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Geležinkeliečiu Streiko Nebus
Valdžia prižada rišti algų 

klausimą.

jrue 'rahsiHtton filed with the post- 
muster at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
as rcųujred by the act of Oct. 6,1917

J ugo-SI avi jos kabinę-
tas puolė.

POLK LAIKINAI EIS 
VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 

PAREIGAS.

irue filed with the post
ui aster a t Chicago, III. Feb. 16, 1920

reųtured by the act of Oct. 6,1917

Karalius atsisakė paskelbti 
naujus rinkimus.

Lansing pasitraukė delei 
sipratimų su prežidentu 

šonu.

nesu-
Wil-

15.—

talkininkams

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
as rcųuired ny Ine aot of Oct. 6,1917

PERSHINGAS GYRĘS 
VOKIEČIŲ GENEROLĄ.

True translation filed with the post- master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Anglija padarė sutartį su Rusija

NEBUS.

Valdžia prižada rišti algų • 
klausimų.

WASHINGTON, vas. 14.— 
Geležinkeliečių streiko pavojus, 
grūmojęs įtraukti didžion dar
bo kovon apie du milionu orga
nizuotų darbininkų, pagalios 
tapo pašalintas. Pašalintas val
džiai to reikalaujant. Mat pre
zidentas Wilsonas kreipėsi į 
unijų viršininkus ir reikalavo, 
kad delei publiką gero streikas 
butų sulaikytas. Iš savo pusės 
gi jisai pažadėjo daryti visa, 
kad geležinkeliečių algų klau
simas butų išrištas kuoartimiau 
šioj ateityj ir darbininkų nau
doti.

Apie keturiolikos geležinkelie 
čių brolijų viršininkai sutiko 

su prezidento pašildymu. Išpra- 
džioa dar spyrėsi vadinamoji 
Maintenance of Way brolija, tu
rinti apie 300,000 narių, bet vė
liau josios intemacionalis pre
zidentas ABen E. Barker nusi
tarė atsiimti paskelbimų streiko, 
kuris turėjo įvykti "ryto,* vasa
rio 17.

Taigi laikinai streikas tapo 
pašalintas. Prezidentas W ii se
nas prižadėjo paskirti specialę 
komisija, kuri išnagrinėjusi vi
sų dalykų savo pasiūlymų įteiks 
unijų atstovams, kurie susi
rinks Washingtonan sekamų 

pa nedėti, vakario 23 dienų.
..........................  T

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 16. 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

ANGLIJA PADARĖ SUTARTĮ 
SU RUSUA.

žmonių, kurių vardai tikrai 
dar nežinomi.

Spėjama, kad sumoksiu! va
dovavęs pulkininkas Lehar, ku
ris tik-kų gavo gubernatoriaus 
vietų Vakarinėj Vengrijoj, ir 
kad jam padėjęs buvęs minis- 
teris Benitckis. Pastarasai, sa
ko, bandęs vizuoti pasportus, 

bet Šveicarijos konsulas, ku
riam pasportai buvo įteikti, te- 
čiaus iš kartu priduotos foto
grafijos pripažinęs buvusį im
peratorių ir visų reikalų atida
vęs į valdžios rankas.

True translation filed wtih the post 
master a t Chicago, III. Feb. 16, 1920 
«s renuired hv the ”<1 vf Ori. 6.1917

LENINAS PRANAŠAUJA 
REVOLIUCIJĄ ESTIJOJ.

KOPENHAGEN, vas. 14.— 
Nesenai įvykusiame Maskvos 
darbininkų tarybos susirinki
me premjeras Leninas, kalbė
damas apie padarytų taikų su 
Estija, be kita buk pasakęs:

“Mes pavedėme į Estijos ran 
kas apskričius, kuriuose gyve
na lygiai tiek pat rusų kaipir 
estų nenorint pralieti darbinin
kų h* kaimiečių .kraujų delei 
tūlų sklypų žemės, kuri, vlsvie- 
na, nevisai prarasta.

“Estija, pergyvena Kerenskio 
periodų, bet tarybų valdžios iš
kilimas jau netoli. O tuomet 
taikos sųlygos bus visiškai ki
tokios.”

True translation nied witb the post- 
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
as ratjuirad bv the ant of Oct. 6.1917

REAKCIJA FINLENDIJOJ.

HELSINGFORS, vas. 15.— 
Bėgių kelių pastarųjų dienų 
Funlendijoj areštuota daugiau 

kaip penkiasdešimts žmonių,KOiI'I’^NHAGEN, vas. 13. . pejiKiusucsuma a*i*v*i*u,

Anglijos valdžia, kurių atstovu-1 kaltinamų dėl skleidimo bolše- 
vo James McGrady, ir Rusijos yįstuiės propagandos.

Tūlose vietose tie agitatoriai, 
sakoma, dalinę ginklus ir bom
bas. Tarpe areštuotų keliolika 
žmonių yra svetimšaliai, todėl 
manoma, kad jie bus ištremti 
už valstybės ribų.

sovietų! valdyta', atstovaujama | 
M. Litvinovo, pagalios atsiekė 
susitarimo ir pasirašė jį ketver
ge-

Anglų karės imtiniai (belais
viai) Rusijoj bus paliuosuoti ir 
Anglijos valdiniai sugražinti į 
savo gimtųjų šalį. Anglija gi 
paliuosuos Rusų belaisvius, es
ančius Anglijoj ir taipjau pa
rūpins transportų gražinimui 
Rusų belaisvių esančių neutra- 
lėse valstybėse. Taipjau susi
tarta, kad Archangelsko valdžia 
turės apsimainyti bolševikų im
tiniais ant “batarmieČių,** ku
riuos suėmė bolševikai.

True IH«/| uzittj the post
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920

reųulred h) the of (k t. G, 1917
VENGRIJAI LEISTA 

PAMISLYTI.

PARYŽIUS, vas. 14.—Pary
žiaus laikraštis Matin sako, kad 
vyriausioji talkininkų taryba 
sulinko duoti Vengrijai dar aš- 
tuonias dienas laiko apsisvar- 
stymui ir priėmimui taikinio-Trua translation filed w1fh the poat-

master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 ku išstatytų jai sąlygų. O viena
” talkininkų valstybė dagi palrn-

KAROLIS NORĖJĘS i kusj kreipti “ypatingos domos”
(UĖSIRIOGLINT ANT SOSTO, dariniai sutarčiai.

Bandęs pabėgti Vengrijon. True IranslMlnn filed wilb the post- 
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 

BUDAPEST, vas. 14.—Tik- •» reoulrod by tl.e .ei of Oct. «. t»K
ką tapo susekta sumoksiąs, kad Pab«g81iy laivai užbė«o ant 

An.striios imneratorius i seklumos.buvęs Austrijos imperatorius i 
Karolis nesėkmingai bandęs 
dasigautl Vengrijon Ir pasikelb- 
ti jos valdonu. Vengrijon įei
tų jisai bandęs pagalba klas- 
tuoto pasporto.

Sakoma, kad valdžios ranko
se esą dokumentalių priparody- 
mų, liudijančių, kad ex-im- 
peratorius buvęs nusitaręs per
eiti Austrijos rubežių kaipo 
Kasper Ktrvač, lydimas trijų, kaip buvo išgelbėti.

KONSTANTINOPOLIS, 
14.—Rusų laivai Ressoa ir 
čakovski, vežantįs pabėgėlius iš 
Odesos po to, kada miestų už
ėmė bolševikai, vasario 11. d. 
'užbėgo ant i seklumos netoli 
Kiiha stoties, Juodojoj juroj.

Pabėgėliai skaudžiai nuken
tėję. Tūli jų mirė tuoj po to,

vas.
Ot-

BELGRADAS, vas. 14.—Ju
goslavijos ininisterių kabine
tas, vadovaujamas premjero 
Liuoba Davidovitch šiandie re
zignavo delei to, kad regentas, 
princas Aleksandaras atsisakė 

paleisti dabartinį laikinų parla
mentų ir paskelbti rinkimus 
Steigiamamjam Seimui.

Davidovitcho ministerija bu
vo sudaryta 16 d. rugpiučio pra 
eiįais metais. Oficialia prane
šimas toliau sako:

Regentas atsisakė priimti pa 
siūlymų paleisti hukinųjį parla
mentų ir paskelbti naujus rin
kinius Steigiamamjam Seimui. 
Delei to Davidovitcho klibinė
tas nusitarė įteikti savo rezig
nacijų.

True traiiAlatiojo filed wlth the post 
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
/v reųuired by the act of Oct. 6,1917

Svarsto sutartį su Turkija.

LONDON, vas. 14.—Rytinė
je vyriausios talkininkų tary
bos sesijoj buvo svarstoma Ad
rijos klausimas ir sutartis su 
Turkija. Turkijos klausimui 
pašvęsta kone išimtinai visa ry
tinė sesija. Klausimas 

svarstomas be pertraukos 
taikos sutartis su Turkija 
galutinai apdirbta.

bus 
iki 

bus

r >»e tran^’atlnn filed wlfj» the no*d 
master at Chicago, Iii; Feb. 16, 1920 
as reuutred by the Art of Oct. n. 1917

KVIEČIA ATŽAGAREIVĮ 
ROOTĄ.

Kad padėtų sudaryti tautų 
lygos tribunalų.

LONDON, vas. 13.—Eli bu 
Rodb—vienas parinktinių iš 
Vairių šalių vyrų, gavusių pa- 
cvietimų būti nariais komisijos 
prirengimui pieno konstitucijai 
>usimo internacionalio korto.

Surašąs paskelbta šiandieni
niame tautų lygos tarybos po
sėdy). A. J. Balfour, pirminiu 
caujųs tarybos posėdžiui, parei
škė: ,

“Gali būt, kad dėl vienos ar 
dtos priežasties p. Root skai
tys esant nereikalingu priimti 
tarybos pakvietimų. Taryba 

tečiauš pasitiki, kad jis supras, 
ogei jo gilus patyrimas mums 

visuomet priimtinas.”
Tautų lygos tapyba savo po

sėdį užbaigė šiandie. Kitam 
posėdžiui laikas sutarta: Kovo 
15 dienų—Romoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 16, 1920 
as reųulred by lae act of Oct. 6,

PASIUNTĖ NAUJĄ NOTĄ 
OLANDIJAI.

Kur jie dės kaizerį?

LONDON, vas.' 14.—Vyriau
sioji talkininkų taryba šiandie 
pasiuntė naujų notų Olandijai 
delei buvusio Vokietijos impe
ratoriaus Wilhelmo, kurį Olan 
dijos valdžia nesenai atsisakė 
išduoti talkininkams

Notų pasirašė Anglijos pre
mjeras Lloyd George, kaipo ta
rybos pirmininkas.

[Pirmesnės delei to pajies 
reikalo žinios nurodė, jogei tal
kininkai manų, kad laikymas 
buvusio Vokietijos

Olandijoj daro didelį pavojų 
Europos taikai ir kad todėl tal
kininkai primena Olandijai ne
daryti tų pavojų dar didesniu 
pripažįstant jam teisę turėti 
prieglaudos Olandijoj].

WASH1NGTON, vas.
Laikinai eitų valstybės sekreto
riaus pareigas tapo paskirtas 
valstybės sekretoriaus padėjėjas 
Polk.

Atmeta Paryžiaus ir Londono 
pasiūlymus.

PARYŽIUS, vas. 15.—Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Hugh C. Wallace vakar užsie-

Dabar jau galutinai paaiške- n*° J^ikolų ministerijai įteikė
jo, kad valstybės sekretorius 
Lansing savo rezignacijų jteike 
delei nesusipratimų su preziden 
tu Wilsonu. Wilsonas mat kal
tino jį uzurpavimu jo (prezi
dento) teisių šaukdamas mini-1

prezidento Wilson<> memoran
dumų, kuriame prezidentas pa
reiškia negalįs pritarti premje
ro Lloyd (ieorge’o siūlomam iš
rišimui Adrijos pakraščių klau
simo, kuris klausimas buvo

sterių kabinetui posėdžius. Bet iie^ia Jugo-Slayijos valdžiai, 
valstybės sekretorius, įteikda-(TaįP skclbia Paryžiaus kukraš- 
mas savo rezignacijų, pareiškė, tlsJ 
jogei tatai daryti jis nė nema- " ,
nęs. Vis dėlto, kad tarpe vai- P«n.ašu8 memorandumas jleik- 
stybės sekretoriaus ir preziden- pa, Anglijos ^užsienio reikalų
to Wilsono butą ytin žymių ministerijai. _
nesusipratimų, tai rodo jųdviejų ma’ ka^ iuo prezidentas Wil- 
laiškai, kurie čia buvo paskelbti sonas duodųs suprasti, jogei 
ir pagalios jų veikimas Pary
žiaus konferencijoj. Tūlais už
sienio politikos klausiniais val
stybės sekretorius buvo nusieta 
tęs kitaip negu prezidentas Wil- 
sonas. Delei to jis net buvo nu
sitaręs rezignuoti jau daug 
•mgsčiau, tik delei tūlų svarbių 
priežasčių tataj nepadaręs.

Iš pradžios1 Čia ėjo gandų, 
kad kartu su valstybės sekre- J 
torium pasitrauksiu ir visi kiti 
kabineto nariai, bet vėliau tie 
gandai buvo užginčyti.

šiaip ar taip, o valstybės sek
retoriaus rezignacija sukėlė di
delio sujudimo ir šioj šalyj ir 
užsieniuose. Žymesnieji politi
kos veikėjai šįoj šaly, jų tarpe 
ir buvęs Jungi. Valstijų prezi
dentas Taftas, nemato priežas
ties, delei kurios prezidentas 
Wilsonas butų galėjęs įtarti vai 
stybės sekretorių delei uzurpa- 
vimo prezidento teisių. Prezi
dentas sirgęs,'prie jo pasitari
mui nebuvo prileidžiama nė yic 
nas kabineto narys, net ir pats 
Dansingas. 0 tuo laiku valsty
bėj kįlo daug svarbių neatidėti
nų reikalų, delei kurių būtinai 
reikėję pasitarti. Lansingas ta 
tai ir padaręs. Tai visa.

Rezignavusia valstybės sek
retorius žada tūlam laikui vi
sai pasitraukti nuo politikos 
veikimo. Kovo pirmų dienų, 
pavedęs visus reikalus savo pa
dėjėjui, Polk’ui, jisai važiuosius 
Floridon pasilsėtų.

Laikraštis, beto, suko, kad

ministerijai. Taipjau pažymi-

. jogei 
Jungtinės Valstijos rasiančios 

esant negalimu daiktu dalyvau
ti konferencijoj, jeigu talkinin
kai bandytų išrišti Adrijos pa
kraščių klausimų nepasitaru
sios su jomis—Jungtinėmis Val
stijomis.

BUVĘ KAREIVIAI PRO
TESTUOJA.

Reikalauja, kad atimti nuo 
vokiečių laivai nebūtų parduoti 
svetimų šalių korporacijoms.

