visus šventus turėjome 
dvi veseli. Tai buvo: mano su 
Jūsų šesere ir Andriaus su 
Barzdaičhite iš Šunskų kaimo. 
Andrius turi jau dvi dukteris, o 
vedu dar tebegyvename su čys- 
tom rankom.

Dabar papasakosiu atsitiki
mus Lietuvoje karės metu ir ką 
žmonės nukentėjo. Pabaigoje 
1911 ir pradžioje 1915 metų ka
da rusai mušėsi su vokiečiais, 
tad dangus su žeme maišėsi. Pir 
minusiai prusai užėmė šią šalį. 
Bušai atsitraukė ir lyg Varna- 
budės giriose pasislėpę laikėsi 
prieš vokiečius. Paprasti žmo
nės neturėjome kur dingti. Vie-

1920
n i bėgo j girias, kokius daiktus 
pasiėmę; kiti įsikasė žemėje 
duobes ir medžiais bei žemėmis 
šiaip-laip prisidengę, jose kiū
tojo ir laukė savo likimo

Anuotų trenksmai ir grana
tų ir užimąs buvo tokie baisus, 
jog rodėsi pabaiga svieto artina
si, o kulkos lėkė, kaip lietus; 
namai užsidegdavo; žmonių 
šimtas ant syk puolė negyvais. 
Buvo baisus garsini, o visa žemė 
buvo durnuose paskendusi. Po 
tūlam laikui prusai nustūmė ru
sus už Ygl laukos, tenai jie lai
kėsi per 10 nedėlių. Kada pru
sai nuvarė rusus toliau į Rusi
ją, tada prusai pradėjo imti 
nuo žmonių viską: arklius, kar
ves, vežimus ir kitką. Bagotam 
ar bėdinam, jeigu po vieną kar
vę liko lai buvo labai gerai; iš 
arklių, kuris liko, bent toks, ku
ris paeiti nebegalėjo. Paslėpti 
nieko negalėjai, nes vokiečių bu 
vo pilni laukai. Paskiau čia jie 
išsikasė tokius okopus, kad ro
dėsi, jie iš čia niekad nebeišeis. 
Bet Dievas jiems nepadėjo. Ki
tos valstybės 1918 metais jį 

privertė iš Lietuvos išsinešdin

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

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Painiausieji 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 Anlisepsoliu, 
vartodamas vieną jo dalį/ trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPcršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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ti. Dabar pats lietuviai valdos! 
Turi savo valdžią. Ima vyrus į 
kariuomenę. Turi savo kareivi- 
ją. Ir jau gyvuoja Lietuva. Bet 
priešų ir dabar dar turime pa
kankamai. Pirmas mus priešas 
buvo Rusijos bolševikai; jie bu
vo atėję iki pusei Lietuvos. Bet 
musų broliai kariauninkai at
rėmė jiems šautuvus į krutinės, 
sumušė ir išvarė laukan iš Lie
tuvos.

Kitas musų priešas, tai Prū
sų kolčakininkai; šie buvo užė
mę dalį Lietuvos už Kauno mie
sto. Ir čia musų kareiviai už
puolė ant jų ir išvarė juos iš 
Lietuvos.

Trečias musų priešas, tai 
lenkai. Jie turi užėmę Vilnių, 
dalį Suvalkijos ir kitus miestus. 
Bet kariuomenė, sako, žada pa
vasary varyti ir juos laukan iš 
Lietuvos. Tik Dievas žino, kaip 
jiems nusiseks.

Dabar parašysiu, koks bran
gumas pas mus ir kokie pinigai. 
Rusijos popieriniai pinigai, vi
sai nebeturi vertės, tik prūsų 
rubliai ir markės turi vertę. Ar
klys dabar kainuoja 1,500 iki 
2000 rub., karve apie 1500 rub.; 
rugių pūdas 20 rub.; kviečių — 
25 rb.; avižų — 12 rb.; bulvių 
kartis 10 rb. vilnonus materi
jos aršinas — 100 rub.; čeba- 
tai 155 r. abelnai viskas brangu.

Dabar apie Lietuvos girtuok
lystę. Dingo monopoliai ir ali
nės; nebuvo- kas gerti. Bet žmo
nės pradėjo patįs snapsą daryti. 
Ir pasidaro geresnf, nekaip bu
vo prie ruso. Dirba jo, laka, ti
žia.. .

Iš pūdo ruginių miltų pasida
ro 2 gorčių snapso. Tik valdžia 
labai draudžia. Milicija kai už
tinka, nočynas atima ir baus
mės užrašo 15 šimtų rublių. Mat 
gaspadoriai išvaro rugius į 
snapsą, o bėdni žmonės neturi 
duonos. Sudiev, sudiev! Brolu
žėli. —

S.L.AREIKALAI
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Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

t AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes uz kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

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

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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 pris- i takus.

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

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

VALANDOS: 0—0 ryto, tiktai.

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
===== Išbandyk šį Naują Išradimą------

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

JIEŠKOK PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Hair Tonic (plauką tonikas), tai yra 

veliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais. '

1S1T&MYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

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

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šį kuponą, pa
žymėdami savo vardą ir adresą ir jdėkite 10c ver
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalą.

GYVASAI REIKALAS.

(Rašo Jūsų Laimė).

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

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

Vardas ..................................... ..................................................................

Adresas .....................................................................................................

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų Ir desalnų, 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepralela- 
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 GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNLNG 
SCHOOL

3103 So. Halsted St, Chleago.

Nesenai man teko išsikalbėti 
su vienu musų veikliu organi
zatorium. Jis man sako: “Jus 
užsidarę lyg klerikai klioštoriu- 
je, niekuomet su žmonėmis ne- 
susiduriat, ir neturit mažiausio 
supratimo apie musų liaudies 
reikalavimus. Jus rašote apie šo 
kilis, apie plaukimą, apie meiles 
psichologiją, apie pastabų pas
tabas, o daugiausiai įvairias 
polemikas varote, apie ekono
mines komisijas, apie aukų da
linimą, apie atskaitų neišdavi
mą. Žodžiu, ją,s mėgstate apie 
viską rašyt, bet nieko neparašo
te apie Gyvąjį Reikalą, štai kuo 
met gaunam SLA. organą “Tė
vynę“ su centro sekretoriaus 
bertaininėms atskaitoms, peržiu 
rim skaitlių naujai prisirašiu
sių narių, pasirodo, kad bėgyje 
mėnesio vos po penkis šimtus 
naujų narių teprisirašo. Na, ar 
tai tik tiek turėtų prisirašyti?“

Tai dar ir taip gana gerai, 
kad po penkis šimtus prisirašo. 
Aš mačiau kitų organizacijų at
skaitas, tai nei puse tiek nepri- 
sirašo. Atsakiau aš tam orga
nizatoriui.

Prie kitų organizacijų?—at
šovė man organizatorius. Ar 
tai tamista kitas organizacijas 
nori prilyginti prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje? To
mistą manai, kad tarpe Lietuvių 
yra ir daugiau panašių organi
zacijų? Atmink Tamista; kad aš 
esu jau septyni metai organi
zatorium ir esu aš vienas pri
rašęs penkioliką šimtų naujų 
narių, tai jeigu Susivienijimas 
Lietuvių Aamerikoje butų tik 
tokia organizacija kaip kitos, 
tai aš nieku būdu nebūčiau tiek 
lietuvių prikalbinęs prisirašyti. 
Juk Tamista žinai, kad Susivie
nijimas moka keturių laipsnių 
pomirtinę: $150, $300, $600 ir 
net $1,000. O ką jums duoda 
kokia ten Petrinė ar Joninė ar 
AlgirdinS susaidčs? Pas jumis 
narys numirė, tai draugai turi
te pakrapštyti kišenfus, ir suras
ti ekstra dolarį, likusios našlės 
pagalbai; o kuomet nevisi drau-

gai ant susirinkimų ateina, lai 
biedna moteriške laukia pro tris 
keturis ir daugiau mėnesių, pa
kol gauna keletą dolerių iš jūsų 
draugystės. Pagaliaus gaunat 
po kelis dolerius, biedna našlė 
ir nejunta kur tie pinigai pasi
deda, ir tai kad gauna nuo drau 
gų po dolerį, tai draugai su pa
sididžiavimu tai moterei prie- 
kaišauja, kad šitai mes Tams
tai padarėme auką,' sušelpėm. 
Pagaliaus kiek tokia moteriškė 
daugiausia gauna? Kad gauna 
šimtinę, tai daug gana, na o 
kuomet žmogus priklauso prie 
SLA., tai ištikus nelaimei, jo 
moteris gavusi ant kart tūks
tantinę, jau šį tą gali pradėti, ir 
ji nereikalauja klausyties prie
kaištų nuo draugų, kad šitai aš 
turėjau užmokėti dolerį tavo 
pašalpai, nes nei vienas narys, 
priklausantis prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, ekstra do
lerių nariui pasimirus nemoka, 
ir tai jeigu tik viskas būna ge
roje tvarkoje, tai biedna našlė 
nereikalauja laukti keliolikų me 
nėšių kol draugai suneš po dole 
rį, bet tuojaus kas jai teisingai 
priklauso, gauna trumpame lai
ke.

