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Lietuva tariasi su bolševikais
• ' . "T ■ »' • i t

Nenori, kad Vilnius 
• ' t

tektų lenkams
Sukilimas Vladivostoke

True translation flled with the post- šimt tūkstančių žmonių jau už- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

LIETUVA TARIASI SU 
i BOLŠEVIKAIS?

Nenori, kad Vilnius tektų 
lenkams.

KOPENHAGEN. vas. 18.—14 
Finlendijos sostinės, Helsing- 
forso, gauta pranešimas, kuris 
sako, kad esą sužinota,. jogei 
Lietuva ir Rusija slaptai tariasi 
apie taikos sąlygas. Lietuva, 
sakoma, norinti padaryti taikų 
pirma negu Lenkija spės pri
imti sovietų valdžios sąlygas, ir

Žinia dar pažymi, kad sovie
tų valdžios laika su Lietuva 
reikštų pereinamąjį koridorių 
Rusijai į Vokietiją.

True transbrtinn fi!M wlth the post- 
tnaster ui Ci>x*ugu, III. Feb. 19, 1920 
«s'requjred by the act of Oct. 6,1917
SUKILIMAS VLADIVOSTOKE.

LONDON, vas. 18.—Čia gau
ta bevielis pranešimas iš Mask
vos, kuris sako, kad Vladivosto
ke, Nikolske, Jenišeiske ir Bla- 
govesčenske kilo revoliucija ir 
kad visa^valdžia ten patekusi į 
provizionalės valdžios rankas. 
Tos valdžios programas stojąs 
už vienijimąsi su tarybų Rusi
ja.

Ta pati žinia dar pažymi, 
kad raudonoji armija užėmusi 
l'iraspolių, septyniasdešimts tris 
mylias į šiaurvakarius nuo Ode
sos.

[Pabaigoj sausio menesio 
Vladivostokas buvo scena kru
vinos revoliucijos. Pora dienų 
vėliau buvo pranešta, kad Ni
kolske, kuris randasi keturias 
dešimts mylių atstu nuo Vladi
vostoko, paskelbta karės stovis. 
Generolas Graves, Amerikos ka
riuomenės Siberijoj komanduo 
tojas, anakart pranešdamas apie 
revoliuciją Vladivostoke tečiaus 
nepažymėjo ar užėmusieji mie
stą revoliucionieriai priklauso 
bolševikų armijai ar ne].

True translation flled wit-h the post- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1920 
as reąvired by the act of Oct. 6,1917

BIJOSI BOLŠEVIKŲ 
PASISEKIMO.

Talkininkai pranašauja sukili
mą pietinėj Rusijoj; bolševikai 

gal puls Sevastopolį.
•t

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
18.—Dalykų padėtis pietinėj Ru 
sijoj darosi taip opia, kad tal
kininkų diplomatai bijosi dėl 
visiško bolševiku pasisekimo. 
Bijosi netiek dėl bolševikų ka
riuomenės puolimo iš lauko, 
kaip bruzdėjimų pačioje šalyje.

Generolas Schillingas, koman 
duotajam savanorių kariuome

nės. ginančios Krymo sasmau- 
<lal>ar randasi Sevastopolyj. 

Kadangi rubežiuojantp sasmau- 
gų ežerai dabar yra užšalę, tai 
bijomasi, kad bolševikai bandy
sią pareiti ežerus ir surengti 
puolimų.

Sevastopolio prieplaukoj da- 
hėr visa knifrMGte knibžda'. De-

siregislravo ir pareiškė noro ap 
leisti miestų. Tuo tarpu vienuo
lika tūkstančių žmonių, pabėgu
sių iš Odesos, sugrusti ąnt laivų 
ir neturi nei reikiamo maisto nė 
gi daktaro priežiūros. Tarpe pa
bėgėlių nepaprastai siaučia kar
štinės.

Truo iranslatlon flled wlth the post- 
nraster ut Chieauo, 111. Feb. 19, 192Ū 
as reųuired by tbe act of Oct. 6.1917

KERENSKIS AREŠTUOTAS 
KAUKAZE.

LONDONAS, vas. 18.—Cen
tral News žinių agentūros žinia, 
kuri čia gauta iš Kopenhageno, 
sako, kad Aleksandras Kerens- 
kis, buvęs Rusijos premieras, 
kurio valdžių nuvertė bolševi
kai lapkričio mėnesy 1917 me
lais, esųs areštuotas—Kaukaze. 
Apie tai žinių agentūra patyrusi 
iš tūlo Estijos laikraš. Varania.

Žinia pastebi, kad nesenai 
Kerenskis nuvykęs Kaukazan 
vienu Anglijos laivu. Jo tikslas 
buvęs raginti gyventojus, kati 
jie remtų demokratinę konsti- 
tucionalistų partijų. Bet Kau- 
kazijos darbuotojai jo ragini
mų, sako, priėmę labai šaltai. 
O kada Kerenskis atvykęs į Ba
kų, jis buvo areštuotas ir įmes
tas kalėjimai!.

Bet Kerenskis saugiai gyvuo
jąs—Anglijoj.

LONDONAS, vas. 18.-Kita 
žinia tečiaus sako:

Gauti šiandie iŠ Kopenhage- 
no pranešimai, kad Aleksan
dras Kerenskis, revoliucinis Ru
sijos premieras, buk esųs įka
lintas Kaukaze, veikiai pasiro
dė esant neteisingais, kadangi 
šiandie pat sužinota, jogei Ke
renskis dar tebėra Anglijoj, kur 
jis jau ilgoka valanda kaip gy
vena.

True translation flled wUh the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 19, 1920 
a« recjulred by tbe act of Oct. 6,1917

ANGLIJA NEDARO TAIKOS 
SU BOLŠEVIKAIS.

LONDONAS, voš. 18.—Iš ofi
cialių šaltinių čia sužinota, kad 
Morning Posto išspausdintas 
pranešimas, sakas, buk kapito
nas James O’Grady pradėjęs 
talkos tarybas su boleŠvikų at
stovais, yra nepamatuotas.

Nusinešė 80,000 doleriu.

ST. CHARLES, III., vas, 18. 
—Nežinomi piktadariai vakar 
užpuolė O’Fallon bankų, O’- 
Fallon miestely, aštuoniolika 
mylių atstu nuo St. Charles. Nu
sinešė aštuoniasdešimt tūkstan
čių dolerių pinigais ir kitomis 
vertingomis popieromis.

Įkalino darbininkų vadą.
ST. LOUIS, vas. 19.—Apelia

cijos kortas čia už gyrė žemes
niojo kortą nuosprendį pasmer
kiantį internacionalas elektro
technikų unijos organika torių, 
O. Jennh^s’ą, trfmn urttamlams 
imPspmb.

True translation flled wtth the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 19, 1920 
as retialrcd by the t»ct of Oct. 6,1917
JAPONIJA TAMSINTOJO IR 

VERGĖJO ROLĖJ.
*7^------- T

Klastuoja istorijos vadovėlius; 
smaugia žmonių laisvę.

šANGAI, vas. 18. Chkagos 
Evening Post korespondentas, 

I Charles Edward Hogue, rašo: 
i Tai švietimo įmonėm is-mo- 
Ikykla Japonija nūdien ryžasi 
[nutautinti korėjiečius, padary
ti juos japonais.

Korėjos istorija josios moky
klose nebeaiškinama. Tuoj po 
to, kada ta šalis prijungta Ja
ponijai, visos istorinio turinio 

I knygos buvo konfiskuotos ir su 
naikintos, šiandie Korėjoj skai- 

1 tomą dideliu nusižengimu lai- 
Įkyti pas save tos rųšies knygų.

Privačiuose butuose nuolat 
įdaroma kratų ir suradus ten 
kadir nekalčiausio turinio vei
kalų, kalbantį apie Korėjos pra- 

Įertj, jo savininkas areštuojama 
| ir įmetama kalėj ima n.

Mokina klastuotos istorijos.
Mokyklose užuot teikus pa- 

| mokų iš tikrosios 4000 metų 
| Korėjos va Myniosi istorijos, mo 
| kiniai gauna klastuotų josios 
| versijų, paruoštų pačių japonų. 
Į Tai daroma todėl, kad kūdikių 
|omenėn į skiepi j lis niekiamos 
savo šaliai pažiūros .įrjcuoskai- 
driausiomis spalvomis prista-^ 
čhis—Japonijų. Ji eina dagi 
taip toli, kad sako,’ jogei du 
šimtmečiu tam atgal tų dviejų 
šalių karaliai buvę broliai ir kad 
visas pasaulis tai—Japonijos 
ainiai, laikinai praradusieji jo
sios globų, bet labai laukiantis 
kada jie bus priimti atgal tč- 
viškon, dangaus viešpaties Japo- 
hijos karaliaus priežiūrom

Ta japoniškoji istorijos ver
sija ir griežtas nusistatymas, 
kad mokyklose negalima kal
bėti jokia kita kalba kaip japo
nų nesiriboja vien valdžios pa
laikomomis Įstaigomis/ Eina
ma dar toliau: sunki vergėjo 
ranka siekiasi ir privačių mo
kyklų, dagi ir tų įstaigų, kurios 
palaikoma išimtinai amerikie
čių pinigais.

Niekingos įmonės.
Mokyti “istorijos’’ tegali tik

tai japonai—ir* valdžios palai
komose mokyklose ir visose ki
tose, dagi ir vadinamoj Chosen 
kolegijoj, Seoule, kurių palaiko 

[amerikiečių misijos.
Ypač niekingai varžoma tos 

[privačios mokyklos, kurias pa
laiko “vakarų kapitalas.” Var
žoma tuo tikslu, kad visiškai 
išvijus jas IŠ Korėjos.

Kaip korėjiečių vaikai yra 
kriminuojami, rodo sckahias 
faktas: iš 300,000 toj Šaly gyve
nančių japonų mokyklosna lei
džia 37,000 vaikų, o korėjiečiai, 
kurių skaičius siekia septynio
likos milionų, mokyklose vietos 
teturi tik dėl 67,000 vaikų. Ma
ža to. Japonai turi privilegijos 
laikyti savo vaikus mokyklpj 
bent šešis metus; korėjiečių vai 
kai turi tenkintiem tik keturiais 
metais.

Vergia ir išnaudoja.
Korėjos jaunuomenei, lan- 

Kapėiai augištesnias mokyklas, 
kitur mokslo jleŠkotjų negali- 
ma, Jie turi tenkinties savo 
globotojos Japonijos.

Japonija, be to, skambiai pa- 
ąlrelškė plėtosiant! Korėjos tm- 
dOMriftt TIwra, dildai fai 

kredito: ji įtaisė gerų kelių, pa
gerino netinkamas dirvas, pa
statė tiltų, papialino siauras ne
parankias gatves, nutiesė ytin 
gerų geležinkelį ir visų šalį nu- 
raizgė telefono ir telegrafo vie
lomis. Kalnai, kur pirma riog
sojo tik uolos ir augo piktžo
lės, dabar apsodinti puikiais me 
džiais.

Bet visa lai eina ne vietos gy
ventojų naudon. Tuo naudojasi 
pati Japonija. Dideli plotai piu 
Čios derlingiausios žemės pri
klauso “Saulėtakio korporaci
jai,” kuri tikrenybei yra pati 
Japonijos valdžia. Visi Korėjos 

miškai- Japotnijos syndikato 
savastis. Žuvių pramonė—ja
ponų rankose. Visi pirma ne
naudojami žemes plotai parėjo į 
Japonijos bankų kišenių. Visi 
didieji imiptfrto sandeliai prie
das pačių Japonijos firmų.

Sužinus trukdymas.

susinėsimo įmonės- —geležinike
liu i tarnauja lik japonams. Jie 
gali susitrukdyti ten, kur jų 
reikia korėjiečiams ir gerai veik 
ti tuomet, kada jais naudojasi 
japonai. Taip atsitiko pavasary 
1919 metais, kada Korėjai ata
kavo duonos, Manžurijoj gi 
grudų buvo įvales. Korėjiečių 
ir japonų pirkliai skubiai vyko 
Manžurijon ir susipirko daug 
grudų. Japonų pirtelių grudai 
tučtuojau nugabenta kur reikia 

-kada kainos dar buvo augš- 
tos. Bet korėjiečių prekės gu
lėjo ten pat, Manžurijos sandė
liuose; gulėjo tol, kol kainos 
grūdams visai nupuolė.

Maža to. Kai Korejon atsi
bastė japonai, ir* privačiai butai 
korėjiečiams nūdien, nėra ano
ji “saugi pilis.’’ Japonai ir čia 
parūpino reikiamų viršylų. The 
viršyols, (policijos skiriami, kon
troliuoja kiekvieną, reikiamą 
šeimynai pirkinį, ir jeigu vir- 
šyla nesutinka—žniogus reikia
mo sau daikto negaus kadir čia 
dar taip.

