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Talkininkai vėl svarsto Rusi
jos klausimą

Saare paskelbta kares stovis
Siberijos revoliucionieriai paėmė 

dar vieną miestą
True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 20, 1920 
as reątiired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI VĖL SVARSTO 
RUSIJOS KLAUSIMĄ.

tas traukinis atidavė revoliu
cionieriams <8 Kalmykovo ofi- 
ėierius, kurie buvo pasislėpę 
traukinyje. Aš dar sykį prane
šu, kad man nereikalinga tal
kininkų pagelba pataisyme ge
ležinkelio ir telegrafo linijų. 
(Pasirašo) Bulgakov-Delski, ko 
manduotojas revoliucinių spė
kų.”

Vladivostoke ramu.

LONDONAS, vas. 19.—Vy
riausioji talkininkų taryba šia n. 
(tie pašventė didcshę dalį pirmo 
posėdžio “įžanginiam svarsty

mui” Rusijos padėties.
Kokių fazę klausimo svarsty

ta, oficialiai neskelbiama ir 
pranešimas sako, kad taryba 
skaito nepatartinu leisti publi
kai žinoti kokia padėties ypaty
bė buvo svarstoma.

Taryba taipjau svarstė apie 
veikimų paskirtos Turkijos 

klausimo rišimui komisijos.
Premierų Lloyd George pa

klausta atstovu bute ar teikia
ma pagelba kokiai nors organi
zacijai ar armijai Rusijoje, ku
ri stengiasi nuversti sovietų 
valdžių. Premieras į tai atsa
kė, kad jokios pagelbos neduo
dama, vien tik valdžia, ant 
kiek aplinkybės leidžia, tebepil
do savo obligacijas linkui De
li ikino. k .

Atsakydamas ar Anglija rū
pinasi įvykinti taikų tarp sovie
tų Rusijos ir Lenkijos, premie
ras atsakė, kad klausimų taikos 
ar karės su sovietų Rusija turi 
pati Lenkija nuspręsti.

True translation fil^d with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 20, 1920 
as required by the act of Oct. (i, 1917
SAARE PASKELBTA KARES 

STOVIS.

LONDONAS, vas. 19.—Ex- 
change Telegraph žinių agentū
ra iš Amsterdamo praneša, kad 
Saare apskrity, kurį yra užėmu
si Franci jos kariuomenė, kon
troliuojama spccialės talkinin
kų komisijos, tapo paskelbta 
apgulos-karės stovis.

Generolas VVirbel, franeuzų 
kariuomenės komanduotojas, 

vietos gyventojams įsakė nesi
rodyti savo butų languose, ka
dangi kariuomenei yra paliepta 
šauti į visus tuos, kur šito pa
tvarkymo nepaisys.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Feb. 20, 1920 
as rcquired ny !ne act of Oct. 6,1917

SIBERIJOS REVOLIUCIO
NIERIAI PAĖMĖ DAR VIENĄ

MIESTĄ.

Revoliucionieriai paėmė Cha- 
barkovsk. Gen. Kalmykov 

pabėgo.

VLADIVOSTOKAS, vas. 17. 
—Revoliucionierių štabas čia 
paskelbė, kad revoliucinė eks
pedicija iš Vladivostoko ir Ni- 
kolsko užėmė Chabarovsk, svar 
bų miestų Amūro distrikte, kur 
buvo gen. Kalmykov kvatiera. 
Tai padaryta utarninke po piet.

Kareiviai užėmė miestų be 
mūšio, sako pranešimas.

Koinanduotojas revoliucinių 
kareivių praneša sekamai:

“Kalmykov pasislėpė ir kur 
jis dabar yra, nežinia. Gyven
tojai pasitiko musų kareivius su 
entuziazmu. Miestas yra iš
puoš! ąA raudonomis vėliavomis. 
Reikalaujant japonų ginkhto-

Japonai yra vienatiniais sve
timšaliais kareiviais Chabarov- 
sko distrikle. Vladivostoke te
bėra ramu.

Besieli uis pranešimas iš 
Maskvos duodantis paliepimus 
apie adtn. Kolčaka ir jo oficic- 
rius, vėl tapo gautas revoliucio
nierių štabo kvatieroje. Prane
šimas sako:

“Liaudies kdhrisarv taryba
nutarė:

“Pirma, Kolčakas, buvęs ad
mirolas....... kuris per priga-
vystę užėmė vietų “augščiausio 
valdono,“ kaip ir jo ministeriai, 
yra paskelbiami beteisiais ir iš
imtais iš po įstatymų globos. 
Visi Kolėako tarnybos agentui 
Urale ir komanduotojai reak
cinių kareivių Siberijoje bus 
luojaus areštuoti.

‘‘Antra. Visi dekretai, įsta
tymai ir patvarkimai, išleisti 
Kolčako ir jo autorizuotų agen 
tų yra paskelbiami nepildomais.

“Trečia. Visos sutartįs, kon
cesijos ir kili aktai apie žemes 
padaryti Kolčako su svetimų 
šalių piliečiais, taikomi atimti 
teritorija nuo Rusijos žmonių, 
yra panaikinti.
Visa žemė žmonių, nuosavybė.

“Penkta. Visa žemė patampa 
žmonių nuosavybe ir gyventojų 
teisė išdirbinėti žemę negali bū
ti aprubežiuota.

“šešta. Visos gentįs ir tau
tos dabar gyvenančios Siberijo
je gali nuspręsti savo likimų to
mis pačiomis' sąlygomis, kaip 
ir kitos Rusijos tautos.

Kalenn,
Pirmininkas visos Rusijos 

ccntralinio rinkimų komiteto.
“Lenin,

Pirmininkas liaudies ko
misarų tarybos.“

Nežiūrint viršminėto prane
šimo, žinios apie Kolčako su
šaudymą abelnai yra skaitomos 
teisingomis.

True translation filcd with the post- 
master al Chicago, UI. Feb. 20, 1920 
n rcųoired by the act of Oct. 6,1917
Vienna sujudusi dėl talkininkų 

misijos. 
* •

VIENNA, vas. 19.—Gauti čia 
pranešimai, kurie sako, kad at

vykstanti Viennon talkininkų 
misija susidėsianti iš apie 1,200 
vyru, sukėlė dideliausios pro
testų audros laikraščiuose.

Nurodoma, kad komisijai rei
kėsią pavesti mažiausia 600 
kambarių viešbučiuose ir duoti 
jai 200 automobilių. Tuo 
gi tarpu mieste yra didelė sto
ka ga sol i no, ir pats miestas ne
gali naudotis motoriniais am- 
bulansais. Keli vietos laikraš- 

t

čiai paragino valdžią reikalauti 
kad talkininkai savo misįfm na
rių skaičių sumažintų.

Tr»’o translation filed wtth the post- 
niastei* at Chicago, UI. Fcb. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

VOKIETIJA TARSIS APIE
APSIMAINYMĄ BELAIS

VIAIS.

BERLINAS, vas. 19. Pasak 
laikraščių, Vokietijos valdžia 
nutarė tarties su sovietų Rusija 
apie apsimainymų karės be
laisviais. Pasitarimai apie lai 
bus vedami per rusų Kol, kuris 
gyveno Perline kaipo pabėgėlis 
dar prieš karę.

Vonvaerts išreiškia viltį, kad 
apsimainyma belaisviais gal 
seks apsimUinymas tavorais ir 
darbu, bet sako, kad dabartinės 
tarybos nepalies to dalyko, ar 
politikos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Fcb. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris busiąs Jungtinių 
Valstijų kaimynas.

PARYŽIUS, vas. 19.—Suma
nymas buvusį Vokietijos impe
ratorių pasiųsti ant Curacoa sa
los, netoli Venezuelos pakraš
čių, vietoj siųsti jį ant Vakari
nės Indijos salų, Haagoj turįs 
didelio pritarimo. Taip praneša 
Paryžiaus laikraštis Le Malin.

Belo laikraštis sako, kad pa
staroji talkininkų nota Olandi
jai tos šalies sostinėj, sako, su
kėlusi ylių didelio susirūpini
mo.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago. III. Feb. 20, 1920 
as re<|dircd by the ect of Oct. 6,1917

BELĄ KUN PERKELTAS 
KITON VIETON.

Perkėlimo reikalavę miestelio 
gyventojai.

VIENNA, vas. 19.—Buvęs 
Vengrijos komunistų valdžios 
diktatorius Belą Kun nesenai 
tapo perkeltas į vieną ligoninę 
netoli Vienuos. Perkeltas iš 
Stokerau miestelio, kur jis iš
buvo visų laikų nuo jo pabėgi
mo iš Vengrijos.

Perkėlimas buvo nutartas lo
dei, kad Stoekerau miestelio 
gyventojai Belą Kūno laikymų 
miestely skaitę esant nepaken
čiamu.

Pranešama, kad slaptoji Ven
grijos policija-šnipai jau susekę 
naujųjų Belą Kimo buveinę. Ke
liūtą jų matyta imant ligoninės 
fotografijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 20, 1920 
as renulred by Ihe act of Oct. 6.1917

NENORI TEIST HINDEN- 
BURGĄ.

Berlinas reikalauja kad talki
ninkai nurodytų kiekvieno 

kaltinamo asmens nusižengimą.

BERLINAS, vas. 19.—Vokie
tija pasiryžusi rūsčiai nubausti 
kiekvienų asmenį, kuris reika
laujamas išduoti, jeigu tik nu
sižengimams tyrinėti komisija 
turės prieš tuos asmens aiškių 
priparodymų. Bet Vokietija 
neturi tikslo pradėti reikiamų 
žingsnių prieš generolų von 
Ilindcnburgą, Bethmann-Hol- 

wegą ir kitus pasižymėjusius 
vadus pirma negu bus nurody
ta kiekvienas jų nusižengimas.

Po ministerių kabineto posė
džio, svarsčiusio paskutinę tal
kininkų notą, delei to nebėra 
jokios abejonės. Apie tai pasi
reiškė ir pats teisingumo mini- 
steris, Eugene Scbiffer.

Jisai dar pasakė, kad Vokie
tija dalysianti visa, kad byla 
butų užbaigta kaip galima 
greičiau. Bet užvilkimas ne
išvengiamas, kadangi tūli liu
dininkai gyveną labai tolimose 
kolonijose ir Juos umn? pakvfr'- 
sti vieton negalima.

Tnio translation filed with the post 
master at Chicago, Iii. Feb. 20, 1920 
as rcųiiired by the rrl of Oct. 6,1917

Rumunija bijosi Ven
grijos ir Rusijos.

Budapeštas bandysiąs atkeršyti.

PARYŽIUS, vas. 19.— Centrą 
line] Europa kvaišta. By va

landų gali ištiki kraujo pralieji
mas visoje dešimtyje frontų. 
Penkios valstybės mobilizuoja 

• visus tinkamus kariuomenei vy
rus nuo 18 iki 42 metų am
žiaus.

Rumanija, Vengrija, Serbija, 
Lenkija ir Čecho-Slovakija pa
sirengusios stvertis už gerklių. 
Žinios iš Pragos sako, kad 
Pressburgo pasieniu kyšio ma
šininės kanuolės ir knibžda ar
tilerija. Tai čecho-slovakai ren
giasi gintis nito Vengrų.

Bucharestas bijosi bolševikų 
armijos įsiveržimo.