Kas nežino, kaip galima pri
sirašyti prie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, ar kas yra 
mažai girdėjęs kokia nauda pri
sirašiusieji turi iš šitos organi
zacijos, tegul kreipiasi prie vie
tinės kuopos viršininkų, sekre
toriaus, prezidento, iždininko, 
o ypatingai prie organizato
riaus, tai gyvu žodžiu gaus in
formacijų apie gyvąjį reikalą. 
Jeigu gi butų neparanku kokių 
norint priežasčių delei su vieti
niais kuopų viršininkais susiei
ti ar nežinotumėt jų adreso, krei 
pkitės tiesiai į Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje centro? raš
tinę sekančiu adresu, o gausite 
pilnas informacijas:
Lithuanian Alliance of America
307 W. 30 St., Ne*w York, N. Y.

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

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

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

.. fr A- b U T A-R-A S
CHEMICAL 1NSTITUT1ON J. Baltrėnas, Prof.

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

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,

Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

esi reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savą akis specialistui akių, kuris turi 15 metų 
patyrimo Šv. Vaitiekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jūsų akių 
ir akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. S M ETA N A
AKIŲ SPECIALISTAS

TftMYKIT MANO UŽRAŠĄ
1801 South Ashland Avenue.

Kmpas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas.
Valandos: nuo9 ryto iki 9 vak. Nedėliomis nuo 9, ryto iki 12 dieną.

Telefonas Canal 5335

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo 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.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

8308 S. Morgan St Chicago, Dl.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgaa 
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 263

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. , 

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

vakare Phone Canal 257

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
J

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
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to, ir kitų “Naujienų” nuo- Labai gerai, Šitoks “Laisves” elgimąsi ta Arthuras Brisbane, vyriausias 
monę apie 'Rusijos dalykus. I “Tėvynės” špaltose parašė apie I ištiesų yra taktika: taktika, pa-d ir riebiausiai apmokamas Hear- 

gal kurių lietuviški “komunis- sto laikraščių redaktorius pro
tai” stengiasi visur ir visuo-įnešė streikuojantiems, kad jų 
met įkgsti socialistams. Ir šito-1 reikalavimai tegalį būt išpildy- 
je savo taktikoje jie dažnai pa
sirodo esu aršesniais atžagarei
viais už buržuazijų ir kunigijų.

Vol. VII. -4 Feb. 12, 1920 — No. 36

Subscription Ratss: j

86.00 per year in Chicago.
85.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdiena, iiakiriant 
nedeidieniua. Leidi! a Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
UI. - Telefonai: Ganai 1506.

Metams .............. .
Pusei mėty .. • • < 
Trims menesiams ................
Dviem mėnesiams ••••••.« 
Vienam mėnesiui ...............

Ckicagoje — per Mttotojuat 
Viena kopija ......................

Savaitei ............................... ..

TV 16.00
3.50
1.85
141
.75

Kuomet musų “komunistai” 
nuolatos šaukė, kad Rusi
joje nesą kitokių elementų 
priešingoje bolševikams pu
sėje, kaip tiktai kolčakinio 
plauko atžagareiviai, tai

I “Naujienos” nurodinėjo, jo
gei prieš bolševikus kovoja 
ir daug tikrų demokratų ir 
revoliucionierių, kurie yra 
atkakliausi kolčakinės prie
spaudos priešai. Na, ir da
bar matome, kad šitie de
mokratiški ir revoliucioniš-1 
ki elementai nuvertė patį 
Kolčaką.

Kovodami prieš šituos e- 
lementus, lygiai kaip prieš 
monarchistus, bolševikai pa 
dėjo monarchistams laikinai 
įsigalėt; tuo budu jie patar
navo reakcijai. Ir jeigu re
akcija dabar tapo sumušta, 
tai vėl ne ačiū bolševikams, 
o tiktai ačiū patiems žmo
nėms.

| tai. Senai jau reikėjo tatai pa 
darytu P-nui Račkauskui re
daguojant “Tėvynę”, ji buvo 
plačiai panaudojama agitacijai 
už L. A. Bendrovę: mat, p. 
Račkauskas yra vienas stam
biausiųjų tos Bendrovės šulų. 
Bet jeigu S. L. A. leido, kad jo 
organas butų vartojamas, kaipo 
įrankis tam bizniui remti, tai 
jo pareiga yra nurodyti keistus 
jo vedėjų darbus.

P-as K. šliupas reikalauja in- 
vestigacijos. šitų reikalavimų : 
turėtų paremti SLA. viršinin
kai ir kuopos.

ti tik paties laikraščio savinin
ko, Hearsto.

12
>0 Į Apivaiffa
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GEN. ŽUKAUSKAS VĖL 
SUGRĄŽINTAS.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Skaitytoju Balsai
lUi tiretkktas ktame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
■■UBE

65.00
3.00
1.65 
1J5

PERMAINA “TĖVYNĖS” 
REDAKCIJOJE.

67.00
4.00 

, 100

SE5

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as rrųuired by the act of Oct. 6,1917

Ūkininkai sumu
ša Kolčaką.

Rusijos bolševikai giriasi 
savo “pergale” ant Kolčako, 

ištiesų tai Kolčakų su
mušė visai ne jie, o Sibiro 
ūkininkai. Apie tai seka
mai rašo Amerikos laikraš- 

-čių.koresponckmtas, Frazier 
Hunt, iš vieno Sibiro so
džiaus:

Pasaulis mano, kad 
Trockio randonoji armija 
sumušė Kolčaką. Nieko 
negali būt klaidingesnio. 
Jį sumušė užsidegimas ir 
kova šitų padorių, pras
tų ir malonių žmonių, ku
rie sėdi ir žiuri, kaip aš 
rašau šiuos žodžius.

Jų sūnus pasidavė lais- 
vanoriais aštuoniolika mė 
nėšių atgal, kuomet susi
tvėrė nacionalė Sibiro ar
mija ir kuomet visų viltis 
buvo sudėtos ant Omsko 
direktorijos — ir jų sū
nus buvo tie kareiviai, ku
rie paskui, kuomet atėjo 
Kolčakas, atnešdamas ter 
rorą ir žiaurumą, sukilo 
ir apleido Kolčaką, palik
dami tiktai šešėlį karės 
fronto, kurį butų galėjęs 
pradurti ir blekinis kūdi
kio kardas.

Šiandie jie žino, kad jie 
jau laimėjo kovą prieš 
Kolčaką, kuris randasi so
cialistų revoliucionierių 
valdžios rankose Irkuts
ke ; bet jie bijosi japonų. 
Vladivostoke ir visam ry

tiniam Sibire taip-pat paė
mė viršų sukilimas, vado
vaujamas socialistų revoliu
cionierių, ir valdžia pateko 
į socialistų revoliucionie
rių rankas. Šita valdžia ta
po suorganizuota iš “zemst
vų” atstovų.

Taigi faktai liudija, kad 
'Naujienos” teisingai ap
verk ino atsitikimus Sibire, 
sakydamos, kad ne bolševi
kų jiegos padarė galą Kol
čako viešpatavimui, o Sibi
ro žmonių pasipriešinimas 
jo atžagareiviškai politikai.

Tie faktai patvirtina, be1

Pranas J. Purvis, kuris, 
Račkauskui rezignavus, 
penkis mėnesius redagavo 
vynę” dabar taip-pet pasitraukė 
iš tos vietos. Jisai sakosi stojęs 
į Lietuvos kariuomenę. SLA. or
ganų dabar redaguosiąs S. E. 
Vitaitis.

P-as S. E. Vitaitis kitusyk 
buvo socialistas; paskui pasida
rė “bepartyviškas”. Paskui bu
vo “rimkinės” (kairiosios) tau
tininkų srovės pasekėjas; o da
bar jisai, rodos, stovi viduryje 
tarpe kairiųjų ir dešiniųjų tau
tininkų. “Tėvynės” pakraipa 
vargiai persimainys.

P- 
l>cr 

“Tė-

KEISTAS BIZNIS.
. . .... , ...k. «. .. ■

Šliupas “Tėvynėje” iškeliaK. 
aikštėn gana akyvų paslapčių 
iš Lietuvos Atstatymo Bendro
ves gyvenimo. Ta Bendrovė ne
senai laikė savo metinį susirin
kimą, ir ve ką minėtasai asmuo 
rašo apie jį:

Metiniame susirinkime pa
sirodė, kad tūli nariai buk 
įnešę yra po $10,000 Kadangi 
Šeras parsiduoda po $10, to
kie nariai turėjo, sulyg Bend
rovės įstatų, teisę atiduoti 

1000 balsų metiniame susi 
rinkime. Vienok niekas dar 
nėra pinigais arba savo bran
giomis popieromis $10,000 
įnešęs. Tas dalykas man pu
sėtinai keistas išrodė, todėl 
paklausiau vieno išmint inges 
nių direktorių man tą dalyką 
paaiškinti. Tą jis maloniai pa 
darė. Paaiškinta šitaip: Žino
ma, kad nieks neįmokėjo vi
sus $10,000 grynais pinigais. 
Įmokėta išpradžių tik 10 
nuošimčių $10,000, tai yra 
$1000, o už liekamuosius 
$9000 žmogus duoda Bend
rovei savo notą — mokėda
mas bendrovei nuošimtį už 
tai. O kokį užstatą tasai žmo 
gus duoda, kad jis tikrai da- 
baigs tuos $9000 Bendrovei 
atmokėti? Jis jokio užstato 
neduoda
Jeigu taip, tai kas nors visgi 
turi atsakyti už tai. Atsaky
mas: paiti Bendrovė visu sa
vo turtu atsako. Labai gerai: 
Bendrove visu savo turtu 
atsako už tai, kad tas žmo
gus sumokės $9000, gi bal
sus gauna už tai ne atsakomo 
ji Bendrovė, bet tasai žmo
gus! Riziką ir atsakomybę 
ima Bendrove, balsuoja 900- 
’tai baisais nerizikuojantis, 
neatsakantis, žmogus. Taip 
man bent paaiškinta buvo. 
Paklausus to direktoriaus ar 
tai yra le^alis dalykas — jis 
atsakė i>ran, kad direktoriai 
yra taip nutarę. Bot direkto
riai galėtų kažin ką nutarti, 
tas neparodo dalyko legališ- 
kunio.

man pasakyta

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je akdlbia, kad ji gavusi prane
šimų iš Kauno, jogei generolas 
Žukauskas yra pakviestas vėl už 
imti vyriausiojo Lietuvos ka
riuomenės vado vietų ir kartu 
Krašto Apsaugos ministerio.