WASHJNGTON,( vas. 14.— 
Privalė Soldiers and Sai'lors 
Legion (pažangi buvusių karei
vių organizacija) vakar naktį 
čia ])riėmė rezoliucijų, reikalau
jančių, kad valdžia tuoj darytų 
visų reikiamų žingsnių, idant 
atimti nuo vokiečių laivai, ku
riuos dabar norima' parduoti 
privačioms dagi svetimų šalių

Kurį dabar reikalauja išduoti 
talkininkų) teismui.

True transiHtlon filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 16, 1920 
us requircd by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos Sąlygos
Lenkijai.

BERL1NAS, vas. 1 L- Gene
rolas von Dcr Marwitz, kalbė
damas apie talkininkų reikala
vimų išduoti jį, šiandie parei
škė, jogei jis nepasiduosiųs.

“Laike penktosios armijos 
traukimosi 1918 metais,” tęsė 
jis, “generolas Pershing, buvęs 
mano oponentas Metise fronte, 
pasiuntė mano kvalierion emi
sarų su oficiale misija. Kai ta
tai buvo atlikta, Amerikos ofi- 
cieris prašė leidimo pasitarti 
dėl asmeniško reikalo. Po to ji*- 
sai pareiškė, kad generolas Per
shing jį įgaliojęs perduoti as
meniškų pasveikinimų ir pa
reikšti pagarbos delei tvarkos, 
kokia buvo vedama Metise mu- 
šyj ir abelno užsilaikymo penk
tosios (vokiečių) armijos.

“Ar generolas Pershing galė
tų tai padaryt, jeigu jis butų 
įsitikinęs, kad jo oponentas pa
pildo kriminalių darbų?”

BEDARBIŲ ARMIJA DIDĖJA.

Uždarė didelę laivų statymo 
dirbtuvę.

QUINGY, Mass., vas. 16. — 
Belhlchem Shipbuilding korpo
racija užvakar nutarė uždaryti 
didelę laivų statymo dirbtuvę 
Sųuantume. Neužbaigtos staty 
dinti torpedinės valtįs atiduota 
į Fore River jardus užbaigti, o 
septyni tūkstančiai darbininkų 
gavo čekius ir pareiškimų, kad 
jie daugiau nereikalingi.

ŠAUKIA INTERNACIONALĮ 
ANGLIAKASIŲ KONGRESĄ.

HAAGA, vas. 16.—Interna-
korporacijoms, liktu pačioms cfonalio angliakasių susivieniji-
Jungtinėms Valstijoms. Taip 
jau reikalaujama, kad kongre
sas tuoj paskirtų specialų ko
misijų tikslu ištirti kokiuo tik
slu norima parduoti tuos lai
vus, ir jeigu pasirodys, kad su- 
manytasai pardavimas peržen
gia esamuosius patvarkymus— 
nubausti^kaltininkus.

mq pildomoji taryba užvakar 
laikė nepaprastų posėdį Belgi
jos sostinėj Briusely. Tarybos 
posėdžiui pirmininkavo Angli
jos darbininkų vadas Robert 
Smiltie. Po ilgoko pasitarimo 
nutarta sušaukti internaciona- 
lį angliakasių kongresų rugpjū
čio 2 d. š. m. Kongresui vieta 
nužymėta Genevoj, Šveicarijoj.

Reikalauja išsikraustyt iš 
Vilniaus.

VARŠAVA, vas. 13.—Lietu
va paskelbė sųlygas, kuriomis 
ji norėtų daryti taikų su Len
kija. Atsakydami į talkininkų 
teiravimosi delei Lietuvos-Len
kijos militario pasitarimo ben
dram veikimui prieš bolševikus, 
Lietuvos valdininkai laikinoj 
Lietuvos sostinėj Kaune parei
škė savo sųlygas, kurios sudaro 
trįs vyriausius punktus.

Pirma, kad Lenkija pripa
žintų pilnų Lietuvos nepriklau
somybę su josios sostine Vil
nių, kurį užėmė Lenkai išvijus 
iš jo bolševikus.

Antra, Lietuva reikalauja, 
kad Lenkijos kariuomenė ap
leistų visas teritorijas į šiau
rius nuo.Dauguvos, į rytus nuo 
Vilijos ir pietus nuo Lidos 
(penkiasdešimts mylių į pietus 
nuo Vilniaus) taip greitai, kai]) 
bus pasirašyta 'taika. Ir kad 
Lietuvos rubežius
Vileikos-Polocko 

kryptimi.
Trečia, Lietuva 

kad visos Lietuvos
eutartįs butu pavestos tautų 
lygos kontrolei.

eitų Lidos- 
geležinkelio

ir Lenkijos

Lietuvos misijos atsi 
lankymas.

Vakar rytų Ghicagon atvyko 
i Lietuvos finansinės misijos na
riai: Jonas Vileišis ir majoras 
P. Žadcikis. Vakare Audito
rium viešbuty buvo surengtus 
jai pasitikimo bankietas.

FARMERIŲ REIKALAVIMAI.

Nori, kad valdžia kontroliuotų 
geležinkelius ir neparduotų at

imtų nuo Vokietijos laivų.

NEW YORKO DARBININKAI
PRIEŠ GOMPERSĄ. NEPALIUOSUOJA DVIEJŲ 

AMERIKIEČIŲ.

LAUKIAMA DIDELIO 
STREIKO OLANDIJOJ.

Prieplaukų darbininkai reika
lauja didesnių algų.

AMSTERDAM, vas. 15.— 
Olandijos vaizbininkų rateliuo
se vaigšto įvairių gandų ir rei
škiama didelio susirūpinimo. 
Mat šiandie Amsterdamo ir 
Rotterdamo prieplaukų darbi
ninkai žada paskelbti streikų.

Delei to, kad prieplaukų dar
bininkai skelbia streikų pramo
nininkai nelabai tesirūpina. Di
delio susirūpinimo jie turį dėl
to, kad prieplaukų darbininkai 
esu perdaug aiškus radikalai ir 
jų streikas galįs užsibaigti kuo 
nors rimtesniu.

Prieplaukų darbininkai reika 
lauja didesnių algų, būtent: po 
8 gilderus (apie $3.20 Jungtinių 
Valstijų pinigais) dienai ir kad 
tolimesnis algų didinimo klau
simas nebūtų išimtina samdy
tojų privilegija. Kitais žod
žiais, darbininkai reikalauja, 

v kad algų klausime butų suteik- 
valdono ta balso ir patiems darbinin

kams. Delei pirmojo reikala
vimo samdytojai nelabai spi
riasi, nors kol kas jie težada 
mokėti po 7 gilderus dienai, 
bet dej pastarojo jie nė klausyt 
Benori.

Balsuos Darbo Partijos 
klausimų.

NEW YORK, vas. 16.—New 
Yorko Central Federated Union, 
turinti daugiau kaip 200,000 
narių, svarstys apie nepriklau
somų politinį veikimų, kitaip 
balsavimų už Darbo Partijos 
kandidatus sekamais rinkimais. 
Apie tai dar turės nuspręsti pa
tįs unijos nariai visuotinu bal
savimu. Klausimų pakėlė uni
jos viršininkų susirinkimas, 
įvykusis pėtnyčios naktį. Spė
jama, kad sumanymas pėreis,
nes iš dviejų šimtų delegatų nė nlnkas Francis Dillon šičia pa- 
vienas nępanorėjo ginti Gom- reiškė, kad Indianos darbhiin- 

“remkime kai gompersinei politikai “atly
ginti draugams, nubausti prie- 

Patyrimai ro
do,” sakė Dillon, kad ta politi
ka yra tik 
mas.” 

Sekamais 
darbininkai 
tų, vadinas
už Darbo Partijos kandidatus.

DOUGLAS, Ariz., vas. 15.— 
Čia gauta žinių, kad Mexikos 
valdžia vis dar nepaliuosuoja 

dvieju šios šalies orlaivininkų, 
kurie^p'er klaidų nusileidę Mexi 
tartfterito rijoj ir tapo areštuoti. 
Jie areštuota vasario 2 d. neto
li Nacozari, ^Vieno parubežinio 
Mexikos miestelio.

Nepritaria gompersinei 
politikai.

INDIANAPOLIS, vas. 16.- 
Indianos DarBb Partijos pirmi

nerso sumanymų: 
draugus, nubauskime priešus, 
tai yra balsavimų tik už “gerus šus” nepritars, 
kapitalistinių partijų kandida
tus.” Dagi, susirinkime priimta 
rėzoliucija, kuri griežtai atmeta 
tokių politikų. Be kita rezoliu
cijoj sakoma:

“Politinė istorija rodo, kad 
neveizint to, kuris viešpataujan 
čių partijų kandidatas laimi, 
nasekme yra ta pati kiek tatai 
Mečias! darbininkų bei abe*lno- 
lios publikos labo.”

Esu, ir organizuotiems darbi
ninkams ir pačiai visuomenei 
hus daug sveikiau, jeigu pirmie 
;i politikoj veiks kaipo nepri
klausoma vienata.

savęs apgaudinėji-

rinkimais Indianos 
remsiu savo tikie- 
išstatys ir balsuos

UŽBĖGO ANT SEKLUMOS.

NEW YORK, vas. 15.—čia 
gauta bevielis pranešimas, kad 
ties Firc Island, N. Y., prekinis 
laivas Malden užbėgęs ant sek
lumos. Reikalauja ūmios pa
galbos.

CHICAGO.—Čia tik-kų už
baigė savo suvažiavimų vadina
moji All-Anierican Farmer-La- 
bor organizacija. Paskutinėj 
sesijoj priimtu rezoliucija, rei
kalaujanti, kad valdžia kontro
liuotų šios šalies geležinkelius 
mažiausiai dar du metu ir kad 
visi atimti nuo Vokietijos lai
vai, kuriuos norima parduoti 
svetimų šalių korporacijoms, 
butų palikti šiai šaliai.

Farineriai, beto, matų esant 
reikalingu, kad atatinkamosios 
įstaigos pravestų sekamų refor
mų:

Kad valdžia užtikrintų atly
ginimo fermeriams dėl šalčiais, 
audromis, ir vabalais daromų 
nuostolių;

Kad valdžia karės lėšų paden
gimui imtų specialių mokesčių 
nuo stambiojo kapitalo bei lo- 
bininkų—atsižvelgiant į jų tur
to vertę;

Kad ji nevaržytų piliečių lais
vės ir

Kad ji (valdžia) panaudotų 
jai tuo tarpu nereikalingus ar
mijos trokus pataisymui ręika- 
lingiausių kelių, kuriais farme
riai savo prekes gabena mies
tan ir tt.

ŠOVĖ Į MIESTO MAJORĄ.

GRENADA, vas. 15,-^edi- 
deliame Ispanijos miestelyj, 
San Gil vietos sindikalistai va
kar kėsinosi nušauti miesto ma
jorų. Paleista keli šūviai, bet 
majoro nekliudė. Buvusi ten 
pat policija ant vietos nušovė 
du, o dvylika kitų lengviau ar 
sunkiau sužeidė.
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laiškai iš Lietuvos
Iš Posudonio, Liudvinavo vaisė.

Marijampolės apskr.

V. Ncšukaitis rašo gruodžio 
8, 1919, savo švogeriui Jonui 
Čcsnai į Minden, W. Va.:

. ..Karui prasidėjus, armotoni 
sudrebinus musų padangę, atsi
skyrė su šiuo pasauliu musų 
mamytė, o pustrečių metų vė
liau mirė ir tėtis. Abudu palaido
ti Liudvinavo kapuose. Katrė ir 
Julė gyvos; Giebas Adolpas gy
vena ant vietos, karo sunaikin
tas; Jurgis Giebas gyvena Žal
svoj; jo karas nekliudė. Musų 
triobos visos sudegintos; po so
dą sukasti vokiečių blindžiai, 
gulyklos, todėl sveikų medelių 
maža liko; skirpstų liko 13; ki
ti, kur buvo apsodinti aplink 
triobas visi žuvo. Musų laukas 
visas iškastas okopais, kadangi 
iš Velioniškės ir Radziavičiaus 
rėvų veržėsi rusai ant prūsų, 
užtai prusai ir Išdirbo musų dai
ktą taip biauriai, gindamies 
nuo rusų. Mes per tuos baisius 
mūšius sėdėjome bulvių rusyj 
tris nedėlias, o ant lauko kaip 
lietus lijo granatos ir kulkos vi
sokio kalibro, ir durtuvai lūžo 
žmonių krūtinėse. Polam išvarė 
mus į paprūsę, o kai pargrįžom, 
radom laukus nuklotus granato
mis ir žmonių lavonais. Iš mu- rašo XII. 22 jo draugas:

Sugrįžęs, karui pasibaigus, 
maža bepadau savo draugų ir 
giminių, visas tas baisusis karas 
išvaikė į pasaulio šalis. Ale da
bar au&ros žvaigždė pasirodė 
ant Lietuvos. Laukiam atvyk
stant spindulių laisvės ir gero
vės. Tik dar kol-kas turim daug 
Lietuvos priešų, iš visų pusių 
gula kaip musės ant medaus. 
Karui pasibaigus vokiečiai atsi
traukė, Lietuva pradėjo tvarky
lius. Užsidėjo savo valdžią. Ale 
valdžia tarp savęs nesusizga- 
davo ir pasidarė susimaišymas. 
Atėjo darbininkams į pagalbą 
rusų bolševikai ir norėjo įtaisy
ti gerovę darbininkams, ale ir 
musų buržujai nepasnaudė, pa 
samdė vokiečių kariuomenę, 
kad išgintų bolševikus, ir prasi
dėjo savo ponų valdžia. Pradėjo 
rinkti ukvatninkus į kariuome
nę, o paskui ir mobilizuoti vais
kų. Praeitą pavasarį atsirado 
nauja valdžia, rusų, kurie no
rėjo prikelti iš numirusių se-

V * •

sų viską prusai atėmė, išsinešėm nąją caro valdžią, taipogi su pa
tik dvejus marškinius. Liudvi- galba vokiečių kariuomenės, 
navas išgriautai, 'bažnyčia sude-j Ale iri jiems nepavyko, rusų 

• bolševikai juos mušė, ir musų 
lietuviai pradėjo krapštyti lau
kini svetimuosius, susivieniję su 
latviais. Taipgi gavo pašalpos 
iŠ Anglijos ir Amerikos. Dhbar 
susidarė didelė kariuomenė ir 
po socializmo programų gir
dėtis, kad darbininkai ims vir
šų. ir dalins žemes, kurios bus 
atimtos iš ponų.K Girdėtis, kad 
bus kompiskuoti visi dvarai ir 
miškai. Ale, mano numanymu, 
negreitai Lietuva sulauks tikros 
geroves, daug dar turėsime ko
vų su didžiausiu musų priešu— 
ponais, kurių musų krašte yra 
apsčiai. Parašykite mums, kas 
kaip apie musų Lietuvą kalba 
Amerikoje. —