Iki kovo mėn. 1 dienai kiek
vienas korėjietis, uorėj tįsis iš
siimti savo padėtų banke pini
gų nors ir vieną dolerį, pirmą 
turėdavo gauti specialį polici
jos leidimą. Tiesa, tuo tarpu 
tasai negudrus patvarkymas 
šiek-tiek atmainyta. Bet ir da
bar jeigu žmogus nori išsiimi 
iš banko nemažiau kaip tūk
stantį jenų (apie 500 dolerių), 
jis privalo išpildyti ilgą ir bai
siai negudrią aplikaciją. Ir rei
kia tik, kad policija imtų* ir pa
sakytų,. jogei. paduotosios prie- 
žastįs yra nepakankamos—žmo
gus savo pinigų negaus! t

................ ....... —
True traaslalion flled with tho post- 
master at Chicago, 111, Feb. 19, 1920 
ą.s renuired by the act of Oct. 6,1917

PASKELBĖ AMNESTIJĄ.

PARYŽIUS, vas. ^.--Pradė
damas prezidento pareigas eitų 
šiandie naujasai Francijos pre
zidentas, Paul Deschanel, pa
skelbė amnestiją civiliams ir 
militariams nusižengėliams. Vie 
nintelė išimtis padaryta tik su
lig asmenų, nubaustų delei val
stybės reikalų išdavinėjimo.
True translation fiied ■'vith the post 
mastei* at Chicago, iii. Feb. 19, 1920 
as rcqaired by the pcl of Oct. G, 1917
Naujas Jugoslavijos ministerių kabtinetns.

PARYŽIUS, vas. 18.-^Cia gau 
ta žinių, kad naują Jugo-Slavi- 
Jos ministerių kabinetą sudary
tų esąs pakviestas t>r. Milenko 
Vesnltch, Jugą^UvvtJos minis- 
teriš Paryžiuj

True translation flled with the post- 
master ai Chicago, III. Feb. 19„ 1920 
is reųulred by the act of Oct. 6,1917

Lenkija nori taikos 
visai Europai

Talkininkai ir Rusija privalą 
susitaikinti.

PARYŽIUS,' vas. 18,—Vietos
laikraštis Lc Malin išspausdino „be7n j” Socialistų Partijos 
semmcmgų žinią, kurią jam pri-' zicija sllĮ}g InU;rnaci(>n.1lo ir
siuntė jo korespondentas iš Var 
šavos. Žinia sako, kad Lenki
jos valdžia daranti laikų ,su bol
ševikų Rusija netik pati sAu, 
bet kal’tu pienuojanti visuotiną jr jjan(|anįių stvertos tų pačių 

( metodų, kokių vartoja Rusijos 
komunistai. Hillquitas tatai 

! griežčiausiai užginčijo. Jisai 
nurodė, kad vadinamasai Mask 

vos internacionalas socialistų 
” i judėjime vadovaujamosios ro-

I lės nelošia ir kad tvirtinimas 
buk šios Šalies Socialistų Par- 

i” in- 
(ternacionalo darbų yra nesa- 
i monč.
j Tada prokuroras ėmė kabi- 
; nėtis prie paties liudininko: gir 
di, ar jis buvęs ištikimas šiai 

i šaliai, ar pirkęs laisvės bonų ir 
tt. Socialistų advokatai užpro
testavę, kadangi tatai nieko ben
dra neturi su pačia byla. Bet jų 
protesto nepaisyta.

Klausiamas, ar jisai pirkęs 
laisvės paskolos bonų, d. Hill- 
<iuit atsakė,* kad ne.

I :.A- ' / . :». ■ .4.^ • • ’

visų talkininkų taiką*su Mask-1 
vos valdžia/ Le Malino kores
pondentas sako:

Projektas taikos su bolševi
kais dobar yra pilniausiamc 
svarstyme. Ir jisai yra tokio ; 
pobūdžio, kuris jam suteiks vi
sapasaulinės reikšmes. Reika- 
lingu pažymėti, kad Lenkijos Įy"yn^daUnink^“Trečiojo 
valdžia jau nebetrokšta vien 
tiktai Lenkijos-Rusijos susitai
kymo. Varšuvos valdžia nu-' 
dien, matomai vakarinių vai-1 
stybių pritariama, daro plėnį 
visatinei taikai su Rusija.

Jos supratimu, paliauba mu 
šių arba dagi atskira taika su 
Rusija neturėsianti patveriamo 
sios reikšmes. Bet, iš antros 
pusės, toks susitarimas gali su
daryti tą pamatą, kuriuo Rusi
jos klausimą galima bus išris-

“Tokio nusitarimo atsiekta 
šiandie nepaprastame s])eciales 
komisijos posėdyj, kuri rubšia I1 
Lenkų-Rusų taikos sąlygas.

Posėdyj dalyvavo valstybės 
galva, generolas Pilsudskis, už
sienio, finansų ir vidaus reika
lų ministeriai. Vidaus reikalų 
ministeris man įteikė sekamą 
pareiškimą:

Visa Lenkija nori taikos. Bet 
matome esant reikalingu pasi
tarti ir su giminingais mums 
apskričiais bei provincijomis, 
kurios nė viena nenorėtų maty
ti darant taiką by kokia kaina. 
Mes turime pakankamai laiko 
prirengti tokių taikos sąlygų, 
kurios eitų netik vienos Lenki
jos, bet visos Europos naudon.

True translation flled wtth the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 19. 1929- 
is reauired by the act of Oct. 6.1917

LATVIJA NUSITARUS 
NEBEKARIAUTI.

Nori daryti taiką su Rusija.
LONDONAS, vas. 18.—Vie

tos latvių legacija praneša, kad 
Latvijos valdžia pagalios nusi
tarusi pradėti taikos tarybas su 
sovietų Rusija. Tatai ji daran
ti sųryšyj su kitomis Rusijos 
parubežio valstybėmis.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1926 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

WASHINGTONAS GAVO 
TALKININKŲ NOTĄ.

WASHINGTON, vas. 18. — 
Vyriausios talkininkų tarybos 
[Londone] atsakymas j prezi
dento Wilsono notų delei Adri
jos klausimo šiandie čia gautas 
valstybes departamente. Jį at
siuntė Jungtinių Valstijų amba
sadorius Londone, Davis.

Oficialiai tečiaus pareikšta, 
kilti tuo tarpu nota viešai pa- 

skelbta nebus, taipja’u spėjama, 
kad ir .josios turinys nebus pra
neštas.

■ ...... «'■»"' I "■ ' a m ■■■ ■

Skaitykite ir Platinkite

Socialistų byla
Dar klausinėja Morris Hill- 

ąuitą.

ALBANY, N. Y., vas. 18. Ir 
i šiandie dar klausinėta kaltina- 
I mosios puses liudininkų, d. 
i Morris ITillųuitą. Klausinėji
mas, kiek pranešama, ribojosi 

didžiosios visapasaulinės kares.
Priešingoji puse tvirtino So- 

į cialistų Partiją esant dalininke 
i “trečiojo” internacionalo darbų

True translation flled ^fth the pnM
ės inąstcr at Chienuo, f U. Feb. 19, 1920 

| requlred by tnc act of Oct. 6,1917
f Poincare gaus naują vietą.

PARYŽIUS, vas. 18*. —Fra n- 
cijos prezidentas Raymond 
Poincare, kulis šiandie apleido 
savo vietą, gali būt gaus naujų. 
Tur būt busiąs paskirtas vadi
namosiom a įsteigimo nuteriotų 
teritorijų komisijos prezidentas, 
kurias pareigas dabar eina C. 
Jonnart’as.

ISPANIJA MALŠINS MARO
KOS SUKILĖLIUS.

Sukilimas sparčiai plėtojasi.
MADRIDAS, vas. 18.—Gauti 

iš Meilijus [Marokoj] praneši
mai rodo, kad Ispanijos karinė 
valdžia Marokoj rengiasi pasių
sti stiprių kariuomenės burių 
sukilėliams vielos gyventojams 
malšintų.

Žmonių nerimavimas ten se
nai jau buvo jaučiamas, bet da
bar jisai išsiplėtojęs į ylin rim
tų sukilimų. Sukilėlių būriai

SENATAS NELEKIĄS PAR
DUOT ATIMTŲ LAIVŲ. \ ‘ 

WASH'INiGTON, vas. 19. — 
Senatorius Jonės, iš Washing- 
tono valstijos, narys vadinamos 
ciąniinercb con\mittee, įteikė 
senatui Dilių draudžianti par
duot atimtus nuo Vokietijos lai
vus. Kilius reikalauja, kad tie 
laivai butų pataisyti ir naudoja
mi pačių Jungtinių Valstijų nau 
don.

19.
Konfiskavo anglis.

MŲSKEGON, Mich., vas.
—Muskegono ir kitų aplinkinių 
miestelių valdžios nutarė kon
fiskuoti visą anglių išteklių, ku
ris buvo laikomas vagonuose. 
Tai dėlto, Icnd lipniu trijų i>a- 
starujų dienų siutusi pūga vi
siškai suparaližavo geležinkelių 
komunikaciją ir daugelis biedr 
nųjų žmonių buvo priversti stip 

uekinjenomuose Jkantbariut^ 
sfe.

Tnle translation fiied with the post- 
inaster ji Chirago, III. Feb. 19, 192(1 
as rcqujrc(l by me act of Oct. (». 1917

Vokietija no
ri taikos su 

bolševikais
Ministerių kabinetas nutaręs 

pasitarti su sovietų Rusija; no
rima pralenkti Angliją.

BERLINAS, vas. 18.- Is lalnii 
patikimų šaltiniu šiandie čia su
žinotą, kad Vokietijos ministe
rių kabinetas nutaręs kaip gali
ma greičiau pradėti taikos tary
bas su sovietų Rusija. Toks ta
rimas, sako, buvęs padarytas 
tuo nusimanymu, kad ilgiau 
laukiant Anglijo^ pirklyba gali 
įgyt Rusijoj pirmenybės.

Tru»* trnnsIMion fiied with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI SUSIRĖMĖ 
SU JAPONAIS.

Japonijos oficieris kėsinosi 
pastot sukilėliams kelių.

VLADIVOSTOKAS, saus. 31. 
—Anksti šį rytą paleisti šūviai 
davė ženklo, kad revoliucine 
kariuomenė, esanti rytinėj da- 
lyj miesto, pradeda savo žygį. 
Kariuomenę sudarė tuksiantis 
vyrų, apsiginklavusių artilerija 
ir kulkosvaidžiais. Perėję vy
riausiomis gatvėmis jie užėmė 
valdžios budinkus.

Talkininkų kariuomenė, su
sidedanti Išimtinai iš Amerikie
čių, japonų ir’ čecho-slovakų, 

griežtai nusistatė laikyties neu
traliai. To neveizint ameri

kiečių ir japonų santykiai kone 
pairo, ir dėl*dviejų priežasčių.

Viena tų priežasčių buvo ja
ponuos būrio komanduotojo 
bandymas uždrausti žygiuojan
čiai revoliucinei kariuomenei 
įeiti miestan. Jisai pareiškė, 
kad šitaip esanti nusitarus tal
kininkų taryba dar praeitą nak
tį. Ten pat buvęs amerikietis 
oficieris • revoliucionierių va
dams tečiaus pasakė, kad tokio 
patvarkymo nėra, ir • pastarieji 
tęsė savo žygiavimą.

Antroji priežastis buvo ta, 
kad japonų būriai sutrukdė ka
riuomenės traukinius iš Nikol- 
sko. Pasekmėj, vyriausias Ame
rikos kariuomenės komanduo- 
tojas Siberijoj, majoras gene
rolas William S. Graves, įteikė 
formalj protestą bendrai talki
ninkų tarybai geležinkeliams 
kontroliuoti. Generolas Graves 
pareiškė, kad japonų kariuome
nė savavaliai trukdo trauki
niams, vaikštanliems amerikie
čių sekcijoje ir tuo budu laužo 
padarytąją sutartį.

Daugelis belaisvių, įskaitant 
zemstvos narius, kurie areštuo
ta keliatą dienų atgal, tapo pa- 
liuosuoti. Juos paliuosavo re
voliucionieriai. Taipjau pa- 
liuosuota ir tie, kur dar buvo 
laikomi kalėjime nuo lapkričio 
mėnesio-, po nesėkmingosios 
čechoį-sloyakų vado Gaido su
keltos revoliucijos.

Nužudė save ir kūdikį.

PASSAIC. N. J.. vas. IR___
John Fromberger, prasUiikiis 
penkiolikai minučių po mirties 
jo mylimos pačios, ištraukė re
volverį ir visiems matant nušo
vė jauną kūdikį ir pats sa-
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liet perkame Pergalės Boudui pilna parašyta- A C ĮM
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 11 11

*■ L G- SACKHĘIM & CO.
'Lankais Ke’w£to 1335 MILWAUKEE AVĖ.
V ŠLbatnmii SM' tarp Paulina Ir W.o< St..

Užsirašyk Lietuvos Laikrašti
“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.,

Generalls štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m. ,
Nu. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI. 
Boston, Mass.