Tai reiškia, kad gen. Žukaus
kas ne tiktai tapo sugrąžintas į 
senųjų vietų, o ii* gavo didelį 
paiaugštinimų. Jisai dabar bus 
ir kariuomenės viršininkas ir 
ministeris.

Kiek laiko atgal tasai genero
las buvo prašalįntas nuo Lietu
vos kariuomenės komandos. 
Lietuvos laikraščiai rašė, kad I 
prašaiinimo priežastis yra ta, 
jogei gen. Žukauskas pasirodė 
palankus lenkų įrankis. Jam be 
vadovaujant lietuvių kariuome
ne, lenkų agentai buvo taip įsi
drąsinę, kad net padarė suokal
bį ginklais nuversti Lietuvos 
valdžių ir apskelbti Lietuvų Len 
kijos dalim. Apie du šimtai tų 
suokalbininkų, rodos, da ir šian 
die tebetupi Kauno kalėjime.

Ir pz Galvanausko kabinetas 
dabar vėl stato jį į kariuomenės 
vado vietų ir dagi siūlo jam ka
rės ministerio portfelį!

Grafas Tiškevičius Lietuvos 
atstovas Londone; kunigaikštis 
Radzvila Lietuvos atstovas Var 
šavoje; Liubič de Miloš Lietu
vos atstovas Paryžiuje — o gen. 
Žukauskas karės ministeris Lie
tuvoje. Puiki gadynė lenkų 
ponijai!

VIS JUODINA SOCIALISTUS

Ne tiktai socialistai, bet ir 
protingesni žmonės iš buržua
zinių partijų, smerkia Ncw Yor- 
ko legislaturos reakcionierius 
už prašai i n imą iš jos penkių so
cialistų atstovų.

Bet lietuviškieji “komunis
tai” kas kita. Jų organas “Lais
vė”, anądien minėdama apie tų 
atstovų byla Albany’je, nerado 
geresnio pasakyt, kaip iškoiiot 
Hillųuit’ą ir Socialistų Partiją.

Dabar ji vėl rašo apie tą bylą, 
ir vėl ji niekina socialistus. Šį 
kartą jai davė progos pašmeiž- 
ti socialistus tas faktas, kad ka
talikų universiteto profesorius, 
kun. J. A. Ryan, išreiškė prita
rimą HilląuitTii jo gynime pra
šalintųjų socialistų 
“Laisvė” rašo delei to:

Kuomet katalikių 
džiaugiasi socialistų 
tai aišku, kad (ne tas kunigas 
klysta, bet su tais socialis
tais kas tai bloga yra.
įsidėmėkite, kaip tasai “ko

munistų” organas čia iškreipia 
faktus. Kuomet kun. Ryan pri
taria Hillquit’ui, kaipo apginė- 
jui žmonių atstovų, kurių kons
titucines teises pamynė po ko
jomis pakvaišę kapitalistų at
žagareiviai, tai “Laisvė” sako, 
kad jisai “džiaugiasi1 socialistų 
taktika!”

Ir šitaip begėdiškai ji elgia
si tuo laiku, kada ji pati mato, 
kaip tuksiančių tūkstančiai žino 
nių iš visokių buržuazijos sluo
gam ų viešose prakalbose ir 
sjiaudoje užtaria komunistus 
nuo daromų ant jų medžioklių. 
Buržuazijos protestus prieš tas 
medžiokles ji neaiškina tuo, 
kad buržuazija pritarianti ko
munistų “taktikai.” Bet kada 
žmonės iš buržuazijos protes
tuoja prieš socialistų persekioji
mą, tai ji pasakoja savo skai
tytojams, kad socialistai esu 
buržuazijo's sėbrai.

atstovų.

kunigas 
taktika,

True transtatian filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos Spaudos Žinia]

CHICAGO. — Justicijos de-
I parlamentas, kaip vietos Mote
rų Trade Unioą Lcaigue patyrė, 
siuntinėją po visą šalį vežimų 
vežimus literatūros agituojan
čios prieš darbininkų judėjimą. 
Po priedanga “pieno” gyvenimo 
brangumui sumažinti, moterų 
organizacijos visose Jungtinėse 
Valstijose gauna daugybę tos 

I prieš darbininkų judėjimą at
kreiptos amunicijos. Tarp ko I dvejiem^ 
kita, cirkuliare, pavardytame 
“Valdžios atsakomybė” sako
ma :

“Raukite laukan agitatorius. 
Sėkite, darbininkų klesoj mintį, 
kad agitatoriai nebūtų niekur 
pakenčiami. Apie jų grūmoji
mus praneškite justicijos de
partamentui. Parodykite, kiek 
žudėte algomis dėl streikų. Sam 
dytojai, už ištikimumą jiems, 
atsimokės ištikimumu.”

Siuntinėjamame kartu su 
“pienu” tam tikrai paruošta
me “prakalboms” vartoti “što- 
fu”, yra štai kas pasakyta:

“ “Daugiau moKesiies — ma
žiau darbo valandų” — taip 
šaukia dabar dailininkai viso
se šalies industrijose. Ir kuo
met jie nuolatos reikalauja di
desnių algų, o mažiau darbo va 
landų, ir samdytojai tuos rei
kalavimus priversti išpildyti, 
produkcija smunka žemyn, 

darosi stoka reikiamųjų daik
tų, ir to į pasekmė yra to
kia, kad kainos visam kam turi 
kilti į padebesius.

“Laikas jau suprasti, kad dar 
bininkai ne> mažiau, bet daugiau 
valandų turi dirbti. Norint at
piginti gyvenimą, reikia dau
giau reikamųjų daiktų gaminti, 
o ne mažiau.

“Ištikrųjų, kvailas ir aklas 
butų tas, kurs nematytų, kad 
dailydės, šaltkalviai ir visi kiti 
darbininkai eikvodami be reika
lo laiką kelia kainas nuomai, 
drabužiams, maistui ir visam 
kam, ka jie patįs ir jų šeimynos 
vartoja.’ ’

Del šitokios biaurios agitaci
jos, nacionalės moterų Trade 
Union Lygos legisdaturos komi
sijos pirmininkė, Agnės Ncstor, 
varde 600,000 organizuotų mo
terų darbininkių įteikė Darbo 
departamcfiito sekretoriui Wil- 
sonui protestą. Tame proteste 
sakoma:

“Mes reikalaujame, kad šito
kia propaganda butų tuojau 
sustabdyta; kad visi cirkuliarai 
su ta propaganda, kurie buvo 
jau išsiuntinėti, butų tuojau at
šaukti; ir kad valdžia visai iš
sižadėtų šitokio savo anti-dar- 
bininkiško programo.” i
Hearsto laikraštininkų streikas.

[Federuotos Spaudos žinia]
MILWAUKĘE, Wis. — Išei

nančiojo čia laikraščio The 
Wisconsin Nevvs, kurio savinin
ku yra žinomasai laikraščių lei
dėjas Hearst, sustreikavo visi 
redakcijos darbininkai. Federa
ted Tradcs Coupcil dd to priė
mė rezoliucijų, kuriomis kvie
čiama visi upijistai protestuoti 
prieš “savavalingą laikraščio ad 
ministracijos elgimąsi” su laik
raštininkais; taipjau paskyrė 
tam tikrą komisiją, kuriai pa
vesta ištirti streikininkų skun
dus ir reportuoti sekamam ta
rybos susirinlkimui. Rezoliuci
jas patiekė laikraštininkų unija 
No. 9.

Streikuojančiųjų vieton atga
benta iš kitų miestų Hearsto 
laikraščių rašytojų, bet kaikurie 
jų sužinoję, kad juos atgabenta 
čia savo kolegų streikui laužy
ti, tuojau atsisakė užimti vielas 
ir išvažiavo atgal. 1

.... .....  • "f"
“Get an honest job.”

[Federuotos Spaudos žinia]
BOSTON. — Teisman pas tei

sėjų Loganą buvo atgabentas 
buvęs Bostono policistas Den
ius Cronin, kurs dėl jo dalyva
vimo policistų streike tapo nuo 
vietos atstatytas. Kaltinamas, 
kad jis nesirūpinus šeimynos 
užlaikymu. Cronin pasisakė 
teisme, (kad jis tarnaująs kaipo 
konstabdis ir teuždirbąs 10 do
lerių savaitėje. Teisėjas atsakė: 
“Get an honest job,” ir liepė 
mokėti pačiai 5 dolerius savai-

KANADA.
[Federuotos spaudos Žinia] 

WINNIPEG. — Pasmerktam
i metams kalėjimo 

darbininkų vadovui R. B. Rus- 
seliui Manitobos teismas nelei
do apeliuoti į augštesnįjį šalies 
teismą. Jeigu tečiaus jis norįs, 
jis galįs apeliuoti į didžiosios 
Britanijos teismą. Russcll pas
merkta dėl savo veikimo Win- 
nipego darbininkų streike.