Budapeštas kasdieną sergsti 
Vengrijos-Rumanijos pasienį, 
ir noras atsikeršyti už padary
tus sostinei nuostolius žmonėse 
didelis. Jeigu tik rytinis [bol
ševiku] pavojus Rumuniją vers 
atsiimti savo divizijas nuo 
Vengrijos pasienio, Vengrija 
gal bandys pulti.

Rumanija yra priešdieny nau
jos karės ir rytiniame ir vaka
riniame frontuose, ir, boto, pa
čiame šalies vidury auga grū
mojanti revoliucijos šmėkla.

Vengrija rengiasi, kad by die
ną galėjus atremti čecho-slova- 
kų puolimą iš vakarų arba, kad 
pati galėjus žengti rytų link ir 
paliuosuoti teritoriją, kuria lai
kosi rumanai. x

Serbijos pasįtikėjimas prezi
dento Wilsono paspirtimi pa
keista pilnutėliu mobilizavimu 
kariuomenės.

Nors kalbos apie laiką nesi
liauja plaukusios iš bolševikų 
šaltinių į Pabaltę, bet Lenkija 
savo skudurinę armiją demobi
lizuoti^ nedrįsta: bijosi sukilimo 
šalies vidury.

MORGANAS FINANSUOSIĄS 
EUROPĄ?

Bando sudaryti galingų 
finąnsistų trustą.

LONDONAS, vas. 19.—Pall 
Mali Gazette išspausdino žinių, 
kad Amerikos finansisto J. P. 
Morgano atstovo, Henry P. Da- 
vidsono, atsilankymas Europon 
turįs tikslo sudaryti galingų fi
nansinį ir komercinį Irusių. Ta
sai Irusias darysiąs sutarčių su 
privačiomis ir dagi valstybių 
kontroliuojamomis industrijo
mis ir duos joms pinigų.

Triukšmas Ispanijos senate.

MADRIDAS, vas. 20.—Ispani
jos senate vakar kilo didelis 
triukšmas. Triukšmų sukėlė 
vieno buvusio ministerio pasi
aiškinimas, būtent: delko jis 
apleidęs ministerių kabinetų.

Uždraudė parduoti laivus.

WASHINGT()N, vas. 20 — 
Augščiausias District of Colum- 
bia teismas, žinomojo laikraš
čių leidėjo William Hearsto rei
kalaujamas vakar išdavė laiki
ną injunction’ą neleidžiantį par 
duoti atimtus iš Vokietijos lai
vus.

Areštavo federalės valdžios 
agentą.

BAiLTIMORE, vas. 20.-,Va
kar čia areštuota tūlas William 
Havvtkins, buvęs vietos mokes
čių biuro inspektorius. Kaltina
mas delei sumoksi* rfriH? ktiHfe 
laiko prOhibiciją.

Sumišimai Italijoj
Darbininkai mušasi su kariuo

mene.
------ y-

LONDONAS, vas. 19. Cen
tral News žinių agentūros pra
nešimas iš Romos, datuotas se- 
redoj, sako, kad Genevos ap
skrity) ištiko stiprus susirėmi
mas darbininku su kariuome
ne. Laike sumišimo daug žmo
nių užmušta ir sužeista. Susi
rėmimų. buvo vienoj Ansaldo 

dirbtuvėje ir dirbtuvėse San 
Piar D* Arena, Cornigliane, Se- 
slrilevante ir kitose vietose, kur 
darbininkai per visą dieną mu
šėsi su policija ir kareiviais. 
Galų gale kariuomenė paėmusi 
viršų, išvijusi darbininkus iš 
dirbtuvių ir pastačiusi ginkluo
tų sargybų, 'lik Ansaldo dirb
tuvėje darbininkai dar laikosi — 
nepasiduodu kariuomenei.

Riaušių kilo lodei, kad dirb
tuvių savininkai paskelbė lai
kinai sumažinsią darbininkams 
algas. Darbininkai nesutiko ir 
samdytojai tuomet nusitarę už
daryti dirbtuves.

EKSPLIOZIJA.

v Du žmonės užmušti.

DETROIT, Mieli.- Vasario 15 
d., apie 6 valandą vakaro įvyko 

j baisi ekspliozija Diamond Po- 
wer Speciali j’ Co. dirbtuvėj. Du 
žmonės buvo ekspliozijos už
mušti. Ekspliozija buvo taip 
smarki, kad per penkis blokus 
aplinkui namų langai išbiro jo, 
o žuvusiųjų dviejų žmonių kū
nai buvo Į gabalus sudraskyti.

— J. S. Latoza.

Irlandijos savyvaldos bilius 
bus svarstomas ryto.

LONDONAS, vas. 19. —An- 
drew Bonar Law, Anglijos val
džios “spokesmanas,” šiandie 
atstovų bule pareiškė, jogei jis 
tikisi, kad Irlandijos savyval
dos bilius svarstymui busiąs 
įteiktas ryto.

Antrasai [Diliaus] skaitymas 
busiąs atliktas taip greit kaip- 
tik bus galima.

Sučiupo pasižymėjusį vagilį.

SALT LAKE, Mich., vas. 20. 
—Valdžios agentai čia sučiupo 
senai j ieškomų vagilį, tūlų Ar- 
thur Olson. Jisai buvęs Union 
Pacific geležinkelio kompani
jos darbininkas ir vienas pats 
pavogęs už 200,000 dolerių įvai
rių brangių^ prekių.

Skelbia karę—tigrams.

KULING, [Kynija], vas. 20. 
— Kuling provincijos gyvento
jus ėmė terorizuoti ir kažin- 
kur atsibastę tigrai. Viso jų 
čia matyta apie dešimt. Daug 
žmonių ir gyvulių sudraskyta. 
Kai kurie ūkininkai meta savo 
Ūkius ir važiuoja kitur. Seka
mų pavasarį manoma surengti 
didelę medžioklę. Medžioklėj 
dalyvausią ir tūli Amerikos 
“sporlsmanai.,’

Lane gavo pelningą džiabą.

LOS ANGELES, vas. 20.
Buvęs vidaus reikalų sekreto
rius [ministeris], Franklin K. 
Lane, gavo ytin pelningą vietą 
—su penkiasdešimts tūkstančių 
dolerių alga metams. Jisai liko 
Pan-American Petroleum and 

Transport kompanijos ir kartu 
Mcxican Petroleum kompani
jos [kuri yra šaka Pan-Ameri
can kompanijos | vicc-preziden- 
tų ir advokatu.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

“JO DIDENYBĖ” UŽTIK
RINTAS.

Barcelonoj ir jos provincijoj 
esą ramu.

MADRIDAS, vas. 19.- Ispa
nijos vidaus reikalų ministeris 

,vakar gavo pasikalbėti su kara
lium Alfonsu ir “jo didenybę“ už 
tikrinti, kad Barcelonoj ir jos 
provincijoj visa esą ramu. Mat 
pora dienų atgal Barcelonoj bu
vo kilusios riaušės. Riaušių 
priežastis buvusi katalikų-kle- 
rikalų surengtas gatvinis “ban- 
kietas” užgavėnioms pažymėli. 
“Jo didenybė“ tuo labai susirū
pino, ir minislerįs buvo priver
stas užtikrinti jį, kad tai nebu
vusi jokia revoliucija.

VOKIETIJOS PASIUNTINIAI 
ROMOJE.

Tarsis delei pirklybos.

ROMA, vas. !<>.—Ilalia Nue- 
va praneša, kad čia atvyko as
tuoni Vokietijos pasiuntiniai. 
Jų. atvykimo tikslas yra: pasi
tarti dėl atnaujinimo pirklybi- 
nių santykių tarp Italijos ir Vo- 
k iet ijos. 

_________________________
l BALTOJ? VERGIJA.

48,000 registruotų prostitučių.

BERLINAS. - Skaitydamas 
lekciją Rostoko universitete 
profesorius Fribb andais parei
škė, jogei šiandie Vokietijoj 
randasi keturiasdešimts aštuoni 
tūkstančiai registruotų prosti
tučių. Kiek randasi tokių, ku
rios neužsiregistravo, nežinia, 
bet jų skaičius esąs stačiai pa
sibaisėtinas. šitokia dalykų pa 
dėtimi labai susirupinus dagi ir 
pati valdžia. Nesenai visi gy
dytojai gavo specialių blankų 
reikalavimu surinkt kiek gali
ma pilnesnių žinių apie “baltų
jų vergių“ sfkaičių Vokietijoj.

True translation filed with the po«t- 
master al Chicago, III. Feb. 20. 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Anglija grobiasi Pabaltės 
mantą.
e. ■. i .i

HELSINGFORS, vas. 10. 
[per Londoną vas. 19.]—An
glija grobiasi visa, ką tik ji ga
li pasigrobti Pabaltės valstybė
se. Anglijos politinės ir komei* 
cinės intrigos nutiesia visą ry
tinį pajūrį tikslu išnaudoti visą 
kraštų Anglijos finansistų nau
dom

Jie nūdien pasigrobė Latvijos 
ir Estijos linus bei miškus. Da
bar jie kreipia savo domos ir 
į Lietuvą. Tik viena Amerikos 
firma kreipia savo domos į mi
nėtąjį kraštų, tai National City 
bankas iš New Yorko. O visa 
tai dėlto, kad amerikiečiu mi
sijos nenori imties komercinių 
problemų rišimo.

Išteisino žmogžudų.

HAMMOND, Ind., vas. 20.y- 
Prisaikintieji teisėjai vakar čia 
rado esant nekaltu ir išteisino 
tūlų Frank Pedronį, italą. Kiek 
laiko atgal jisai ant vietos nu
šovė austrą, Frank Petrichą. 
Nušovė užtai, kad besiginčijant 
dėl karės pastarasai buk pasa
kęs “į peklą su Jungtinėms Val
stijoms!“

Teisėjai buvę labai sujudinti 
Pedronio patriotingumu, ir iš
teisinę jį.

Traukinys nupuolė upėn.

FLORENICE, vas. 20.—Pasa- 
žierinis traukinys, ėjęs iš San 
Lorenzo į Borgo, netoli pastaro
jo miesto, bėgant .per tiltą, nu
šoko nuo šėnių ir įmagėjo 
upėn. Daug pasąžierių užmuš
ta ir sužeista.

Socialistų byla
Teisia, ne socialistus legislatu- 

ros narius, bet partijų.

ALBANY, N. Y., vas. 19.— 
Dar ir šiandie klausinėta kal
tinamosios pusės liudininkas, d. 
Morris Hillųuit. Kaltintojai te- 
čiaus užsigeidė nagrinėti ne pa
šalintųjų iš legislaturos sociali
stų nusižengimų, o visos Socia
listų Partijos. Jie smulkme- 
ningai atklausinėjo apie parti
jos poziciją pradžioj karės ir 
dagi tokius dalykus, kurie, kiek 
žinoma, nieko bendra neturi nė 
su pačia partija. Kaip ir pirma, 
Socialistų gynėjų [advokatų] 
protestų nepaisoma.

Kaikurie socialistai pareiškė, 
kad Albanv’o byla yra niekas 
daugiau, kaip labai negudri ko
medija ir kad galų gale visas 
<lalykas turėsiąs užsibaigti ne 
Albany’j, bet kur nors kitur, 
būtent: augščiausiame Jungti
nių Valstijų- korte.