šiuonii jgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrove“ Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio“ laikraščiui. kaina Ameri
koje melams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai,

(Parašas) Kapitonas Ruseckps
Generalio št;<bo Literatūros Dalies viršininką* 

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaiti*
“Kariškių žodžio’’ Redaktorių*

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šj laikraštį ir po 
remkite Lietuvos narsiąją kiliiiiomenę. kuri kovoja už niu 
sų tėvų šalį. Prisiuskile mums $2.00 ir stiv<» adresą n 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus motus IVisiųskite $l.hn 
gausite per šešis mėnesius

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street. Bostoru Mass.

rimas, G?riausžas Mokytojas
Išbandyk šį Naują išradimą =

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

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

vėliausia išradimas ir pasekmmgiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to tįar sus
tiprina plonėjančius plaukus,' padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISIlftMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarar.tuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina, pleiskanas ir 
sulaiko plaukų s’inkimą.

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

Išbandymui jo gerumo, iškirpkije Šj kuponą, pa
žymėdami savo vardą ir adresą ir jdėkite 10c ver
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime šampaup

THE SEN-RAYTO COMPANY 
G617 Wade Park Avė, Cleveland, Ohio.

Gerbiami. šiuomi aš prisiunčiu jum 10c vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SISN- 

Į BAYTO PLAUKŲ TONI KO.

Vardas

Miestas

Adresas
* f

• • (
1 • 1

i
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t * * *

•

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek'buvau suvargęs, nus
iavęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb- 
davaux tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepar 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne
dirbamas pilvalio nuslaib- 

skltvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutino, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. H man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTEBIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvartas, 
ir dabar Čionai aš pasiro
dau visuonfenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTEBIO 
ir dėkavoja jo Tjeradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būtį, sveiki ir 

jum suteiks sveikatą,
Dabar Pirmų

tvirti tai naudokite SALUTES BlTTERI ir _ „
sUdrutiflR vidurius ir prašalins galvos, pakrtitinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo inffuenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptickose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: t bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptickose ar tam panašiose vietose, o'jei negalį gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutcs Manufacturing Co. Tajgi norėda
mi greit aplaikvti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskile tikrą ir aišku savo (intrašą ir adre

suok it taip: SALUTES MANUFECTUBING,
By P. A. BALTRĄNAS CO.

St., Chicago, 111. Tek Boulevard 7351-616

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
1 dirbtuves. Casli arba ant išmokėjimo.

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

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

NAUJIENOS, Chicago ■a
Frne Imnslatlnn ftled with the post- 
Vol. VIII. — Feb. 19, 1920 — Nrt. U 
■k Fvųmrcd by the art of Oct. 0; 1917

Rusija ir talkin nkai.
Talkininkų intervencija Rusi

joj užsibaigė. ’Fas begėdiškas 
niekuo nepateisinamas talkinin
kų pasielgimas, kuriam prieši
nosi visas progresyvia pasaulis, 
davė jiems negatyvių pasekmių. 
Pasaulio imperialistų užmačios 
pasmaugti atbundančią Rusiją 
ir pasidalinti grobiu nuėjo nie
kais. Anglijos, Francuos, Suv. 
Valstijų ir Japonijos milionai 
dolerių sunaudoti rėmimui at- 
galeivių juodašimčių klikos Ru- 
ijoj amžinai dingo. Tie imlio
jai dolerių butų buvę galima su 
naudoti aprūpinimui maistu 
milionus badaujančių žmonių 
r šalies steigiamajam darbui. 
ra milžiniška manta buvo dali 
ui darbininkų klesos produkto 
ir ji liko su naudo t A prieš pačių 
’arbi'ninkp norus, prieš jų kle

sos reikalus. Kažin ar Hų šalių 
larbininkai nesusipras ir nepa
reikalaus atskaitos iš savo valdo 
nų?

Taip, pasaulio imperialistams 
nepasisekė sukramtyti Rusijos 
ir atsteigti Romanovų dinastiją, 
nors jie visais galimais budais 
rėmė anti-demokratiškus ele
mentus Rusijoj. Nepasisekė 
jiems llodel, kad tokia jų politi
ka buvo nepakenčiama ir prie
šinga Rusijos žmonių norams 
priešinga tų žmonių norams, 
kurie per šimtus metų vaitojo 
po cerizmo letena1 ir kurie džiau 
gėsi nusikratę jo. Rusijos liau
dis nuveikė, kaip išlaukinius 
taip ir vidujinius savo priešus. 
Talkininkų, taip vadinama 
“All-Russiąn Government,” 
kurios palaikymui jie tiek daug 
turto ir žmonių gyvasčių paau
kavo ir a uit kurios jie tiek daug 
vilties dėjo praplėtimui savo 
interesų Rusijoj, jau žlugo. Kol-

karjera pasibaigė. Jų teroriz
mas parklupdė juos ir amžinai 
sutriuškino. Demokratija ima 
viršų Rusijoj. Visa ta “all-Ru- 
ssian govermnont” tragedija su 
tei.kę .tąŲimipkams, kaip užru- 
bežyj, taip ir namie, labai skau
dų smūgį. Rusijos liaudis neuž
mirš jiems už Itai atsilyginti.

Klausimas, ką dabar talkinin
kai darys su Rusija? Kaip ten 
nebulv, jie Rusijos ignoruoti 
jau ilgiau nebegali. Jie patįs 
pripažįsta, kad karė su bolševi
kais, reiškia bolševizmą namie, 
taigi šiokiu ar tokiu bildu 
jiems prisieis skaityties su Rusi
ja ir labai greitai. Paskutinių 
dienų nuotikiai rodo, kad bol
ševikų spėkos visu frontu nesu
laikomai veržiasi pirmyn. Tas 
besi veržimas gręsia Persijai, 
Kaukazui ir Indijai. Talkinin
kams, ypač Anglijai tas baisiai 
vra Nemalonu. Indija yra mil
žiniška Anglijos kolonija. Da
bartiniu laiku tenai siaučia 
markus bruzdėjimas prieš An

glijos imperializmą. Už dienos 
kitos bolševikai gali įsiveržti 
bidijos gilumon ir sukilėliai ga
li prisidėti prie jų kas reikštų 
galą Anglijos viešpatavimui 
Tndijoj. Anglija ta labai gerai 
permato ir, kad išsigelbėjus nito 
palnašios katastrofos, jai yra 
reikalinga llaika ir labai greita 
taika su bolševikais.

Paskutinios žinios parodo be
siartinančią visuotiną taiką Eu
ropoj. Estonija jau padarė pra
džią. Kitos valstybės svarsto tai 
kos sąlygas ir budus atnaujini
mo pįrklybos. Taigi pamažu Eu
ropos padangė pradėjo blaivy
bes. Pasaulio imperializmas 
noroms nenorams turės nusi
lenkti prieš demokratiją. Taika 
pasauliui labai reikalinga; tik
tai ji galės išgelbėti Europą 
nuo skurdo ir bankruto.

—* A. Dvylis.
»z ww rinTVVinft^

į Redakcijos Atsakymai j
Walter Djmovich.—■Privati

nėms istorijoms negalime duot 
vietos.

K. M-ui.— Savo straipsnį Tani 
sta pats vadini “pasaka.” Jisai 
ir yra pasaka, tik vietą dailės 
joje užima arogancija. Nedėsi
me.

, Ketvergaa, Vasario 19, 1920
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Rubsiuviai nepatenkinti dabar
tine “Darbo” pakraipa.

f—■...........-

Kada AmalgameitŲ unijos 
lietuvių organų “Darbą” reda
gavo d. Kl. Jurgelionis, tai jis 
buvo vedamas bešališkai, jame 
nebūdavo užsipuldinėjimų nė 
ant atskirų asųienų įsitikinimų, 
nė ant partijų. Bet kaikuriems 
karštuoliams rimtai vedamas 
laikraštis nejiatiko, todėl jie dė 
jo visas pastangas, kad kaip- 
nors Jurgelio n į prašalinus iš re
daktoriaus vietos. Pasitaikė 
proga, ir d. Jurgelionis buvo iš
ėstas. Lietuvių Amalgamcitų 

suvažiavime 1-mą gegužės, 1919 
m., Brooklyne, N. Y., labai ‘ kai 
rus” delegatai nutarė politikoj 
remti kairįjį sparną. Tuoj po 
suvažiavimo buvę prisiųstas pro 
tokolas ‘ Baltimorės 2f8-tam 

skyriui balsuoti. Žinoma, bal- 
timoriečiai tipu vaduodamiesi 

irgi balsavo už rėmimą kairio
jo sparno, bet unijoj vadinam io 
ji “kairiasparniai” niekados ne-

turėjo didžiumos ir dabar ne
turi jos. Taigi poną Bimbą ne 
visi unijos nariai rinko organo 
redaktorium, liktai minėta
me suvažiavime dalyvavusieji 

labui “kairus” delegatai pasam
dė Bimbą prie organo dirbti. 
Bimba užėmęs mlaktoriaus 
vielą pasakė, kad jis laikysis 
“kairiųjų” pozicijos.

Na, ir prAdejo kolioti visus 
tuos unijistus, kurie tik nešoka 
pagal Bimbos smuiką. Vasa
rio 11 d. š. m., 218-to skyriaus 
unijos susirinkime keletas na
rių reikalavo, kad butų organas 
vedamas tikrai bepartiviškai. 
Susirinkimas sutiko ir išrinko 
komisiją iš penkių narių para
šyti rezoliuciją ir pasiųsti “Dar
bo” redakcijai kaipo protestą 
prieš Bimbos koliones.

Ištikrųjų, dabartinė “Darbo” 
redakcija neatstovauja unijos 

reikalų, o tiktai komunistus. 
Na, ar gi ne juokinga? Unijoj 
priklauso įvairių pažvalgų bei 
įsitikinimų žmonės, ir kiekvie
nas priverstinai moka 5 centus 
mėnesyj' unijos organui palai-

kyli. Iš tą sumokėtu punkluką 
p. Bimbai moka nlMą. o Bimba 
unijos narius kolioja! Socialis
tai, priklausanlįs unijon, visaip 
pravardžiuojami, tautininkai 
vadinami Ijjaurybūmisr katali
kai taipgi koliojami. O kaip 
vieni, taip ir kiti, priklausyda
mi unijon ir užsimokėdami ex- 
(ra 5 centus mėnesyj, gauna 

už tai koliojimų iv niekininią! 
Taip ilgai būti negali. Bimba 
turės liautis besikoliojęs, arbh 
eis vėl mulų “draivinti.”

— Zigmas.

IIIINIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIN

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

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimais akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, Šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame,, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antiscpsoliu, 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį. ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas Jrįs valandos kol nepaliuo- 
stios vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i 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 Grippc Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčiėjc, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapids, Jowa.
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir deaainą 
kirpti ir siūti vyriškus aptėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, • 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypątiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITĘ EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■ 3103 So. Halsted 8L, Chicago.

Vasario 11 ir 12 d. Foyl Pilt 
viešbutyj buvo laikomas L. R. 
K. Federacijos Seirtias. Dele
gatų buvo apie 45, kurių tarpe 
ap.ie 15 buvo kunigų. Keletas 
delegatų visai neturėjo jokių 
įgaliojimų, bet vis vien buvo 
priimti “po apsvarstymui.” 
Svarstant apie mandatus vienas 
kunigas iš Chicagos išdidžiai 
apreiškė seimui: “Aš nesutin
ku su parapijonais, tai jie ir 
nedavė man mandato. O ar 
jus manote, kad aš jiems klo- 
n.iosiuos? No, aš atvažiavau ir 
gana; ką norit, tą ir darykit su 
manim.” Kiti kunigai šoko jį 
teisint ir nurodinėti kad tai yra 
menkniekis, jei “gerb. kuni
gas” neturi įgaliojimo nuo para 
pijonų, nes jis* esąs įgaliotas 
nuo vyskupo. Taip ir buvo ge
ras tas vyskupo “įgaliojimas” at 
stovaut parapijomis.”

Seimo bėgis.

Seimas iš jo tarimų ir visti 
savo pobūdžiu, išėmus poterius, 
visai nėra panašus į katalikiš
ką, bet yra gryniausiu politikie
rių pasitarimu.

Daug buvo kalbėta apie Lie
tuvos misiją Amerikoje. Nuro
dinėta, kad tą misija netinka 
klerikalams, nes ji tarnaujanti 
liberalams tautininkams, 'kuo
met esanti palaikoma klerika
lų pinigais. Taip, girdi, negalį 
būti ir reikią joje turėti savus 
žmones. Todėl vienbalsiai ta
po nutarta reikalauti, kad Lie
tuvos valdžia atšauktų iš misi-

Dr. A. R. Blumenthal

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Rymo Katalikui 
Federacijos seimas.

V-

v SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra . 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

prieš jį 
ir kun.

Tautos

Nemažai taipgi buvo pašvę 
sla laiko kun.. Bartuškos balti 
nimui. Visi kaltinimai 
atrasta esant be pamato 
Bartušką esąs a 11 right.

Buvo svarstoma apie
Fondo pasiuntinių į Europą ra
portus, kuriuose yra daug ne
aiškumų kas tapo padaryta su 
įduotais jiems-pinigais, nes ne
žinia kur yra padėtos didelės 
sumos pinigų. Ypač buvo daug 
kalbama apie Juliaus Kaupo ke
lione. — Viešbučio Tarnas.

Ištiesk Pašalpos £ Ranką 
Saviškiams Lietuvoje

■ AR ŽINAI
kad taą yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę T Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

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

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation ■
120 TremonUStreet, Boston, Mass.