Kasėjų streikas.
[Federuotos spaudos žinia] 

CALGARy. — Mountain Par
ke streikuoja kasyklų darbinin
kai, prisidėję prie One Big'U- 
nion judėjimo. Streikuotojai 
jau du kartu siūlėsi grįžti dar
ban, bet samdytojai atsisako 
priimti, kol jie neatsisakysią 
nuo One Big Union organizaci
jos. Tuo budu streikas virto lo
kautu.

FRANCIJA.
Pagalbai Austrijos baduolioms. 

[Federuotos Spaudos žinia]
PARYŽIUS. — Seinos darbo 

unijų federacija išleido atsišau
kimą į visus savo narius, kvies
dama jhos remti tarptautinį 
sindikalislų biurą, užsidavusį 
šelpti badu mirštančius Austri
jos žmones. Sulig oficialiais 
skaitmenimis, kurių federacija 
gavo, Austrijos sostinėj Vien- 
noj 1918 metuose mirė 51,497 
žmonės, tarp jų 9,806 mirė džio 
va. 1914 metais mirčių buvo 
tik 4,940.

Federacija nubalsavo ^suruo
šti visose unijose subs’kripciją 
ir surink tąsi pinigų sumas per
duoti Generalinei Darbo Fede
racijai, kad ji suvartotų juos 
Austrijos badudliams gedbeti.

šokėjų streikas.
[Federuotos spaudos žinia]

PARYŽIUS. — Baietinės šo
kėjos išėjo čia į streiką, reika
laudamos didesnės mokesties. 
Dabar jos gauna taip menkai, 
kad iš to nebegali pagyventi.

DIDŽIOJI BRITANIJA.
[Federuotos Spaudos iinial

CARDIFF, Walcs. Jau dau
giau kaip du mėnesiai Cannar- 
thenshire apskrity j streikuoja 
kelių darbininkai. Reikalauja 
mažiau valandų darbo (dabar 
jie dirbo 51 valandą savaitėje) 
ir didesnės mokesties.

PABALTĖS ŠALIS.
Socialistų partijų kųnferencija. 

[Federuotos Spaudos žinia]
Pasalk žydų dienraščio For- 

verts gautos nuo savo specia
liu korespondento kablegramos, 
Lietuvos, Latvijos, Estonijos, 
Finų ir Lenkijos socialistų par
tijos laikysiančios bendrą su
važiavimą čia vasario mėnesio 
pabaigoje. Vieta suvažiavimo 
kablegramoj nenurodyta.

—Finų komunistai suorgani
zavo nepriklausomą partijų.

—Norvegijos kareiviai įsteigė 
kareivių tarybų pavyzdžiu Rusi
jos kareivių sovietų.

-U---- -- ----------------- -

Skaitykite ir Platinkite 
« TkT A TT .T T V KT A G ”

DŽIAUGIASI MUILO 
BURBULU.

Laisvės nr. 28 vienas “mok
slinčius” labai “moksliškai” 
apgina komunistų pučiamų mui
lo burbulų, ir be kita su pasi
didžiavimu pareiškia:

“Tai matot, pone Grigaiti, ka 
da atsirado tas muilo burbulas.” 
Jis (reiškia tasai burbulas) turįs 
jau virš keturis melus senumo.

Visai nesvarbu, kaip senas ta
sai jų burbulas. Pagalios, ir by 
kuris kitas burbulas mums ne
svarbu. Svarbu tik pažvelgti j 
komunistų nelaimę. Jie žmonės, 
pučia, burbuluoja, bet negali nie 
ko dora išpusti. Jie smuko ir 
susmuko. Tas burbulas, kurį jie 
buvo išpūtę pirma, jau spro
go. Bet L. “mokslinčius” to ne
mato. Vis dėlto, dar j’ašo apie ko 
kią ten komunistų “didžiumų ir 
intakų”. Bet ištikrųjų tai ten ne
sigirdi nė vienos gyvos dvasios...

Bet jeigu ir butų kokia nors 
komunistų didžiuma, tai kas iš 

Į to? Juk tų “didžiumų” mes ma
tome visur. Pavyzdžiui, lietu
viuose didelę didžiumų sudaro 
klerikalai. Bet mes, socialistai, 
naudos iš to nematome. K. Mar
ksas juk išpradžios buvo tiktai 
vienas. Bet su laiku jo idėjos iš
siplėtojo visose šalyse. Nors 
mes, socialistai, šiandie esame 
mažumoj, bet dėlto mes nė kiek 
nenusimename. Mes žinome, 
kad kada nors didžiuma bus su 
mumis: musų pusėje yra teisy
bė, todėl bus ir galybė.

— Lukšių Juozas.

Ką tai reiškia?

nautojai, yra lenkai, nekalbant 
jau apie kitus valdininkus ir 
miliejų, kurie visai nemoka 
ir nenori kalbėti lietuviškai. 
Dabar Lietuvos valdžia pradė
jo skirti į užrubežius tokius 
“ambasadorius”, kurie patįs y- 
ra lenkai ir kurie visuomet pri
tarė ir pritaria Lenkijai (grafas 
Tiškevičius, kunigaikštis Rad- 
zivUlo ir k.) O ir pirmiau pas
kirtiems atstovams duodama iš 
Paryžiaus instrukcijos, kad jie 
neprotestuotų prieš lenkų puo
limų ant Lietuvos ir pieko ne
veiktų prieš lenkus. Ir tarsi ap
vainikavimui savo tokio darbo, 
Lietuvos valdžia išnaujo pas
kiria gen. Žukauskų vyriausiu 
karvedžiu ir krašto apsaugos 
ministeriu.

Atsižvelgiant į visa tai, neno
romis kįla klausimas, ar Lietu
vos valdžia, stojanti neva už 
Lietuvos “nepriklausomybę’’ 
nesiekiąs! galutinai numarinti 
Lietuvų ir padaryti jų dalimi 
“Rzecžy Pospolitej” — Lenki
jos? Kitokios išvados iš dabar
tinio Lietuvos valdžios veikimo 
sunku ir padaryti. Jeigu ji prie 
to nesiektų, tai kam ji parube
žiuose, kuriems gręsia lenkai, 
skiria valdininkus lenkus; kam 
skiria savo atstovais užsienyje 
atvirus Lietuvos priešus; kam 
skiria karvedžiais ir apsaugos 
ministeriais tuos, kurie jau sykį 
buvo atidarę lenkams Lietuvos 
rubežius ir kątik nepavedė len
kams visų Lietuvų, ir jei jie to 
neatsiiekė tada, tai ne per jų 
kaltę? Jei tai nėra noras ati
duoti Lietuvų Lenkijai, tai kas 
tada slepiasi už tokios politi
kos? Ko Galvanausko valdžia 
tuo siekiasi? Ji į tai atsakymo 
iki šiol nedavė. O kol jo nėra, 
prisieina abejoti ir su rūpesčiu 
laukti dar nedemtesnių žygių ir 
darbų, kurie žingsnis už žings
nio mus artintų prie lenkų tvar 
telio, prie naujo pavergimo, iš 
kurio tik dar taip nesenai lietu
viai džiaugėsi ištrukę. —K. B-as

į Redakcijos Atsakymai |

Ir jei nors 
išgelbėta 

todėl, kad 
pašalinti

J. Beliackui, Chgo. — Aciu, 
bet išspausdinti nebegalėsime: 
kaip matote, buvo išspausdinta 
angsčiau prisiųsta žinutė.

Pašaliečiui, Chgo. — Išspaus
dinome angsčiau prisiųstų. Pa- 
sistengkite parašyti apie tų su
sirinkimų bei jo nutarimus.

“Jonui Stenulai”.—Jeigu Tam 
sta eini tuo pačiu keliu, kaip 
Kolčakas, tai labai blogai, nes 
Kolčako despotizmas sustiprino 
bolševizmų Rusijoje. O ar ne
būtų gerai, kad Tamsta paim
tum į rankas lietuviškų grama
tikų ir pasimokintum rašyt — 
ažuot stėnavęs apie politikų?

Kazimieras Gugis

Lietuvos atstovybė, suside
danti iš Vileišio, Žadeikio ir 
Žiliaus praneša, jog gavusi ne
oficialių žinių, kad gen. Žukaus
kas vėl tapo paskirtas vyriau
siuoju Lietuvos karvedžiu ir 
krašto apsaugos ministeriu.

Generolas Žukauskas jau kar
tų buvo vyriausiuoju karvedžiu 
dar prie Šleževičiaus ministeri
jos, bet tapo iš tos vielos atsta
tytas. Kodėl jį atstatyta? Apie 
tai amerikiečiams nedaug yra 
žinoma. O Lietuvos laikraščiai 
irgi negalėjo dėdei viešpataujan 
čios cenzūros daug ką sakyti. 
Bet iš tų pasirodžiusių Lietuvos 
laikraščiuose užsiminimų ir pu
siau lupų pra šit arinių matyt, 
kad gen. Žukauskas tapo paša
lintas iš karvedžio vietos dėlto, 
kad jis taip susisėbravo su len
kais, kad kuone visa Lietuva 
pateko po lenkais, 
dalis Lietuvos tapo 
nuo lenku, tai vien 
pasiskubinta laiku 
gen. Žukauskų.