SOCIALISTŲ ĮTEKMĖ 
ŠVEDIJOJ.

Atžagareiviai nebeatsilaiko.

STOCKHOLM, vas. 20.-Cbi- 
cagos Daily News koresponden 
tas, Hal O’Flaherly, rašo:

Gandai delei dabartinės koal- 
cinės ministerijos puolimo lic- 

i ka tikrenybe. Dabar visuose 
kampuose ir visi jau kalba, kad 
kabinetas įteiks rezignacijų ir 
veikiausia dar šią savaitę.

Tai pasekmė kilusio nesusi
pratimo tarj) socialistų ir libe
ralų. Pirmieji mat griežtai nu
sistatę už'naują niunicipalę mo 
kesčių rinkimo reformą, taiko
mų visai šaliai. Socialistai mat 
nori, kad didžioji mokesčių da
lis. butų antdedama miestų lo- 
bininkams, didžiųjų nuosavy
bių—-namų ir žemės - savinin
kams. O liberalai nieku budu 
nenori, kad tie žmonės, taigi 
lobininkai], kurie “sunkiu triū
su prasisiekė iki deramos aug- 
štumos, dabar ir vėl butų nu
stumti į pauperizmų [skurdą]“. 
Bet didžiausios rik^dage [Šve
dijos parlamente] partijos va
das, Hjalmar Brauting, yra ne
permaldaujamas. Jis pareiškė, 
kad socialistai panaudos visą 
savo įtekmę ir spėkų, idant pa
stačius ant savo. Maža to. 
Branting stačiai pasakė, kad 
koalicinis kabinetas privaląs 
rezignuoti ir savo vietų užleisti 
jiems, socialdemokratams.

Šitam pasiūlymui tūli dar 
priešinasi. Jie nurodinėja, kad 
puolimas koalicinio kabineto 
reikštų tai, kad Švedija bent tū
lam įaikui negalėtų nustatyti 
savo pozicijų sulig tautų lygos. 
Bet toliau prasisiekusieji libe
ralai pripažįsta, kad dalykų pa
dėtis yra labai rusti ir todėl jie 
mano busiant geriau užleidus 
socialistams savo vietą [minis
terijoj ] kuogreičiausia.

Šiaip ar taip, bet visa rodo, 
kad toj kovoj socialistai išeis 
pergalėtojais. Pripažinto Šve
dijos darbininkų vado svajonė 
lieka tikrenybe'. Jos įkūniji
mas—geras ar blogas yra tik 
valandos klausimas. &

BERLINAS, vas. 18.—Didžio
jo Berlino apskrities ir Brun-« 
denburgo provincijos koman
duotojas, Gustavas Noske, išlei 
do patvarkymą, grūmojantį įka
linimu arba pabauda iki 50,000 
markių visiems tiems, kur žo
džiu ar raštu kurstys darbinin
kus mesti darbą tikslu pakenk
ti išdirbystei ir maisto reikme
nų paskirstymui. Toks patvar
kymas išleistas delei kepykh] ir 
viešbučių daririninkų pagrūmo
jimo me'Mi darbą—sustreikuo
ti.
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Kas Dedasi Lietuvoj

BRANGUS DRAUGE:—
Pavasaris jau artinasi. Žcnič pra

dės visą gyvybę naujai. Gėlės pra
žys, vėjai nurims, saulelė švies šil
čiau, paukščiai pragys giesmės nau
jos vilties. Tai bus pavasaris! Ar 
bus pavasaris jūsų gyvenime? Ar 
atskleisi naują lapą savo gyvenime? 
Ar paliks pas jus ta pati, senoviš
ka pasaka,

Eiki mokyklon! Atskleiski mok
slo knygą! Augki. Mokinkis. Skai- 

z t) k. Prisijunki prie draugų, mok
slą siekiančių. Tapk mokintu. 
Tapk tikru mintytoji!. Pažink gy
venimą ir jo priedermes, pasaulį ir 
jojo priedermės.

Atminki: kiekvienas gali tūnoti 
pudoje, bet ir kiekvienas gali kop
ti ir pasiekti viršūnės.

Paminki: juk lengva nieko neži
noti ir pavojinga mažai Žinoti.

Hoffmano Prirengimo Mokykla 
kviečia jus ateitų jos globstėn, ka
me rasite laimę ir linksmybę. Per 
dešimtį metų mes tai davėme. Per 
dešimtį mėtų mes rodėme kelią iŠ 
tamsos į Šveisą. Per dešimti me
tų vedėme jaunimą nuo klauttTT- 
gojo 1 tikrąjį kelią. Dabar mes no
rime Tamistai patarnauti.

Nėra patogesnio laiko, kaip šis. 
Pavasaris esti patogiausia meto — 
laikis pradėti mokyklos gyvenimą. 
Jus jaučiatės labiau pilni vilties ir 
pats gyvenimas atrodo labiau švie
sus ir malonesnis, š Dabar yra lai
kas priparodyti pačiam, jog jumist 
y ra daug gero. Mėgink tai.

Mes išmokįsime juos anglų kalbo 
trumpame laike. Musų inokyklo. 
pradiniame skyriuje mokinama skai
tymo, rašymo, aritmetikos, geogra 
fijos, istorijos ir gražraščio. Augš 
tesniame skyriuje (High School) 
mes prirengiame į dvyliką mėnesių 
pastoti kolegijom Musų mokyto
jai esti draigiški, pažangus ir lais
vus. Tebūna jie tamistos mokyto
jais, o busi laimingesnis. ~

Musų pavasariniai kursai praside
da Vasario 29 d. Užsiregistruok da
bar. Ateik musų mokyklos ofisan 
ir pakalbėki su daugeliu musų mo
kyklos mokiniais, laimingais lietu
viais. Jie—labai rekomenduos šį 
piokyklą, nes esti labai patenkin
ti ja.

Nedėlioję, vasario 22 d. ateiki į 
Sabin School Auditorium prie Lea- 
vitt S t., kampas Hirsh Blvd. ir iš
girsk vieną musų lietuvių mokinių 
prakalbą į lietuvius anglų kaltoje. 
Inžanga liuosa. Atsiveski ir sa
vo draugus. Susirinkimas prasidės 
2:30 po pietų. Nepraleisk šios pro
gos.

Daugelis musų lietuvių - mokinių 
dabar jau randasi kolegijose ir 
universitetuose. Tūli jau prakti
kuoja, kaip profesionalai. Mes la
bai patenkinti savo dešimties metų 
darbu.

Negaišuok daugiau laiko. Mokin
kis dabar. Pasidaryk vadu, vieton, 
kad buvus pasekėju kitų tamsy
bėse.

Tikėdamiesi pasimatyti su Tami- 
stą šią savaitę, męs esame

Jūsų dėl Pažangos

THE HOFFMAN SCHOOL 
1537-39-41 North Robey St., 

arti Milwaukee Avė.,
Chicago, III.

LIETUVOS LINAI.

Musų linams kaina dideliai 
pakilo. Seniau džiaugdavos u- 
kininkas, gavęs 100 markių už 
birkavą, o dabtlY tiek pat jis 
gauna už pūdų. Tik — deja — ir 
čia ūkininkas tampa išnaudotas 
vėl tų perkupčių. Važinėdamas 
patyriau, kad gerus linus pirkta 
vos po 25 rublius pūdų! Taigi, 
kad tolimesnio išnaudojimo ne
būtų, pranešame visą tiesų.

Musų valdžia padarė sutartį 
su Anglija, kad jai bus parduo
dami pirmos ir antros rųšies li
nai; trečioji gi rųšis gali tekti, 
kur tinkama, kad ir Vokietijon. 
Dar prie senojo kabineto buvo 
luotą leidimai linus supirkti ir 
nustatyta kainos už pirmųjų 
rūšį rh*o 80 iki IK) markių pū
dui, pristatant linus Panevėžin, 
šeduvon, Radviliškiu, šiaulkios- 
na ir kitių*; antroji rųšis 10 
markių pigesnė. Tat perpigiai 
pankavusieji yra nuskriausti, ir 
gali dabar nurodyti sandėlius, 
kame jų linai sukrauti, o vald
žia privalėtų priversti skriaudų 
atlyginti.

Prikišama ūkininkams, kad 
iie savo linus išvalyja bet kaip. 
Tr, tiesa, kiek teko matyti, pas 
mus tankiai tik spaliai Įapybar- 
Uoma ir po viso valyjimo. Tuo 
budu linai paskaitomi žemesnes 
•ušies, ir dirbtuvė už valymų 
avo -atskaito. Girdėjau nuo 
Ministerijos atstovo, kad už 
Tynai išplūktus linus bus mo
dama 20—30 markių brangiau* 
Midui, o pakulos, vėl išvalytos. 
:šeis už trečių rųšj.

Neminkyti linai (klotinini) 
^pirmos rųšies nesiskaito.

SĖMENYS.
. Jau senai prieš karų iš musų 

krašto buvo išvežama tūkstan
čiai vagonų sėmenų. Nors karo 
metu, ypač paskutiniu laiku dė
lei darbininko pabrangimo ma 
žiaus sėmenų turėta, vienok daų 
gel.dar sėmenų išeis užsienin, 
nepaisant to, kad ir pas mus jau 
jų nemažai suvartojama alie
jui spausti. Pabrango darbiniu 
kas, bet pabrango ir ūkio pre
kės. Musų ūkininkai tikrai ap
sigavo rudeniop po 10—12 rub- 
jių sėmenų pūdų parduodami. 
Valdžia kas link sėmenų pada
rė su užsieniu sutartį, sulyg ku
rios ūkininkams turės būti mo
kama 10 ir viršaus markių už 
pūdų. Jeigu kartais vokiečių 
markė pakiltų, tai žinoma, sė
menys kiek atpigtų, bet visgi bu 
tų mokama nedaug žemiau 40 
markių. Turiu pažymėti, kad 
sėmenys turi būti sausi ir 90 
nuoš. švarumo; neprivalo būti 
sėmenys juodi bei žali.

[“V-bė.”] Margalis.

LIETUVIAI CHARKOVE.
Nebesvetimas lietuviams 

Charkovo miesto vardas, nes ka 
ro laike buvo apsigyvenusių 
daug lietuvių tremtinių. Įsikū

rė Čia ir lietuvių pabėgėlių ko
mitetas ir prasiplatino įvairių 
įstaigų, mokyklų ir prieglaudų 
vaikams ir seneliams. - Kilusi 
Husų revoliucija ‘sudrumstė ir 
lietuvių gyvenimų, komitetų pa
ėmė į savo rankas lietuvių bol
ševikai — didžiumiečiai ir kaip 
matai visų lietuvių komiteto 
naudų išnaikino, vaikus ir se
nelius išvaikė po šimtų pipkių. 
Prie didžiumiečių buvo dar ma
nyta atnaujinti lietuvių įstaigų 
gyvenimų: pasirodo kad ne taip 
lengva, 'nes norint kų nors dir
bti ,reikėjo įsirašyti į didžiu
miečių partijų. Atsirado ir iš 
lietuvių didžiumiečių ir dėl pla
tininio didžiumiečių nuomonių 
ir idėjų, gavo leidimų atidengti 
suaugusiems vakarinius kursus; 
juos iš pradžios lankė apie 18 
žmonių, o už suvaitos nebbliko 
nė yieno ir kursai pražuvo.