Tėvukas labai, nukentėjo per 
karą, dėlto, kad buvo tarp po
zicijų. Tik viena kad triobų ne
sudegino, o taip tai viską sunai
kino, viską išniovė. Reikia da
bar pradėt išnauja gyventi. Ale 
ačiii Dievui aš pargrįžęs radau 
kur prisiglausti ir duonos 
šmočiuką turėjau. A. Kromkus.

ginta. Pasudoneje ir Turupyj ne
liko nė vienos triobelės. Žilins
kai gyvi, Anupras mirė. Gyvu
liai — arklys žagui n is 2000 rub
lių; karvė vidutinė 1500 r.; mei
tėlis 9 pūdų 800 rub., avis 100 
žąsis 32 r. čebatai 150 r., pus- 
kartis rugių 60 r., kviečių 90 r., 
vasarojo 40 r.; sermėga 100 r. 
Visko neapsakomas brangumas. 
Kas liko nesunaikintas, tam ro
jus Lietuvoj, bet kas sudegin
tas ir neturi gyvulių, tam ar
šiau negu pragare. Basi, nuogi 
valkiojamės, kaip žvėrįs. Toks 
kluonas kaip musų buvo 3000 
rublių; pasistatyt nėr iš ko, gi
rios nėra. Dabar da vis laukia
me, kaip Lietuvoje nuaidės, nes 
vis dar kariaujam su priešiųin-

Didžiausia Metinė 
Iškilmė

Pėr ištisą eilę metų 
Čhfcttgos Hetutiairis hebttvo 
svarbesnės, didesnės ir 
malonesnės iškilmės, kaip
APVAIKŠČIOJIMAS

METINIŲ
NAUJIENŲ 
GYVAVIMO 
SUKAKTUVIŲ

Nes Chicagos Lietuviams 
nėra taip brangaus kito - 
dalyko, kaip jų didžiausias 
dienraštis

IŠKILMINGAS

Koncertas ir Balius
SU DOVANOMIS

Vyskupo Valančausko Pašelpos Draugystė.
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suteikta merginai, katra pasižymės 
navatniais rūbais apsirengusi arba 
kokius tautiškus da- 
ir vyrams duodamos dovanos už

Prašom atrašyti apie brolius, 
gal jų nė gyvų nėra, ar nežino 
angliškos patarlės konsenguiniti 
rileišion bai blod. Butanavi- 
Čius ir Denccvičius mirė. Per 
karą apie mus daug žmonių už
mušė. S t ubą jau pasistatėm. 
Kryžius da yra, tik prusai darže
lį nuplėšė ir Giltinei dantis iš
mušė. — Gudbai. Ūkininkų Balsas

IKPaSvenės, Šiaulių apskr.

Jonui Pruscvičiui, į Chicagą,

R)UND ai LAŠTI 
,Į $ELF-ADJUSTING 
kj^JUSPUL 
BPASŠIERĖS

N?9 150 N°I5 9GD
SltNOfRl----- StOUT

ASK YOUR DEALtR FORTMEM 
FIT AS YOU FASTEN 

PERFECTLY AND WITH0UT

deuler doeen’t carry them, 
send money and bust meas» 
ure and we wiU send you one 
fortriaL I’oetage prepaid. 
HEMO BTCIBNIC-rASHKMI llrtiuVll 
D«*t. _ n krl— Ptae* Twt

Pieninių karvių prižiūrėjimas 
žiemos laiku.

Pieninė karvė yra išvystytas 
gyvulis išimtinai pieno gaminj* 
mui. Ji visais žvilgsniais skiria
si nuo mėsinio gyvulio ir turi 
skirtingus reikalavimus. Kai- 
kurie žmonės pieninę karvę va
dina pieno gaminimo “mašina.” 
Bet daug teisingiau butų ją pa
vadinus žmonių maitintoja. 
Kas nernylį pieno, sviesto ir ki
tų pieninių produktų? Jie šian
dien yra skaitoma svarbiausiu 
žmonijos maistu. Duokite 
šiandie riekę lietuviškos 
nos ir gerą kartą sviesto 
jos, aš mėsą pastumsiu į
Karvė yra viena ckonomingiau- 
sių, namų gyvuliu; pienas yra 
geriausias maistas.

Kad . apturėjus daugiausiai 
naudos iš pieninės karvės, rei
kia ją tinkamai prižiūrėti žie
mos laiku. Vasarą daugiausiai 
ia rūpinasi gamta, žiemą gi tu
ri tą atlikti ūkininkas. Norint 
kad karve duotų daugiausiai 
pieno, reikia žiūrėti, ko ji rei
kalauja. Gera pieninė karvė pri-

man 
duo- 

ant 
šalį.

Ir šiais metais visi 
pažangieji Chicagos 
Lietuviai su nekantrumu 
laukia \

VASARIO 22 DIENOS, 
kada įvyks

DIDELIS METINIS 
NAUJIENŲ 

KONCERTAS 
ir BALIUS.

šiame koncerte dalyvaus 
daugybė pirmos eilės 
artistų, smuikininkų, 
pianistų ir dainininkų, kaip 
lietuvių, taip svetimtaučių, 
o taipgi Chicagos pažangieji 
Chorai.

Visi į NAUJIENŲ 
KONCERTĄ 
ir BALIŲ!

WEST SIDE 
AUDITORIUM,

Racine ir Taylor Streets 
Vasario 22 d., 1920 m.

Tikietai rezervuotoms 
vietoms išanksto galima 
gauti Naujienų ofise

(t

Didžiojoj MILDOS SVET., 3142 So. Halsted St.
Todėl kviečiami esate visi be skirtumo seni, *
jauni ant musų baliaus, nes bus visiems gera 
proga pasilinksminti ir gauti gražią dovaną. 
Nes Draugija paskyrė, net 4 dovanas: Pirma 
dovana bus 
save kokeis 
atvaizdins 
lykus. Bus
prašmatmj pasirčdimą.

Norintieji įstoti j musų draugystę galės pa
duoti vardą-pavardę. o ant susirinkimo galės 
įstoti dovanai. Todėl nepamirškite atsilankyti, 
nes bus puiki proga pasilinksminti ir pasišok
ti prie puikios muzikos, kuri grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius.

" Su pagarba kviečia visus KOMITETAS

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gencralis Stabas
Literatūros Dalis

Groudžlo 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi igaliojanie “Rietuvių Prekybos Bendrove“ Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

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

,r Mano asistentai yra 
žihovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

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

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

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

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

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedek 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

- gražų 3125 fonogra*
i drauge su 24 rekordais, deiman- 
♦ine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi
; me tikros šikšnos

BLp Mes taipgi turime kr

■ lluHl I phonogrnfų, kuriuos 
■HMMkl tncs parduosime už 

ui,et ««£
JĮ U me pratuštinti vietą. 

JJE1 GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau*. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondas.
WESTERN FURNITURE STOBAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Udėra nuo 9 ryto Iki 9 vai. Nedą- 

Įlomis lino 10 11d 4

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistine spauda h’ kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

niekadoyneskelbia tiesos %pie-atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančias dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

A/ Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon- 
tFbThTDja palįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti liesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

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

Be abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes patįs. Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus pąlis, skaitytojai, padekite mums gauti tikrų irUeisingų žinių. Tatai galima padaryti 
lik įsteigiant laisva, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—^laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asęciaci- ’ 
ja yra grynai koopi ratyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraš’io The Seattle Union Becord redaktorius; W. 
B. Ililton, einančio iš VVheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletin redaktorius; J. Deutelbaum. The Detroit La'bor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalvamated Clothing VVorkers of America organo 
The Advancc redaktorius; Heibert E Gaston, Nonparlisan Leanue Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Waynr, Ind-, laikraščio The VVorker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costdlo, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Lcader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius. z k >

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

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

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity- 
toju^ pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių melų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

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

valo gauti tiek pašaro, kiek ji 
gali be eikvojimo suėsti. Dobi
lai, motejukai, įdfalfa, kukurū
zų “sailas” daržovės grudai— 
yra tinkamas karvei pašaras.

Pienas susideda . iš septynių 
aštuntdalių vandens ir vieno 
aštundalio grynos medžiagos. 
Taigi pieninė karvė turi gauti 
apsčiai neriamo vandens. Van
duo yra labai svarbus reikalavi
mas pieno gaminimui. Geriau
sių autoritetų praktiškais ban
anais yra išrodyta, kad gera 
pieninė karvė vidutiniškai rei
kalauja 550 svarų vandens ant 
kiekvieno 100 svarų pagaminto 
pieno. Ūkininkas privalo tą at
minti.

Žiemą karvės reikalauja dau
giau vandens ne kaip vasarą. 
Jos turi gauti jo. Bet klausimas, 
kokį vandenį jos myli? Ūkinin
kas truputį pagalvojęs ras tin
kamą atsakymą. Mes visi esam 
gėrę šaltą vandenį žiemą, ar ne? 
Mes negalėjome jo gerti, nes 
musų dantįs bijojo. Tas pats 
yra ir su karvėmis, šaltas van
duo labai kenkia karvei, ji pri
versta sunaudoti daug pašaro, 
kad atgavus reikalingą kūno ši
lumą. To^iu budu sunaudotas 
pašabas nueina niekais: pienas 
nėra datomas iš jo. Beto, Šalto 
vandens karvės visai nenori ar
ba negeriu. Ūkininkai, 
varo savd karves žiemą 
prie etekio ar lovio, daro 
lę klaidą. Patirta gerai,
toks ūkininkų pasielgimas 
neša jiems apie du doleriu nuo-> 
stolių nup kiekvienos karvės 
į dieną. Kai*vės turi gauti tokį 
vandenį, kokia maždaug yra jų 
kūno temperatūra. Visuomet 
reikia turėti kūtėj po ranka su
šilusio vandens ir duoti kar
vėms tiek, kiek jos nori.

Ant galo, reikia žinoti, kad 
kūtes butų šiltos ir šviesios. 
Kūtėj tui
šviežio oro. Kuomet pasitaiko 
gražus neperšaltas oras, 
leisti karves laukan pasivaikš
čioti, o tilo tarpu gerai išvėdin
ti kūtes. Karvės reikalauja

kurie 
gerti 
dide- 
kad
ak

THE FEDERATED PRESS,
W. B. Ililton, Treasurer,

1506 Market Sty
WHEELING, W. VA.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
minatlon of 825.00 each. and incloses herewith (check) (money order) payablc to^W. B. Ililton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVheeling, W. Va., in payment therefor. < \

Name ............................................................................................................................  • •• •
Address ................................................................................................................................

1920
i būti pakankamai

reikia

mažiausiai vieną valandą 
dien pasivaikščiojimui.

— A. Dvylifc.

kas-

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Trcmont Street, Boston, Mass.

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

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

A. BARTKUS, Pro.
1G19 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. ' Chicago, Iii.

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

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

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

Nesirūpink aįHe šaltį ir kitus nes
veikumas. šaltis dabartiniu laiku 
Xali privesti prie influenzos rytoj. 
Buk saugus. Turpo užmuš jūsų šal- 
i tuojau. Turpo taipgi gelbsti praša- 
linimui karščio nuo influenzos ir 
pneumonijos,

Turpo
THK TURMNT1NK OINTMINT

Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuviu kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Gėoinetrojos ir kitų 

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

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

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

Delel didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
ųeatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

t)
2)
3)
4)

Mokykla — seniausia ir

Vyrišką Drapan y Barganai
r ‘

tas užganėdinlmas.
I
kymo siutai ir overkotai 
stos stailės ir konservatyvi 
iiai, $20,00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančių žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 Vai. vak. 
Nedėliomls iki 0 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SL, k Ociagu 

Įsteigta 1M7

Teisingas apsiėjimas. Garantuo 
tas užganėdlnimas. Vyrų ir vaiki 
aų neatsišaukti, padaryti ant užsa 
kymo siutai ir overkotai vėliau 

modt

AR JIEŽKAI PROGOS?
Kiekvienas žmogus, kasdieną 

rūpinasi apie palengvinimą sa- 
vo gyvenimo: jieško visokių 
progų; bando visokius biznius. 
Bet geriausia yra eiti ten, kur 
takas jau pramintas.

Man dėl tūlų priežasčių bū
tinai reikia greitai išvažiuoti 
Lietuvon ir turiu parduoti savo 
biznį, išdirbtą per daugelį jne- 
tų. Biznis ėjo gerai, bet kuo
met tapo panaikinti svaiginan
tis gėrimas, biznis dar geriau 
pradėjo eiti. Dabar mano biz
nis eina labai gerbi. Viską pa
tirsite patįs atsilankę pas mane; 
aš viską tamstai parodysiu.

Mano biznis yra toks: IšvaŽioju 
alų visokios ryšies Žmonėms j na
mus — Turiu daug štedavų kostumie- 
rių; išvažioti alų yra geras auto- 
trokas; automobilius, 5 pasažierių 
dėl pagrabų, vestuvių ir kitokio pa
tarnavimo; nąmas dviejų augštų; 
viršui gyvenimo vieta, apačioj alaus 
sudėjimas, už ką pati alaus bravar- 
nė moka romios $25 ir daugiau; 
ruimingas garadžius su visais paran
kamais. visas biznis yra ant dviejų 
lotų. Visa parduosiu už $5,700.

JOHN KAIKARIS, 
1531 So. 49th Ct., Cicero, III. 

Telefonas Cicero 3452.

Kodwl Tūkstančiai žmonių ir 
Vaiky Miršta kas mėty nuo 

Plaučių Uždegimo.

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 
217 '/: Capital St.

Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

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

t

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

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, šaltmėčių, kamparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reuniatiškus skausmus.

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

THE KAMPHROL CO, 
2633 West 47th St., Chicago, 111.

SKAITYKIT IR PLATINKIT



raneciėlis. vasario it>,

SkaitytojOalsai
[4/4 t irę t kitas Uame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Gerb. Naujienų Redakcija:— 
Leiskite man tarti nuoširdžiau
sios padėkos žo<!į Jums, už Jū
sų tvirtų stovėjimų ginime dar
bo žmonių reikalų. O labiau
siai už Jūsų kovų prieš kleri
kalų Fondų pasikėsinimų pa
vergti liaudį savo diktatūrai. 
Kaip jie buvo paskelbę “uka- 
zą” draudžiantį Lietuvos pilie
čiams grįžti Lietuvon be kleri- 
kalų-tautininkų Fondų paliudi
jimo, taip ilgainiui jie butų už
draudę grįžti Lietuvon be pa
liudijimo nuo špitolninkų, be 
velykinės kortelės, be naujų 
škaplerių ar rožančiaus.

Aitas tų uzurpatorių užgaidas 
Naujienos tinkamai atkirto ir 
parodė žmonėms jų išnaudoto
jus tikroje šviesoj.

Tegulgi gyvuoja Naujienos; 
tegul jų leidžiami šviesos ir tei
sybės spinduliai kuoplačiausiai 
šviečia lietuvių darbo žmonėms 
ir rodo jiems kelių. Tegul Nau 
jienos visados bus drąsus gi

nėjas darbininkų nuo visokio 
iš na ūdoj imo.

— Jonas S. Miniats.