Kada puolė Šleževičiaus ka
binetas ir jo vielų užėmė Erne
stas Galvanauskas, jau tada 
ėjo gandas, kad gen. Žukauskas 
vėl paskirtas karvedžiu ir apie 
tai laikraščiai rašė su didžiau
siu susirūpinimu. Bet Galvanau
sko kabinetas netuoj skyrė Žu
kauskų/ Matyt, kad tada Lietu
voje buvo toks didelis pasipikti
nimas Žukausku, kad jį valdžia 
bijojosi skirti, žinodama, su
lauksianti didelės opozicijos. 
Bet dabar, kada ta valdžia kiek 
sustiprėjo, kad ir įvesdama ša
lyje baisią reakcijų ir užsmaug
dama paskutinęs, kad ir men
kas, leisvcs žodžio, ji parsikvie
tė atgal karvedžiu ir apsaugos 
ministeriu tų žmogų, kurį pri- 
mesnė ministerija buvo pašali
nusi kaipo šalies išdavikų, kuris 
taip susigiedojo su lenkais, kad 
atidarė jiems Lietuvos rubežius, 
nutraukdamas kariuomenę nuo 
lenkų fronto į bolševikų frontų, 
už Lietuvos rubežių.

Kų tai reiškia? Kokių politi
kų veda dabartinė Lietuvos val
džia? Visuose Lietuvos-Lenki
jos parubežiuose yra statomi 
lenkai valdininkai, kurie atvirai 
pritaria Lenkijai; milicija paru- 
bežyje yra valdoma lenkų, net 
tokioje Vilkmergėje (Ukmergė
je) visi net ir geležinkelių lat-

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuoss 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

33211. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto OfisMf
U7 N. Dearborn St. 

IIHUinityBIdg.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armltage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieiią. I



Lletovm Rateliuose
Onės Babickaitės debiuto 

belaukiant.

Pasipasakoja
Mažiukas ir Didikis.

' ’ r.

JAU viri mėnesio kaip Chica 
gos lietuvių puteliuose pra

sidėjo ka*>os apie {naujai atvy
kusią artisitę-uebuvėię, apie mi
sterišką panelę, t ik-ką atvyku
sią iš Lietuvos, kurt ji buvo pa
garsėjus čiehi glėbiu įvairių do
vanų. 1 A

“Kas jinai?’* į šį klausimą nia 
žai kas galėjo su aiškumu at
sakyti.

“Ji apsigyveno pas savo kei
stą; dėdę,* sakė.

“Ar jauna?”
“Taip jauna,” girdėjome at

sakymą, kurs sukėlė dar dides
nį užsi interesą v imą ypač jau
nųjų tarpe.

“Ką veiks?”
“Pasiliks Chicagoje, statys 

veikalus, duos koncertus ir net, 
kas tai pašnibždėjo, —šoks ba
letą. T

“Aha!” dalykai dar paindo- 
mėjo.

Žingeidumas pasiekė klirnak- 
so (augščiausio laipsnio), kada 
žmonės pradėjo uturoti, buk 
kaikurie musų artistai labai su
sirūpinę ir pradėję nervuoties ir 
nerimastauti.

[TFr
I ANTANAS NAROKAUSKIS 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
utarninkcį Vasario 10 d., 3 
vai. po pietų. Kanto ligoninėje 
28 metų amžiaus. Buvo vedęs 
ir išgyveno Amerikoje 7 me
tus. Paliko du broliu Ameri- 
tuvoj tėvus ir dvi seseris Pe- 
koj: Pranciškų ir Joną ir Lie- 
ironė’e ir Oną. Paėjo iš Kati- Q 
no iCdybos. Basriniu apskri
čio. Nemakščių parapijos Prc-

I
 tvaikų kaimo. 9

Meldžiame giminių, draugų 
ir pažįstamų atsilankyti į pa- 
grabą ir dalyvauti laidotuvėse 
po i.uin. 833 W. 34th St. Chi- 
eago, 111. ant antrų lubų nėt- 
nyiioje, vasario 13 dieną 1920 
m. b va), iš ryto is namų į šv. 
Jurgio bažnyčią, iš ten į .<?v.
Kazimiero kapln*s. Laidotu- U vėms rūpinasi broliai: Pran- 1 ciškus ir Jonas. Paliekame u’- 

deliame nuludin.e broliai:
Pranukas ir Jonan.

KAZIMIERAS JURKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 d., 5:40 vai. ryto, 
37 metų amžiaus; paėjo iš 
Šiaulių pavieto, Akmenės vals. 
Gulbinų sodos. Amerikoj iš
gyveno 12 metą. Paliko nu
liūdime moterį Jicvą ir 8 metų 
augintinę Emiliją ir brolį An
taną. i

Laidotuvės bus subatoje, va
sario 14 d., 9 vai. ryto iš 
namų, 763 So. Kolmar Avė. į 
Sv. Kazimiero kapines.

Gentis ir pažįstami prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

JUST KIDS—Kimia Will Be Wimia. ty M c***

Jtha’SA CtEAN TONEU I

Kus-gi galu gale ta įstabi pa
nelė?

Sako, užbaigusi drambs kur
sus Europoje, lankiusi konser
vatoriją, ingijusi daug! patyri
mo scenoje, visur jai sekėsi, vi
si ją gyrė, ją džiaugėsi, gerėję- 
si... Tik musų dailininkai, sa
ko, kad nedavus jai komplimen 
to verčiaus tyli.

O pikti (o gal nepikti) liežu
viai dar kolba apie jau neslap
tą sekretą, kad vietinės scenas 
mouopodizatoriiai biją neišlai

kyti konkurencijos.
Užtilo.
Bet tik valandėlei.
ištai užgirdome^ kad panelė 

Unė Babickaitė ištilkrųjų duos 
debiutą—puikioj Central Music 
Hali, kauro režisore ir vaidin
toja veikale “Iš Meilės.’’

Vėl kalbos ir vėl teiravimos.
Laiminga*.
Išnetyčių pakliuvau į repeti

cijas, kur režisavo panelė Ba- 
bickaitė.

Su žingeidumu tėmijau.
Unė Babickąitė. Tai nelabai 

augšta, šauni mergina. Ryškus 
šviestis veidas. Energiški judė 
j ima i. Siųagus, bet beveik ko
manduojanti is' ballsas ir...čiela 
kupeta įsitikėjimo į save.

Įsitflcėjimo, ne ko kito.
Tai ne pasirižimas ant žut-ar- 

but atsiekti savo tikslo, tai ne 
fatališkas atsidėjimas laime-pa 
sisekimu. Tai, žinote, toks lais
vas įsi tikėjimas, na turelis, pa
stebimas pas žinomos, kurie 
imasi už gerai patirto, iki 
smulkmenų jiems žinomo daly
ko.

Ale... pasakysiu, tas įsitikė- 
jimas ir man pačiam dar ne
aiškus.

Ir Štai tas įsi tikėjimas mane 
truputį ir vyliąja, ir truputį lyg 
atstumia, ir truputį nustebina.

TeČiairs-—drožk, panele Une!
Su laiku susipažinsime ge

rinus.
Ir pažiūrėsime subatoj.

II.

TAIP, mes jau matėme tru
putį to, ko visi dar tik laukia 

[Mimatyti, mes jautėme trupu
tį to, ką visi pajaus tik Šios su- 
batos vakare...

Bet dėl to, kad mes matėme 
ir truputį jautėme, mes neiųa- 
žiaus laukiam to subatos vaka
ro. Anaiptol—dar dauginus.

Mat, tapo sužadinta viltis, lū
kuriavimas.

Ale—mano gerasis prietelius 
jau pasipasakojo apie save.

Aš nuo savęs trumpai pasa
kysiu, kad Uinė yra alright.

O tas, broliai, reiškia daug. 
Tikrai. Chicagojc mes buvome 
išsiilgę to, kas yra alright sce
noje.

Tai buvo gana senai, kad aš 
gėrėjaus vienos Lietuvos akto
rės lošimų.

Man rodos, kad tuo laiku 
Lietuvoj ir visame lietuviška
me pasaulyje tebuvo viena di
delė aktorė—deja, nepripažin
ta, neapvertinta.

Aš ją mačiau lošiant tik vie
ną syk. Ir tai buvo tik repeti
cijoj.

Ji {buvo dilti, švelni, gilų—1 
sykiu ir lakštingedė ir gulbė.

Didžiausios Rusijos aktorės, 
kokių tik buvau matęs, map. iš 
rodė mažesnes už ją.

Ale—bet kam ašį tą dabar 
pasakoju?—

Nežinau. Bet tik Unė Babic
kai tė sužadino manyje tas ge
ras gražias atmintis—sužadino 
savo lošimu, irgi dar tik repe
ticijoj.

Lošimas yra augšta ir labai, 
delikatna dailė. Joj yra daug 
pašauktųjų, bet mažai išrinktų
jų-

Mes taip jau pajautėm, kad j 
Unč( lyra išrinktoji, ir šiur,—• 
taip visi pajaus subatos vakare.

Mes matėme ją lošiant ir mo 
kinant lošti repeticijoj—čia pat 
Chicagoję, besirengiant prie de-| 
binto, kurs bus subatos vaka
re.

Ir mes laukiam subatos va
karo.

Ir visi su mumis laukia suba- 
’os vakaro.

Visi mes eisime į Central 
Music Hali pasigerėti Lietuvos 
lailininke, kaip ji loš dramoje, 
kur kenčia Žydė perkrikštą ir. 
Danutė.

Ir kaip bus? Ar užims Unė 
nano gerųjų atminčių ižde tą 
zietą, kuri pavesta Lietuvos 
švelniajai mano atjaustai akto
rei—ir lakštingelei ir gulbei?

Kažin.
Bet aš laukiu subatos.

žada padidinti kainas gasui.