Praeitų vasarų 24 birželio 
Charkovu paėmė Denikino ar
mija, pačiame miesto viduryje 
buvo mūšiai ir sunaikino daug 
gražių namų. Miestas prasidėjo 
linksmiau gyvuot ir kas gyvas 
kibus į darbų. Nesnaudė ir lie- 
’uviai, ypač “Charkovo Lietu
vių Taryba” — jai rūpėjo kaip 
nors dar tremtinius išgabenti 
Lietuvon, ir dar k<is svarbesnio, 
kad Denikino štabas nemobili
zuotų lietuvių. Charkove tų 
klausimų nepasisekė išrišti. 
“Taryba” nutarė pasiųsti atsto
vų prie anglų misijos; išrinktas 
buvo kun. Pr. Kovaliauskas 
Charkovo kapelionas ir j Deni- 
kir.o šlabą.pasirupinti šiais klau 
rimais: 1) kad anglai lietuvius 
paimtų savo globon, 2) kad ’ 
bėgė liūs tremtinius išvežti Lie
tuvon su visu turtu, 3) kad lei
sta butu kokiu nors bildu susi
nešti su Lietuvos valdžia, 4) 
kad lietuvių jaunuomenė butų 
liuosa nuo rusų kariuomenės. 
Tų minėtųjų klausinių nepasise
kė išrišti. Pasimačiau su kitų 
.mic&tų lietuvių kolionijomis ir 
nutarėm sušaukti visuotinų 
Pietų Rusijoje apsigyvenusius 
lietuvius. Susirinkimas įvyko 
Charkove pirmoje rugsėjo 1919 
m. bute kun. Kovaliauslko. Į 
susirinkimų mažai teatėjo atsto
vų, nes gelžkeliai labai netvar
kinga^ vaikščiojo, o krasa dar 
bloginus teveikė, vienok tūlos 
kolonijos atsiūto laiškuose savo 
nuomones ir visi it vienas pri
tarė tam susirinkimui ir jo tiks
lui t. y. pasiųsti Lietuvon ats
tovų prie musų valdžios. Susi
rinkimas išrinko naujų Pietų 
Rusijos komitetų ir pavadino 
“Vyriausiasis Lietuvių Pietų 
Rusijoje Komitetas,” bet ir jam 
nepasisekė ilgai gyventi. Deni- 
kinas paliepė jį uždaryti. Jau 
didžiumiečiai nebetoli buvo 
Charkovo, kada Tarybos narys 
kun. Pranas Kovaliauskas aplei
do Ukraipų, kaipo pasiuntinys 
prie Lietuvos valdžios, kuriai 
įteikė atsišaukimų ir kitus įvai
rius dokumentus. [“V-bė”.]

Per ištisų, eilę metų Chicagos lietuviams nebuvo svar- 
besnės, didesnės ir malonesnės iškilmės, kaip

p Apvaikščiojimaš Metinių Naujienų 
= Gyvavimo Sukaktuvių =

Nes Chicagos Lietuviams nėra taip brangaus kito da
lyko, kaip jų didžiausias dienraštis 

r~NAWiENOS J

■ - ........... ...................... —............. ?

ir šiais metais visi pažangieji Chicagos Lietuviai su ne
kantrumu laukia

Nedėlios, Vasario=February 22rą d., 1920
KADA ĮVYKS

Didelis Metinis 
Naujienų Koncertas 

ir Balius
/ J

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

Tokio puikaus turiningo koncerto dar niekad nebus 
buvę. ,

Naujienų Koncerte Pirmu Syk Chicagoje Dainuos 
Artistė Panelė UNĖ BABltKAlTĖ

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIU ŽODIS”

išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:

I

K. A. M., l
Generalis štabas X,

Literatūros Dalis
Groudžįo 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
Siuomi įgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrove“ Amerikoje 

rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio’’ laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckaš
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas 

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

A _________ _____________

LIETUVIAI SVETUR.
Rygoje tebėra tris lietuvių 

mokyklos: Jaraslavų gatvėje; 
čia mokinasi apie 300 vaikų, 
Bailelių (Ritlcrs str.), 80 vai
kų, Beržų gatvejė (uždaugu- 
vy) 100 vaikų. Bet dar lenkų 

į prieglaudose yra išmėtyta apie 
50 lietuvių vaikų. Kun. J. Lat-

< vio prieglaudoje prie Narvos ga
tvės No. 1 yra 110 vaikų. Mies

tas kai kų duodavo lietuvių vai
kų užlaikymui, bet netiek kiek 

^išpultų pagal teisybės. Sulyg 
' pačių latvių statistikos lietuvių 
Rygoje tebėra 12%, bet lietu

sių vaikams drabužių, gautų 
iš amerikiečių ,duota tiktai 
1% suaug. ir 4% vaikams. Tuo- 
tarpu vokiečiams, kurtų tėra 
18% duota 36% suaugusiems 

•ir 12% vaikams. Lietuviai ilci 
*30 metų mobilzuojami, jų gi 
k tėvai kaipo “arzenuneekai” sve- 
jtimtaučiaiii varomi laukan iš 
Jlygos ir iš neturinčų kuo pra- 
rgyventi atimamos maisto (zu-

t (Seka ant 5-to pusi.)

Koncerto papuošimu irgi bus tokios artistes ir artistai kaip: 
Ponia N. GUGIENE, dainininkė, 1 
P-lė HUNT, smuikininkė, 
CHARKOSKY, rusas dainininkas, 
Ponia MASLOVA, rusė dainininkė 
Ponia STRANDEN, rusė dainininkė 
A. PETRUCCI, italas dainininkas 
L. NORMANTAITE, pianistė.
P. STOGIS, BRIEDUKAI ir STANIULIUTĖ 
MAŽIUKŲ KVARTETAS • 
CECHŲ KVARTETAS, KAROLIO MARKSO 

. Chorai: Pirmyn, Socialistų,
Chicag-os Liet. Vyru.
ŽYDŲ SOCIALISTŲ CHORAS. /

"A / /

Visi į Naujienų Balių ir Koncertą
I *

West Side Auditorium
Racine ir Taylor Streets.

.
. ........................... —...........................  • -Į ........  ■■ II I ■■■■ I I I .............. "

1 Vadžia 4 vai. po pietų. Programas prasidės 5 v. p.p.
1 ■' —- —' ............ .i,

Tikietai išanksto galima gauti Naujienų ofise.

.......  r — ■——■■■■i. .............n..
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Šeši Metai. kii sekli, kurių klaustyi ir ku
riuo keliu eiti.

Kas sekė Naujienų straips
nius nuo pat Naujienų dienraš
čio atsiradimo, tas per tuos še
šis metus galėjo daug pasi
mokinti, apsišviesti, suprasti 
ir pripažinti, kad Naujienos, ne
žiūrint painiausios padėties ir 
didžiausių kliūčių ir visų per
gyventų nemalonumų, vis dėlto 
pastaruoju laiku pasirodė nūn 
saikiausiai darbo žmonių reika
lus ginančiu dienraščiu.

Sakau, kad lik pastaruoju lai
ku tai pasirodė dėlto, kad per 
kelis pastaruosius melus brido- 
ine per plačių brastą, kada prieš 
mus iškilo visa eilė painiausių 
klausimu ir nuolat ir nuolat 
prieš mus kildavo klausimas:

Užmuša šaltis
Sustabdo Flu

Nesirūpink apie šaltį ir kitus nes
veikumas. šaltis dabartiniu laiku 
gali privesti prie influcnzos rytoj. 
Buk saugus. '1 urpo užmuš jūsų šal
ti tuojau. Turpo taipgi gelbsti praša- 
linimui karščio nuo influcnzos ir 
pneumonijos.

g Tu R PO
THK TURMDmNC OtNTMINT

Pasaulinė suirutė iškėlė dau
gybę naujų nesuprantamų ir ne
žinomų visuomenei klausinių, 
kuriuos kiekvienas aiškino sa
vaip. Atsirado įvairių nuo
monių, ir žmonės ginė naujus 
savo įsitikinimus ant žut-but, 
nežiūrint ar jie buvo teisingi, 
ar ne. Pasekmėje kįlo aštrus 
ginčai ir susidarė ištisi riebiau
siu žodžiu žodiniu iš kurio bn- 
bo svaidoma į savo oponentus. 
Smarkus žodžiai ir frazės ir pa- 
sikoliojimai suklaidino net ir 
didelę dalį darbininkų. Kita di
delė dalis žmonių aštriausių 
ginčų melu laikėsi nuošaliai, 
žiurėjo į tuos ginčus, rinko fak
tus iš abiejų pusiu, bet nedrįs
dami daryli savo išvadų ir sprę
sti kur v ra tiesa. *

Bet dabar brastos krantas yra 
pasiektas ir galima atsižvelgti 
atgal ir padaryti niekurias išva
das iš pergyvento laiko.

Atstovaujantis didelę dalį dar 
bininkų Naujienų dienraštis 
brido vienu keliu, o kiti prie
šingų pažiūrų laikraščiai nuėjo 
kilu keliu. Ir kasgi atsitiko? 
Lygiai metai atgal daryta viską, 
kad Naujienos išsižadėtų tų idė
jų, kurias jos skelbė per ištisa 
eilę metų, šaukta slapius susi
rinkimus, leista net tam tikrą 
laikraštį, kad tik kuolabiaus ap

EXTRA! si Pasaulijc EXTRA!

TIKTAI
WIND 

MACHINE 
TO LEFT

Suvirs 20 l ūksiančių dolerių išdavėme, bet vis-gi atsiekėme stebu
klingo dalyko. Mes k;j tik dabar pradėjome išdirbinėti ir tai pir
mu sykiu pasiskelbiame. Nes brangiausis fonografas negros ge
riau, negu šis, už kuri mes gvarantuojame. Pasžvelk j jį ir pats 
nepanorėsi tikėti, kad toki fonografų galėtumei taip pigiai pirkti, 
šiandien mes kreipiamėsi Į visus žmones ir sakome: Neišleiskite 
nei vieno cento pirkimui kitokių fonografų. Jeigu kas norėtų 
jums parduoti fonografų, — paklausk jo, ar motoras turi dvejas 
spręžinas. Musų fonografas yra padarytas labai tvirtai. Mecha- m 

nizmas jame yra sudarytas iš dviejų sprendŽinų. Groja visus 
rekordus, net didžiausius, kokie padaroma; ir groja, užtikriname 
taip puikiai, kaip nei vienas šimtadolerinis fonografas taip ne
groja. Kiekvienas žodis esti taip garsus ir tyras, jog neatskirsi 
ar tai gyvo asmens, ar fonografo dainuojama. Kiek džiaugsmo 
ir linksmybės parėjus iš darbo ar šventadieniais atsisėsti ir pa
klausyti fonografų grojant Puiki muzika, gražios dainos užbo- 
vys jus, jųsų šeimynų ir draugus. Kad išplatinus musų naujo iš
dirbinio fonografus, mes juos pardavinėsime tik už $8.95. Dovcnai 
prie kiekvienp fonografo duodame 6 rekordus ir 100 adatėlių.