■ ai.biii.iiiiJMnrii i~afWiiiiih aaaaaiiaBmi 
tas daro veikimų į musų jaus
mus, o kada panaudojama dau
giau, kada jie tinkamai sude
rinti — muzika mus sužavi. 
Muzika, josios garsai pasiekia 
giliausius musų sielos kampe
lius, sužadina mus prie spartes
nio veikimo ir tt. Didžiosios šių 
dienų operos, geriausių rašyto
jų veikalai neturėtų nė pusės to 
gražumo ir patraukimo, jeigu 
nebūtų muzikos.

Randasi tečiaus tokių žmo
nių, kurie į muzikų težiūri kai
po į nereikalingų, daug laiko 
praleidimui dalykų. Jie — atbu- 
keliai. Tiesa, kad žmonės pamy
lėjusieji muzikų, negali būti 
žiaurus: plėšikai, žmogžudos 
etc. Tokių žmonių siela yra jau
tri ir neprileidžianti žiaurumo.

Trumpai sakant, muziku yra 
jausmo dalykas.

— A. Mačaitis.

... .... .

gynimo reikalas taipjau pavesta 
palankiausiu! lenkų dvarinin
kams žmogui.

Kas bus? Ar Lietuva išsilai
kys? Ar kurią gražią dieną 
neišgirsime, kad “nuo dabar 
Lietuva lieka Lenkijos provinci
ja?”

O tuomet — kas bus su musų 
“laisvės” Bonais ir visomis ki
tomis aukomis, kurių Amerikos 
lietuviai, atžagareivių ragina
mi, sudėjo?

— Petras Sadauskas.

MUZIKA.

Kas yra muzika? Muzika mes 
dažnai vadiname jausmu, musų 
dvasios jausmu. Mat muzika už 
gauna-sujudina žmogaus dva
sių — daro žmogų linksiu iu ar 
nuliudusiu.

Koks nors vienas instrumen-

AR LIETUVA IŠSILAIKYS?

Žinant kas dabar dedasi Lie
tuvoje, nenoroms kįla klausi
mas: ar Lietuva išsilaikys? Ar 
ji galų gale nepateks Lenkijos 
bajorams? Lietuvos dvarinin
kai, kurie yra arba sulenkėję ar
ba lenkai, jau senai darbuoja
si, kad Lietuvų pavedus lenkų 
grobikų globai.

lafetu vos valdžia — ji iki 
šiol nedaug terodė noro atremti 
neįsotinamuosius lenkų grobi
kus. Valdžios įstaigose sėdėjo 
ir tebesėdi pakmkųs Lenkijos 
bajorijai žmonės. O dabar, kaip 
rodo gautosios iš Lietuvos ži
nios, ji (valdžia) ir vėl pastačiu
si kariuomenės vadu palankų 
lenkų imperialistams įnagį gen. 
Žukauską.

Užsieniuose Lietuvą atstovau 
ja lenkai dvarininkai. Knisto

HIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIM

Influenza

XEXSE

h

tffcFU K*

Seniau ir dabar.
i.

Dabar, kada musų organizaci
jos graboriai “komunistai* ko- 
lioja mus socialpatriotais, sočiai 
išdavikais, biaurybėmis ir toly
giais iš jų žodyno parinktais 
žodžiais, pravartu bus pažvelg
ti į netolimą musų LSS. praeitį 
ir arčiau susipažinti su uHčiais 
šių dienų “revoliuciojuerips 
komunistais.“ ’

Tenkinsimas dviem tipais: 
Juozu Baltrušaičiu ir Kaziu Vi- 
diku. Pirrnasai dabar ugnimi 
spjaudo į socialistus. Jisai pri
sistato dideliausiu diu’bo žmo
nių reikalo gynčju-kovotoju. Vi 
sa, kas primena socializmą, 
pas jį dabar yra parsidavimas, 
bernavimas buržuazijai ir tt. 
Socializmas Baltrušaičiui nū
dien pasidarė no good.

Gerai. O kaip buvo anąmet? 
Kaip buvo tada, kai Baltrušaitis 
pešėsi su Sirvydu? Kas buvo Bal 
trušaitis, kuomet jis atkakliau
siai ėmėsi su “maksimalistais,“ 
bandžiusiais sukelti musų or
ganizacijoj tokios jau suirutės, 
kaip kad dabar sukėlė Baltru
šaitis ir jo sekėjai?

Atsimlenu, Baltrušaitis tuo
met buvo apšauktas tyriausio 
vandens oportunistu veidmainiu 
despotu ir dar kitokiu. Kas nors 
panašaus ir buvo. Tas pats žmo
gus, kuris dar nesenai šukavo 
apie Socialistų Partijos “reakci
onierius,” suspendavusius Lietu
vių Socialistų Sąjungą, anąmet, 
Sąjungos sekretoriaus padeda
mas, suspendavo LSS. 13-tą kuo
pą. Maža to. Kada už suspenduo
tąją kuopą nutarė stoti ir LSS. 
1-moji kuopa, kurioj ir jis pa’ts 
J. Baltrušaitis priklausė, — ką 
jisai padarė? Ve ką: surinko 
saujalę savo pritarėjų ir 
apsiŠaukė save LSS. 1-mąja 
kuopa.

Tai nevisa. Baltrušaitis ėjo 
dar toliau. Jisai mat buvo LSS1. 
organo (Kovos) redaktorius, ir 
kiekviename to organo numery 
atkakliausiai denunciuodavo 
tryliktą kuopą bei didžiumą pir
mosios kuopoš narių, nusitaru
sių ginti “tryliktąją.“ Jie kitaip 
nevadinta, kaip “ginmiečiai,’’ 
“anarchistai,“ “eserai” ir kito
kie.

Ir tai dar nevisa. Baltrušaitis 
savo oponentams uždarė LSS. 
organo špaltas, neleido pasiaiš
kinti į daromus jiems priekaiš
tus. Pastarieji delei to buvo 
priversti kreiptis į sąjungiečius 
tam tikrais atsišaukimais (Tie 
atsišaukimai dar randasi mano 
privatiniame archive ir prie pro
gos bus sunaudoji). O kai įvy
ko LSS. suvažiavimas, tai Balt
rušaitis darė visa, kad su “trylik 
tąja” butų pasielgta taip, kaip 
norėjo jis, Baltrušaitis.

Toks buvo Baltrušaitis. Jisai 
griežčiausiu budu kovojo su 
tais, kurie anąmet tvirtino) kad 
reikia tuoj sukelti revoliuciją; 
ir kurie skelbė, kad tie kovos 
metodai, kuriuos gynė Baltru
šaitis, yra netikę, buržuaziški, ir 
kad pats Baltrušaitis palaiko 
“išnaudotojų despotizmą.“

Taip buvo anąmet. Dabar — 
Baltrušaitis liko socializmo re
negatu, ir jisai “užmiršo” tai, 
ką pats darė. Likęs renegatu 
Baltrušaitis dabar puldinėja So
cialistų Partiją ir Liet. Socialis
tų Sąjungą. Kaipo renegatas ji
sai “užmiršo** ir tai, kad Šiandie 
jis puldinėja daugelį tų, kuriuos 
pats kadaise glaudė po savo spar 
nu Ir kurie Šiandie nė kiek nė
ra kitokiem kaip buvo anąmet.

Rą visa tai rodo? Nieko kita, 
kaip tą, kad Baltrušaity hie- 
kuo’met nebuvo socialistu. Jisai

lįiesk Pašalpos fRan ką 
aviškiams Lietuvoje.

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

z Kadangi tiek danę 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 $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerj.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
e

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

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 
nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai 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
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
|Š RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja?, chirurgas 
ir akuicris.

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

Ofisas ir Labar atari ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir A 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street,

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
16657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
................  ■ ■■—i

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų 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, gera! dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- I 
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

..... SALUTARAS į
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

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

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

J ei fu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Mokykla kirpimo ir 
•iuvimo atsidarė

Mokinama pagal naujausios 
mados i* petrinų ir daaaini 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNLNG 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chfca«*.

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

ATIDA LIETUVIAMS
! Buvęs Grekų Restaurantas po num. 1947 So. Halsted St. pereina į 
J LIETUVIU rankas. Bus gaminami Lietuviški valgiai už prieinamą 
m kalną. Nepamirškite vietosi.
9 1947 So. Halsted St., arti 20tos gat., Chicago, III.

cg perkame Pergales Bondas pilna parašyta- f"* A IHI 
i verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verta. ‘ U U

SSS? ‘ J- <?• SACKHEIM & COr
tarninkiis* Ketvergais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
SnhatnmH 9—9 tarp Paulina ir Wood St*.

buvo ir tebėra paprastas kai
mietis maištininkas. Toks žmo
gus, kuris vadovaujasi upu ir 
savo asmenine ambicija. Jisai 
kovojo su Sirvydu ir tryliktosios 
kuopos “maksimalistais” neto- 
del, kad jisai buvo geras nuosa
kus socialistas, o todėl, kad bu
vusieji musų Sąjungos “revoliu
cionieriai” ėjo prieš jį, 
kad jie užgavo jo am
biciją. Baltrušaitis tada mat 
buvo “naujas žmogus,” kitaip: 
buvo europietis, nepratęs girdė
ti koliojamų žodžių, kurių jam 
adresavo “maksimalistai.“ Jisai 
“užsigavo“ ir nusitarė nepasi
duoti. Tai visa. Nuosakiu so
cialistu jisai nebuvo. Kas sekė 
jo redaguojamą Kovą, tam aiš
kinti nereikalinga. Jo s'lraipsniai 
ir vadinamieji editorialai tren
kė kokiu tai neapsakomu stėna- 
vimu.

Baltrušaitis stėnauja ir da
bar. Tik tuo skirtumu, kad šian 
die jisai yra “amerikonas:” pas 
jį begalo daug tokio ūpo, kurį 
žmonės vadina nemandagumu. 
Jisai šiandie renegatas, ir lodei 
jam leistina visa, kas žemina jo 
oponentą. Europietį džentel
meną nūdien pavadavo 
amerikietiškas reporteris, ku
ris savo sensacijoms medžiagą 
turi ištraukti kadir iš po žemės. 
Amerikos didlapio reporteris ne
būtų reporteriu, jeigu jis nepa
jėgtų gaudyti sensacijų. O rene
gatas Baltrušaitis taipjau nebū
tų “komunistas”, jeigu jis neno
rėtų niekinti socializmą ir lai
dyti stiprių koliojamų žodžių j 
socialistus.

Tam JJsa! *1romun!sta3," tam 
jisai renegatas. —. Genių Dėdė.

(Bus daugiau)

Sveikam Kūne
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

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

I

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

iori Dvasia

Apie šią lietuvių koloniją 
laikraščių skaitytojams nedaug 
tenka išgirsti. Bet, tiesą sakant, 
iki šiol lietuvių čia buvo nedau 
ginusia. Tik pastaruoju laiku lie 
tuviai pradėjo važiuoti į Kansas 
City ir statytis savo namų. Da
bar daugelis jau žino, kad čia 
gyventi nebloga: oras čia neblo
gas, o ir darbų visokių yra. Tu 
rime dideles gyvulių skerdyk
las ir daug geležies fabrikų, ir 
darbai visuomet gerai eina.

Reikia dar pažymėti, kad vie
tos lietuviai nepratę kelti vaidų, 
kaip daugelyje kitų kolonijų da 
romą, čia žmones gyvena suti
kime. Bdl Dudor.

■ WWWI MMiim ■ —........................- ■ ■■ ■»<

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

I KORESPONDENCIJOS ] 
_____________r. ' i . 2

KANSAS CITY, KAN.

DARBININKAI NETINKAMI
ŠALIES VALDYMUI.

Taip sako Anglijos ministeris
Churchill. . .

DUNDEE, vas. 14.—Kalbė
damas dideliam piliečių susi
rinkimui šiandie, čia Anglijos 
karės ministeris Churchill be ki 
ta pareiškė, jogei darbininkai 
esą visai netinkami valdyti šalį.

Tai jau antras toks to minis- 
terio pareiškimas. Pirrnasai 
ministerio pareiškimas buvo iš
šaukęs didelio sujudimo visoj 
Anglijos spaudoj ir aitraus pa
sipiktinimo darbininkuose. Spė-

■ -

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 Gydytoja* Ir Chirurgas 
Ręselande: 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.

I -J

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

ĮSOS S. Morgan 8t Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St, 

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

popietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 diena. 

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

DR. C. K. KLIAUGA
D en tįstas.

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

vakare Phoae Caaal 3*7
■'■■I IIWZ

Gražus — plaukai
dabina žmogų.

Vartokite Sen-Rayto Plaukų 
Toniką. Galima gauti pas:

THE SEN-BAYTO GO. 
Branch No. 1.

3238 S. Halsted St.
Chicago, III.

Rez. 933 S. Ashl&nd Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

i Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Mpuvummu uuiuuuimuuBc. opc-’ VaikM ir chroniškų ligų 
Jama, kad dabar Anglijos dar- Of,“’TX4honeD^XS9693hl“W 
hinįnkai jam ataimokts tuo pa- Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
tim TzjLy.ak* Nedėtoms 10—12 dieną.
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Amerikos darbininkai, ži
noma, žengs pirmyn ir da
bar. Bet jų pažanga eis ne 
ačių gompersinės rųšies va
dams, o neveizint jų.

pravardžiuoti “smalaviriais“

Į Gėrimai grįžta?
Vienas bravoras Amster-|<lar i9*vaiz<iina, 

dame, N. Y., gavo leidimą H8 vle"lnl8>19 doros šaltinis; 
dirbu alų 8 nuošimčių alko- LJJ kllX dar npskritei 

,nO 110, Šiandie Jisai Jau keti- no> ]<a(| tikėjimas bent priside- 
na atsidaryt. bitas leidimas Lja prj0 (j()ros palaikymo. Jau ir 
tapo duotas tam bravorui lietuviai Žino,'kad dažnai tikė- 
po to, kaip federalė valdžia j imas eina greta su didžiausiu 
išleido patvarkymą, kad a- ištvirkimu; jie, pav. turi gerą 
lūs galima pardavinėt pagal nuovoką apie “dorą“ musų ku- 
daktarų receptus.

Pag&l daktarų receptus y- 
Naujienos eina itąsdięna. iiairi<nt | ra dabar pardavinėjama ir 

Atrasta, 
“vaistas” 
Kad ko- 
prasidės

CHICAGO, ILLINOIS.
TaUphoM Caaal IBM

Vol. VH. — Feb. 16, 1920 — No. 39

Sabscriptioa Kates:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of GMeago, 11L under the act of 
March 3rd, 1879,

nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
m, -^ Telefonai: Canal 1M6.

“Draugo“ plepalus. Jie mus tik
tai juokina, nes jų ncsąmbniš-1 tuos sąjungiečius, kurie nepri- 
kumas kiekvienam žmogui yra | taria komunistams.
aiškus.

Pirmiausia, visas svietas šian 
die mąsto kitaip apie doros ir 
nedoros priežastis, negu tasai 
klerikalų organas. Tokių žmo
nių rasite labai nedaug, kurie 

buk tikėjimas

L.S.S. Reikalai
LSS. 81 kp. įnešimas referendu

mui.