Chicagos gaso kompanijai 
lar negana. Jos dalininkai-še- 
ri įlinka i negauną pakankamai 
pelno. Tatai kompanijos vir
šininkai nutarė kaip galima 
greičiau kreipties į gubernato
jaus LonMdeno komisiją, vadi- 
lanią Public Utilities Commi- 
sion. Kreipties ir reikalauti, 
kad ji leistų padidinti kainas 
'asui.

Nėra abejonės, kad komisi- 
’a reikalavimą išpildys. Juk ir 
>atįs komisionicriai yra tur
kiai, ir jie savo draugų-tur£ių 
nenuskaus.

Reikalauja atidūt nagrinėjimą 
Bergerio bylos.

Seymour Stedman, d. Vilkto- 
o Bergerio ir keturių kitų So
cialistų Partijos darbuotojų, 

m teistų dvidešimčiai metų ka
lėjimo, advokatas pareikalavo, 
kad apeliacijų kortas atidėtų 
kaltinamųjų bylos nagrinėjimą 
nuo vasario 17 d. ant kovo 11 
d. ; i

Pagavo vieną žudeiką.
Policija paigalios pagavusi 

vieną žudeiką, kuris andais nu
šovęs tūlos unijos viršininką, 
Enrightą. Juo įvardinama tū
las Vincenzo Cosmano, italas. 
Areštuota ir daugiau įtariamų 
žudeikų, kurie sėdėję automo- 
biliuj, iš kurio buvo paleista šū
vių į Enrightą.

Ekspiiodavo kubilas spirito.
Abbot laboratorijoj, 4757 E. 

Ravenswood gatvėje, vakar nak 
tį ekspl’iodavo didelis kubilas, 
kuriame buvo supilta spiritas. 
Laboratorijai ekspliozija ne
daug nuostolio tepridarė.

Nešvari mokykla.
Sveikatos departamento ko- 

misiontorius turi naują “kei- 
są.” Šį kartą jisai kaltina mo
kyklų tarybą, kuri nesirupinan 
ti išlaikyti mokyklose švarumą. 
Žmonės, gyvenantis vadinamos

kibk;
“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

Groudžio 19. 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojanie “Lietuvių Prekybos Bendrove” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Bet sunkiai paperiančius kasdienis darbas atlikti.

Nesveikas Tonsilis esti priežastis daugelio nega
lių, iš kurių jus gydęsis metų-metus be jokio palengvi
nimo ir praleidę nemaža pinigo. xAš turiu ypatingą 
būdą prašalinimui tonsilio be chloroformo. Trumpu 
laiku; visas darbas padaroma mano moksliniai įreng
tame ofise; nėra ligonbučių išlaidų. Aš visada vartoju 
naujausius gydymo metodus.

Kozminski SchoOl apielinkčj 
ėmė protestuoti. Vienas tėvas 
sveikatos komisionieriui parei- 
?įkęs, kad “ta mokykla tikrų- 
tikriausias tvartas” ir savo kū
dikių jisai ton nebeleisiąs. Esą, 

5Q pirmo gradc’o mokinių 
46 susirgę influenza ir kitomis 
ligomis.
,) Busi tardymas.

Gudrus apgavikas.
Pinkerttotno detektyvų agen

tūra jieško jauno džentelme
no, kuris begiu kelių pastarų
jų mėnesių apsukęs daiig vie
tos bankų ir verteivių. Išra
šąs “čekį” ir bankas išmokąs. 
Tik kada čekis nueina “klyring 
hausėai” (bankų asociacija) tai 
pasirodo, kad jis -negeras.

Budinkas budinke.
Naująjame Field Muziejaus 

budinke, kuris randasi Grant 
Parke, žudoma pastatyti dar ki
tą. Jisai, suprantama, nebu
siąs toks didelis, kaip kad mu
ziejaus budinkas ir jame nebus 
sudėta jokių senovės palaikų. 
Tai bus teatras. Jame bus duo 
dama spektaklų, specialių pa
skaitų ir tt. Tame teatre įlip
sią nemažiau kaip 950 žmonių. 
Vadinas, daugiau kaįp musų 
Mcldažio svetainėj.

■iii ————į i .....runai m i riiBB

Pranešimai
Cicero. — L.L.F. 2 kuopos susi

rinkimas metinis įvyks pėtnyčioje, 
vasario 13 <1. kaip 8 vai. vakare, 
S. žvibo svet., 1347 So. 50th Avė. 
Visi nariai bukite, nes yra prisiųsta 
iš Centro referendumas pašalpos 

skyriaus įvedimo ir daug kitų.
—i Valdyba.

»

Chicagos Lietuviu Mechanikų Su
sivienijimo susirinkimas įvyks su
batoj, vasario 14 d., kaip 7:30 vai. 
vakaro, Aušros svet. 3001 So. Ilai
stei! g-vč. Visi, kurie yra įstoję 

Mechanikų SusivUųijiman, kaipogi 
ir tie kurie norčtų įstoti, kviečiami 
atvykti. — Komitetas.

T-------------
Visi, kurie tik priklausote prie 
SALK, malonėkite pasistengti ir 

prisiųsti baliaus tikietus ir pinigus 
ketvergo vakare, vasario 12 į Ežer- 
skio svet., ant 46-tos ir Paulina St. 
Ir visi kurie prigulite prie baliaus 
komisijos būtinai turite pribūti.

— Komisija.

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

Roseland. — Vusų vietos ir apie- 
linkių miestelių draugijų valdybų 
susirinkimas pasitarimui dėl Lietu
vos bonų pirkinio įvyks ketver-

-------------------------------------------------------- --

Kalba i žmones
NE SERGANČIUS

Jeigu
Aš negaliu 
išgydyti, 
aš visai 
neimuosi 
gydyti

Aš 
netvirtinu 
jog galiu 

visas 
žinomas 

ligas 
pagydyti

Brangintina šeimynos, 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerkles 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:

THE SEN-RAYTO CO. 
Branch No. 1.

3238 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St- Chicago.

ĄnškijDrapaiig Bargenai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, 820.00 iki 845.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON, 
1419 So. Halsted St., Ckciaga 

Įsteigta 1M7

Tamstos nuosprendis pasirinkime gydytojaus gal 
reikšti jums sveikatą ir laimę ateitije. Velyk apsisau
goti, negu paskiau kankinties.

Mano ofisas esti nepaprastai brangiai ir moksli
niai įtaisytas. Aš taip-gi vartoju naujausius labaro- 
toriškus metodus nustatymui sunkiausių ligų. Nėra 
pas manęs spėjimo darbo.

Kreivos akįs atitaisoma Dr. Carterio Paskilbusiu 
Metodu. Be skausmo; be chloroformo jūsų kreivos 
akįs atitaisoma tą pačią dieną, kaip ateina.

Tūkstančiai žmonių pagydoma. Visokios akių li
gos išgydoma.

Jo svajonė tikrai išsipildė.
Henry Dietz, gyventojas Chicagos, kentė per *25 

metus delei kreivumo savo akių. Jis buvo inteligentiš
kas ir gerai išauklėtas, bet kadangi buvo kreivakis, jis 
niekaip negalėjo pakilti. Jeigu jis butų kentėjęs ir 
toliau, jis butų nupuolęs visai.

Jo svajonė buvo turėti tiesias akis. Aš padariau, 
jog jo svajonė išsipildė. Kada ši nelemta stoka jo iš
vaizdoje tapo prašalinta, tuoj jis pradėjo kilti gyveni
mo laiptais. Jis tapo nevien laimingas vyras, bet ir 
pasekmingas. Del geros išvaizdos jo padėtis pasige
rino. Jis tai tik vienas iš šimtų, kurių akių žvairumą 
esu pagydęs ir likimą pagerinęs. Ar tamista ar kuris 
jūsų draugų reikalaujate mano patyrimo pagelbos dė
lei akių žvairumo? Aš galiu ir padarau tai viename 
atsilankime be skausmo, be chloroformo ar ligonbu- 
čio, tiesiog savo ofise. Kreipkis asmeniai ar rašyk. 
Aš suteiksiu jums laišką į poną Rietz, jo antrašas yra 
5243 So. Maplewood Avė, Chicago, III.

Stoka pinigo tenebūna kliūtim.
Lengvios išlygos ir parankumas suteikiama kožnam.

Ausų — Nosies — Gerklės ligos išgydoma.

Priskiriama akiniai, jeigu jums reikalingi akiniai; 
pasiteirauk akulisto; mano kainos esti labai žemos; 
mes turime nuosavią stiklams pritekinti dirbyklą ir 
todėl mes galime jums pritaisyti stiklus labai pigiai.

Aš turiu apėmęs visą antrąjį augštą; susidedantį 
iš 10 kambarių: Operacijų, Taisymo Sąnarių, Bandy
mų ir Poilsio. — Daroma X Spindulių bandymai.

F. 0. CARTER, M. D
120 S. State Street

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

Cicero. q Draugystė Lietuvos Ka
reivių laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, vasario 15 d., 1 vai. 
po pietų, S. Žvibo svet., 1347 So. 50 
Avc|.. Nariai dusirinkite visi, nes 

svarbus apkalbėjimai.
— Korespondentą^.