Pamišyk tik! įgyti fonografų, kuris groja lygiai kaip 100- 
dolerinis, už $8.95. tai nepaprasta proga. Nereikalaujame ir visų 
pinigų iškalno; prisiųsk kiek gali, kaipo depozito, o likusius už
mokėsi, kai (laikius ateis. Mes sugrąžinsime iki centui, jeigu tap
si nepatenkintas, Rašyki tuoj, rašyki šiandien. Milijonai žmonių 
tiesiog gaudys šiuos fonografus, kiekviename name dabar bus 
fonografas. Ingy k ir pats sau fonografų. Judėk rankpinigius ir 
rašyk tuojaus:

WALTER NOVELTY COMPANY
VV'ICKER PARK STA. DEPT. 34-B

1117 North Paulina Street, Chicago, III.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loaia Avė. 

CHICAGO, ILU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

juodinus Naujienas ir jų vedė
jus. Viską daryta, kad tik nu
veikus Naujienas. Naujienos gi 
aštriai kovojo su tais elemen
tais, kritikavo jų skelbiamas 
■‘idėjas” ir nurodinėjo kuriuo ke. 
liti darbininkai turi eiti prie ga
lutino išsiliiiosavimo, skelbda
mos tikrąjį marksistinį sociali
niu. Dabar nebent kūdikis 
nemato, kad Naujienos ėjo tik
ruoju keliu ir kad jų pusėj bu
vo liesa. Tie gi, kurie išsižadėjo 
socializmo ir nuėjo j ieško t i 
“tiesesnio” kelio, susėdo į anar
chistinį vežimėlį ir suklaidinti 
savo socialarchistinių vadovų 
nebemato kur išeiti iš los pelkes 
• kurias įvedė jų vadovai.

Dabar.“tiesiųjų” kelių įieško 
tojai jau pradeda grįžti į senuo
sius kelius ir įieško išeities. Da
gi pats Leninas dabar jau liepia 
eiti į atžagareiviškiausias orga
nizacijas ir skelbti nesusipralu- 
siems darbininkams socializmo 
evangeliją. Tai pardo, kad “tik 
rują revoliucionierių” idėjos 
sutrūnijo ir kad jie visą pasta
rąjį laiką klaidžiojo šuntakiais, 
kuomet Naujienos vedė darbi
ninkus tikruoju keliu, neiškrip- 
damos iš jo nė per nago juodu
ma.

Naujienos, kurios per šešis 
metus išlikimai ginė darbinin
kų reikalus, užsitarnauja dide
lės musų pagarbos ir paminos. 
Todėl’ škleiskimė nesugriauna
mas socializmo idėjas ir kovo
kime su savo išnaudotojais už 
galutiną darbininkų klesos pa- 
siliuosavimą, kad mes ir musų 
draugai nekentėtų amžiną skur
dą ir vargą, spieskimės į kuo
pas, o su pagelba Naujienų nu
veiksime didelius darbus. Tik 
daugiau drąugiškumo, daugiau 
solidarumo, daugiau veikimo, 
kad septintas metas Naujienų 
gyvavimo atneštų šimteriopus 
vaisius.

Naujibnos su mumis, mes su 
Naujienomis!

— J. B. Aglinskas.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

PROTESTAS.

(prieš Mažiuką ir Didžkį.)
Nežinau, katras iš judviejų 

yra žioplys: Mažiukas ar Didi
kis, bet kad vienas jųdviejų yra 
žioplys — tai tikrai.

Ėmėsi išvardyti visas Chica- 
gos artistiškas spėkas — pasa
kė porą žodžių apie keletą ir 
sustojo pusiaukelyje. '

Ką-ką, bet kaip-gi jie, ar kat 
ras nors jųdviejų galėjo užmir
šti musų dainininkę draugę N. 
Gugienę?

Tiesa, paskutiniuoju laiku dg. 
N. Gugienė mažai dainuodavo 
viešai. Bet ar nesidžiaugė visa 
Chicaga, kada drge Gugienė at
vyko Chicagon, ir čia apsigyve
no? ar nelaukė su išsiilgimu 
jos pirmo pasirodymo? ar nesi
gėrėjo jos maloniu balsu ir 
puikiu dainavimui

Draugė N. Gugienė ytin yra 
mylima moteris už jos puikų 
vedimą jų choro.

Tikrai, Chicaga niekad netu
rėjo tokio puikaus, taip gerai i? 
lavinto moterų choro, kaip kat7 
buvo draugės Gugienčs veda
mas moterų choras.

Moterįs nežinojo nei kaip iš
reikšt i savos padėkos dr-gei Gu 
gienei už tokį jos pasidarbavi
mą, ir ne sykį suteikė jai dova
nų.

Na, argi tie Mažiukas su Did- 
žkiu to visko nežino?

Jeigu nežino, tai jau tokie jie 
ir Chicagiečiai.

Prieš jų (ar prieš kurio nors

Ištiesk Pašalpos | Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes 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 juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

—X

š jų) apsileidimą ir nežinoji
mą aš noriu kelti protestą.

Kaip gi gali būti dailės žino
vais 
žiopliais?

(Ali right.
■.aip koliolies? Red.)

ar kritikais, jeigu jie yra
— Tetule.
Bet kam reikėjo

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
MISIJOS DELEI LIETUVOS 

PREKYBOS BENDROVĖS 
SUTARTIES SU LIETUVOS 

VYRIAUSYBE.

Bcindaniasi Lietuvos Vyriau
sybės įgaliojimu nuo spalių 31- 
lienos 1919 N 1591 punktas 7, 
Lietuvos Misija ir Lietuvos Pre
kybos Bendrove ypalojc savo 
vedėjų ir direktorių, 2 d. vasa
rio 1920 yra nutarę:

1. Lietuvos Prekybos Bendro
vė, tikdama, kad nuo Amerikos 
lietuvių butų užtraukiama vie
nos rųšics Lietuvos laisvės pas
kola ant 5 milijonų dolerių iš 
penkių nuošimčių penkiolikai 
metų, šiuomi tinka sudarytąją 
rugpjūčio 20 dicųą 1919 m. N 
5836 tarp Lietuvos Vyriausybės 
ir Bendroves sutartį delei išlei
dimo ir pardavinėjimo ant vie
no milijono dolerių Lietuvos 
Bonų iš 51/<j nuošimčių dviem 
metams skaityti sunaikinta.

2. Lietuvos Prekybos Bendro
vė pasiūlo ir Lietuvos Misija 
pilnai sutinka, idant visiems, 
kurie yra išpirkę arba dalinai už 
sisakę nuo Bendrovės minėto
sios rųšics bonus, butų duodami 
Laisvės paskolos bonai, o tieiv

Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS 
Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 »L 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomns nėr 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų 1r vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. '

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W- 18tb 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032
Aš ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervą ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistą, Bitteria, Kraujo va’yto- 
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 visą ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumo ir 1000 sykių dėtuoju Salutaras mylistų 
rndėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417.

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

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

Salutaras:

Prof.
Chicago,

ge- 
to-

III

Dr, Charles Segal

kurie neliktų ir kurių pinigai 
per Bendrovę jau butu Lietuvos 
Misijai pasiųsti, Lietuvos Misi
ja sutinka grąžinti į mėnesį lai
ko nuo šio paskelbimo.

3. Lietuvos Misija šiuomi pa
liudija, jog Lietuvos Prekybos 
Bendrovė, turėdama omenyje, 
didį svarbumą veikiau ateiti Lie 
t u vos Vyriausybei pagelbon, ir 
norėdama dėtis prie vienos ben 
droš Lietuvos laisvės paskolos, 
pirmoji yra Misijai įmokėjus: 
15 tūkstančių dolerių surinktų 
jos nuo bonų pirkėjų ir pasiti
ki, jog visi pirkusieji, pas ją 
bonus sutiks pamainyti juos 
Lietuvos Laisvės Bonais.

Pasirašė Jonas Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas 
Lietuvių Prekybos Bendrovė

Pasirašė, John J. Roman.
Prezidentas.

Pasirašė,
Francis J. Kalinauskas,

Sekretorius.

ATVAŽIUOS DAUGIAUS 
SVEČIŲ Iš EUROPOS.

Lietuvos Atstovybes Prane
šimas.

Šiomis dienomis gauta se
kanti privati kablegrama iš 
Kauno per Berliną nuo Kap. 
Bielskio:

“Lenkai pėsitraukė iš Alun
tos ir Molėtų į Širvintos, su
naikindami viską ir terorizuo
dami gyventojus. Naktyje prieš 
pasitraukimą Lenkai atidrė

JAU IŠVAŽIUOTI Į 
LIETUVĄ GALIMA

Pašportus jums gaus 
Laivakortes parduos 
Income taksus aprū
pins

EUROPEAN- 
AMERICAN 

BUREAU

ir

A. Petraitis,
F. L. Fabian.

3249 S. Halsted St.
Chicago.

karštą šaudymą išilgai visą fron 
tą.”

Iš neoficialių šaltinių prane
šama, kad Kap. Lazdynas išva
žiuos iš Kauno Amerikon už ke
lių dienų, po sausio 20, 1920, o 
Kap. Bielskis už poros savaičių.

Valstijos Departamentas, 
(State Department), oficialiai 
pranešė Atstovybei, vasario 16, 
1920, kad jis kablegramu įsakė 
Amerikos Generaliam Konsului 
Londone užvizuoti p. M. Nar- 
jausko pasportą ir pagelbėti jam 
įvažiuoti į Suvienytas Valstijas.

Lietuvos Atstovybe
Amerikoje.

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

TeL Drexel 2880.
»— I...............................n...................................................... I . t

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

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

8301 S. Morgan St. Chicago. UI

Moterim 8 r Vyram

Dr. J.SHANKS
Gydytojas Ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- Ofisai:
jaučiat gerai 859 North
ateikit pasRobey Street 
mane . Vai.—8 iki 10 a.iii.

• nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison^St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų', Vyriškų, 
Vaikų ir visą chronišką ligų

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

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

ATEIKITE VISI LIETUVIAI I
Išgirsite Lietuvos Valstybės Pasiuntinius

kurie atvežė visiems Lietuviams pasveikinimą iš musų Bran- I I SARIO 20 d., 7:30 vai. vakare, ŠV. JURGIO PARAPIJOS Sa- 
gios Tėvynės. Priėmimas Misijos atsibus PĖTNYČIOJ, VA- L1 lėje (Bridgeporte) Chicagoje.

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

Jeigu nori išgirsti ir pasisveikinti su Liet. Valstybės Pirmąją Misija, nusi
pirk tikieti) 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 Sąjiing, 901 W. 33rd St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St. < 4

Sv. Jurgio Klebonijoje. 32nd ir Auburn Avė.
Lithuanian American Information Bureau, 3114 So. Halsted St.
Ir nuo Priėmimo Komiteto.



NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. CoM Ine.

kokia buvo tarp jų pirmai
siais dvejais karės metais, 
tai klerikalams niekuomet 
nebūtų pavykę taip iškilti.

Sutartinu veikimu sociali
Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rates:

$6.00 per year i n Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Ciass Mattcr 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: ('anai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................... $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.85
Dviem mėnesiams ............. • 1.45
Vienam mėnesiui .....................75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ...........................  02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: *

Metams ............................... $5.00
Pusei metų........................... 3.0C
Trims mėnesiams ........... 1.65
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui .....................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................... $7.0C
Pusei metų...........  .............. 4.0(
Trims mėnesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dešinieji 
naudojasi.