Nors Paukštys dar visai nese
nai džiaugėsi esąs LDLD. iždi
ninku, bet dabar pamatė, kad jo 
džiaugsmas tuščias: jis, nebū
damas nei LSS. nei Socialistų 
Partijos nariu, negali būti LDL- 
D. centro komitete. To mat ne
leidi m LDLD. konstitucija. Ir 
matydamas tai, kad /gali būti 
negerai, Paukštys pats pareiškė 
galįs daug blogumų padaryti 
LDLD. Ir pasitraukė. Žinoma, 
jis tai darė ne dėl LDLD. nau
dos, bet dėl ypatiškų išrokavi- 
mų: kad nereikėtų atsistot ten, 
kur bus prirodyta, kad toki žmo 
nes kaip Paukštys ir kompani
ja, negali būti netik LDLD. ccn 
tro valdyboje, bet ir Šiaip drau
gijos nariais. Tat visiems aiš
ku, delko p. Paukštys paskelbė 
savo rezignaciją. Mat Paukštys 
manė, kad jam pareiškus jogei 
jis yra LDLD. centro iždinin
ku, nusigąs tie, kur gina LDLD. 
nuo griovikų ir atiduos jos tur
tą “komunistams“. Bet pama
tęs, kad iš to labo nebus pyra
go, jis pats pasiskubino paduo
ti rezignaciją.

Bet, LDLD. griovikai, Stepo
navičius ir Petriką, vis sakosi, 
kad jie LDLD. valdyba, čionais' 
turėtų dauginus veikti LDLD. 
nuskirtoji valdyba ir uždraus
ti jiems varlot LDLD. vardą, 
kurios jie nei nariais nebūva. 
Tuo pasirūpinti turėtų drg. J. 
M. Iškauskas, LDLD. centro se
kretorius. Jis turi visų kuopų 
numerius ir kiek pas mus narių 
paliko. Ypač dabar, tokiu svar
biu momentu kada kai-kurie 
gaivalai pradėjo tykoti, kad tik 
pagrobus LDLD. centro vietą ir 
išeikvojus jos turtą ne tam, 
kam jis sudėtas, bet savo social- 
anarchistinėms užmasčioms, rei 
kia veikti. Kas sekė visus pp. 
Petrikos ir Steponavičiaus užsi
puolimus ant drg. K. Liutkaus, 
tie gerai žino, kur link tie du e- 
tementai veda musų kultūros 
ir mokslo draugiją. Juk visi ge
rai žino, kad nuo to laiko, kai 
užėmė tie du gaivalai LDLD. 
centro vietą, LDLD. negalėjo 
gauti raštų ir niekados nebuvo 
knygos laiku atiduotos LDLD. 
nariams. Jie visados sakydavo, 
kad raštų negalį gauti: nėra ra- 
šejų, kurie parašytų knygas. 
1919 m. kada drg. Grigaitis, su
tiko išvąrsti “Karolio Markso 
Ekonominį Mokslą,“ tai tie du 
ponai nusigando, kad LDLD. 
nariai gaus gerą ir naudingą 
knygą. Jie padarė klastas ir d. 
Grigaičiui neleido tos knygos 
versti. Kas arti jų stovėjo, tas 
žino, kad tie du gaivalai, yra 
darbininkų spėkų ardytojau ir 
jie kaipo toki, negali rasties mu
sų tarpe.

Kiek yra žinoma, tai LDLD. 
šiais 1920 metais išleis dvi nau
dingas knygas: vieną “Iš Euro
pos Revoliucijų Istorijos,” ant
rų: “Skirtumas tarp socialistų 

ir “komunistų.” Tad visi, kurie 
pasilikome ištikimi • LDLD. 
konstitucijai, turime sukrusti, 
kad tos dvi knygos tuojaus ga
lėtų atlankyti musų suvargusį 
namelį, 'lodei prie darbo visi, 
o mos laimėsime ir išgelbcsime 
LDLD. nuo social-anarchistų.

— Mikališkietis.

jos iširimas, sako, tęsis tol, kol 
kasyklų savininkai vis savo do- 
mę bus atkreipę į tai, kaip su
laužius darbininkų unijas. Ne
žiūrint visų reikalavimų, kad 
kasyklose butų įvestos trejos 
aštubnių valandų pamainos, 
jie atsisako tatai padaryti, nors 
kiekvienam juk aišku, kad įve 
dus trejas vienodas aštuonių va 
landų pamainas produkcija ga
lėtų mažiausiai bent vienu treč
daliu padidėti. Prie esamosios gi 
dabartinės sistemos neišvengia
mai turi būt iš vienos puses 
daug kasyklų darbininkų be dar 
bo, iš antros — nusiskundimai 
dėl anglių stokos.

Komunistų gi programas 
griežtai atmeta visokį reformų 
reikalavimą! Jisai net stačiai sa 
ko, kad, jeigu komunistų atsto
vas patektų į parlamentą, tai 
jisai negalėtų tenai nei pats 
įnešti reformų sumanymų, nei 
paremti tokius įnešimus.

Šitas programas yra parašy
tas Amerikai, bet juk Amerika 
yra tuo žvilgsniu panaši į Lie
tuvą, kad ji turi buržuazinę val
džią, taip-pat kaip ir Lietuva.

Komunistų programas atme
ta visokias reformas buržuazi
nėje tvarkoje, “Laisvė“ nesenai 
visoms keturioms stojo už jį. 
O dabar ji jau nori reformų 
buržuazinėje Lietuvoje! Kur-gi 
tad jos “principai?”

Kada policijų ėmė gaudyti 
komunistus, “Laisvė“ išsižadėjo 
komunistų vardo ir Komunistų 

I Partijos—lygiai kaip Šv. Petras 
išsižadėjo Kristaus, kada Kri
stus lapo suimtas. Bet nejau
gi baimė prieš policiją privertė 
jos redaktorius išsižadėti ir sa
vo r-r-revoliucioniškų, komu

nistiškų “principų?“ Nejaugi 
tiktai dėlto tų redaktorių liežu
viai ima dabar kalbėt apie re
formas, kad jų kinkas apėmė 
drebėjimas?

Jeigu butų taip, tai pasirody
tų, kad baimė kartais esti geras 
vaistas. Tikintįs žmonės sako, 
kad baimė Dievo esanti viso
kios išminties pradžia, o pas mu 
sų komunistus išrodo, kad viso
kios išminties pradžia yra bai
mė policijos.

LSS. 81-moji kuopa, Chicago- 
je, III. sekretoriui-vertčjui at
siuntė šitokį įnešimą:

Inešamc, kad LSS. narių mo
kesčiai butų padidinta iki 50 
centų menesiui, ir kad iš tos 
sumos 40 centų butų siunčiama 
centrui, o 10 centų kad bulų 
kuopos ižde.

Ineščjai latai pamatuoja se
kamai:

“Kadangi prie dabartinės vi- 
sako brangenybės LSS. centras 
nieku budu negali išsilaikyti 
senaisiais narių mokesniais ir 
kadangi Socialistų Partija taip
jau rado esant reikalingu padi
dinti nario mokesnius ir tuo 
sustiprino savo iždą, tai musų, 
LSS. narių, priedermė daryti tą 
patį. Mes taipjau privalome 
nustatyt naujų mėnesinių mo
kesnių — po 50 centų nariui.

(Pasirašo) LSS. 81 kp.
valdyba
A. Ripkevičia, org.
R. Miller, sekr.
J. F. Vilis, ižd.“

Tatai nuo pasirodymo šio į- 
nešimo Naujienose, jeigu jį pa
rems bent 10 LSS. kuopų bėgiu 
trijų mėnesių jisai eis LSS. 
narių balisavimu-referendu- 

mui. LSS. 81-mos kuopos įneši
mas yra laiku ir vietoje. Todėl, 
mano manymu, draugai turėtų 
paremti jį kuogreičiausia.

Draugai sąjungiečiai, jus jau 
matėte LSS. Pild. Komiteto 
atsišaukimą, išspausdintą Nau
jienose ir Keleivyje. Jisai reika
lingas pinigų agitacijos ir bylos 
su komunistais vedimo reika
lams. Tatai aukokite patįs ir 
kitus raginkite aukoti. Musų or
ganizacija dar tebesitvarko, vi
są josios mantą pasigrobė komu 
nistai, bet organizaciją sutvar
kyti būtinai reikia. O kad ją su
tvarkius ir sutvarkius kuogrei
čiausia, tuo privalo rūpintis pa
tįs musų organizacijos nariai. 
Tad subruskite, draugai.

LSS. sekr-vertėjas.
— D. Motuz.

| nigėlių.
Tad jeigu “Dr.“ nori, kad jo 

šmeižimas bedievių padarytų 
| kokį-nors įspūdį į protaujančius 
žmones, jisai turi pirmų-pir- 
miausiai prirodyti, kad 
tikėjimo yra negalima, 
iki šiol dar niekuomet 
dė.

O kas dėl Kristaus 
tai butų gerai, kad “Dr.” pats 
susipažintų su juo. Jeigu jisai 
pažintų jį ir sektų, tai jisai' (urė
tų pasmerkti katalikų bažnyčią, 
kuri eina išvien su beturčiu iš
naudotojais. Kristus buvo var
gdienių draugas.

IRLENINAS APIE UNIJAS 
PARLAMENTĄ.

[Federuotos Spaudos iinial
Hamburgas. — Rusijos sovie

tų valdžios galva, Nikalojus Le 
ninas, savo laiške į Vokietijos 
komunistų partiją sako, kad so
cialinės revoliucijos sėkmingai 
galima atsiekti tik veikiant per 
darbininkų unijas kad ir Gom
perso tipo ir einant visur, kur 
tik yra darbininkų. Jis sako:

“Marksininkų teorijos žvilg
sniu, o taipjau ir visų trijų Ru
sijos revoliucijų patyrimu, soci
alistų atsisakymą dalyvauti ka
li talistiniuose parlamentuose ir 
konservatinese Gomperso tipo 
unijose, aš laikau didelę klai
dą... Dar, didesnė klaida butų 
atsisakyti nuo Markso idėjos 
stiprios centralizuotos partijos, 
o .pritarti sindikalizmo idėjai... 
Partija turi dalyvauti kapitalis- 
tinuose parlamentuose darbo ir 
amatų unijose, dagi tokiose su
ka neveiktose darbininkų tary
bose, kaip kad scheidemaninių 
sudarytose. Socialistai turi vei
kti visur, kur tik yra darbinin
kų, kur tik jie gali prakalbėti į 
darbininkus, kur tik jie gali pa
daryti intakos į darbininkus.“
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degtinė aptiekose. 
mat, kad ji esanti 
nuo influenzos. 
kios, tai neužilgio 
ir' degtinės varymas (kada
senašis išteklius bus išpar
duotas ištroškusiems “ligo
niams”). Tiktai kažin ko
kio stiprumo bus ji — 
jeigu alus bus daromas 8

resnis, negu prieš “phohi- 
bici ją”) ?

1.251 Nekantrus vis dėlto yra 
tie Amerikos žmonės. Nė 
mėnesio laiko dar nepraėjo 
nuo tada, kai prohibicijos 
aktas įėjo į galią, o jie jau 
grįžta prie senovės. “Del 
palitikės” reikėjo palaukti 
bent iki išrinkimo naujo 
Suv. Valstijų prezidento.

$5.00
1.00
1.65

17.00
4.00 
100

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai susirinko 
ir nutarė “labai smarkiai” 
šįmet veikti politikoje. Jie 
varysią agitaciją, kad į Suy. 
Valstijų kongresą nebūtų iš
rinktas nei vienas žmogus, 
priešiugas-darbininkų rei
kalams.

i

Savarankės darbininkų 
partijos A. D. F. viršininkai 
nepripažįsta. Socialistų jie 
bijosi, kaip ugnies. Ir nors 
jau visoje šalyje tveriasi 
Labor Party, bet jie dar vis 
tebesilaiko savo senosios 
nuomonės, kad darbininkai 
laimėsią daugiausia, remda
mi “gerus” kapitalistinių 
partijų kandidatus, ir kovo
dami prieš “blogus” jų kan
didatus — sulig Gomperso 
obalsiu: “atlyginti drau
gams, nubausti priešus”.

Kapitalistiniai politikie
riai sujudo delei A. D. F. 
grasinimo “apvalyt kongre
są nuo darbo priešų”. Bet 
tas jų sujudimas pareina ne 
nuo baimės, kad kongresas 
ištiesų nepatektų į darbinin
kų užtarėjų rankas, kadan
gi tokio pavojaus kolkas dar 
visai nėra. Rinkdamiesi 
tarpe “gerų” ir “blogų” ka
pitalistų partijų kandidatų, 
darbininkai ir iki “sudnos 
dienos” neatsiektų to, kad 
“apvalius kongresą”.

Kapitalistainiai politikie
riai sujudo tiktai todėl, kad 
jie atsiminė, kaip jie apgau
dinėjo lengvatikius darbi
ninkų vadus, žadėdami būti 
“gerais”. Truputis sąžinės 
graužimo ir truputis susirū
pinimo delei savo “džiabo”. 
Tai ir visa. Politinės reikš
mės nei tas Gomperso grū
mojimas, nei didžiosios spau 
dos šukavimai delei jo — ne
turi jokioj ' i $ *

Kas kita butų, jeigu Dar
bo Feteracijos vadai patar
tų organizuotiems Ameri
kos darbininkams pertrauk 
ti ryšius su kapitalistų par
tijomis ir imti savarankiš
kai veikti politikoje: tada 
prasidėtų nauja gadynė šios 
šalies gyvenime.

Į Apžvalga
“DOROS MOKYTOJAI.“

Kunigų “Draugas“ nuolatos 
kartoja savo i>asakėlę apie 
“tikybą ir dorą“ bei jų naikin
tojus. Pasak, jo didžiausi doros 
naikintojai ir ištvirkimo sklei
dėjai esą sociiUistąį,,, , kada Ugi 
jie “išplėšia iš žmogaus bran
giausi jojo turtą, brangiausią 
dovaną jojo tikybą.“ Ir ve kaip 
jie tatai padarą:

Iš pradžių »tie žmonių suva- 
džiotojai nesirodo • aiškiai 
kuomi jie yra. Prakalbsta 
mandagiai, net per mandagiai, 
per gailestingai su didžiausiu 
pataikavimu. Iš jų kalbos 
tartumei jie didžiausi gerada
riai, jau taip pasišventę 
žmonijos labui, tiktai imk ir 
dėk juosius net prie žaizdos. 
Tas visas jųjų pesetas man
dagumas ir nuduotas gailcs- 
tingumas yra tai jjrynų tlvasi- 
sinių nuodų apvyniosimas, 
jie slepia ištvirkimą, doros 
panieką, bedievybę.
Ir parodymui to, kad sociali

stai esą aršiausi bedievybės pla
tintojai, “Dr.“ pamini, kad 
Morris Hillųnit užreiškęs, jogei 
1)9 nuošimčiai socialistų, kurie 
supranta savo mokslą, esą ateis
tai. O ve kokios esančio^ pa
sekmės socialistų agitacijos:

Išplėšę tikybą alitraukią ji 
nuo doros, nuo savęs gerbi
mo, nuo tėvynės meilės, nuo 
artimo meilės, net nuo savo 
gimdytojų meiles, (ii ką duo
da vietoje to viso, kas yra pra
kilnu, brangu bei malonu? 
Uždeda retežius nepasotina-

daro jį bejausmiu išgama 
žmonijos, tarsi, kokiu sumi- 
šėliumi, kuris neranda ir ne
gali rasti sąžinės ramumą.