/ k ... ■ •

Severos Gyduoles užlaiko 
v 

šeimynos sveikata.

Severa’s 
Antisepsol

*

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

ir

ge
to-

iu.

2 Burnos švarumas, 
<•

M kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi- 
saugot! nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar-

■ ha fluzds, kurios gali būti pavojingiau
sios i A visu žiemos nesmagumu, bei 11*

■ gu. Taigi, prisirengkite 18 kalno ir 
laikykite po runka arba parankioje

■* vietoje

..

-

■

r

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

3149 8. Morgan at., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HE^ZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų Ir valkų, pagąl naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tikUd.

Telephone Yards 5032

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

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

Sveikam Kūne Stipri
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 gydėsi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Dvasia SO. OMAHA, JNEB.

Lig y epidemijos.

(Severos Antlsepsoliu). Vartokite ji 
kasdieną gargaliavimui ir 1 nosi iš- 
mirkStimui. Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antlseptiSkas plovimas žaiz- 
dama, nusidreskimams ir odos ižtuiri- 
maras. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 36 ot. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose uptiekose.

Nosies Kliutįs* 
gali paeiti nuo 

migdolinių gilių— 
tonsilO arija nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių k re 
nizlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ii kitos prie- 
žastįs, o Jas gali

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esti gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitai! už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Atėję papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu- 
JŲ

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

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

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

' Tel. Drexel 2880.

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.

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

Jau trįs savaitės, kaip So. 
OmalMi gyventojus užpuolė ta 
neprašytoji v iešnia—influenza 

ir smulkieji raupai. Daugiau
sia ta epidemija vargina netur
tėlius darbo žmonės. Pastarą
ja savaitė naujų susirgimų kas 
die būdavo apie po 23, o mirė 
nuo infhienzos 22, nuo plaučių 
uždegimo 29. Smulkiaisiais 
raupais kasdie suserga apie 27 
žmones. • v *

High schooĮ mokykloj smul
kiaisiais raupais susirgo apie 
200 mokinių. Jie neaplenkė ir 
lietuvių. Retas, kuris nebuvo 
pačiupinėtas raupų ar influen- 
zos. Bet liga šiemet lengviau 
pereina. Iš lietuvių dar niekas 
nemirė. — Kipšas.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

120 State gat., 2 lubos. Antros du* 
ris i Šiaurę nuo Fair sankrovos. Va* 
landos: nuo 9 iki 6; scptintadicniais 
nuo 10 iki 12.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visčkios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligą yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptickoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.*

M. ZUKA1TIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y,

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rpselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:39 
—7. Tel., Yards 723.
, . .......................... . . ,

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1303 8. Morgan 8L Chicago, III.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; bygieną, istorija, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po 
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
firiimame paskelbimus, užrašome la 
kraščius ir pavieniais parduodami 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” it 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite tfykiu ųž 6( 
krašaženklių.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakaro , Phono Canal 257

DR. M. T. STRIKOLIS

Telefonas Pallman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L 

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

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

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

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
akngvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirertka teisingai akinius. Vi
suose atsilikimuose egzaminavimas 
daroma su Vlektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius. 
------------------------------- .-----v-----

DR. JOHN N. THORPE 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1637 WJ51 St. kampjfarahfield av

Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 
4 ir nuo 7 iki 8 vakare.

Tel. Prospect 1157

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9093 * 

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

ATEIKITE VISI LIETUVIAI
Išgirsite Lietuvos Valstybės Pasiuntinius

kurie atvežė visiems Lietuviams pasveikinimą iš musų Bran- I I SARIO 20 d., 7:30 vai. vakare, ŠV. JURGIO PARAPIJOS Se
gios Tėvynės. Priėmimas Misijos atsibus PĖTNYČIOJ, VA- H lėje (Bridgeporte) Chicafcoje.

Pribuvusioje Misijoje yra p. J. VILEIŠIS, Majoras ZA- 
DEIKIS ir Kun. J. ŽILIUS.

Jeigu nori išgirsti ir pasisveikinti su Liet. Valstybes Pirmąją Misija, nusi
pirk tikietą iš kalno. Inžanga visiškai mažutė, tikietai dėl padengimo iškaščių. 
Bus pritaikinta labai mandagus pasveikinimas svečiams ir taipgi trumpas ar
tistiškas programas. Vaikai visiškai nebus įleidžiami. — KOMITETAS.

DALYVAUJA LIETUVIAI KAREIVIAI.
Tikietus galima gauti sekančiose vietose:

Lietuvių Darbininkų Sąjung, 901 W. 33rd St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
šv. Jurgio Klebonijoje, 32nd ir Auburn Avė.

. Lithuanian American Information Bureau, 3114 So. Halsted St/ 
Ir nuo Priėmimo Komiteto., I , ■ s ' 1 '
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IŠSIŽADA, UŽSIGINA IR VA 
DINA SAVE “ŽIOPLIAIS”.Mltor P. Orlg^a.

CHICAGO, ILLINOIS.

Subacription Ratee:
>6.00 per year in Chicago.
>5.00 per year dutside of Chicago.
$7.00 per year in Canada. .

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, pt the Post Office 
of Chicago, 111., under the act oi 
March 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdiena, iiakirian 
nedėldrenius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
Dl. — Telefonas! Cinai 1W8.

Uišlaiko moji Kaliai 
Chieagoje — paltu

Metams ...............................
Pusei metų ......... +............
Trims menesiams .............
Dviem mėnesiams .......... ..
Vienam menesiui . .............

Chieagoje — per nešiotoju!
Viena kopija ....k...................
Savaitei .................................
Menesiui ...............................

>6.00
3.50
1.85

12 
M

Metama ...................................
Pusei mėty ............................
Trtma mėnesiama .............
Dviem mėnesiams ................
Vienam menesiui .................

Lietuvon ir kitur užaieniuoM:
(Atpiginta)

Metama ...................................
Pusei mėty ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

li.00
>.00

1.25

>7.00 
4.00 
200

Užmiršta “savųių 
despotų ’ ’ pavojų.

Musų tautininkai fnėgsta 
pasakoti apie savo rnenamą 
dvasinę giminystę su senai
siais Lietuvos demokratais- 
“varpininkais”. 6et ištiesų 
tai su tais demokratais jie 
turi tiktai tiek ‘"bendrą”, 
kad jie yra visai nepanašus 
į juos.

Ta Lietuvos partija, ku
rios spaudos organu kitą
syk buvo “Varpas”, šitaip 
suformulavo savo galutiną 
tikslą: “Laisva Lietuva, atsi
kračiusi nuo savųjų ir sveti
mų despotų.”

Lietuvos žmonių kovai su 
svetimais despotais musų 
tautininkai- dar neva prita
ria; bet ir tai — tiktai išda- 
lies. Nors jie šūkauja apie 
“Neprigulmingą Lietuvą”, 

bet kartu jie neišdrįsta tar
ti papeikimo žodį dabarti
nei Lietuvos valdžiai, kuri 
pataikauja tai kolčakinin- 

kams, tai, lenkų bajorams.
O apie kovą su savaisiais 

despotais musų tautininkai 
nenori ir užsiminti. Jie ma
to, kas šiandie dedasi nelai
mingoje Lietuvoje. Jie ge
rai žino, kad atžagareivių 
{klika, kontroliuojanti jos 
valdžią, suvaržė tenai žmo
nių laisvę, persekioja darbi
ninkų organizacijas, smau
gia socialistų spaudą — bet 
jie tyli. Jie ne tiktai nepro
testuoja prieš despotizmą, 
o da ir garbina tuos despo
tus ir ragina minias remti 
juos. IMU

Kad klerikalai taipgi re
mia tuos despotus, tai nie
ko nuostabaus; niekas iš jų 
ir nesitiki ką-nors geresnių.

Tautininkai tečiaus, jei
gu jie nori būti demokratais, 
ne vien dengties demokra
tizmo skraiste, privalo atsi
minti senųjų “varpinipkų” 
obalsį ir stot j kovą su Lie-^ 
tu vos liaudies prispaudėjais. 
Ir tai — dabar, kol tie pris
paudėjai dar nėra perdaug 
įsigalėję.

Lietuva, kad ir nepriklau
soma, bet savųjų despotų 

pavergta, nebus laisva šalis. 
Kiekvienas, turįs pretenzijų 
prie demokrato vardo, pri
valo tatai žinoti.

Dauginus kaip mėnesis laiko 
atgal “komunistų” organas 
“Laisvė” pranešė, kad, jMisak 
Nuortcvos, valdžios agentai su
organizavo Komunistų Partiją 
ir padarė jos platformą taip, 

kad paskui butų galima bausti 
komunistus. Tuo laiku buvo 
prasidėjusios medžioklės ant ko 
munistų, ir “Laisvė”, baimės ap 
imta, nesugebėjo ndi suprasti, 
kaip tas jos pranešimas diskre
dituoja jos “partiją”.

Bet dabar jau ji truputį atsi
kvošėjo ir ėmė galvot, kad kaip- 
noi-s išsisukus nuo tos gėdos, 
jogei komunistų lyderiais pasi
rodė esą šnipai — prie ko ji pati 
prisipažino! Taigi ji dabar jau 
mėgina “išaiškinti” tą. savo pra 
nešimą.

Pirmiausia ji sako, kad San
tūri Nuorteva^ kurio žodžiais a- 
nąsyk ji rėmėsi, esąs ne jos par
tijos žmogus, ne komunistas, to 
dėl juo nereikią tikėti. Apie 
Nuortevos partyvumą mes ne
žinome, bet “Laisvė” negali už
ginčyti to fakto, kad jisai buvo 
ir tebėra vienas stambiausiųjų 
idėjinių komunistų vadų šioje 
šalyje. Jo agitacija daug prisi
dėjo prie to, kad Amerikoje at
sirado komunistų. Ne taip dar 
senai jisd! buvo “bolševikų am-i 
basadorius”,, ir “Laisvė” tuo- 
net šventai tikėdavo visu kuo, 
tą jisai pasakodavo apie bolše
vizmo “gerumą”. O šiandie, 
tada jo užreiškimas jau ne
įtinka jos krūmeliui, tai ji skai 
to jį nevertu pasitikėjimo. Išsi
žada jo!

'Poliaus, ji mėgina sekamai 
“išaiškinti” tą savo pranešimą, 
tad šnipai suorganizavo komu
nistų partiją:

Ir kas čia per nuostabumo 
— sako ji, — kad šnipų rau
dasi komunistų partijoje? 
Rusijoje užtektinai šnipų bu
vo pas bolševikus ir menševi
kus, nestokavo jų ir tarpe so* 
cial-revoliucionierių; yra jų 
užtektinai unijose ir net Ame 
rikos Darbo Federacijoje... 
Žodžiu, jų visur yra ir iš to 
nei vienas, kuris tik sušipaži- 
,nęs su politiniu veikimu, ne
sistebės. Labai butų nuosta
bu ir net išrodytų didžiausia 
naujiena, jeigu kas bandytų 
tvirtinti, kad tokiose partijo
se šnipų nėra.
Matote, kaip ji “gudriai” rie

čia! Sekdama ilgą pasaką apie 
tai, kad “šnipų visur yra”, ji no
ri įkalbėti savo skaitytojams, 
jogei visas dalykas čionai čina 
tiktai apie buvimą arba nebuvi
mą šnipų komunistą partijoje. 
Tuo-gi tarpu šis dalykas kaip 
tik turi mažiausia reikšmės. 
Visa svarba yra ne tame, kad 
komunistu partijoje randasi šni
pų, o tame, kad jie tenai sulošė 
tam tikrą rolę: organizavo ją ir 
darė jai platformą. Šitą faktą 
tečiaus “Laisvė” dabar stengiasi 
visai užginčyti. Sako:

Taigi mes nei nebandome 
užginčyti, kad vienoje ar ki
toje politinėje partijoje nėra 
valdiškų šnipų. Bet labai žio 
pla manyti, o dar žiopliai! 
tvirtinti, buk šnipai, įėję į ko 
kią-nors partiją, galėtų nusta 
tyti tos partijos pakraipą. To 
kių atsitikipių nebuvo ir ne
gali būti.
Kiek drąsos šituose ž<xlžiuo- 

se! Bet “Laisvė” turi trumpą 
atmintį. Voš apie mėnesis lai
ko atgal, sausio 9 <1., ji pati iš
spausdino pirmame savo pusla
pyje šitokią žinią:

Argi teisdarystės depart- 
mentas suorganizavo komu
nistų partiją Amerikoje ir 
parūpino jai tokią platformą, 
kad butų galinui sutraukti 
pirmeivi škiausius žmones ir 
vėliaus juos visus išdeportuo-

soms spaudos organizacijoms 
pranešimą, kuriame nurodo
ma, jog teisdarystės depart- 
mentas ištikrųjų taip padarė.
Tai yra “Laisvės” žodžiai. 

Jais aiškiai pasakoma, kad teis
darystės departamento agentai 

| suorganizavo kotnun. partiją ir 
parūpino jai platformą, t. y. ne 
liktai nustatė tos partijos pa-

I kraipą, o padarė daug dauginus: 
$UTVBRft JĄ.