Musų tautininkai ilgą lai
ką vadovavosi savo politiko
je kerštu prieš socialistus. 
Jie negalėjo užmiršti to “ne- 
unaro”, kurį sočialistai pa
darė jiems Brooklyno seime, 
atmesdami jų vado, Dr. J. 
Šliupo, rezoliucijas ir neduo
dami jiems didžiumos vietų 
Lietuvos Šelpimo Fonde.

Iš piktumo, tautininkai 
tuojaus suskaldė Lietuvos 
Šelpimo Fondą ir ėmė dary
ti su juo konkurenciją, įstei 
gę Lietuvos Gelbėjimo Fon
dą.

Ant keršto socialistams, 
tautininkai padarė sutartį 
su klerikalais neduot socia
listams lygių teisių Lietu
vių Dienos komitete ir net 
mėgino su valdžios pagelba 
visai uždraust jiems rinkti 
aukas.

Ant keršto socialistams, 
tautininkai ir politikoje sut
vėrė bendrą dešiniųjų “fron
tą”, sujungdami savo Tary
bą su klerikalų Taryba ir 
kartu su klerikalais sušauk
dami New Yorke seimą.

Ant keršto socialistams, 
tautininkų ir klerikalų Eg- 
zekutyvis Komitetas nutarė 
reikalauti dešiniųjų Fondų 
paliudijimų iš žmonių, no-, 
rinčių grįžti Lietuvon.

Kokios dabar yra pasek
mės šitokios politikos?

Pasekmės yra tokios, kad 
įsigalėjo klerikalai.

Jieškodami klerikaluose 
talkos kovai prieš socialis
tus, tautininkai atgaivino 
nupuolusį savo “dešiniųjų 
brolių” vardą, padėjo jiems 
atsistoti'pryšakyje visupme- 
nės ir pagalios turėjo patįs 
nusilenkti jiems.

Šiandie musų politikoje 
vadovauja klerikalai. Tau
tininkai turi tenkinties jų 
pagelbininkų role.

Butų klaida tečiaus ma
nyti, kad atžagareivių įsi
galėjimas tėra vienų tauti
ninkų kaltė; Nemaža prie 
to prisidėjo ir kraštutinių e- 
lementų taktika priešingoje 
musų visuomenės dalyje.

Jeigu tarpe socialistų bu
tų gyvavusi tokia vienybė,

štai traukė prie savęs mi
nias. 1914 m. jau jie pasi
rodė esą neužginčinami va
dovai musų progresyvėje vi
suomenėje, ir juo tolyn, tuo 
jų įtaka vis labiaus augo. 
Rusijos revoliucija ir pas
kui revoliucijų banga visoje 
centralėje Europoje stumte- 
stumė minias prie socialis
tų.

Šitokiose aplinkybėse tau
tininkų nusmukimas į deši
nę butų dar labiaus sustip
rinęs socialistus; minios, ku 
rios pirma ėja paskui tau
tininkus, butų prisidėjusios 
prie socialistų — jęigu patįs 
socialistai butų laikęsi seno
joje savo pozicijoje. >

Bet socialistai suskilo. 
/Kraštutiniai elementai jų 
tarpe ėmė krypti į smulkiai- 
buržuazinio radikalizmo vė
žes. Ėmė anarchistuot, ė- 
mė skelbti bolševizmą, suar
dė Lietuvių Socialistų Są-i 
jungą, įnešė suirutę į kitas 
kairiąsias organizacijas — 
ir judėjimas nupuolė.

Tie kraštutiniai elemen
tai, kada jie pradėjo savo 
pragaištingą darbą, skelbė, 
kad jie veikią darbininkų 
minių interesuose. Savo už 
puldinėjimus ant kitaip ma
nančių socialistij jie vadino 
“klesinio susipratimo gilini
mu” ; atmetimą socialistų 
taktikos ir programo jie siu 
lė, kaipo “revoliucinę idėją”, 
ir tikrino, kad minios tuo
jaus bus “su mumis”.

Tos minios betgi nenuse
kė paskui kraštutiniuosius. 
Kurį laiką jos buvo bepra- 
dedančios užsiinteresuoti 
“naujos” rųšies “revoliucio
nieriais”, bet netrukus atša
lo prie jų, pamačiusios, kad 
jie nieko nesugeba, kaip tik 
tai šaukti ir kitus niekinti.

Ir ką mes dabar matome? 
Smarkuoliai, atsimetusieji 
nuo socialistų ir sutverusie
ji savo “partiją”, jau nebe
drįsta nei prisipažinti prie 
jos. Socialistų-gi organiza
cija susilpninta. Jų prita
rėjų skaičius sumažėjo, žmo 
nės, kurie butų galėję ateiti 
prie socialistų, šiandie arba 
riemia dešiniuosius, arba sto 
vi nuošaliai nuo visuomenės 
judėjimo.

Dešinieji naudojasi. Už 
tai jie gąli žymiam laipsny
je padgkavot “tikriems savo 
liucidnieriams”, “komunis
tams”.

Kokios valdžios 
reikia Lietuvai.

Dabartinė, atžagareiviška 
ligi kaulo smegenų, Lietu
vos valdžia, yra netikusi: su 
tuo sutiks kiekvienas pro
taująs ir padorus žmogus. 
Bet kokia valdžia tiktų Lie
tuvai?

Išrišti šitą klausimą mes 
čia, žinoma, nemėginsime, 
nes esame pertoli nuo Lie
tuvos, idant galėtume nus
pręsti tokį painų dalyką. 
Bet pagvildenti jį nekenks.

Klausimas valdžios, kaip 
ir kiekvienas politinis klau
simas, priklauso nuo aplin
kybių. Tokia-pat valdžia 
vienose aplinkybėse gali bu 
ti gera, o kitose bloga. Todėl 
tiktai tikras žinojimas esan 
čių Lietuvoje aplinkybių duo 
tų galimybės be klaidos pa
sakyti, kokia valdžia butų 
tinkamiausia jai.

Spręsdami tečiaus pagal 
tą, ką mes žinome apie pade 
tį Lietuvoje, mes drįstame
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manyti, kad Lietuvai ne tik 
tai netinka dabartinė josios 
valdžia, o ir netiktų “tarybų 
valdžia”, kurios geidžia jai 
kaikurie elementai.

Dabartinė Lietuvos val
džia trukdo liaudies jiegų 
plėtojimąsi: slegia darbiniif- 
kų organizacijas, persekio
ja darbininkų spaudą, varžo 
piliečių teises ir laisvę. Ji 
taip elgiasi todėl, kad ji, 
neatstovaudama liaudies, bi 
josi jos. /

Lietuva tečiaus gali atsi
stoti ant kojų tiktai liau
dies — darbo žmonių — pa
stangomis. Spausdama liau 
dį, valdžia paraližiuoja jo
sios gyvybę. Ilgai ji taip ne 
galės daryti, nes šalis dėl 
savęs apsaugojimo turės pa
sipriešinti tokiai valdžiai ir 
tokiai politikai.

“Tarybų valdžia” irgi ne
patarnautų Lietuvai dabar
tinėse aplinkybėse, nes, vie
na, elementai, kurie turėtų 
sudaryti ją, nėra pakanka
mai stiprus politiškai, idant 
pajiegtų valdyt šalį; antra, 
tokia valdžia iššauktų dide
lę neapykantą svetimose vai 
stybėse, ir jos darytų jai vi
sokių kliūčių. O Lietuva y- 
ra menka eiti prieš pasaulį.

Daugelis žmonių todėl sa
ko, kad Lietuvai reikia turė
ti “koalicinę valdžią”; ir ši
taip manydami, jie turi ome- 
nėje valdžią, panašią į tą, 
kokia buvo pirm Galvanaus
ko kabinėto, t. y. valdžią, su
darytą iš visų partijų atsto
vų.

Kodėl tečiaus neatsilaikė 
koalicinis Sleževičiaus kabi
netas? Jisai susidėjo iš vi
sų partijų atstovų, vienok 
puolė; ir ne tiktai puolė, o 
ir beveik nepaliko gerų dar
bų po savęs.

Jam nesisekė veikti ir ji
sai heatsilaikė kaip tik dėl
to, kad visos partijos daly
vavo jame. Atžagareiviai 
tempė valdžios politiką į vie
ną pusę, socialistai ir pirm
eiviai tempė į kitą pusę, o 
darbas stovėjo ant vietos — 
lygiai kaip toje pasakoje, 
kur lydeka, vėžys ir gulbė 
mėgino vežti vežimą.

Kartot tokius eksperimen 
tus nėra prasmės. Jisai pa
rodė aiškiai, kad pasekmin
gam valdžios veikimui rei
kia vienodesnio jos sąstato. 
Atžagareiviai (“krikščionis- 
demokratai”, “pažangiečiai” 
ir panašus) negali veikti 
kartu su socialistais ir tik
rais demokratais.

Vieni atžagareiviai gali 
veikti; bet jų veikimas neša 
pragaišti šaliai. Vieni soci
alistai ir artimi jiems žmo
nės taip-pat galėtų veikti; 
ir tik jie sugebėtų duoti ša
liai tokių reformų, kurios 
padėtų tvirtą pamatą spar
čiam šalies plėtojimuisi. Bet 
čia susiduriame su pajiegos 
klausimu. \

Atžagareiviai dės visas pa 
stangas, kad valdžia netek
tų darbo žmonių atstovams,. 
Šitą klausimą gali išrišti tik 
tai kova.

Jeigu Amerikos lietuviai 
darbininkai smarkiai parom 
tų Lietuvos darbo žmones, 
tai jie greitai laimėtų. Bet 
jeigu jie vis elgsis taip, kaip 
dabar, tai Smetonos-Galva- 
nausko kompanija dar gali 
ilgai kankinti Lietuvą — iki 
jai pritruks kantrybės.

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

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Tnie translation tiled wilh the post- 
rnaslcK ai Chicago, III. Fcb. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Belmontas—talkininką įnagis.
IFederuotos Spaudos žinia]

BERLINAS. — Rusų sovietų 
valdžia pasiuntė Vokietijai uo
lų, kurioj sakoma, kad kon
centravimas vokiečių kareivių, 
gTįžtanČių iš Pabaltos kraštų, 
tam tikruose koncentracijos 
punktuose Rytų Prusnose tik
slu pradėti pavasarį naujų puo
limą Rusijos, esąs toks žygis, j 
kurį negalima kitaip žiūrėti, 
kaip tik į nevidoningą Rusijai 
Vokietijos pasiryžimų. Del to 
reikalauja pasiaiškinimo.

Bbrlino laikraštis Exprcss, 
kalbėdamas apie tą notų, sako, 
kad tasai vokiečių kareivių kon 
centrą vilnas tapęs padarytas su 
lig alianlų komisijos įsakymu, 
o todėl soVietų valdžia turinti 
dėlto kalbetics su alianlų komi
sija, o ne su Vokiečių valdžia, 
kuri tik los komisijos įsakymą 
pildžius.

Tuo tarpu, jeigu kas norėtų 
dar daugiau išrodymų apie lai, 
kad Vokietija ėmė dalyvumo 
karėj prieš sovietų Rusiją, tatai 
gali pamatyti iš iškeltos aikštėn 
Bcrinouto', to “Pabaltos avan
tiūros” lyderio, telegramos šių 
stos jo Vokiečių valdžiai, kurioj 
jis aiškiai pasisako, kad jis bu
vęs ne tik alianlų įnagis, bet ir 
jų pilnai užtikimas draugas.