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarni akais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

1 1 1 ■■ ....................... —........... . " r illllfHĮ Į. . ...L. l..._'L'-S . 1111 —!■! .III . tini II ............................... ... ............... ... Į Į . ...............................    II. M l.l...................................  '1.11 1 ......... .... .. . ....M”... . ....."I.!!........ '

L1TTLE JULIUS SNEEZER BY BAKtR

APPLE 
FRITTEJ6

I DONT CARE 
IF VOD DQ-

HE VYKOTE 
IT FQR ME’

JULIUS, THIS IS THE VVORST 
COMPOSiTIOIN, THAT YOU 
MAN E E \| £ R VMRt TTEN’ T • 
SHftLL WR\TE AND TELL. -i 
YOUR FATHER A&OUT IT.<

julius,suptose you hmm 
flPPLE AND COT ITUP IHIO 
5|XTEENTHS, vvhat VVOUtD 
YOO HAVe?J—----------- r=

VVHERE PIP THE FIRST
APPLE3 GROVVr’o r

V' \0N APPLE
f

!
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PRANEŠIMAI
Cicero. — LSS. 138 kp. narini ir 

visi lietuviai prašomi dalyvauti tarp- 
tautiškame M>ri;d»*tų maskų baliuje, 
kuris ivyks Mikoloj, vasario 14 d. 
kaip 7 vai. vakare., Liberty svet., 
22 PI. ir 52 Avė. — Komitetas

Pa j ieškojimai 
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš Adomas Gečas pajie.škau sa

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

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

I

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

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

JOHN SAKALAUSK1S 
3464 Auburn Avė., Chicago.

PAJIESKAU pusbrolio Antano 
Mineikio Sėdos parapijos, Telšių 
apskričio Gavau laišką iš Lietuvos; 
turiu svarbų reikalą. Norėčiau pa
simatyti. Atsišaukite greitai

> JUOZAPAS MINEIK1S, 
5136 Prinston Avė . Chicago, IH.

PAJIESKAU savo brolio Juozapo 
Kelaičio. Teiksitės man pranešiu 

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

MARE KEI-AITIKP.
3919 So. Hockwell St.. . Chicago. 

Phonc McKinley 3846

PAJIESKAU 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.

S AMAS WAITEKUS
3509 Sarder alley, Pittsburgh, Pa.

PAJIESKAU savo brolio Motiejaus 
ir Mikolo, pirmiau jiedu gyveno 
South Chicagoj. Prašau atsišaukti 
adresu:

JUOZAPAS MALIUNAS
1801 Larimer St., Denener, Colo. 
Mes trjs broliai paeinam iš Kauno 
gub., Panevėžio pav. Ramygalos 
miestelio.

PAJIESKAU 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 jį žinote 
meldžiu pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

IZIDORIUS KI.IKNA 
3254 S. Morgan St. Chicago, III.

PAJIESKAU savo brolių Jono ir 
Antano Giiamžų, paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Vaškų pa
rapijos, Ručonių sodos. Labai tu
riu svarbų reikalą.

AGOTA GI^MŽAITĖ, 
347 Marion Way, Pittsburgh, Pa.

PAJIESKAU savo Švogerio Anta
no Krikštaponio, paeina iš Kauno 
gub., Ukmergės parapijos, Radviliš
kio kaimo, turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti, šiuo adresu: 

IGNASIS TAMAŠAUSKAS
161 E. South Str. Akron, Ohio.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIESKAU. — Kas turite gerą 

kambarį gyvenimui; butų labai ge
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.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Mcrginų arba Moterų

Lengvam dirbtuvės darbui.
Mokamos geriausios algos.
Puikios aplinkybes.
Nuolat darijas.

HILL BINDING COMPANY.
1056 W. Van Buren St. 7th floor

MERGINŲ IR MOTERŲ

lengvam dirbtuvės darbui; 
Patyrimas nereikalingas. 
$16 i savaitę pradžiai; 
Nuolat darbas.

OLSON RUG COMPANY

1508 West Monroe St.

REIKIA Patyrusios moters prie 
taisymo maišų; darbas aupagelba 
mašinos. Mes mokame $1.25 už 100 
maiSU’ C. SCHWARTZ & CO.

1264 Blue Island Avė.

MOTERŲ

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

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

3rd floor
REIKALINGA šeimininkė, našlė 

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

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

OPERATORIŲ * 
rie 2 adatinių mašinų, 
’aip-gi prie Union Spėriai Yoker. 

KAHN BROS. COMPANY 
307 W. Van Buren Street.

MERGAIČIŲ 
Prie Punch Press 
Svveidging mašinos 
Stąlo darbu 
Malonios sąlygos 
ir geros algos.

BOYE NEEDLE CO. M flll 
4343 Ranensvvood Avė 

(Near Montrose)

Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO., 
225 N. Wabash Avė.

Bindery (knygų abdarymui) 
merginų; Patyrusių prie tipping, 
dėliojimo, lankstymo ir 
išsiuntinėjimo — Geriausia 
algų, geras darbas. •

THE STEVENS DAVIS CO. 
638 Federal St.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų 
ant mašinų.

Kreipties: 
STALL & DEAN MFG. CO.

855 Elston Avenue 
Near Milwaukee 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.

37tb St. ir Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PROGA JAUNAM VAIKINUI 
(ne prošali ir merginai)

Spausdinimo amatas yra vienas 
prakilniausiųjų amatų. Su laiku jis 

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

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

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

REIKIA janitoriaus | bažnyčią. 
Automobiliaus plovėjo, $30, nereikia 
dirbti nedėliomis, nereikia patyri
mo. Kalvių ir pagelbininkų. Karpen- 
terių ir pagelbininkų. Pečkurių ir 
Eagelbininkų. 45 — 67V.»c valandai, 

eturių vyrų prie elevatorių. Kote
lių ir restoranų darbininkų visokio 
darbo —. $60 —- $75 su kambariu 
arba be kambario. Janitorių nakti
mis arba dienomis —- 8 valandos, 
švarių vyrų — 55c ir 60c į valandą. 
Mechanikų ir pagelbininkų — 50c 
78c į valandą. Darbininkų 55c į va
landą. Inspektorių i mašinšapę —45c 
— 50c i valandą.. Malūnininkų, 
steam fiterių ir pagelbininkų. Oi- 
lerių, blekų dirbėjų, velderių.

MOTERŲ-Kotelių ir restoranų darbininkių vi
sokio darbo. Dviejų moterų prie 
rubu. Moteries trumpoms darbo va
landoms:

Nuo 8:30 vakare iki 3:30 ryto 
nuo 6:00 vakare iki 12 nakties 
nuo 12 dieną iki 4 vakare, 
nuo 10:30 ryto iki 2:30 po pietų 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 

. nuo 
nuo 
nuo . .
nuo 6:30 vakaro iki 12 nakties. 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 

Visi darbai South N°rih ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

k

3:00 po pietų iki 10:30 vak. 
5:30 iki 11:00 vakare. 
9:00 vakare iki 5 ryto.
12 dieną iki 4:30 po pietų
6 vakaro iki 4 ryto 
5:30 vakaro iki 12:30 nakties.
6 vakaro iki 11 vakare.

W.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KOTU ŠAPAI DARBININKU

Mes reikalaujame tuojaus
Abelnų operatorių
Kišenių iškarpytojų
Rankovių siuvėjų
Sujungėjų
Gražių nugarų dirbėjų
Flnp ir Patch dirbėjų
Rankovių skylių beisterių
Pirmų beisterių
Antrų beisteri
Siuvėjų
Merginų prie mašinų ,

Hairt Schaffneir 
and Marx

2303 West St. Paul Avė.' 
near Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA CHIPPERIŲ
DARBININKŲ

FOUNDRĖN.
GERA MOKESTIS.

KREIPTIS:
AER-MOTOR CO., .

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

OPERATORIŲ 
Mokinties įsiuvinėti rankoves 
i vyrų apsiaustus 
Nepaprastai gera proga 
išmokti gero am.'do.
HART SCHAFFNER & MARX 

36 S. FRANKLIN STREET

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGŠTA MOKESTIS.
AMALGAMATED METAL CO., 

2554 W. Fillmore St.

REIKIA
Vyry išmokti buffing, polisliing 
ir moulding.
Geros valandos; gera mokestis 
su pakėlimu.

Kreipties. » i
Supt.

216 So. Jeffcrson Street.

REIKALINGI — patyrę agen
tai Chicagoj ir apielinkėj.

Geras uždarbis.
THE SEN-RAYTO CO. 

Brandi No. 1. 
3238 S. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos ženota.s arba pavienis; žino
tam duodam stubą, malkas ir žemės 
su $40.00 i mėnesj 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 
New York City

L. K. RUBIAN 
Box 23Q Marlbarough, N. Y.

REIKIA

20 darbininkų
j švarią dirbtuvę.
Gera alga;
Nuolat darbas
ir sanitariškos darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA COTTA 
16th St. ir So. 52nd Avė, Cicero.

REIKIA DARBININKŲ 
se

VYRŲ
H

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PORTERIŲ
Dieną ir naktį, 3 nuolatinės 
vietos geram vyrui; 
Reikalaujama geniausių reko- 

įmendacijų. Atsišaukite.
Central Employment Office 

HART SCHAFFNER & MARX 
520 So. Wells St.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

MOLDERIŲ
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorni ir benčius. Dideli pi* 
nigai Chicagoje. 
nesusipratimų, 
tovus darbas, 
ną subatą.

Kreipties:
EMPLOYMENT DEPT.

68 W. Harrison St.

ličius. Dideli pi
Nėra darbininkų 

Liuosa samda; pas- 
Išmokama kiekvie-

REIKIA Darbininkų 
Kreipkitės

Polk St. Viaduct,
Polk & Canal Sts.

REIKIA darbinihky darbams 
prrv auginimo cukraus burokų; 
pačiuoti ar viengungiai. 
Gera mokestis ir bonus. 
Dovanai butas, gelžkeliui tikietas, 
freightas ir privežimas.
Ateikite pasimatyti su musų 
agentais ateinanti nedėldienj, vasa
rio ((Feb.) 15 d. šiose vietose tam 
tikru laiku:

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

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

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

SOUTH SIDB 10 v. iš ryto 
620 Bunkęr St.