Ką-gi tad “Laisvė” -vadina 
žioplu”? Save!! 1 v

Pati “Laisvė” prisipažįsta, kad 
ji yra žiopla, kadangi ji manė ir 
tvirtino ne tiktai, kad šnipai nu
statė komunistų partijos pakrai 
pą, o net ir sutverė tą partiją! 
Žioplys, kuris elgiasi žioplai ir 
pats vadina žioplu tokį elgimą
si, yra žiopliausis už visus žiop
lius.

“Laisvė” tečiaus pasakoja ne
tiesą, kad šnipai negalį rtustaty 
ti partijos programą, ir kad

kių atsitikimų buvo daug! Nu
rodysime, pav. kadir atsitikimą 
su šnipu Malinovskiu, kuris aną 
met Įsiskverbė į rusų bolševikų 
eiles Maskvoje, paskui tapo jų 
(ir policijos) pa s ta ilgomis iš
rinktas į ketvirtąją Durną ir pa 
si rodė tenai jų frakcijos vadu. 
Ačiū to Malinovskio pasidarba
vimui, socialdemokratų grupė 
Durnoje buvo suskaldyta; viena 
dalis, didesnioji, pasiliko po va
dovavimu menševiko Čcheidzės, 
o anthi dalis, po vadovyste Ma- 
linovskio, ‘atsimetė. Tas šnipas

1 iš Durnos tribūnos sakydavo, 
varde savo frakcijos, baisiai 
r-r-revoliucioniškus spyčius ku
riuose iKimbarduodavo menše-’ 
vikus «“opQj’tunIstnfe”, ‘‘bnržua- 
zijos pataikūnais” ir “valdžios 
bernais”; o vėliaus tajio susek
ta (ačiū Burcevui), kad tuos jo 
spyčius išauksto suredaguodavo 
slaptosios policijos departamen 
tas! Reiškia, svarbiausios bpl- 
ševikų Įstaigos (atstovybės du
rnoje) pakraipą nustatydavo po 
licija per savo agentą.

Taigi policijos agentai kaika- 
da gali turėti labai didelės įta- 
kos-mretatyme partijos pakrai
pos. Bet kad jie galėtų net 
suorganizuoti partiją ir parū
pinti jai platformą, tai toks atsi
tikimas yra, ištiesų, labai retas. 
Jisai gali įvykti tiktai tada, ka
da elementai, iš kurių ta partija 
susideda, yra baisiai neprityrę 
ir neapšviesti, arba kaip “Lais
vė” sako — žiopli.”

Bet “komunistai” juk ir yra 
tokie. Pati “Laisvė” viešai Įiri- 
sipažino, kad ji yra labai žiop
la; o ji juk lošia vadovo rolę pas 
“komunistus”. Kokie tuomet 
turi būti'jos pasekėjai?...

DENIKINĄ SUMUŠ® tlKRAI- 
NOS ŪKININKAI.

Chicagos Daily News korespon
dentas, A. R. Decker, atsiuntė 
savo laikraščiui tokią žinią iš 
Vienos: a »,

Pagal Ukrainos laikraščius, 
svarbiausioji bolševikų armija 
bus sumušta Ukrainoje. Ukrai
nos ūkininkai, kurie sudaro 80 
nuošimčių gyventojų, nori būt 
savininkais savo žėmės, priešin
gai bolševikų idėjai apie bendrą 
nuosavybę, ir jie nepakęs, kad 
kokia-nors svetima valstybe už
imtų jų šalį.

Gen. Denikiną sumušė Ukrai
nos ūkininkai, o ne‘raudonieji. 
Jie priešinosi jam dėlto, kad jie 
mane, jogei jisai nori sugrąžin
ti senojoje Rusijoje carizmą, su

Tarybų biuro New Yorke 
sekretorius Sanleri Nuorteva 
turi dokumentus, ir įteikė vL

savininkams ir uždaryti moky
klas Ukrainoje. Todėl užpaka 
lyje fronto buvo sukilimų, par
tizaniška karė, ardymas geležiu 
kelių ir atsisakymas duoti mai
sto.

Trockio armija įėjo į Ukrai
ną faktiškai be kovos, kadangi 
jikiminkai dezorganizavo Deni- 
kino armiją. Bolševikų viršinin 
kas atgabeno rusus iš Maskvos 
ir pastatė juos tenai, kaipo lai
kiną valdžią, paskelbdamas, 
kad Ukraina busianti sovietų Ru 
sijos dalis, kaipo federuota ar
ba nepriklausoma valstybė. Bet 
Ukrainiečiai nepasitiki Trockiu, 
kadangi jie priešinasi visiems

Stambus Lietuvos Socialdemokratų partijos veikėjas, 
profesija advokatas,. Kaune. Kartu su d. St. Kairiu ir 
kitais socialdemokratais veda energingų kovų už Lietu
vos darbininkų teises.

svetimtaučiams, ir jie piktinasi 
tuo, kad laikinoji valdžia susi
deda iš rusų.

Ukrainiečiai sako, jogei bol
ševikų užsienių mlinisterio, čiče 
rino> pasiūlymas taikos lenkams 
esąs “bhifas”, ant kiek jame kai 
bama apie Ukrainos sovietų 
valdžią, neik tokios valdžios ne
są. Jie mano, kad raudonieji 
padarys taikos sąlygas persun
kiąs lenkams, ir khd lenkai bus 
priversti ginties nuo raudono
sios urmuos užpuolimo. Į šitą 
taikos pasiūlymą jie žiuri, kai
po į mėginimą suskaldyti Icn- 
kus.

zicijas cukraus ir miltų pas u- 
kininkus 'Ukrainoje, ir šie veda 
partizanišką karę prieš bolševi
kus, taip kaip pirma vedė prieš 
gen. Denikiną. ,,Apie .30,000 u- 
kininkų yra po ginklu, tik jiems 
trūksta amunicijos. Raudoną
ją armiją veda vokiečių oficie- 
riai ir rusų oficieriai iš seno
sios armijos, tarp jų ir Brusilo- 
vaš. Disciplina yra aštri, ir ka
reivių tarybos tapo panaikin-
tos.

Ukrainiečiai sako, kad jie su
tiktų susivienyt su lenkais ir 
ru manais prieš bendrą priešą ir 
sudaryti sieną prieš raudoną
sias armijas, kurios esančios ne 
taip stiprios, kaip" skelbiama.

(Gen. Brusilovas buvo vie
nas gabiausiųjų komanduotųjų 
senojoje rusų kariuomenėje. 
Birželio 1919 m. jisai užėmė 
vietą vyriausiojo Rusijos kari
nių jiegų vado, pasitraukus A- 
leksiejevui).

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 10, 1920 
as reųulred Dy '.ne act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA VENGRŲ 
KOMUNISTŲ PALIUOSAVIMO

[Federuotos Spaudos žinia]
" VIENNA. — Besilankanti čia 
italų delegacija reikalauja, kad 
visa Italijos socialistų partija 
užsistotų už internuotuosius 
Vengrijos komunistus ir parei
kalautų, kad valdžia ūmai juos 
paliuosuotų. Buvusio komuni
stų galvos Belą Kini sveikata 
visai suirus, taipjau ir kitų ka
linių.

Bolognos miesto galva Calda- 
ra turėjo asmenišką1 pasikalbė
jimą su kancleriu keimeriu, ir 
tame pasimatyme taipjau reika
lavo, kad internuotieji komuni
stai butų paleisti. Italų delega
cija Viennoje pareiškė, kad ji 
imsianti pilną ant savęs atsako
mybę už saugumą vengrų ko-

Ketvergas, Vasario

munistų, kada jie bus paleisti. 
Jeigu Austrijos valdžia atsisa
kysianti juos paliuosuoli, tai į 
tą dalyką turesinti įsikišti visa 
Italijos socialistų partija.

OUDEGEEST APIE AMERIKĄ.
[Fedcruotos spaudos žinia]

PARYŽIUS. — Tarptautinės 
Darbo Federacijos sekretorius 
J. Oudegeest, kurs kaipo Olan
dijos delegatas dalyvavo buvu
sioj Washingtone taip vadina
moj “darbo konferencijoj,” su
grįžęs dabar Europon pasako
ja, kad Amerikoj‘labai stoka dar 
bininkų organizacijų, stoka de
mokratijos, stoka kultūros. “Eu 
ropoję aplamai mano, kad Ame 
rikos darbininkai labai bran
giai apmokami. Bet ištikrųjų 
taip nėra,” sako Oudegeest. “Al
gos Amerikoj labai menkos. Di
džiuma darbininkų tai likri 
vergai ir dirba dažnai nuo 1.4 
iki 16 valandų dienoje, neiš

skiriant ne šeštadienių. Univer 
sitetų ir kolegijų profesoriai, 
mokyklų mokytojai ir civiliai 
tarnautojai gauna bjauriai men 
ką mokesnį.

“Politiškai, Amerika pakirku
si to ’aipsnio, kuri.) Olandai bu
vo pasiekę 1840 metais, o jos 
ekonominis išsivystymas toks, 
koks Olanduose buvo apie 1880 
m. Visuotinės kultūros žvilgs
niu, Amerika primena dar 18- 
tąjį šimtmetį. Ji dano maž-daug 

įšpudį paskutiniųjų bajorijos 
viešpatavimo dienų', kuomet vai 
stiečiai žiurėjo į ponus ir bajo
rus kaipo į vieninteliai intere
singą savo gyvenime dalyką, su 
tuo tik skirtumu, kad grafų ir 
baronų vietas Amerikoj užėmę 
bankininkai ir pirkliai. Kaip 
kita kart kaimiečiai Europoj ro
dydavo keliauninkams savo po
nų palocius, taip dabar Ameri
koj darbininkai rodo jums mil
žiniškus savo piniguočių ban
kus ir palocius. Aplamai, vi
sas dvasinis ir socialia gyveni
mas stovi laibai žemai. Ameri
kiečiai leidžia tiesiai miilžhpš- 
ko didumo laikraščius, bet sa
vo turiniu jie toki, kad visai ne
verta nė Skaityti.”

True translntlon ftled with the post- 
nifc'ster ut Chicago, Jll. Feb. 1J), 1920 
as ireųuired by the act of Oct. 6,1917 

“EMMA” APIE SAVO 
SUGRĮŽIMĄ RUSIJON.

[Fedcruotos spaudos žinia]
KOPENHAGA. —į Maximas 

Lilvinov persiuntė vienam new- 
yorkiefčiui laišką nuo Emmos 
Goldmaniutės ir Aleksandro 
Berkmano, kuriudu dabar yra 
Petrograde. Jie rašo:

“Ant Rusijos sienos ir Pet
rograde mus priėmė dideliu en-

tuziazmu. Tas peikimas mus 
neapsakomai sujudino. Visi 
mes, Amerikos valdžios depor
tuotieji, džiaugiamės rusų sve
tingumu ir visiems mums pa
rūpinta vietos apsistoti Sumina
me Institute. Iš čia, kifr kas 
norės, bus pasiųstas dirbti. Žino 
nes čia kenčia šaltį ir badą, bet 
dvasia jų nenupuolus. Po dvie
jų savaičių iškeliausime į Mask
vą.”

X.

Skaitytoju Balsai
(ZZt išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Padėkime Lietuvos 
darbo žmonėms!

Gerai žinome ir atmename 
kaip vargo prispausti, kentėjo
me po “iš Dievo malonės” caro 
batiuškos letena. Nevalia buvo 
rankpelniams darbininkams nė 
suėjus savo čeikalų apsvarstyti, 
nė savo mintimis su kitais pa
sidalinti. Darbininkai buvo vi
sai persekiojami, kankinami ka 
Įėjimuose, katorgoje, o net ir 
žudlomd1.

Laisvę vien turėjo turčiai, 
dvarponiai, kunigai ir visokie 
juodašimčiai — nuo mažiausio 
iki didžiausio.

Caro letena prispąustos vai
tojo ir mažosios tautelės, ypač 
Lietuva.

Bet atėjo laikas, pakįlo aud
ra ir caro sostas sutrupėjo. žino 
nes lengviau atsiduso, o mažo
sios tautelės iškįlo iš po griuvę 
šių ir nužengė i laisvę ir nepri
klausomybę.

Mes, amerikiečiai, kaip tik 
kįld vilties Lietuvos pasiliuosa- 
vimui, tą reikalą karštai rėmė- 
mc ir davėme aukas, kas tik jų 
prašė neva laisvai Lietuvai. Ki
ti mus tam atidavė riet iki pas
kutinio skatiko.

Ir kam ir kokiems • tikslams 
mes nedavėme! Rinko Vilniaus 
namui — davėme; rinko iiukeu 
tėjusių gelbėjimo fondan—da
vėme; rinko nukentėjusiai “Vil
čiai” — davėme ir davėme, į nic 
ką neatsižvelgdami.

Pagalios sulaukėme laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Kaip 
džiaugėmės, kad musų aukos 
nenuėjo niekais.