Žmogus, kuriam pirmiau 
viskas buvo malonu bei džiu
ginančiu, atsidavęs klaidin
giems svajonių intikrini- 
niaiiis, darosi žiauriu, nepa
kenčiamu žmonijoje, ir pat
sai sau tikros ramybės neran
da neigi gali rasti.
Savo raudą “Dr“. užbaigia 

raginimu šalinties nuo socialis
tų ir jų raštų ir stengties susi
pažinti su Kristaus mokslu.

Prisipažiusime, kad mums nė 
kiek ne pikta, skaitant lokius

dora be 
To jisai 
nepriro-

mokslo,

JAU NORI REFORMŲ.

Brooklyno “Laisvė,“ kriti
kuodama dabartinę Lietuvos 
valdžią, rašo:

Net buržuazinės valdžios ri
bose ji neįvykino jokios pa-

Ar atskirta bažnyčia nuo 
valstybės?

Ar įvesta valstiečių savaval 
dybė ?

Ar išrištas, nors dalinai, že
mės klausimas?

Nieko panašaus. Rimkos 
komisija (žemės reikalų ko
misija) turbut išdalino ar tris 
dvarus—tai ir viskas. Tuo 
tarpu, tokioje šalelėje, kaip 
buržuazinė Estonija, praves
ta gana radikalė žemės refor
ma ir, jei neklystame, ap
skelbta visuotina amnistija.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

AUSTRIJA, e

Socialistų partijos augimas.

[Federuotos spaudos žinia].
V1ENNA. —. Ką-tik laikyto

sios Austrijos socialistų parti
jos konvencijos raportas pa
duoda skaitmenų, parodančių 
los partijos ūgį nuo 1014 metų 
iki 1919 m. Palyginamieji skait
mens toki:

1914 metais Austrijos sociali- 
Taigi “Laisvė“ jau nori refor-1 stu partija turėjo narių:

mų: atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybes, valstiečių (tur-but

mes, išdalinimo ir amnestijos.
Tiesa, ji pastebi, kad tokių 

reformų reikia “buržuazinės 
valdžios ribose,“ bet tai juk yra 
pats savaimi suprantamas daly
kas. Buržuazinė Lietuvos val
džia nei negali ką-nors daryti 
“neburžuazinės valdžios ribo
se.“

“Laisvė“ sako, kad, jeigu jau 
Lietuvoje yra buržuazinė vald
žia, tai ji turėtų bent vykdinti 
reformas, kurios neprieštarau
ja buržuazinei tvarkai. O kada n 
gi ji nei tokių reformų nevyk- 
dina, tai ji yra niekam netikus.

Gerai. Bet nuo kurio laiko 
tasai laikraštis ėmė pripažint 
reformų reikalingumą buržua
zinėje tvarkoje? Mes atsime
name—tai buvo dar visai nese
nai,—kaip “Laisve“ diena iš 
dienos pylė pamazgas ant galvų 
tų socialistų, kurie reikalauja 
reformų iš buržuazinąs valsty
bės. Mes atsimename, kaip ji 
delei to vadino juos “buržuazi
jos tarnais,” “išdavikais,“ “bjau 
rybėmis“ ir tt.

Mes atsimename
kaip “Laisvė” keletas m 
atgal šaukė, kad Lietuvių Socia
listų Sąjunga turi pertraukti 
ryšius su “reforniininkais“ so
cialistais ir įstoti \ Komunistų 
Partiją. Atsimenimie, kaip, 
ačių jos ir panašių elementų agi 
tacijai, buvusiųjų L. S. S. kuo
pų delegatai, suvažiavę Brook
lyne, “palaidojo“ L. S. S., apsi
skelbė “Lietuvių Komunistų 
Sąjunga“ ir užgyrė Komunistų 
Partijos programą.

Atsimename, kaip “Laisvė“ 
tuo baisiai džiaugėsi ir su pasi
didžiavimu vadino save Lietu
vių Komunistų Sąjungos orga
nu; kaip ji liepė savo pasekė
jams L. S. S. kuopose tuoj per
sikrikštyti komunistais ir bal
suoti už Komunistų Partijos 
programą; kaip ji liepė jiems

Vyrų: moterų:
Virštinėj Austrijoj 51,000 9,000

Salzburge .... 19,500 5,000
Korintijoj 29,500 8,500

Viso 100,000 22,600
1918-19 m.: vyrų: moterų: 
Virš. Austrijoj 256,000 69,000 
Salzburge .... 56,000 20,000 
Korintijoj .. 135,000 55,000

ANGLIJA.

Darbininkų Organizacijų 
liejimas.

[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas. —The United Gar- 

nient Workers Trade unija ir 
Scottish Operalive Tailors and 
Tailoresse’s asociacija tariasi a- 
pie susiliejimą ir sudarymą 
vienos galingos federacijos var
du Amalgamated Tailor’s and 
Works* Trade Union. Susilie- 
jusios daiktai! tos organizacijos 
pataps viena stipriausių Angli
jos amatų unijų, skaitanti dau
giau kaip 100 tuksiančiu narių.

susi-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalut, kaip kriminaliikuoM 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasį
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted 3t
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Viso 447,000 144,000 L.D.L.D. Reikalai

ta\p-pat, 
esių

FRANCIJA.
(Federuotos Spaudos žiniai

Paryžius. —— Nacionalcs gelž- 

kelių darbininkų federacijos 
pildomasis komitetas užprotes
tavo prieš branginimą kainų 
pasažierių bilętams ir trauki
niais gabenamoms prekėms. 
Federacija reikalauja, kad gelž- 
kelitfi butų paimti valstybes nuo 
savybėm

Karo laiku valdžia visokiais 
budais palaike gelžkelrus ir da
vė milžiniškos jiems piniginės 
paramos — sako federacijos 
komitetas savo pareiškime. Leis 
t i dabar gelžkelių savininkams 
kelti kainas 50 nuošimčių pa- 
sažierių bilętams ir net 115. 
nuošimčių prekėms, sunkias ir 
be to gyveninio sąlygas Franci- 
joj dar labiau pablogintų, juo 
labiau, kad tie pelnai neitų pa
gerinimui gelžkelių ir ne padi
dinimui mokesties gelžkelių pa
tarnautojams, bet į jų savininkų 
kišenius.

Nacionalizavimas kasyklų.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius. — Pasak kasyklų 
darbininkų federacijos sekreto
riaus Barinei, vienintelis būdas 
pądaryti galą nuolatiniam ang
lių trukumui, tai nacionalizavi
mas kasyklų. Ta nelaimė pa
reinanti ne dėl nepakankamo 
produkavimo anglių, kaip kad 
kasyklų savininkai skelbią, bet 
dėl nesutvarkytos kaip reikiant 
produkcijos. 0 toks produkci-

Jų teisingumas.

Brooklyno “komunistų” 

gano 34 numeryje LDLD. 
sekretorius Steponavičius rašo 
apie pasekmes, kokių jie turėjo 
savo neva suvažiavime 31 dieną 
sausio, š. m. Paminėjo, kad tas 
LDLD. griovikų suvažiavimas į 
vyko Brooklyne, bet kokioje vie 
toje, apie tai tyli. Iš Steponavi
čiaus pranešimo galima tiek su
prasti, kad visi tie LDLD. nariai, 
kurie liko ištikimi Petrikus ir 
Steponavičiaus sakėjai ir buvo 
sumokėję savo narines mokintis 
už 1919 metus, knygų už perė
jusius metus negavus. Jeigu no 
rėš gauti knygą, kuri buvo gar
sinama jau praeitais metais bū
tent: “Iš Istorijos Vakarų Eu
ropos Literatūros“, turės dar po 
vieną dolerį primokėti pp. Pet
rikai ir Steponavičiui.

Kaip ilgai dubininkai klausįs 
tų LDLD. griovikų, matysime. 
Bet tame pačiame numeryje 
p. Paukštys paskelbia savo re
zignaciją iš kąsleriaus7 urėdo, 
kuriam jis tečiaus niekada ne
buvo. Paukštys sako: “Gyveni
mo aplinkybės susidėjo taip, 
kad jokiu budu negaliu užimti 
LDLD. iždininko vietos. Jeigu 
aš ją užimčiau, gali atsilikti 
taip, kad paštui draugija 'turė
tų nukentėti. Nenorėdamas už
kenkti LDLD. priverstas esu re
zignuoti. Tą darau ne dėl savo 
vpatiško išrokavimo, bet dėl 
LDLD. labo.“

ex-

Miesto Ofisas:
127 H. Dearbom $t 

1111-ISUnity BM|.
Tel. Central 4411

j. G—bai. — 1. Del nenusi
stovėjusių sąlygų ir komunika
cijoms pairimo, paštas labai nere
guliariai veikia. Laiškams su
vaikščioti į Lietuvą ir atgal uži
ma du-tris mėnesius. 2. Kol-kas 
išvažiavimas iš Lietuvos j Ame
riką apsunkintas. Kas nori at
važiuoti, turi kreipties j Ameri
kos valdžios atstovybę Lietuvo
je ir gauti tam tikrą laidimą.

Anastazijai Dauginienei. — 
Jeigu tamsta galėtum mums 
prisiųsti Detroito laikraščių, 
kur buvo kas-nors apie tą bylą 
rašyta, itamstbs korespondenci
ją galėtume suvartoti. Kitaip 
— ne.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DEN TĮSTAS

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

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

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

nuo 1 po pietą iki 8 vakare.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Skaitykite ir Platinkite



r tur‘gytis, v a^inu iv, i^v

Lietuviu Rateliuose
~ nprtteTside ~

Seredoj, vasario 11 d., įvyko 
kriaučių ir kitų užinteresuotų 
asmenų susirinkimas tikslu pa
sitarti dėl tvėrimo drapanų iš- 
dirbimo bendrovės.

Naujoji bendrovė vadinsis 
“Lietuviška-Amerikoniška Dra
panų Išdirbimo Bendrove. 
Bendrovės Šerai parsiduoda po 
$10 kiekvienas. Bendrovė padės 
veikti Lietuvoj taip greitai, kaip 
bus galima.

Bendrovė įsteigs Lietuvoje 
verpimo, audimo ir drapanų 
siuvinio dirbtuves. Mat bendro
ves uždaviniu yra sunaudoti 
Lietuvos žaliąją medžiagą lie
tuviams, o ne kam kitam.

Tapo išrinkta liglaikinė val-^ 
dyba, kuri prisižadėjo smarkiai 
varyti darbą pirmyn.

Kviečiame visus lietuvius, o 
ypač tuos, kurie rengiasi grįžti 
Lietuvon, stoti į Lietuvišką-A- 
merikonišką Drapanų IŠdirbi- 
mo Bendrovę. Tai yra musų 
pareiga steigti Lietuvoj tokias 
iŠdirbystes. Lietuvoj žalios me
džiagos yra užtektinai, pavyz
džiui linų, vilnų etc. O ją reikia 
ten pat ir sunaudoti.

Ateinantis bendrovės susirin
kimas bus paskelbtas laikraš
čiuose vėliau. Tėmykile prane
šimus. — J. Stungis, sek r.

Paremkime!

North Sidej jau apie 10 metų 
gyvuoja Liet. Rytinės žvaigždės 
Paš. tr Pasil. Kliubas. Prie jo 
gali priklausyti visokių pažval- 
gų žmonės, jis yra laisvas ir 
niekam nevaržo sąžinės laisvės. 
L. R. Ž. kliubas visados remda
vo pirmeivius, ne vien tik žo
džiu, bet ir pinigiškai. Beto jis 
yra dalininku ir “Naujienų*’ 
Bendrovės. l)abar-gi kliubas 
rengia pasilinksminimo vakarą, 
rytoj vasario 17 d., (Užgavėnių 
vakare), \Vicker Park svetainėj. 
Tas nebūtų svarbu, nes ir visos 
draugijos rengia balius ir vaka
rus, bet ve kame svarbu: visas 
šio vakaro pelnas eis ne kliu- 
bo naudai, o Lietuvos Laisvės 
Fondui. Tad ar neverta butų vi
siems chicagiečiams jį paremtį 
—atsilankyti ant jo rengiamo 
vakaro? Apturėtumėt dvigubą 
naudą—ir pasilinksmintume! 
prie geros muzikos ir padėtu
mei Lietuvai iškovoti Laisvę.

— Mažiukas.

LMD. Aido choras padainavo 
tris dainas, bet taip silpnai, kad 
vieną bedainuojant vos vos ne
pairo... Dideliu vargu daininin 
kai užbaigė ją. O svetainėj tuoj 
imta utoroti: Kas, kas atsitiko 
su Aido choru? Žingeidauda- 
mas kas čia atsitiko kreipiausi 
į vieną seniausią choristę ir ge
rą dainininkę:

— Sakyk, kode! tamsta ne
ėjai dainuoti?

— Aidui aš nebepriklausau 
—atsako ji.

— Kodėl?
— Taiip sau... tam tikros 

priežastįs.
" — Kokios?

— Aš, matai, prie Aido cho
ro priklausiau kaipo prie dai
lės draugijos. Bet i^ibar atsira
do “komunistų,’* kurie užsima
nė, kad Aidas turįs likti jų sek
tos brenčiumi... Vadinas, jie nu 
balsavo, kad Aidas prisidėtų 
prie “komunistų” apskričio. 
Mes, kelios dainininkės, balsa
vome prieš, ir užtai, kad mes 
balsavome prieš, jie musų taip 
nekenčia, kad ir pažiūrėti į mus 
nenor.

— Bet tamsta juk seniausia 
choristė, be tokių choras apsi
eiti negal.

— Tai kas?—sako ji. Tam
sta pats matai, kad jiems daini
ninkų nereikia. Jie nor turėti 
savo pritarėjų ir dacol. Jie da
bar vos-vos galėjo padainuoti, 
o kada ir to nebepajiegs—jie ne 
dainuos... Kada choras pakriks, 
tai jie sakys, kad čia ne jų kal
tė. Jie kaltinš reakciją. Jie juk 
niekuomet nekalti.

Ta dainininkė sake tiesą. 
LMD. Aido chorui rengiama 
didelis smūgis. Musų “komu
nistai, ” kurie patįs nieko nauja 
ir gera nemoka sutverti, sveti
mų draugijų ardyme yra tikri 
specialistai. Gaila to choro, 
tai buvo vienas seniausių ir ge
riausių chorų Chicagoj ir jos 
apylinkėse. O dabar?