Militaristai atvirai simpati
zuoja Bermontui ir lig šiol rė
mė jį visais galimais budais.

True translntlon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Fcb. 20, 1920 
is requlred by the net of Oct. 6.1917

Belgijos Socialistą partijos 
tarimai.

’« l:
fV'ederuotos spaudos žinia]

BRUSELIS. Ką tik laiky- 
toj Belgijos socialistų partijos 
konvencijoj tapo nustatytos są
lygos, kuriomis; socialistų par
tija apsiimsianjj veikli bendrai 
su liberalai? parlamentinėj ak
cijoj. Po ilgų diskusijų tokių 
kompromisų su liberalais klau
simu,—kompromisų, idant ben
dra akcija laimėjus šaliai bū
tiniausių reformų, bendras vei
kimas su liberalais gabaus už
giriu 1400 balsais prieš 152. Są
lygos, kuriomis socialistų parti
ja nutarė taikyties su kabinetu, 
tokios:

Demokratizavimas šalies ap
saugos.
' Visuotinės lygios balsavimo 
teisės.

Panaikinimas visai, arba de
moralizavimas senato.

Antdėjimajs naujų mokesčiu 
ant. turto ir nuosavybių, kad 

pa taisius finansinę situaciją.
Teikimas pašalpos bedar

biams iki įsteigsiant valstybės 
apdraudą nuo nedarbo.

Valstybės rupinimas namų 
žmonėmis.

Įsteigimas teises streikuoti ir 
kilų darbininkų teisių.

Įvedimas aštuonių valandų 
darbo dienos.

Nustatymas kainų anglims.
Nacionalizavimas kasyklų, vi- 

sųpirmiausia tų, kurios dabar 
nedirba.

Reforma mokyklų sistenios ir 
pakėlimas visuotinio žmonių 
švietimo.

True translation filed wtth the post- 
niastcr at Chicago, III. Fcb. 20, 1920 
is rcąuiręd by the act of Oct. 6,1917
Anglijos darbininką protestas.

[Federuotos spaudos žinia]
LONDON. — Kadangi Angli

jos valdžia ėmė būriais atleisti 
dirbusius valdžios įstaigose pa- 
tyriisins darbininkus, vyrus ir 
moteris, ir pavaduoti juos ne
patyrusiais žmonėmis, organi
zuotieji darbininkai pakelė aš
trių protestų. Priimamos re
zoliucijos, kuriose reikalauja
ma, kad visose industrijos ir 
profesijų vietose butų statom į 
tik pilnai kompelentiški darbi3 
ninkai, tiek vyrai tiek moters, 
su tolygiu užmokėsimi.

Time translation filed with the post- 
imistor at Chicago, 111. Fcb. 20, 1920 
hs regulred by the act of Oct. 0,1917

Prieš monarchistus.
[Fedcruotos spaudos žinia]

V1ENNA. ♦— Vielos pentrali- 
nė darbo taryba atsišaukimą, 
kuriuo perspėja kaip savo na-, 
i^us taip aplamai žmones nuo 
monarcliistų ir reakcijos pavo
jaus. Atsišaukime sakoma:

“Saugokitės nuo reakcijos 
pasikėsinimų! Saugokitės nuo 
Vengrijos kontr-revoliucinių 
intrigų! Bukite kiekvieną valau 
dą prisiruošę stoti kovon už re-( 
ftpublikojS išlaikymą prieš des- 
potines praeities galybes!”

L.D.L.D. Reikalai.
KOVOKIME SU LDLD 

PRIEŠAIS.
.... O •»

Pradėjus taip vadinamiems 
“komunistams” ardyti Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ją ir demoralizuoti jos narius, 
visos draugijos veikimas laiki
nai liko suspenduotas. Mat, ši 
staigi ir netikėta aūdra, kuri pa 
lietė musų organizaciją, tiesiog 
daugelyje musų narių nupuldė 
dvasią ir atome norą tolinus dar 
buolies ir stiprinti šią organi
zaciją.

Viena LDLD. narių dalis, los 
kalostrofos netikėtai užklupta 
ir neturėdama vilties prieš ją 
atsilaikyti, pasidavė žiauriam li
kimui ir nuėjo tuo pragaištin
gu keliu, kuriuo ją vadai nuve
dė.

Amtroji-gi dalis, kuri tai pra
gaištingai politikai nors ir ne
pritarė, bet neturėdama liek 
drąsos ir pasišventimo, kad prie 
šų antpuolį atrėmus, nuleido 
rankas ir pasitraukė iš kelio, 
^isai neatsižvelgdami į tai, ko
kis likimas musų organizaciją 
patiktų.

Tečiaus, neatsižvelgiant į tuos 
lengvatikius musų narius, kurie 
davėsi tiems agitatoriams suvi
lioti ir galų gale paliko reakci
jos aukomis; neatsižvelgiant ir 
j tuos narius, kurie šiame kri- 
liškiausiame momente nuleido 
žemyn rankas, palikdami mintų 
organizaciją apveizdai augščiau 
siojo, vis dėlto atsirado būrelis 
darbščių ir energingų draugų, 
su P. Grigaičiu, S. Micbelsonu, 
K. Liutkum ir kitais priešakyj, 
kurie netik nesusidėjo su tais 
nešvarios rųšies agitatoriais ir 
nenuėjo tuo pragaištingu keliu, 
kuriuo nuėjo Petriką, Stepona
vičius ir kiti LDLD. vadai, bet 
su didžiausiu pasišventimu pa
siryžo ginti musų organizaciją 
nuo visokių užpuolikų.

Ne kartą tiems draugams te
ko nukentėti įvairių šmeižimų 
ir užpuldinėjimų iš priešų pu
ses; ne kartą jiems buvo užme
tama pasisavinimas LDLD. tur
to ir visa eilė kilų niekuo nepa
matuotų priekaištų buvo daro
ma, bet, ačiū savo pastovumui 
ir tvirtai pozicijai, jie mokėjo 
nuo visų tų užpuolimų apsiginti 
ir išlaikyti savo rankose LDIJ). 
vairą, kurį jų priešai norėjo 
jiems išpiešti*

Ir štai, ačiū tų draugų pa
sišventimui šioje kovoje, musų 
organizacija liko išgelbėta nuo 
galutino jos iširimo ir jau pra
deda ineiti į tas pačias vėžes, 
kuriomis ji buvo vedama nuo 
pat jos gimimo dienos.

'Pieša, negalima dar džiaug
tis ir sakyti, kad kova su LDLD.
priešais jau galutinai laimėta; 
negalima dar džiaugiies ir sa
kyti, kad LDLD. jau liuosa nuo 
visokio jai gresiančio pavojaus 
ir ateityje galės vykinti savo 
plonus niekcŲo nekliudoma, — 
tai butų perdaug ankstybas mu
sų džiaugsmas, kuris galėtų iš 
eiti mums patiems ant nenau
dos. Kova su LDLD. priešais 
dar nei kiek nesumažėjo; ji 
kaip ėjo, taip ir eina visu savo 
smarkumu. Ir kad ją laimė
jus, reikės mums padėti daug 
triūso, spėkų ir pasišventimo.

Antraip vertus, mes negali
me nei norėti, kad tas mažas 
būrelis draugų, taip lengvai šią 
kovą laimėtų; tai negalima, ir 
tai ne jų vienų darbas. Mes ga
lime tiems draugams padėkoti 
vien užtai, kad jie iš anksto per- 

mate priešų užtaisytas žaban
gas, ir netik patįs į juos nepa
kliuvo, bet kartu apsaugojo ir 
musų organizaciją; gi galutinas 
šios kovos laimėjimas ir užtik
rinimas LDLD. laimingos atei
ties priklauso nuo musų visų.

Taigi, draugai ir drauges, 
LDLD. kuopos ir atskiri nariai! 
Jei mes norime, kad musų or
ganizacija augtų, stiprėtų ir ne
štų darbo žmonėms dvasiško 
peno, kokio ji nešė per kelis 
pastaruosius savo gyvavimo 
metus; jei mes norime, kad mu 
sų organizacija neiškryptų iš 
tiesos kelio, bet eitų tomis pa
čiomis vėžėmis, kuriomis ją ve
da jos konstitucija; jei mes no
rime, kad musų organizacija ir 
ateityje butų viena artimiausių 
LSS. sandraugių ir įprigelbėtu 
jai skelbti šviesos spindulį tam
sių minių tarpe, leisdama nau
dingų darbininkams knygų, jei 
pagalios, mes norime, kad mu
sų organizacija nepakliūtų į jos 
priešų rankas*ir netaptų įran
kiu priešda rbininkiško judėji
mo, kokiuo dabartiniai jos ne
vidonai nori padaryti, tai visi 
stokime į kovą su tais darbinin
kų kftiidintojais, kurie per savo 
apjakimą netik patįs iškrypo iš 
tikro kelio ir atsidūrė pelkėse, 
bet dar nori ir musų organizaci 
ją šunkeliais nusivesti. Neleis
kime jiems to padaryti! Stoki
me prieš juos į atvirą kovą, ir 
stokime dabar; kol dar ne per- 
vėlu.

Tiesa, daugelis kuopų jau pr 
malė vilingų žabangus, į ku 
riuo-s jie nori įtraukti musų or
ganizaciją, ir subruzdo ją gel
bėti: vienos kuopos jau susi
tvarkė — persiorganizavo, kitos 
tvarkosi, trečios rengiasi persi
organizuoti; bet toli gražu dar 
ne visos kuopos tai padare; tū
los vis dar tebesnaudžia ir žiu
ri pro pirštus, tųrsi laukdamos 
ko tai. Laukti ir žiūrėti pro pir
štus, ypatingai dabartiniu mo
mentu, kuomet musų organiza
cijai gręsia didžiausis pavojus, 
reikštų nedovanotiną nusidėji
mą prieš darbininkų reikalus. 
Nes jeigu pavyktų priešams pa
smaugti musų organizaciją, tai 
vien tik dėl to, kad didžiuma 
LDLD. kuopų ir narių snaudė.

Todėl, draugai ir drauges, 
gana snausti ir žiūrėti pro pirš
tus, kuomet nuožmus priešai ap 
niko musų organizaciją ir be 
pasigailėjimo ją drasko! Gana 
sėdėti rankas, sudėjus ir laukti 
ko tai nežinomo! Visi turime 
stoti į darbą. Mes turime dary
ti taip:

(1) Visos los kuopos, kurios 
jau persiorganizavo, bet jų tar
pe randasi dar keliatas suko- 
munislėjusių gaivalų, kurie tru
kdo kuopos veikimą ir laužo 
LDLD. konstituciją, privalo iš
braukti juos laukan ir jų surašą 
— vardus ir pavardes — pri
duoti LDLD. laikinam centro 
sekretoriui žeminus paduotu 
antrašu.

(2) Visos los kuopos, kurios
yra ištikimos LDLD. konstituci
jai, bet per savo neapsižiūrėji
mą pasidavė sukoniunistėjusių 
bosų įtekmei, tuojaus privalo 
klaidą atitaisyti ir, susitvarkius 
priduoti visas smulkmesnas 
LDLD. laikinam centro sekreto
riui. .