Sulaukę laisvės Lietuvos dar
bininkai irgi buvo pradėję bruz 
dėti, organizuoties, ir netik dar
bininkai, bet ir dvarų kumečiai 
ir valstiečiai, pradėjo steigti sa 
vo laikraščius, įsisteigė ir “So
cialdemokratą” savo reikalams

Bot neilgai taip buvo. Mus, 
Amerikos lietuvius darbinin
kus neužilgo pradėjo pasiekti 
vis liūdnesnės žinios, o tai —

reakcija, kad dariuninkai ir jų 
organizacijos i>ersefkiojami, susi 
rinkimiai draudžiami, darbuoto 
jai ištremiami už Lietuvos ry- 
bų, laikraščiai tampa visai su
varžyti, kaikurie uždaromi, o 
kiti, pritrukus kantrybės nuo 
nuolatinių i)ersekiojimų, patįs 
užsidaio.

Mes, amerikiečiai ‘ lietuviai 
darbininkai, aukaudami pinigus 
išgavimui nepriklausomos Lie
tuvos, norėjome, kad ta nepri
klausoma Lietuva kartu butų ir 
laisva.

Dabar ji tokia nėra. Lietu
va dar nėra laisva šalis, nes joj 
siaučia reakcija, ją valdo, kad ir 
netiesioginiai, dvarponiai ir ki
tokie didžponiai ir joj laisvės 
darbininkams ir valstiečiams 
nėra. Ar nepadėsime dabar iš
kovoti ir laisvą Lietuvą? O tą 
galime padaryti tik remdami 
Lietuvos darbininkų judėjimą, 
Lietuvos bendruomenę.

Tegul visų kolonijų lietuviai 
darbiniirikai kviečia'didelius su
sirinkimus, tegul protestuoja 
prieš atgaleiviš'kus dabartines 
Lietuvos valdžios žygius. Ir te
gul netik žodžiu, bet ir darbu 
parc.mia savo protestą prieš re
akciją ir norą matyt Lietuvą lai
sva — tegul visi aukauja tai 
laisvai Lietuvai iškovoti. Jai 
galėtumėm surinkti keletą tuks
iančių dolerių — suteiktumėm

didelę paspirtį Lietuvos bėdnuo- 
inenei jos kovoj už laisvę.

Pinigai reiktų siųsti Ameri
kos Lietuvių Darybininkų įkur-' 
tam tam tikslui Lietuvos Lais* 
vės Fondui, kurio kasiems yra 
K. Gugis, 3323 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. \

Visi į darbą! Aš irgi nuo to 
neatsiliksiu. — A. žalpis.

SILPNAS SKILVYS. ;
Yrti priežastimi galvos skau- 

(tejimo, pametimo apčtito ir 
kaikada uždegiino aklosios žar
nos. Apart to iš •priežasties ge
rai nevirškinančių maisto vi

durių užsinuodija liaujas, ku
ris gal įšaukti į įvairiais ligas.

V/si žino, kad vieloj to, jog 
nesirūpinti pataisymu skilvio 
ir duoti įsigalėti įvairioms li
goms, reikia prieš einant gulti 
paimti tris saldainius Partolos. a 
kurie per naktį paliuosuoja vi
durius ir išvalo kraują. Ant 
rytojaus atsikelia sveikais ir at
naujintais žmonėmis.

Saldainiai Partolos labai ska
nus malonus ir tinka kaip vy
rama, taip moterims ir mergi
noms. Suprantama vaikams 
reikią duoti 1 saldainį, suaugu
siems.

Partola veikia gerai. Ji regu
liuoja niaisto virškinimą, išva
lo Kraują, prašalna galvos vi
są skaudėjimą ir sugrąžina pa
mestą apetitą. Jį rekomenduo
jama ir parduodama dėžutėmis, 
kurios kainuoja 1 dol., 6 dėžu
tės už 5 dolerius.

Partola yra apdovanota auk
siniais mcdnliais ir pagyrimo 

laiškais šešiose visapasaulinėse 
parodose.APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue, 
New York, N. Y.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

18th R. Ruimą* 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X*Spinduliai. Phone Armitage 2014
Rezidencijos telefonas West 6128

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nėdėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, IU.
- -

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

Kamp. Leavitt St. 
Phone CanaI 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.

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

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

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

nuo 1 pu piety iki 8 Vakare.
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Lietuviu Rateliuose
VISI RENGIASI NAUJIENŲ 

KONCERTAN.
Visa pažangioji lietuviškoji

\Vest Sidd Auditoriume, kur 
bus metinis Naujienų koncertas. 
Tai parodo su kokiu spartumu 
perkami tikietai į tų koncertų. 
Ir kasgi gali praleisti tokį kon
certų? Dar tokio koncerto, ko
kį rengia Naujienos pavaišini
mui savo skaitytojų ir draugų, 
pas lietuvius nebuvo. Dar nie
kad lietuviai neįstengė sutrauk-

tvarkys Lietuvoj, taip greit par 
kelt įendrovę j Lietuvą ir atida
ryti ten verpimo, audimo ir dra 
panų siuvimo fabrikų. Todėl 
visi, kaip rubsiuviai, taip ir ne- 
rubsiuviai, ypatingai kurie ma
not važiuoti į .Lietuvą, tėmiikite 
“Naujienose” apie sekantį ben
droves susirinkimų, kuriame 
bus galutinai aptarti organiza
cijos reikalai ir prasidės par
davinėjimas Šerų.

— Darbininkas.

BRIDO. EPORT
Vestuvės.

Praeitų subtilų, vasario 14 d.,

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

savų ir svetimų spėkų—ir tai 
geriausių ir žymiausių.

Čia pirmu sykiu dainuos p-lė 
U nė Babickaitė, čia bus kita 
mėgiama dainininkė, Nora Gu- 
gienė, bus ir Mažiukių kvarte
tas, ir p-lė Maslova, dainuos ir 
operos dainininkas Charkovski, 
ir p-ia Stranden ir konservato
rijos profesorius Petrucci. Beto 
bus p-lė. Hunt, smuikininkė ir 
L.“ Normantaitė, pianistė. Tai 
neskaitant chorų, kurių bus trįs.

Naujienos teikia puikias vai
šes ir dideliausios minios bus 
jose.
vietų, geriausiai nusipirkti ti- 

kietus išanksto Naujienų ofise.

A. Sadunu iš Roselando. šliiibų 
5mė civilį. P-Ie D. Miikaitė 
pastaruoju laiku priklausė prie 
l-tos kuopos (?) choro. Vestu
vėse dalyvavo nemažas būrys 
draugų. Laimingo gyvenimo 
jaunavedžiams.

— Vestuvių dainininkė.

a
Ateinanti nedėldienį, vasario 

22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.

Pranešimai
Cicero. — Draugystės Lietuvos Ka

reivių nariai malonėkite susirinkti 
ketverge, vasario 19 d. S. žvibo svet., 
1347 So. 50 Avė. 6:30 vai. vakare, 
su uniformoms ar kepurėmis daly
vauti priėmime Liet. Misijos.

— J. F. Šoris :ašt.

C'hicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choro repeticija įvyks Ketverge, va
sario 19, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai buk'ite laiku, nes bus dalinami 
tikietai Naujienų vakarui, kurio pro
grama turėsime dalyvauti.

*— Sek r. D. Miller.

užtikrinus

NORTH SIDE
Kooperacija kuriasi.

Northsidės rubsiuvių sumani- 
mas vykinusi. Vasario H d. į- 
vyko trečias besiorganizuojan
čios rubsiuvių benetrovės susi? 
rinkimas, šiame susirinkime ta
po aptarta keletas pamatinių 
bendrovės dėsnių ir taipgi duo
tas bendrovei vardas: Lietuviš- 
ka-Ainerikoniška Drapanų Iš- 
dirbystės Bendrovė. Kadangi 
sumanymas tvert bendrovę yra 
kilęs pačių darbininkų tarpe, to 
dėl sumanytojai pasistengė pa
dėti pamatiniuose bendrovės įs 
tatuosc .tarimų, kuris užtikrina 
didžiumai šerin'inkų bendrovės 
kontrolę. Tai padaryta seka
mai: kiekvienas asmuo neguli 
pirkti daugiau kaip šimtų Šerų 
po <k*šiint dolerių, už $1000, ir 
mažiau, kaip penkius — už 50 
dolerių. Tas klausimas buvo 
plačiai svarstytas, nes mat ra
dosi pasiturinčių rubsiuvių, ku
rie norėtų pirkti serų už du ir 
tris tūkstančius, žinodami, kad 
ši išdirbystė bus pelninga Lietu
voje. Bet jiems tavo nurody
ta, kad jeigu šėrų pardavimas 
liks neaprubežiuotas, tai keletas 
pasiturinčių akmenų gali nu
pirkti didesnę pusę šėrų ir to
kiu budu bendrovės kontrolė 
gali pereit į mažumos rankas.

Nutaria bendrovę inkorpo
ruoti ant šimto tūkstančių do
lerių ir kaip greit dalykai siisi-

BRIGHTON PARK ■
Nežinia kode! nmsų darbuo

tojai, kurie per keletu pastarų-, 
jų metų taip nea(vangiai darba- 

‘vosd mifsų visuomeninėj dir
voj, <Uit>ar siistc'ijo darbavosi ii* 
nebetaip įdomauja bendruome
nes reikalais.

Pirma imdavo, jei suėjęs bū
relis kų naujo sumanydavo; 
tuoj visi su energija stodavo 
darban ir sumanymų bematant 
įkūnydavo. Dabar gi to visko 
nebėra. Nenoriu kaltinti tų, 
kurie nuėjo pas komunistus, bet 
musų darbuotojai jiems neprita 
re iir neprisidėjo prie jų, lik 
pasiliko “bepartyviais” ir atšalo 
nuo veikimo.

Bet, draugai, mus laukia di
deli darbai ir taip sudėjus ran
kas sėdėti negalima. Mes tu
rime veikti, kaip veikėme pir
ma. Jei buvome paliovę veikti 
lelei komunistų trukdimų, tai 

nebeveikiniui nebėra prasmės. 
Komunistai taip susmuko, kad 
vienas kito nebesuvaiko ir jiė 
mums darbuoties daugiau ne? 
begalės trukdyti.

Tad, draugai, darban. Mes 
tikimės vėl jus pamatyti savo 
eilėse ir veikiant su tokia pat 
energija, kaip kad veikėt pirma 
— žmonijos labui.

.. — Kazys.

KENSINGTON.

ONA SRAGAUSKAITfi 
STANČ1UK1ENĖ 

mirė vasario 17 d. 1920 m. 
6 vai. vakare. Kilusi iš Stepo- 
niškių sodos, Kuršėnų parapi
jos. Amerikoj išgyveno 5 me

tus. Paliko liūdėjime vyrą, 
motinų, du broliu ir vienų se
serį; visi gyvena Amerikoj.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
8-se ryto; iš šv. Jurgio bažny
čios į Šv. Kazimiero kapines. 

Meldžiame gimines ir pa
žįstamas atlankyti a. a. velio
nę. Kūnas pašarvotas prie 
3216 Wallace St.

Leonas Stančiukas, Vyras

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 

217 Capitol St.
Charleuton, Weat Va.

1
8. D. LACHAWICZ

Lietuvys Graborias
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale • meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už- 

Bganėdinti.
12314 W. 23 Place, Chicago, IR 

Tel. Canal 2199.

“žmogžudžiai” scenoje.

Nedėlioję, vas. 15 d. J. Stan
čiko svetainėj, DLK. Gedimino 
dr-tė surengė šaunų pramogų 
vakarą. Lošta Togobočno pen
kių veiksmų drama “žmogžu
džiai;” lošė, ją L. S. M. Ratelio 
mylėtojai lošėjai. Reikia pasa
kyti, kad drama “žmogžudžiai” 
yra gana sunki ir reikalinga 

gero prisirengimo, kad ją tin
kamai pastačius. Bet L. S. M. 
Ratelis tą viską rūpestingai at
liko. Jis parūpino atsakančias 
dekoracijas, taip kad netik ūki
ninko grįčia, bet ir giraite, upe
lis ir lieptas per jį buvo labai 

I puikus ir natūrali, o kad pasi
rodė būrys jaunimo ir perėjo 
lieptu dainuodami, taip ir pri
minė Lietuvos vaizdus, prikėlė 
jaunystės atsiminimus, kada 
taippat praleisdavome Šventa
dienio vokams su savo draugais 
Ii uksinių ją vasarų.

Lošėjai irgi savo uždavinį 
puikiai atliko ir publika jiems 
nesigailėjo aplodismentų. Sun
kių Mortos rolę puikiai išpildė 
vaidintoja M. Dundulienė. P. 

Babelis Grigo rolėje irgi pui-

JIE DAINUOS NAUJIENŲ KONCERTE
Chicagos Lietuvių Vyvų Choras yra vienas iš senesniųjų chorų Chicagoje. Šito 

choro dainininkai savo stipriais vyriškais balsais visuomet daug malonumo suteikia 
publikai. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras dainuos Naujienų koncerte vasario 22 d. 
West Side Auditorium, ka/npas Racine ir Taylor gatvių.,

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
pusmetinis susirinkimas bus petny- 
čioj, vasario 20 d., Unijos salėj, 
1564 N. Robey st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Kurie negaunate laikraš
čio Darbo dėl išsikėlimo į kily vie
ta, ateikite ir permainykite savo ad
resu pas nutarimų raštininkų.