— Aido rėmėjas.

Aplamai, neminint kitų daly
vavusių programe veikėjų, vi
sa atlikta kuogeriausia. Bai
giant programą vaikučių, choro 
vedėjui, Maineliui, įteikia gyvų 
gėlių bukietas. Po programo 
vaikučiai ėmėsi žaismių, kurių 
juos sumokino pats Mainėlis.

Vakaras-koncertas darė ytin 
gerą įspūdį. Žmonių buvo pil
na Mildos svetainė. v

— Bridgeportietis.

GARFIELD PARK

Naujienų nr. 33 buvo išspau
sdinta LGD-jos 38-to skyriaus 
atskaita. Jon įsisvferbė viena 
atitaisytina paklaida. Būtent: 
praleista vieno aukotojo var
das—Dr. S. Biežio, aukojusio

$1.00.
38 sk. rašt. —J. Bagdyšenka.

Vagiliai puldinėja privačius 
butus.

ROSELAND

Pramogų vakaras.

Vasario 8 dieną J. Stančiko 
svetainėj Roselando Lietuvių. 

Darbininkų Namo Statymo Boti 
drovė surengė pramogų vakarą. 
Jei neminėt LMD. Aido choro, 
programą išpildė vieni vaikai, ir 
išpildė gan gerai.

BRIDGEPORT

Vaikų vakarėlis.

Praeitą subatos vakarą, vasa
rio 7, Mildos svetainėj Ateities 
Žiedo vaikų draugijėlė davė kon 
certą. Programas susidėjo iŠ 
vaikų choro dainų, duetų, solo, 
dialogų, deklamacijų, skambi
nimo pianu ir tt. Viso duota 
18 gabalėlių. Visa išpildyta la
bai gerai.

Tvarką vedė mažoji panytė 
Čeplinskaitė. Pirmiausia per
statė vaikučių chorą, kuris 
ytin šauniai padainavo dvi dai- 
neli: Sveikinam mes jumis ir 
Pasakyk, mano mylimas kra
šte. Paskui perstatyta kalbėti 
P. Kukutį. Bet reikia pasakyt, 
kad Kukutis vietoj kalbėt apie 
vaikučių reikalus beudailę, ėmė 

’drošt labai rrevoliucionišką 
spyčių. Argi jis nesupranta, 
kad tokiame vakare tatai nepri
tinka?

JUST MDS^His Giri. By M Cartff.

Atatinkamos įstaigos, kurios 
pasirodė taip uolios laužyme 
streikų ir renginiu ablavų “rau- 
doniemsiems” išgaudyti, vagi
lių tečiaus nieku budu negal 
suvaldyti. Jie darosi vis drą
sesni ir drąsesni. Vakar naktį 
Irįs nepažįstami vagiliai užpuo
lė p-nios Mary Allinger butą 
1033 Soulthport gatvėj. Surišę 
moterį ir uždarę ją ”kloscte” 
vagiliai pasigrobė visa, kas bu
vo vertesnio ir išėjo. Sugrįžęs 
š darbo vyras rado savo mo
terį apalpusią.

Geros, gražios pramogėlės.

Lietuviai, gyvena,n tįs netoli 
Stanford Parko (prie 14 ir 
Union gatvių, tegul neužmiršta 
pasinaudoti reta proga. Prade
dant vasario 15 Parko svetai
nėj kasdien (vakarais) bus duo 
dama koncertų, spektaklių ir 
lt. Pramogos rengiama pažy- 
nčjimui 10-metinių sukaktuvių 
\arko įsteigimo. Įžanga nemo

dama.

sėjas jį tenai pasiuntė, tai ban
ditas pareiškęs, jogei kada nors 
jis deramai atsimokėsiąs ir tei
sėjui, ir prokuroro padėjėjui ir 
džiurei. Dabar todėl teisėjas 
ir buvęs prokuroro padėjėjas 
bijąsi to atsiinokėjimo ir parei
kalavę policijos.

Bet... Jolieto kalėjimo per- 
dėtinis „sako, kad tokio pauk
štuko jisai nežinąs: Jolietan jis 
nebuvęjs atsiųstas. Bet kurgi 
jis galėjo nušapti? To nežinąs 
nė teisėjas, nė policija, nė pats 
kalėjimo ipcrdėtinis. Je, tikra 
misterija.

Dvi pačios—tiįs bėdos.

Pons Leo Cassels turėjo dvi 
jaunas pačiutes. Dabar jisai 

turi tris bėdas ir nė vienos pa
čiutės. Su pačiute “No. 1” jis 
apsivedė dešimt metų atgal. Po 
smagaus “honey moono” jis pa 
bėgo ir trejatas metų atgal ap
sivedė su pačiute “No. 2.” Už
vakar policija jį sučiupo kaipo 
(čekių klastuotojį. Po to sekė 
dvi kitos bėdos: pačiutė “No. 1’’ 
ir pačiutė “No. 2” atėjo į kortą 
ir pareiškė, kad Mr. Leo yra 
no 'good vyras.

Dabar pons Leo turės atsa
kyti už tris dalykus: dvejas ves 
tuveę ir klastavimą čekių. O 

pačiutės jau pareiškė, kad jos 
Mr. Leo nebenorinčios.

Pamokos orait, bet peranksti.
Į ■ I * Iii

Evanstono publikškulių “stu
dentų” mamos pareiškė griežto 
protesto. Kam? Mokyklų ta
rybai. Už ką? Todėl, kad ji 
nutarusi teikti “studentams” pa 
mokų iš biblijos, ir kaip 8 vai. 
ryto. Mamos visai nemanan
čios protestudti dėl pačių pa
mokų, ne. Jos esančios—orait. 
Bet mamos protestuoja, dėlto, 
kad joms prisieina peranksti 
keltis. “Duokitd tų pamokų 
kada jums įtinka, tik ne aštun
tą valandą, iš ryto”—sako .ma
mos.

Turčiams busi karšta.
Peršaltas vanduo— negalėjo 

pafefakandyti.

Grant Parke policija vakar 
areštavo tūlų Clarence Stebins. 
Jisai atėjęs paežerių ir norėjęs 
pasiskandyti. Bet įmerkęs ran
kas vandenin įsitikinęs, kad 
kandinimuisi vanduo esąs per

šaltas. Tatai jis norėjęs nusi
šauti. Bet policija išardė pie
nus. Manoma, kad jis—ne- 
;veikaprotis.

Dar tikisi sugražint penkių 
centų transferj.

Miesto advokatai, vedantįs 
bylą prieš Chicagos gatvekarių 
kompaniją, užvakar pareiškė, jo 
gei esą vilties sugražinti senąjį 
l>enkių centų transferį. Jie ma
no, kad augščiausias Illinois 
valstijos teismas, kuriam dabar 
byla pavesta, visą dalyką nu- 
spresiąs ne kompanijos, bet pub 
likos naudon. Pamatysime.

Kurgi tas pons banditas?

Teisėjo Oscaro Hehelio rezi
denciją sergsti policija. Ji taip
jau sergsti buvusio valstijos 
prokuroro padėjėjo E. McŲarry 
rezidenciją. Dalykas toks. Su
žinota, kad praeitais metais nu
teistas ilgam terminui banditas, 
tūlas Lavvrence King, ištrukęs 
iš Jolieto kalėjimo. O kada tei
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/¥an Buren ir Franklin, NW 
/ Van Buren ir Wells. SW
f Van Buren ir Clark. SW

Van Buren ir State. SW
\ Harrlson ir Wabash, NW

18th ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. KALSTEI) IR 

HARRISON.
SOUTH SIDE 

Agentūros:
J. B. <Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mfrauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė.
Švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 Wallace St.
Peldiius, 36511 Wallace St.
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW
Halsted ir 121h, NE 
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW
Halsted ir 31 st. NW
Halsted ir 351h. NW
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE
Halsted ir 51 st, SE
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NW 

\Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukce ir Roby. NE ir NW 
Milwaukec ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavltt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdži linas, 2334 S. Oaklcy Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Westerfi, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSES APIELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.
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Pranešimai
/

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIĄ DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries pardavinėtojos 
i mastinių tavorų krautuvę. Gera 
mokestis.

BECK and Elsner
3793 Archer Avė.
IMi bloko i vakarus nuo Wcstern.

REIKIA merginų į Svarią, šviesią 
dirbtuvę. Gera mokęstis pradžiai.

Atsišaukite ant 4-to augšto.
PAUL G. NIEHOFF & COMPANY,

232 E. Ohio St.

Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK <fc CO., 
225 N. Wabash Avė.

Siuvamų mašinų opera (orkų, 
mokinsime merginas operuoti. 
Elektrines spėkos siuvami can- 
vas materijolai. Gera alga ka
da mokinasi, su umu pakėlimu 
algos.

Atsišaukit ant 4-to augšto:
H. CHANNON COMPANY.

150 No. Markei S t.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS
SĖDINTIS DARBAS

Patyrimas nereikaįingas
) GEROS ALGOS PRADŽIAI 

su bonusais nuolatinėms 
darbininkėms

PASTOVUS DARBAS
c.

ir su didele ateičia
VISA AR DALI LAIKO
Nėra štukinio darbo.

Netoli nuo elevatorio, gatve
karių ir C. & N. W. (Austin 
Station)

Ateik tiesiai darban.

MEYERCORD COMPANY, 
5339 W. Lake St.,

Klausk Mr. Smith.

Merginų arba Moterų

Lengvam dirbtuvės darbui.
Mokamos geriausios algos.
Puikios aplinkybės.
Nuolat darbas.

HILL BINDING COMPANY,
1056 W. Vau Buren St. 7th floor

REIKIA mbters popieroms 
skirstyti. G/tsl mokestis.

FRAj/GfS HUGHES CO., 
1405 \V,/21 St, Chicago.

MERGINŲ
/ _________

Punčiavimo presų operatorkų 
ir generaliam dirbtuvės darbiu.
$18.50 pradžiai.
Turi kalbėti angliškai.

CHICAGO PRESSED STEEL
COMPANY,

455 W. 22nd St., 4th floor.

Federales valdžios investiga- 
toriai pradėjo sekioti didžią
sias korporacijas. Mat sužino
ta, kad tų korporacijų tūzai ap
gaudinėja valdžią: nemoka jai 
reikiamų mokesčių nuo įeigų. 
Sužinota, kad trįs anglių kom
panijos už praeitus metus vald
žiai nemokėjusios nė sudilusio 
dvilekio: jos buvusios “ban- 
krut.” Dabar sužinota, kad tų 
kompanijų pelnai už praeitus 
metus buvę didesni nei kada 
nors pirma. Valdžia trauksian
ti jas tieson. Kompanijų var
dai užtylimi.

North Side. — Liet. Rytmetinės 
žvaigždės Paš. Kliubas rengia balių 
Užgavėnių vakare, utarninke, vasario 
17 d., Wicker Park svetainėje, 2046 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

Visas pelnas skiriamas Lietuvos 
Laisvės Fondui.

Pa jieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU Antano, Jono, Ignaco 

jr Benedikto Kalinauskiu. Taipgi 
seserų: Teodoros Marčauskicnės ir 
Mortos šlapikienės. Meldžiu atsišauk 
ti, turiu svarbų laišką jums iš Lie
tuvos. Taipgi pajieškau Vladislo
vo ir Benedikto Paulauskių, paeina 
iš Raseinių miesto. Aš Marijona Bur- 

kšaitė-Kalinauskienė, turiu jums 
svarbų laišką iš Lietuvos. Atsišauki
te šiuo adresu:

JUOZAPAS KALINAUSKAS 
P.O. Box 45 Mcntha, Mich.

Merginų arba moterų 
Pjaustymui agurkų 
Trumpos valandos 
jei kas nori. — 
24c į valandą. 
Ateik tiesiai į darbą.
GLASER CRANDELL CO. 

2006 So. Weštern Avė.
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REIKIA veitarkos, turi būt paty
rus tame darbe.

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

MERGAIČIŲ* Prie PunCh" Press' 
Sweidging mašinos 
Stalo darbu 
Malonios sąlygos 
ir geros algos.

BOYE NEEDLE CO, r 
4343 Ranensvvood Avė 

(Near Montrose)

KELINIŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Gerasai, mielaširdingasai 
Armouras.

Skerdyklų karalius Armou
ras nusitaręs pakloti pusantro 
miliono dolerių, kad išvijus iš 
Chicagos durnus ir purvą.

Bet daugelis Armouro darbi
ninkų, turinčių dideles šeimy
nas, sako, badmiriaują: jie te
galiną tik po 18 dolerių savai
tei.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Pru 
šiliškio. Gyveno 7823 So. Emerald 
Avė.; 23 d. gruodžio išėjo į darbą ir 
daugiau negrįžo. Kas pirmas apie 
jį praneš gaus $25 dovanų.

A. Prušinskaitė-Žolienė, 
4063 So. Maplew,ood Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU doros merginos ar
ba našlės be vaikų, kuri myli dorą 
šeimynišką gyvenimą, dėl apsivedi- 
nio, nesenesnės kaip 35 metų. Aš 
esu 38 metu amžiaus. Geistina, kad 
mokėtų skaityti ir rašyti. Malonėki
te atsišaukti, o suteiksiu kiekvienai 
atsakymą.

,J. S. S.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

CONGRESS FOTELIUI

Ištekėjusių moterų ir mergaičių 
kurios gali apleisti namus 
iš ryto arba po pietų, 
reikalingos darbiu plovykloj.

KREIPTIES
Loundry Managcr

Congrcss ir Michigan Avės.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin. SW kampas
Madison ir Well, NW
Madison ir State. NW
Adams ir La Salio, NW

REIKIA DARBININkV 
-—-y

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

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

-iTTLE JULIUS SNEEZE&

Pocket stičerių
Button fellerių
Lewis Machinc
Pocket meikerių
Seamcrių
Corner meikerių
Sergerių
Pri cerių
Waist ir lining sewerių 
Buttonhole meikerių 
Lining presserių

Kreipties:

ALFRED DECKER & COHN,

Employment Dept.,
S. W. Cor. Franklin ir 

Van Buren Sts.
<

(Seka ant 8-to puslp.)
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REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ VYRŲ

r

Lengvas dirbyklos darbas
VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.
angliškai kalbančioms mergaitėms 

ir moterims; PASTOVUS DARBAS.

REIKIA
DARBININKŲ i 

į galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

patyrusios ar nepatyrusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street
Samdos ofisas atdaras:

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St. 

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

Panedėlio, Seredos vakarais iki 8:30 
Taipgi Subatomis po pietų.

Kreipties:

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 
COMPANY,

Adams and Aberdeen Streets

PORTERIŲ
Trumpos valandos 
Serą mokestis, 

hiolnt darbas.
D. B. FISK A CO.. 

225 N. Wabash Avė.
VAIKYNO PLEIKIĄ

GERA ALGA
Geros valandos.
Atsišaukit:

ART LAMP MF’G CO.
521 S. WABASH AV.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
DARBININKŲ '

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą
AERMOTOR CO.
2555 Fillmore St.

near 12th Street
ir Campbell Avė.