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

MICHIGAN SUGAR CO., 
SAGJRA)V, MĮCH.

REIKIA vyrią dirbti 
viryklėj, skalbykloj ir 
dirbti. Gera mokestis.

Kreipkities:
MR. PETERS. 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

hotelio 
lauke

REIKIA
Vyro patyrusio
prie lathes.
Nuolatinė tarnystė.

GEO. B. LIMBERT & COMPANY.
570 Fulton Street

PORTERIU
Trumpos valandos 
gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO., 
225 N. Wabash Avė.

REIKIA off preserių prie 
vyriškų koutų. 

Gera mokestis. 
Pastovus darbas 

COHN BROS and CO.
529 So. Franklin St.

REIKIA VYRŲ 
ATSIŠAUKIT 

PEOPLES IRON METAL CO 
5835 So. Loomis Blvd.«

REIKIA 
VYRŲ 

Darbas apie popierų 
sadčlį didelėj 

spaustuvėj. 0
Gera alga. 

Klausk. 
MR. DREADY 

MOMENS WORLD 
107 So. CLINTON ST.

MERGINU REIKTA
LENGVAM DIRBTUVĖS DARBUI, 

GEROS DARBO SATYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO.

419 W. Bilu fltrtet.
REIKALINGA darbininkų j foun-REIKALINGA darbininkų i foun- REIKIA

drę, nuolatinis darbas, gera mokės* | Patyrusių vyrų prie driliavimo prė- 
tis. Atsišaukite Pastovus darbas. Atsišaujdto.

LINK BBUT CO., GEO. B. LIMBERG & CO.
39th St. ir $teward Avė. I 570 Fulton Street.

REIKIA DARBININKŲ
i i .mirt tii^ii r-ii—

VYRŲ

DARBININKŲ
REIKIA 
70c į valandą

WrJghtwoodf ir Hermitage 
Avenues

GBRARDT F. MEYNE.

Keletą stiprių vyrų 
dirbti į muilo dirbtuvę. 
Patyrimas nereikalingas. 
44%c į valandą ir bonusai. 
9 vai. dienoye 
iki 1 vai. subatoje.
ALLAN C. WRISLEY CO.

925 So-. AVells Street

>•)*«*

OPERATORIŲ
Mokintis siuvimo 
rankovių vyrų kotų 
NEPAPRASTA PROGA 
MOKINTIS GERO AMATO 

HART SCHAFFNER & MARX 
520 So. WELLS ST.

REIKIA
DARBININKŲ

į galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St. 

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

i

REIKIA
Vyro patyrusio prie dūdų 
mašinos.
Nuolatinė tarnystė.

ATSIŠAUKTI
GEO. B. LIMBERT & COMPANY.

570 Fulton St.
\

Canvas beisterių 
Viršutinių kalniečių dirbėjų 
Antrų beisterių 
žemutinių kišenių dirbėjų 
Geras darbas.
Gera alga.

ALFRED DECKER & COHN
MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES.

Employment Dept.
S. W. Cor. FRANKLIN ir 

VAN BUREN STS.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

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

TURI BŪTI PARDUOTA šiame 
mėnesyje kepykla už $4000.00. Yra 
tr|s arkliai, vežimai duonai važiuo- 
li. Vieta gera; apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Kreiptis j Naujienų ofisą, 
pažymint No. 39.

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

S. W.

PARDAVIMUI naulas Phonografas 
vėliausio modeldov 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

PARSIDUODA bučern^ ir groser- 
nė. Geroj vietoj, lietuvių apgyventoj. 
Parsiduoda pigiai. Iš priežasties — 
išvažiuoju į farmą.
2611 W. 44 St. Chicago, III.

PARSIDUODA (Shoe Shop) ar
ba čeverykų taisymo šapa, su nau
jausiomis ir mandriausiomis elekt- 
rikos Įrengtomis mašinomis. Biz
nis yra išdirbtas per 9 metus. Ran
dasi geriausioje vietoje, kas yra vi
same mieste. Apgyventa lietuvių, 
paliokų ir taipgi kitų visų tautų. 
Darau biznio per savaitę nuo $125 
iki $150. Pardavimo priežastis li
ga. Taigi gera yra proga padary
ti greitu Iriku pinigų ir būti pats 
bosu. Parsiduoda už prienamą kai
ną. Taigi norėdami žinoti apie pla
tesnes žinias, malonėsite kreiptis 
per laišką ar ypatiškai nurodytų ant
rašu:

J. KUKULIS,
314 Main St.. Kenosha, VVis.

PARSIDUODA pool room pigiai. 
Galima uždirbti $150 j sayaitę. Prie
žastis pardavimo salvininkas išva
žiuoja į kitą miestą.
1126 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA CEVERYKŲ 
TAISYMO DIRBTUVĖ.

Varoma elektros pajiega.
3621 Ogden Avė.

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 ŠI MĖNESI.

1 Geriansis pasiūlymas gaus puikų 
ikros skuros seklyčios setą, varto- 
ą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
jriversti taipgi pratuštinti daug ki
ti seklyčios setų vėliausios stailės. 
Vieš taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
)YKA. Priimame Liberty Bonds.

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne
daliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo- 

1 5 kambarių rakandus krūvoje ar- 
)a paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
e priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 

I (200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
lografas su rekordais persiduos už 

l 60.00 su rekordais ir deimanto ada- 
a. Laisvės bondai priimama, 
jraleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

Ne-

PARSIDUODA nauji furničiai (ra 
candai) penkiems kambariams. Par
duosiu visus sykiu. Vertė rakandų 
81000. Pardavimo priežastis — 
mirė moteris. \

K. OVERIS, 
3309 So. Union Avc.

NAMAI-ŽEMfi

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

] <aina $3550.

PARSIDUODA namas; savinin
kas viengungis; išvažiuoja tėvynėn. 

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

PARDAVIMUI; naujas didelis mu
ro namas 6—6 kambarių; vanos, 
jreiangiai; ąžuolo papuošiami; aug- 
itas basementas; $2000 imokėti. Kai
na $7600, netolimais oriso:

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 

Avė., Krautuvė ir 2 flatai. Renda 
1174 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- 
Jte 

6601 So. Hermitage Avė. Chicago.

Ketvergas, Vasario 12, 1920

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 

sankrova ir G 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, 
351? Archer Avė.

FARMOSI FARMOS-
Turiu 23 Farmas ant pardavimo 

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Fountain, Mich.

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

JAMES C. FIOLA

EXTRA BARGENAL
2 namai ant vieno loto, mūrinis 

ir medinis, 4 pagyvenimai, randos 
$38.00 į mėnesį, parsiduoda už 
$2500.00, imokėti $500 ar mažiau.

2 augščių unijinis anmas, apačioj 
štoras ir pagyvenimas, viršui 5 rui
mai pagyvenimui, randos $33.00 į 
mėnesi, parsiduoda už $2500.00 ar
ba mainysiu ant loto geroje vietoje, 
turim naujų namų po 2 ir 3 flatus 
ant Bridgeport ir Brightonparko, 
tikri bargenai, kas nori gerų namų, 
pas mane lai ras.

C. P. SUBOMSKI CO., 
3346 So. Haltsed St., Chicago, III.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.
3125 Wallace St., mūrinis cottage;

elektra; vana,......................... $2700.
3543 Union Avė., 2 flatų, 5—0 

kambarių, kaina .. $2500.
3528 Lowc Avė., 6 kambarių, mau

dynė, kaina ............. $2000.
3250 Canal St., 6 kambarių Cottage, 

kaina! ................... $1600.
602 W. 25th Place, G kambarių mū

rinis, kaina ...«... $2700.
604 W. 25th Place, frame, 2 flatų, 

kaina .................. $3200.
2853 Union Avė., 2 flatai po 4 kam

barius, toiletai, kaina .. $2000
3326 Einerald Avė., tuščias lotas, 

kaina .................... $1050.
4006 Archer Avė., tuščias' lotas, 

kaina ................... $1000.
Moderniškas, mūrinis, 2 flatų ant 

Union Avc, kaina .... $6500.
Modemiškas, mūrinis, 3 flatų po 6 

kambarius, kaina .. $8200.

Pasimatykit su Mr. FEENEY, 
603 W. 31th Street.

PARSIDUODA FARMA
70 akrų su naujais budinkais, gyvu
liais, mašinomis etc.; parduosime 

pigiai arba mainysime ant namo.
Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas 5 
pagyvenimais po 4 kambarius; na
mas yra gerame stovyje, šitą namą 
galima nupirkti su visai mažai įmo- 
kėjimų arba išmainysiu ant loto ar
ba mažo namuko.. Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

EXTRA.
Turiu du lotu West Pullman ir 

noriu išmainyti ant loto Ciceros a- 
piclinkėje. Arba mainysiu ant au
tomobiliaus. Atsišaukite savininko 
antrašu, laišku ar ypatiškai:

V. ASCILA
1409 So. 49th Avė., Cicero, III.

MOKYKLOS

f £ \MA5TERf , 
Ųgy5Y5TEMV 

Vyrų ir Moterų Rūbų
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

90 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lakė SU ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
• 1850 N. Wella St

187 Mokyklos Jungu Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

REIKIA vyrų mokinties barberys- 
tės amato arba dirbti vakarais; dide
lė alga į keletą savaičių. Buk nepri- 
gulmingas. Barberiai uždirba gerus 
pinigus. Nesivėluok. Reikalauk ka
talogo.

MdLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Street.