Nut. rast. Frank Juozapaviče, 
15Ą7 N. Wood St.

ST!"

Phone Canal 1043

vaidino J. Puokorius Jurgio 
rolėje ir J. Mengelaitė Nastės 
rolėje. B. Liudkcvičius labai 

gerai vaidino Antano rolėje, fik 
pęrtykiai kalbėjo. Taipjau la
bai tykiai kalbėjo ir Ona, kad 
net pirmose sėdynėse vos gali
ma buvo girdėti. Mažesnės ro
lės irgi gerai išpildyta. Svar
biausia yra tas, kad visi lošėjai 
mokėjo savo roles ir todėl nc-

• buvo visokių bereikalingų kry- 
| pavimų, kad kaip nors nugir- 
j dus sufliorį. Visas lošimas da
rė malonų įspūdį ir reikia tik 
palinkėti, kad rateliečiai tan-

l kiau loštų.

PUIKI SVETAINĖ 
2131-15 Blue Island Avenue. 

WM. VORSĄTZ, Savininkas

REIKIA DARBININKŲ_ M0TERŲ
REIKALINGA šeimininkė, našlė 

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

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

REIKIA merginų j švarių, šviesių 
dirbtuvę. Gera mokestis pradžiai. 

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

232 E. Ohio St.

CONGBESS MOTELIUI

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

______ 1 ■■■- . ■■ J 1 ! ■■■——gi

K. Charkovsky Ko ijebeprusimana. |

Baptistų konvencija nutarė 
surinkti visai “mažų” sumą— 

'šimtų milionų dolerių, “ameri- 
konizavimo ir bažnyčios dar
bui,” kaipo kovą su “raudonuo
ju pavojum.” Rinkimo pinigų 
kampanija tęsis nuo balandžio. 
23 iki gegužės 2 d. Devynios ■ 
mergiščios, “užtikrinimui kam
panijos pasisekimo” tuoj pri
siekė, kad jos nieko nebučiuo
siančios ir su niekuo nesimi- 

luosianČios iki tie pinigai nebus 
surinkti.

Pajieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJIMAI

KREIPTIES
Loundry Manager

Congress ir Michigan Avės.

JAU IŠVAŽIUOTI I 
LIETUVĄ GALIMA

Pašportus jums gaus
Laivakortes parduos ir
Income taksus aprū
pins

PAJIEŠKAU S1IVO Susiedą, K.azi- 
micrq Liliušį, iš UkinergCs apskr., 
Leliūnų parap., Labaikių kįimo. 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. mies
te. Turiu labai svarbų reikalą, At
sišaukite, arba kas Žinote praneški
te šiuo adresu:

HILERAS PILIPAVIČIUS, 
5712 So. 31 St., So. Omaha,Nebr.

*■

EUROPEAN- 
AMERICAN 

BUREAU

PAJIEŠKAU JUOZO ir'jo brolio 
Mikolo Daunių, kurie prieš karę gy
veno Chicagoje, ir Juozo Kundroto. 
Turiu laiškų nuo Prano Daunio, ku
ris kapio belaisvis randasi Franci- 
jbje ir reikalauja pagclbos#

• ADOMAS NORBUTA 
2050 W. 25th St.

REIKIA

JIS DAINUOb N AŪJIENŲ 
KONCERTE

Kostantinas Charkovsky 
yra žymiausias rusų daini
ninkas Chicagoje. Jis turi 
pastebėtinai didelį ir stiprų 
Jassą ir jį valdo liuosai, ar
tistiškai/ Jo paklausyti yra 
didelis smagumas. Lietu- 
ziai jį pirmu syk išgirs di
deliame metiniame Naujie
nų koncerte vasario 22 d. 
West Side Auditorium, kam
pas Racine ir Taylor gatvių.

Žmonių^buvo pilna svetaine 
ir rengėjams liks pelno.

— Ne Vyras.

Pastoj ^tokes atgabenta 
Chicagon.

Rose Pastor Stokos, kuri yra 
apkaltinta Chicagoje kartu su 
kitais Komunistų partijos na
riais agitavime už nuvertimą 
valdžios per spėkų, užvakar ta
po atgabenta iš New Yorko į 
Chicago ir dabar yra Sherlnan 
viešbulyj. Ji bus nuvesta pas 
valstijos prokurorų Hoyne ir 
bus paleista užsistačius $10,000 
kaucijos.
• Kada jų atvežta Chicagon, 
prie jos neprileista nė vieno re
porterio ir neleista jai su niekuo 
pasimatyti ir kalbėties.

Ji jau dabar yra nuteista 10 
metų kalėjimai) už kliudimą 
draflui, bet padavus apeliacijų 
yra paleista už didelę kaucijų.

Rose

Suėmė Už • $30,000 kyšį.
Vakar tapo suimtas Alįbert L 

Lauer, sekr.-iždininkas* milioni- 
nės Ęriggs & Turivas kompa
nijos, 110 S. Dcarborn St. Jis 
kaltinamas, kad davė $15,000 
kyšį ir dar prižadėjo $15,000 
tedera les valdžios mokesčių ko
lektoriui už,priėmimų neteisin
gai padarytos įplaukų apyskai
tos.

T------------
Mokiniui grąsina streiku.

100 studentų Grane kolegijos 
grųsina streiku, jei* nebus su
grąžintas perkeltas į žemesnę 
mokyklų mokytojas. (

Prisipažino nušovęs advokatų.
Vernon Olds, 105 W. 21 St., 

suimtas už piešimų, prisipažino 
lapkr. 21 d. nušovęs advokatų, 
James P. Gallagher, prie 27 ir 
Michigan Avė. Jis sakosi, kad 
tai buvo priepuolis, nes jis dir
bo už sargų ir išėjęs iš namo 
su atlaužtu revolveriu bandė jį 
uždaryti, bet revolveris išsišovė 
ir pataikė žmogui,, kurio jis 
nematė pirmiau ateinant.

Du municipaliąi teismai 
užsidarė.

Du kriminaliai skyriai muni- 
cipalio teismo užsidarė ir teisė
jai tapo paskirti prie civilių by
lų vedimo. Tai esą padaryta to 
dėl, kad įėjus galėn prohibicijai 
nusidėjimų skaičius tiek suma
žėjo, kad teisėjai nebeturį dar-i 
bo.

A. Petraitis, 
F< L. Fabian.

3249 S. Halsted St.

Chicago.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių: Bro
nislovo, Adolfo ir Juozapa Jucevi
čių iš Siautalų kaimo, Laukuvos pa
rapijos. Labai norėtųsi man su jais 
susižinoti. Meldžiu jų pačių arba 
kas žino apie juos pranešti

Miss PAUL YNA POCA1TĖ 
3253 So. Morgan St., Chicago, III.

Collar meikerių
Lining beisterių
Finisherių
Arm hole beisterių
Hand Sleeve meikerių
Hand Girls
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHŠCHILD 
and SITSON

1733 Milyaukee Avė.
SIULYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA be randos 4 pal

ikus kambariai lietuviškai šeimy
nai už paganiinimy valgių savinin
kams buČernčs ir grosernės. Kreip
ties nuo 6 ryto iki 8 vai. vakaro.

J JOSEPH KLIMSON 
2100 įN. Shefield Avė., Chicago.

(M a r i. i i 1 r"i
vVv nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, de ima li

tine adata, groja visokio padaryme 
rekordus, vartota# 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

> me pratuštinti vietą
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAM* 
APŽIURBTI. Si yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuoja*u 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGB 
2810 W. Harrlson St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, NedB 

Įlomis nuo 10 iki 4

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Ir daktarai .
Daktarai irgi skundžiasi brau 

gurnu pragyvenimo ir pienuoja 
pakelti kainų už savo patarna
vimus. Siūlomoji skalė už pa
tarnavimus yra trigubai ar ke
turgubai augštesne už dabarti
nę.

NORI ŽINIŲ APIE MIKĄ 
SNARSKJ.

B. Kcrsnauskas, 426 — lOth 
Street, Moline, III., norėtų gauti 
žinių apie savo draugų Mikų 
Snarskį. Jis girdėjęs, kad bulk 
Snarskis tapęs užmuštas Clii- 
cagoj laike rasinių riaušių, ku
rios čia siautė praeitų vasarą, 
nuo liepos 27 iki rugpiučio 3 d.; 
bet tikrų žinių neturįs. Jeigu 
kas Apie jį žinotų, gal butų taip 
malonus pranęšti B. Kcrsnaus- 
kui augščiau paduotu jo adre
su.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM -FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų *Flu”, gy
dymui gerkles prasišaldynius, užde
gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininkų.

MERGAIČIŲ 
16 metų ir senesnių. 
Geros darbo sąlygos 
Gesta mokestis.

Kreipties
LOOSE WILES BUSCUIT

37th St. ir Ashland Avc.

REIKIA motorų valymui ir 
janitoriaus darbui moderniška
me budinke. Trumpos valandos; 
nuolat darbas, dienomis ir gera 
mokestis.

D. B. FISK & COMPANY . 
225 N. Wabasb Avė.

CO.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFICE.

Naujienų ofise yra atėjusių 
iš Lietuvos laiškų šiems asiife- 
liims:

Čeponiui Juozui
Songailai Jonui
Petravičiui Dominykui
Žilinskui J. V.
Kniukštai Stanislovai
Kniukštai Antanui
Kukeniui Juozui ar Petrui
Matučiui Chaliuį
Armanavičiui Antanui
Rimkui Jonui
Budžiui Jonui.;

/

Vyrišky Drapaną darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyry ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pUną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

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

S» GORDON, 
1415 So. Halsted St., 

įsteigta l$O7
- ................................ F!.................... .. ........ ....................

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnes°
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 $ų. Halsted, $t., čhięago.'

Rankomis Siuvėjų
■...................\...

Mums reikia tuoj 
patyrusių finišerių ir • 
arm hole beisterių.
Taipgi mergaičių mokinties; 
gera mokestis laike 
mokinimosi.

KART SCHAFFNER & 
35 So, Markct St. 
520 So. Wells St. 
823 So. Tripp Avė.

Mergaitės ir mptersv.
pratusios prie adatos
gali padaryti gerus
pinigus; sąvajtgmis tu- 
nždavu; darbas prisitivinčji- 
me tabelių prie vyriškų 
augštos rųšicš drapanų.

deriaan

MABX • ■ 
Kreipties.

ALFRED DECKER & COHN 
i Emvloymeht Dept.

South West Corner Franklin 
ir Van Burei) Sts

MOTERŲ
Prie rankinių staklių 

audimui pūkuotų kaurų. 
Patyrimas nereikalingas. 
Gera pradžiai mokestis. 
Nuolat darbas visų melų.

OLSON BUB CO., 
1508 \Vcst Monroc St.

MERGAIČIŲ reikia lengvam 
darbui. Patyrimas nereikalingas. 
Gera mokosiis pradžiai. / 

Greitas pakėlimas.
TABLE & T1CKET COMPANY 

624 W. Adam St.,

REIKIA mergaičių ir moterių 
53 valandos savaitėje;

30c valandai pradžiai.
• PORTER SAFTY SEAL CO., 

Room UOt).
163 W. Ifarrison St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ IB MOTERŲ

Kočiojiufo darbui 
plovykloje.

Patyrimas nereikalingas ; 
VALANDOS: 8 ryto iki 4 p.p. 

Nedėl dieniais nedirbama.
Alga $14.50 savaitėje

Kreipties: Plovyklon 21-mas 
augštas.

HOTEL LA SALLE

(Seka ant 6 pud.)
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MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA
MOTERŲ. IR MERGAIČIŲ

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ , VYRŲ
RAKANDAI

REIKIA — mergaičių ar moterų 
sortavimui plunksnų; gera, mokes
tis ir malonus darbas.
1833 So. Halsted St., Chicavo.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS 

SĖDINTIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas 

GEROS ALGOS PRADŽIAI 
su bonusais nuolatinėms 

darbininkėms

PASTOVUS DARBAS

ir su didele ateičia
VISA AR DALI LAIK(

Nėra štukinio darbo.

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

Ateik tiesiai darbam

MEYERCOBD COMPANY,

5339 W. Lake St., 
Klausk Mr. Smith.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Moterų ir Jaunų Mergaičių

virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbyklos darbui. $16 savaitei 
pradžiai; patyrimas nereikalingas.

Kreipties tuoj:
OLSON RUG COMPANY

1508 West Monroe St.,

REIKIA mergaičių ir moterų be 
patyrimo mokinties sortuoti vilno
nius skudurus. Algos $15.00 savaitėj, 
malonios sąlygos. .Gera proga dau
giau uždirbti. Kreipties.

B. COHN and SONS 
1100-1118 W. 22nd St., Chicago.

Moteris pardavėja — 
Skrybėlių sąkrovoie; gera mo
kestis; visam metui darbas; 
malonios darbo sąlygos

GOLDBėRG,
4720 So. Ashland Avė.

Blvd. 8123

REIKIA Jani (orės darbui 
ofisų budinka.

Kreipties
127 So. La Šalie St.

Canvas Stitcherių 
Finišerių
Sleeve meikerių ranka 
Pocket meikerių (pants) 
Corner meikerių 
Buttonhole meškerių 
Flap meškerių
P Litton sewerių.