Reikalauja darbininkų 
PRIE LATHE HAND SCREW 
MACHINE OPERATORIŲ. 
BENCH MECHANIKŲ PRIE 
PIELYČIOS LABAI GERAM 
DARBUI.
TOOL MEIKERIŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ĮVAIRIEMS DARBAMS 
DARBININKŲ.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

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

Residcnce:
1922 So. Kedzic Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 

ankrova ir 6 kambariai užpakaly
je, ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindjs. Inmokėti tik $500.00, 
Kaina $2500. Rendos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje.

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Ne-
PARSIDUODA minas, savinin

kas viengungis: išvažiuoja tėvynėn. 
JOE. WASILEWSKI

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

KREIPTIES:
EMPLOYMENT OFFICE

311 W. Austin Avenue.

TIKTAI dl MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.
602

604

OFISO KLERKŲ.
Merginų tarpe 14 ir 20 metų suras pas mus ir pamatys ką 

mes dirbame savo ofise ir gaus pas mus darbą. Ar jos dirbs 
ar ne. Nėra reikalinga būti patyrusia, kaip mes manome iš
mokinti jus, tuo pačiu sykiu mokėdami jums gerą algą. Mu
sų reikalavimas yra, kad jus būtumėt baigusios pradinę mo-

Darbas yra malonus, musų ofisas yra šviesus ir gražus ir 
darbo sąlygos geriausios. Pasisekimas greitas, algoje ir darbe.

Mes kviečiame molynas ateiti su savo dukterimis, jei nori, 
pamatyti kokią mes turime vietą.

Valandos nuo 8 iki 4:30—Subatomis nuo 8 iki 12 vai.
STRAUS & SCHLRAM.

1105 W. 35 Street.

Canvas beisterių
Top collar meikerių
Sccond bes t erių
Off presserių
Shoulder ir under collar 

beisterių /
Front shaperių
Pocket meikerių

K

Keletą tvirtų vyrų 
darbui muilo dirbykloje. 
Nereikia patyrimo. 
44 valandos ir bonus.
Devynios valandos dienoje, 
Subatoje iki pirmos valandos.

ALLAN B. WRISLEY CO. 
925 So. Wells St.

REIKIA

20 darbininkų ----------------
j švarią dirbtuvę. ___________
Gera alga; |
k'snnitnr'išk“ darbo sąlygos. APSIAUSTŲ SIUVYKlJM

--------------- DARBININKŲ
ALFRED DECKER A COHN, I w S™52nd Av™ coro. Mun,s ‘u4tu<>jaus

---------- -----  ‘ ’ šitokių darbininkų:

Kreipties:

Employment Dept.,
S. W. Cor. Franklin ir 

Van Buren Sts.

REIKIA DARBININKŲ

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Fini šerių
Flap meikerių
Edge beisterių 
Pocket meikerių 
Sleeve meikerių 
Basting pullerių 4 
Pocket tackerių 
Buttonhole meikerių

Kreipties:

ALFRED DECKER A COHN,

Employment Dept., 
S. W. Cor. Franklin ir 

Van /Buren Sts.

PALM BEACH REIKALAUJA
Visokių operatorių, geriau

sios algos.
KLLNG BROS.

2035 CHARLESTON ST.

VYRŲ ir MOTERŲ

RUBSIUVYKI.AI 
DARBININKŲ-IŲ

Jus gnlite savo patyrimą 
panaudoti geriausiai progai.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
Lining meikerių
Flap meikerių
Coat meikerių
Coat joinerių
Lapei paddlerių
Welt meikerių
Seem Presserių
Armhole beisterių
Fin išorių
Buttonho'le meikerių
Basting pullerių
Lewis Machine operatorių
Uning beisterių
Sleeve sevverių
Collar presserių
Armhole presserių
Mergaičių nutaisymui 
kai ui erių

Button meikerių
Collar ir Yoke presserių
Ticket sewer mašina.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c\ki 80c i valandą. Dienos 

 

darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas 
dieną. Nuc 

EMPLOY

MERGINŲ REIKTA
LENGVAM DIRBTUVĖS DARBUI.

GEROS DARBO SĄLYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO.

419 W. Erie Street.

* REIKIA MERGAIČIŲ DIRBYK
LOS DARBUI. $15.00 sąvaitei ir dau
giau. Geros darbo sąlygos. Trumpos 
valandos. Gražios aplinkybes.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16th ir Canal Street.

REIKIA mergaičių taisymui kny
gų. Patyrusios. Taipgi mergaičių 
14 metų ir senesnių mokinimuisi. 
Geriausia mokestis.

C. O. OWEN & CO. 
1066 W. Van Buren St. 3rd floor.

KELINIŲ SIUVYKLAI
Pocket meikerių
Arbetter Machine operatorių
Floor hėlperių
MisceJla motis operatorių

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

Polk St. ir Kariow Avė.
or

218 W. Congress St.

RUBSIUVIKLAI DARBININKŲ 
ir DARBININKIŲ

REIKIA DARRTNINKŲ
^vyrųVmoterų-

RUBSIUVYKI.AI
DARBININKŲ-IŲ

Lining beisterių
Patyrusių prie viso 

apsiaustų darbo.
Kreipties tuoj aus 
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

REIKIA CHIPPERIŲ
DARBININKŲ

FOUNDRĖN.

ori uždirba $7 — $10 j 
Nuolat darbas Chicagoje.

NT DEPARTMENT 
681 W. Harrison St. 

AMERICAN BRAKE,SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

First beisterių 
Sccond' beisterių 
Tailorių
Arm hole beisterių
Shaperių
Lining meikerių 
Flap meškerių 
Off presserių.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.

3125 Wallace St., mūrinis cottage; 
elektra; vana............ $2700.

3543 Union Avė., 2 flatų, 5—6 
kambarių, kaina .   $2500.

3528 Lowe Avė., 6 kambarių, mau
dynė, kaina ..........  $2000.

3250 Canal St., 6 kambarių Cottage, 
kaina: ................... $1600.

W. 25th Place, 6 kambarių mū
rinis, kaina ................ $2700.

W. 25th Place, frame, 2 flatu, 
kaina .......................... $3200.

2853 Union Avė., 2 flatai po 4 kam
barius, toiletai, kaina .. $2000

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
kaina .................... $1050.

4006 Archer Avė., tuščias lotas, 
kaina ................... $1000.

Moderniškas, mūrinis, 2 flatų ant 
Union Avę, kaina .... $6500.

Moderniškas, mūrinis, 3 flatų po 6 
kambarius, kaina .. $8200.

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

EXTRA.
Turiu du lotu West Pullman ir 

noriu išmainyti ant loto Ciceros a- 
pielinkėje. Arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. Atsišaukite savininko 

antrašu, laišku ar ypatiškai:
V. ASCILA

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.
PARSIDUODA 4 Šeimynų, 3 pagy- 

venymų mūrinis namas; gerame sto
vyje.. Cimento skiepas. Parsiduo
da nebrangiai; arba jei kas norėtų 
mainyti ant mažo namo ar ant loto.

G. G.,
3553 Wallace St., Chicago, 111.

Mes galime pa-1 PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ir 2 kambarių butelis ir 4 lotai; vi
sa tai vienoj vietoj ir tvora ap-

JOHN MELICHERCIK 
5557 So. Natoma Avė

PARDAVIMUI Krutamųjų paveik
slų teatras su visomis Baisomis; dvi 
mašini, prietaisa paskelbimams ro
dyti, 360 krėslų, patogiausioj vietoj 
šiaurinėj dalyj miesto. Priežastis — 
savininkas turi kita bizni. Kreipties: 

BRUNO KUNDRAT 
DAVIS SQUARE THEA'l'RE 

4601 So. Ashland Avė., Chicago.

PARSIDUODA avalynes taisymo 
dirbykla su visais įrankiais. Gera 
vieta. Kenda pisi. Lietuvių ir lenkų 
apgyventa vieta. Panašios dirbyklos 
nčra penkiuose blockuose. Savinin
kas yra pavargęs ir nori parduoti. 
Kreipties nuo 6 iki 9 vakarais ant
rašu:

W. R.
931 W. 35th PI. Chicago, III.

NAMALŽEM6

GERA MOKESTIS.
KREIPTIS :

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

St. and Westem Avė.

REIKIA

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbininkų ir 
molderių.
Gera alga.

AMALGAMATED METAL 
Co. — 2554 W. Fillmore St.

PAJIEŠKAU dar 2 darbinin
ku; darbas lenkas ir pastovus.

J. BALTRENAS
1707 S. Halsted St.

?! Chicago.

FFNER & MARX 
Ils St., or

HART SC
520 So.
2303 W. St. Paul Avė.

Near Western Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Nebūk alginiu vergu visą 

amžių.
Tikras būdas likti neprigul- 

mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti formą. 1 
daryti galimu kiekvieną lietuvį 
SU $1(X) ir (llHIgiau valdyti vie- tverta prie Archer Avė. ir 66 Avė.' 
ną musų 40 akrų fanną, WLs- e, z'11 ,£ . , e . . _ 5557 So. Natoma Avė., Chicago.consino valstijO|j, lietuvių kolo
nijoj, kur jus galėsit turėti lie-1 
tuvių bažnyčias, draugijas ir 
mokyklas. Pasekmingi lietu
viai fanneriai, kurie farmeriau- 
ja seniai, bus jūsų kaimynais. |

Rašyk mums tuojau delei pil- MoterŲ Rūbų
icDin niim/h/Tm 1 Iztia limLr cino * * . _ *

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

! j

MOLDERIŲ 
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčius. Dideli pi
nigai Chicagoje. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. Išmokama kiekvie
ną subatą.

Kreipties:
EMPLOYMENT DEPT. 

68 W. Harrison St.

PARDAVIMUI
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 hdku 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:

nesnių nurodymų kas Imk šios 
didelės, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę, kurioj nuroloma fanuos, 
jelžkeliai, miestai ir augimas 
javų.

Reikia agentų.
SANBORN & COMPANY 

Savininkai
Dept. L., Eagle River, Wis. 
arba 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

irpi- 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visubse siuvimo skyriuose maši
nos yaromo-j 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 

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

rengkis pavasariui

Pirk lotą arba mažą ūkę

Vyrų darbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrėge 

REIKALINGA darbininkų j foun-1 prie Hege^visch; vyrai būtent 
drę, nuolatinis darbas, gera mokės-1 
tis. Atsišaukite 

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

patyrę darymui mouldiing ir 
core, bet yra gera proga ir 
vyrams nepatyrusiems išmokti 
foundres darbus

REIKIA namų darbininkų.

AtsiŠaukit:
31 st & Central Park Avė.
JAMES SHEDDEN & CO 

CONTRACTORS.

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

PARSIDUODA bučernė jr gro- 
šernė geroj vietoj; puiki proga lie
tuviui. Apgyventa visokių tautų. 
Biznis išdirbtas gerai. Parduosiu 

viską sykiu arba dalimis.
J. NAUDŽIŪNAS, 

4064 So. Artesian Avė., Chicago.
Tel. McKinley 1694

$275
$425
$550

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

13Gth St. ir Brandam Avė., 
Hegewisch, Chicago, III.

PARSIDUODA kraučiaus ša
pą geriausia vieta Chicagoj. 
Parduosiu įrankius po vieną. 
Daug visokio darbo, naujo ir 
seno. Del adreso kreipkities:

L. GELEŽINĮ.
4503 S. Wood St.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidunnies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ............................

akro .................... .........
1 akras .............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovo^. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau A kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisl pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimynų auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
įMes turime taipi-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas Jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

1404

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

Prisivienyk prie savo draugų čia'
Flap meikerių
Armhold beisterių
Sleeve sevverių
Finišerių

218 W. Congress St.
411 So. Sangamon Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ'

Pblk St tr R*rlow Avė. 
(Near Crawford Avė.)

REIKIA pekoriaus prie kiek-

CAR0L MEFF 
542 E. 43 St.

REIKIA janitoriaus pagelbininko; 
pirmenybė senyvam žmogui; gera 
mokestis darbščiam žmogui.

Kreipties pas Janitor (in rear) 
735 W. 73rd St., Chicago.

REIKIA galandytojų šlapiam ga- 
landymui Mower peilių sekcijoms ga 
ląsti. Kreipkitės tuojaus i 

WHITAKER MFCT CO.
409 So. Green St., Chicago.

REIKIA keleto vaikynų, senesnių 
negu 16 metų lengvam dirbtuvės dar
bui. Geros ,dkrbo sąlygos ir gera 
alga pradžiai.

K. C. BAKING POWDER CO.
16 ir Canal St., Chicago

REIKIA tuojaus rūbų pardavėjo. 
Jauno vyro, kuris turėjo rūbų krau
tuvėje patyrimą ir kuris kalba lietu
viškai ir angliškai, gera vieta.

Atsišaukit.
KLEE BROS. & CO.

1200 Milwaukee Avė., Chicago.

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ

ATEIK PRISIRENGĘS 
DIRBTI.

THE FOTAI. TAILORS,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ant Bridgeporto. Labai gera vie
ta. Parsiduoda iš priežasties savi
ninkas turi išvažiuoti į farmas. Turi 
Earduoti labai trumpu laiku. Savinin 

ą galite matyti bile kada.
J. A. ZEMAN?

710 W. 33rd St., Chicago.
$800 ANGELUS GROjiKlTs? Ma- 

hon. Paikio sudėjimo, 60 rekordų ir 
staliukas, $325. $700 Regina groji- 
lis $275. Jei norima, ant išmokėjimų. 
Oak Grojiklis su Gdlbransen grojik- 
lio veikimu, gerame stovyje, bus 
parduotas už $335. CARL ANDER- 
SON. 36 So. State St., Room 224, 
Nortn American Bld.. Central 202.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Gannent Designing
Suite 611. T4 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama Ir per laiškus.

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

MOLER BARBER»COLLEGE 
105 So. Wells Street.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 

Avė., Krautuvė ir 2 flatai. Remia ( muniIIllIlw l
$74 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- |kj 4 vaj. p0 pietų, Vakarai* nuo ( 
kUc . iki 10 valandai.
6601 So. Hermitage Avė. Chicago. S1OA 8o HAI^TFD RT.. rRTCAOf.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, doi- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo V ryt4 

iki 10 valandai.

RAKANDAI.
APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

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

714 W. 30th Street

ŽINOK KĄ PERKI! Egzaminuojani Žemių Dokupmentus, Pa-į. * dflrom Abstraktug Atrandam visas Kliu.
tis, Apsvarstoni Namų, Farmų ir žemių teisingas prekes, ir duodam 
atsakančias rodąs apie jų tikras Vertybes. Pirmiau kol pirksi kokia 
Nuosavybę, Gauk, didei reikalingas Informacijas, ir, žinok Ką Perki! 
Taipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemes, Farmas 
ir Namus po visus Amerikos kraštus. Reikale, Ateik ar Rašyk i

Branch Offisą:
FEDERAL BOND & LAND COMPANY, 663 W. 18th Street, Chicago.

i