Kreipties.

ALFREN DECKER & COHN 
Employment Dept.

South West Corner Franklin 
ir Van Buren Sts.

REIKALINGA mergaite dirbti va
karais krautuvėje; patyrimas ne- 
reikalinfins: atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS
3238 So. Halsted St.,

PALM BEACH REIKALAUJA
Visokių operatorių, geriau

sios algos.
KLING BROS.

2035 CHARLESTON ST.

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.

• OPERATORIŲ prie spėka 
varomų Singcrio siuvimo maši
nų siūti drapanas.

STALL & DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue. 
(arti Milkaukee Avė.)

REIKIA mergaičių darbui asscm- 
bling ir ęrie pressų. Gal uždirbti 
nuo $15 iki.$28 savaitėje uždavu. 
Patyrimas nereikalingas.

AMERICAN FLYER MFG. CO., 
2219 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
_________ . VYRŲ________  

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Reikia tuojaus
First beisterių
Sccond beisterių
Lining meikerių
Siuvėjų
Joinerių
Flap ir Patch meikerių 
Shapcrių

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

ir
35 So. Market St.

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.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

TOP COLLAR MEIKERIŲ
SECOND BEISTERIŲ
CANVAS BEISTERIŲ

OFF PRESSERIŲ
POCKET MEIKERIŲ (Pants) 
ŠILK FACING BEISTERIŲ 
FRONT SHAPERIŲ

ALFRED DECKER & COHN

South West Corner Krankliu 
ir Vau Buren Sts

REIKIA

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbininkų ir 
molderių.
Gera alga.
AMALGAMATED METAL 

to. — 2554 W. Fillmore St.

darbams 
Andrews 
Pa. (arti

• REIKIA darbininkų 
foundrėje pas Bollinger 
Construction Co. Verona, 
Pittsburgh) Philip Kapozenski fore-
manas. Frankstown Avenue Street- 
karis.iš Pittsburgho iki Wilkinsburg, 
tenai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernona; arba gelžkeliu nuo 
Liberty arba Pittsburgh.

East

MOLDERIŲ ant aslos ir prie 
benčiaus; lathe |ir drop nmehine 
molderių prie geros geležies ir 
Malliable reikia tuoj. Tik tam tikras 
skaitlius kreipkitės 7-&e ryto iki 
4:30 po pietų. Samdos ofisai): 
ILLINOIS MALLIABLE IRON CO., 

Chicago. 1809 Diversey Parkway

ED. V. PRICE & COMPANY
• WHOLESALE CUSTOM TAILORS 

319 W. VAN BUREN ST.
REIKIA - DARBININKŲ IR DARBININKIŲ
VYRŲ — (ABELNAM DARBUI)

Pirmos klesos Pocket meikerių
Lining beisterių
Off presserių prie augštos rųšies drapanų.

MOTERŲ - (ABELNAM DARBUI).
Pocket presserių
Pocket setterių
Tackerių
Tapė sewerių
Button hole sewerių '
Rankovių siuvėjų, prie augštos rųšies vėisčių 
Stitcherių
Pocket meikerių ir Seamerių prie augštos 

rųšies rūbų.
Geriausia mokestis, gera ir teisinga priežiūra;
Siuvykloj gera ventiliacija; pakankamai šviesos.
Geriausios sanitarijos sąlygos.
Gerai aprūpintas departamentas gydymo ir 
pagelbos priežiūroje registruotų ir patyrusių 
slaugių.
Puiki valgykla, kame švarus ir grynas maistas 
teikiama lėšos kainomis.

“TIKRAI GERA VIETA DARBUI”.
ED. V. PRICE & COMPANY .

319 W. VAN BUREN STREET
SAMDOS OFISAS ATDARAS:

8:30 iki 12:30
1:00 iki 4:30

REIKIA DARBININKŲ 
MALEVOS DIRBYKLOJE.

Jeigu jieškote geros mokesties, progos viršlaikiu 
dirbti, nuolatinio darbo dienomis ar naktimis; 
švarios, saugios vietos, kame daroma viskas, kad 
darbininkui butų saugu ir gera dirbti; čia yra

• gera proga pakilti, bet reikia mokėti angliškai
• kalbėti. ,

Kreipties prie Monroe Heath,
Superintendentas Dry Color Works, 

1834 So. Canal St.
Anksti dienomis, kiek galima.

HEATH & MILLIGAN MFG. CO.
1834 So. Canal St., Chicago, III.

PARSIDUODA geri 4 kambarių 
rakandai po vieną arba nbelnai. 
Priežastis pardavimo važiuoju Lie
tuvon. Malonėkite atsilankyti greitai 

D. YUCIUS.
939 W. 34th St., Chicago. III. 

Iš užpkalo ant pirmų lubų

NAMAI-ŽEMg
PARSIDUODA du mediniai na

mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgvventoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 j mėne
si. Parduoda už $4000.

V. D.
4312-14 So. VVood St., Chicago.

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 į dienų, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th Si.
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas 6—6 kambarių; vanos, 
Jrciangiai; ąžuolo papuošiami; aug
ias basementas; $2000 įmokėti. Kai

na $7600, netolimais ofiso:
J. McDONELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.
PARDAVIMUI 5 kambarių namas 

ir 2 kambarių butelis ir 4 lotai; vi
sa tai vienoj vietoj ir tvora ap
tverta prie Archer Avc; ir 66 Avė.

JOHN MELICHERCIK
5557 So. Natoina Avė., Chicago.

SEPTYNIŲ RENDŲ NAMAS 
Neša $5g.(X) į menesį; geras na
mas, turi būti parduotas tuoj 
už $3,900.

Kreipties prie savininko. 
1701 So. Union Avė., Chicago.

VYRŲ

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

SIUVĖJAI DRAPANŲ JAUNIEMS
IR VAIKAMS

KREIPTIES:
EMPLOYMENT OFFICE

311 W. Austin Avenue.

VYRAMS

' VYRAI
OFF PRESSERIŲ
SHAPERIŲ.
POCKET MEIKERIŲ
LINING MEIKERIŲ
SIUVĖJŲ 
BUSHELMENŲ 
TAPĖ SEWERIŲ

MOTERS 
BEISTERIŲ 
POCKET MEIKERIŲ 
SLEEVE MEIKERIŲ 
JOINERIŲ 
LEWIS MACHINE 

OPERATORIŲ 
FINIŠERIŲ 
BUTTON Hole Meikerių

IR VISI KITOKĮ DARBININKAI SIUVYKLAI. 
ATEIKI IR KALBĖK SU MUMIS, MES GALIME 

SUTEIKTI JUMS DARBĄ MOKĖDAMI 
AUGŠČIAUSIA MOKESTI, DIDELĖ, 

RUIMINGA, ŠVIESI SIUVYKLA 
VALGYKLA PAČIAM BUDINKE

. 44 VAL. SAVAITĖJE

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

MANUFACTURING OF YOUNG MEN’S
AND CHILDREN’S CLOTHING

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PEIKIA DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Jeigu esi vyaas su šeimyna ir no
rėtumei vasaros metą praleisti ant 
ūkės su gera mokesčiu — $30.00 už 
akrą; duodama dykai butas, daržas 
ir visas kelionės išlaidas. Kreipties. 
1954 Larrabec St. 9 v. ryto.

1922 W. Chicago Avė. 11 v. ryto.
1131 W. Chicago Avė. 2 v. p.p.

Nedėlioję vasario 22 d. o utarninko 
vakare vasario 24 d. 7 vai. vakare 
kreipties prie 1848 Thomas St.

South Sidėje kreipties prie 620 
Bunker St. nedėlioję vasario 22 d. 
visą dieną 1114 VV. 18th St. Suim
tos vakare vasario 21 d. ir, nedė
lioję visą dieną; vasario 22 d. ir prie 
469 Vernon Avė. t

East Chicago kiekvienu laiku ar
ba rašyti.

H0WARD WILLIAMS.
327 So. Lincoln St. Chicago, III. 

MICHIGAN SUGAR CO.
SAGINAW, M1CIL.

REIKIA VAIKINO
14—.16 metų lengvam gerai apmo
kamam darbui, puiki proga išmokti 
amato.
CENTURY ENGRAVING & 

EMBOSS1NG CO.,
19 So. Wclls St., Room 900.

REIKIA operatorių prie spėka 
varomų siuvamųjų mašihų. Gera 

mokestis; nuolat darbas ištisą metą.
VOGUE DRESS CO.

1058 W. 51st St., Chifcago.
Phone Boulevard 1050.

REIKIA DARBININKŲ
vyrų”

REIKIA
DARBININKŲ

į galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

AERMOTOR CO.
2555 Fillmore St.

near 12th Street
ir Campbell Avė.

REIKIA

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

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

REIKIA pardavėjų, kurie gali kalbė 
ti lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
pardavinėti nesvaigtnančhtt gėrimus* 

LEVINĖ,
3559 W. 12th St», Chicago.

Prie rankinių staklių 
audimui pūkuotų kaurų.
Palydimas nereikalingas.
Nuolat darbas visą- metų.

OLSON RUG CO., 
1508 West Monroe St.

Jums Proga, 
Insigyk pigiai 2 augštų medini na
mą prie 1811 Canalport Avė., kros
ny šildomas, gazas; 2 pagyvenimų 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštų 
medinis prie 826 O’Neill St. arti 
Halsted SI., krosne šildomas, gazas, 
2 pagyvenimai po 6 kambarius ir 2 
|m> po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus išpardavimo namų.

W. J. BYRNES,
3149 So. La Šalie St. Chicago, III.

Phene Yąrds 1190

Vyrų darbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrcįje 
prie Hegewiscb; vynu būtent 
patyrę darymui moulding ir 
core, bet yra gera proga ir 
vyrams nepatyrusiems išmokti 
foimdrcs darbus

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

PARSIDUODA ar ant namo maino 
bučernę ir grosernę, geroj vietoj; 
lietuvių pagyvento). Savininkas iš
važiuoja ant farmų.
2611 W. 44th St., Chicago, UI.

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY.CO.,

1.36th St. ir Brandon Avė.
Hcgewisch, Cliicago, m.

J -__ '...I

PARDAVIMUI

PARSIDUODA namas sykiu 
su Uzniu — vaistūiyčia. Biznis 
gerai išdirbtas, geroj, biznevoj 
vietoj. Savininkas apleidžia 

Suv. Valstijas. Kas geidžia gerą 
gyvenimų padaryti — čia ge
ra proga. Kreipties: 
1707 So. Halsted St.

Chicago, III. ,
PARSIDUODA bučernė ir gro- 

sernė geroj vietoj; puiki proga lie
tuviui. Apgyventa visokių tautų.
Biznis išdirbtas gerai. Parduosiu 

viską sykiu arba dalimis.
NAUDŽIŪNAS,

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

MOLŪERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 80c i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 j 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

$800 ANGELUS GROJIKLIS, Ma- 
hon. Puikio sudėjimo, 6p rekordų ir 
staliukas, $325. $700 Regina groji- 
lis $275. Jei norima, ant išmokėjimų. 
Oak Grojiklis su Gulbransen grojik- 
lio veikimu, gerame stovyje, bus 
parduotas už $335. CARL ANDER- 
SON, 36 So. ,State St., Room 224, 
North American Bld.. Central 202.

PARDAVIMUI grosernė ir saliu- 
nas. Viską sykiu, arba atskirai — 
dalimis. Biznis išdirbtas gerai. At
sišaukite tuojaus.

JONAS ZUBAVIČIA, 
501 — 32 St. Chcago, III.

ant kampo Normai Avė.

f E \MA5TERf ,< i 
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Vyry ir Motery Ruby~Kirpi

REIKIA
Operatorių
Off presserių

, Collar meikerių
Kreipties

FUCHS ROTHSCHILD
and SITRON

1733 Milwaukee Avė.

VAIKŲ 
apie 16 ir 20 mėtų 
amžiaus abeflnam dirbyklos 
darbui| gera mokestis 
STALL & DEAN MFG. CO.

855 Elston Avė.
Arti Milwaukee Avė.

REIKIA 1 patyrusio shearman 
$38.00 i savaitę. 10 darbininkų — 
$5.00 i dieną j serap geležies yardą.

COHN IRON STEEL CO., 
2034 Southport Avė.

REIKIA Janitoriaus darbui 
ofisų budingo.

Kreipties .
427 So. La Šalie St.

RAKANDAI.
ĖXTRA BARGENAS

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

Residence:
1922 So. Kcdzie Avė.

mo ir Designing MoKyKla.
' Musų sistema ir mokymo budu 
lųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

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

TIKTAI SI MANĖSI, t
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlaon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosljimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 7.4 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
> Kirpimo mokinama ir per laiškus.

ŽINOK KĄ PERKI! Egzaminuojant Žemių- Dokumentus, Pa- 4UIV11 nų darom AbstraktuSf Atrandam visas KHu.
tis, Apsvarstoih 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 pų visus Amerikos kraštus. Reikale, Ateik ar Rašyk i 

'v Brąųcfi Offisąl ,
FEDERAL BOND & LAND COMPANY, 663 W. 18th Street, Chicago.