(3) Jeigu kuopose, kurios iš
sižadėjo LDLD. konstitucijos ir 
nuėjo su komunistais, randasi 
bent penki nariai, kurie nešuliu 
ka su komunistų politika, tuo
jau privalo nuo jų atsiskirti ir 
suorganizuoti tikrą LDLD. kuo
pą po tuo pačiu numeriu, kokį 
kuopa turėjo.

(4) Visi tie nariai, kurie sutin 
ka su dabartine LDLD. konsti
tucija, bet delei mažo skaitliaus 
savo pritarėjų negali kuopą per
organizuoti, tuojaus privalo pa
lis persikelti i vieną iš artimiau
sių jau persiorganizavusių ar
ba pasirengusių persiorganizuo
ti kuopų ir bendromis spėkomis 
varyti pradėtą darbą pirmyn. 
Bet jei nesiranda artimoj apie- 
linkej (persiorganizavusios kuo
pos, tai tokie nariai gali laiki
nai palikti pavieniais ir apie tai 
pranešti LDLD. laikinam sekre
toriui. (Jeigu jų yra bent 5, jie 
gali naują kuopą tverti).

)

(5) Visos tos kuopos, kurios 
jau persiorganizavo ar rengiasi 
persiorganizuoti, o taipgi ir pa
vieniai nariai, tuojaus privalo 
užsimokėti narines mokestis už 
šiuos metus po $1.00 nuo kiek
vieno nario ir pinigus kartu su 
užsimokėjusių narių vardais ir 
pavardėmis prisiųsti laikinam 
centro sekretoriui, išperka n t 
money orderį iždininko drg. K. 
Liutkaus vardu.

Negana to, kiekvienos kuopos 
ir kiekvieno atskiro nario did
žiausia pareiga — kuoplačiau- 
sia aiškinti savo draugams ir 
pažįstamiems pragaištingą “ko
munistų” politiką, nurodant tik 
roję šviesoje, kokis didelis pavo
jus gręsia musų organizacijai, 
jei ji galutinai pakliūtų į “ko
munistų” rankas. Ir jei tik 
mes visi imsimės darbo ir dirb
sime su tikru pasišventimu, tai 
užtikrinu, kad trumpoje ateity
je susilauksime gerų pasekmių 
ir tada galėsime pasidžiaugi i 
savo darbo vaisiais.

Tbdcl, draugai ir draugės, 
dar kartą aš į jus atsišaukiu: 
stokime visi j darbą ir dirbkime 
su tikrli pasišventimu. Juo uo
liau dilgsime, tuo greičiau su
sitvarkysime. O juo greičiau su 
silvarkysime, tuo greičiau musų 
organizacija atsistos į normales 
vėžes ir pradės vėl dirbti tą pra 
kilnų darbą — leidimą naudin
gų darbininkų k lesai knygų, ko
kį ji dirbo per kelis pastaruo
sius savo gyvavimo metus.

Nenusiminkime, draugai ir 
Iraugės, tuo, kad musų priešai 
iš dalies pavyko uždėti savo le
teną ant musų organizacijos ir 
laikinai sudemoralizuoti dalį 
narių, nes nusiminimas nieko 
negelbės; bet parodykime jiems, 
kad mes mokame ginti savo or
ganizaciją ir kad teisybė visuo
met ima viršų.

Jei jums, draugai ir draugės 
yra kas neaišku, ar nesupran
tama šioje kovoje, kreipkitės į 
Laikinąjį Centro Komitetą, o 
šis suteiks jums visas informa
cijas ir nurodys, kas reikia da
ryti.

i LIMA). Laikinojo Centro Ko
miteto antrašai: Pirmininkas
— J. M. Endžiulis, Gcn. Delive- 
ry, Hartford, (Lomi. Sekretorius
— M. J. Iškauskas, 363 Grand 
St., Jersey City, N. J. Iždininkas
— K. Liutkus, 131 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Tad į dačbą, draugės ir drau
gai!

M. J. Iškauskas.
LDLD. Laik. Sekretorius.

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

KAZIMiERAS Gugis
ADVOKATAS

Verta visokius reikat««, kaip krirninaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Dura 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

>323 S. Halsted St
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

int-IS Unity Bldg.
Tel. Centrai 4411

A. PKTRATI5 j <•. FABIJONAS

A. PETRATIS M ,$0.
Mortgage ; Bank ' j 

REAL ESTATE-INSURANCE l^| 

European AmericaIi Bureau 
Siunčia Pinipų» Parduoda Laivokortes

NOTARIJUŠAS ‘■-'"■ '.'‘i 

3249 So. Halsted Street. Chicago.
Telephonb Boulkvard 611 [aJ

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wi8hington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

v

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. llaisted St. Chi<avo,JHb
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I DATRIJOTIZMAS 
| * Pačeduman tnn būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, LA.

Pbone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

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

giiiffliiiiiiiHimiiiiiiiiiiBffl

NAUJIENOS, CKIcagp., I1L - -- ----------------
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

peš) kortelės.

bilietą ir asmens paliudijimą 
Tokiais lipdymais gali Ibuti: pa-

lodei lietuvių saį įr iįudymai išduoti vietos mi 
atstovai Rygos miesto durnoje, Ucijos arl)u K»mendnntų,
kun.: Jonas Latviu ir A. Žvied- 
ris prieš Kalėdas pareiškę savo 
protestą prieš miesto valdybos 
elgimąsį išėjo iš miesto dūmos 
ir iš jos komisijų. Savo prieg- 

i landą kun. J. Latvis ketina iš 
Rygos iškelti Lietuvon, Joniš
kio parapijon, kur nuvažiavo 
samdyti vieną dvarą.— (“V-bė”)

Vyriausiojo Karo Vado įsaky
ta visiems važiuojantiems gelž- 
keliais turėti su savim doku
mentus rodančius asmenį ir 
.tuos dokumentus rodyti kasoje 
perkant gelžakelių bilietus, kont- 
.rolieriams vagonuose paklau
sus. Išeiti ir įeiti į gelžkelio 
stoties platformą leidžiama tik 
asmenims, turintiems gelžkelio

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

Pirtniausieji ženklai esti: u 

jautimas didelio nuovargio. Prašalinimuf ligos, labiausiai pata- 
i ‘ 2 2__ 2_ _ 2.2, 2. ___ „ 22______2— .2_
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens.

savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausioj! ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaroj?, galvos ir raumenti, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalininiui ligos, labiausiai pata
riamo, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Sevcros Antiscpsoliu, 
vartodamas vienų jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi Šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Sevcros Plotkeles 
nuo Grifo irPerŠalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo sios < 
nujos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. F__ _
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

, šios 
ios epide- 

Parsiduoda 
r

taksų.
ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapids, Iowa.

Cor°na^

Flor de

MELBA
77ie Cigtir Supreme

At the price flor de MELBA is 
better, bigger and tnore pleasing 
than any mild Havana cigar!

\ CORONA OR 1 C OTHER S1ZIS
►y Selkc tos size I Vr Differen t Prices • 
/ Ask your dealer for your favorite size.

J lt your dcaler can’t supply you.vvrite us.

I. LEWIS CIGAR MFG CO Newark.N.J. 
Largest Jndependent Cigar Factory in theV/orld.
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- 1 2 3 4 3 * 
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JUNK - DECEMBER
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- - 1 2 1 4 t 
4 7 • 9 10 11 12 
11 14 1S 16 17 18 19 
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...................12 3 4 
1 < 7 • • 10 11 
12 13 14 19 16 17 16 
19 20 21 22 2i 24 29
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vo
kiečių išduotieji pasai su foto

grafijomis. Svetimų valstybių 
pavaldiniai turi turėti ant savo, 
dokumentų visą arba htslkto-ą

Bus paskelbta kaikurios gelž- 
kelio stotys ir rajonai, kuriuose 
važiuoti pašaliniams Žmonelių 
bus galima tik Generaliniam 
Štabui leidus.

' Asmenys negyvenantys Kau
ne arba negalintys atvykti Kau
nan gali kreiptis su prašymais 
dėl leidinių j vietos komendan 
Uis. - (“V-bė”)

GRĮŽO INŽINIBRIS T. NA
RUŠEVIČIUS.

Gruodžio, 30 d. parvažiavo 
iš Paryžiaus į Kauną buvusios 
Taikos Konferencijos Delegaci
jos [pirmininko pavaduotojas, 
inž. Tomas Naruševičius.

LIETUVIAI BELAISVIAI 
GRĮŽTA Iš FRANCUOS.

Lietuvių belaisvių, likusių 
Francijojc dalis, galinti važiuo
ti savo pinigais, jau yra iškelia- 
vusi Lietuvon. Tokių esą apie 
700, daugiausiai prūsų lietuvių.

Belaisviai Lietuviai 
Lotaringijoje

Adomas Norbutas, 2050 W. 
-th st., Chicago, gavo nuo 
inčių Lotaringijoj belaisvių

šių metų sausio 25 dieną:
Brangus tautieti p. Norbulai! 

Ačiū labai, kad tamstos neuž
miršote musų esančių svetimoj 
šalyj belaisvių. Tamsta savo lai
ške, kurį gavome sausio 24 d. 
klausi, kiek musu čia belaisvių 
yra ir iš kur paeina, 
paduodame sąrašrą:

Stasiulis Antanas, 
miest., Telšių pavieto.

černiackas Jonas, 
miesto, Zarasų pav,

Madeliauskas Antanas, Gulbi
nų viensėdžio, Panevėžio pav.

Žukauskas Juozas, Berčiūnų

Navarėnų

Salako

Dailiųjų 
Kalendorių 
Dirbtuve

Įsteigta NAUJIENŲ Bendrovės

Padaro daliausius kalendorius — sieninius dvylikos pus
lapių, penkosdešimts dviejų puslapių, kalendorius su vienu 
spalvuotu paveikslu užpakalyj ir kitokius.

Paveikslai galima pasirinkti iš pavyzdžių arba specialiai 
užsisakyti Dailiųjų Kalendorių Dirbtuvėje nupiešimui, idant 
pilnai atsakytų savo tikslui.

Sieninis kalendorius biznieriui yra 
geriausias pasiskelbimas. Užsisakyki
te kalendorių 1921 metams išanksto —

Trembelis Bronis, Tauragnų

:.«i.95

1.95

■

MEILĖ IR 
DAILĖ

knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$i.oo. Reika
laukite ’ pas:

A. Margelis, 

2023 St. Paul Avi.
Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kitę: dolerį 
laiške, ar mo- 
ney order’į.

Puikus 2 į 1 kalendorinis laikrodėlis, tik $8.45
Galų gale mes padarėme galimu gauti 

jums praktišką, gerai laiką rodant] ekono
mišką laikrodėlį tik už $8.45.. Kam mokė
ti daugiau, kuomet musų 2 i 1 laikrodėlis 
tarnaus taip gerai, kaip ir brangus laikro
dėlis. Su musų 2 j 1 laikrodėliu jus ne
reikalausite kalendoriaus, viena rodyklė 
parodys jums mėnesi, dieną net ir mė
nesio besikcitimą, šalę rodomų valandų, 
minučių ir sekundų.

Viršeliai yra stiprus ir gražiai užbaigti, 
vidutinio didumo. Mechanizmas padarytas 
geriausio plieno ir nikelio ir turi tikrus 
akmenis, todėl teisingai rodo laikų. Delei 
tos vpriežasties yra vartojamas mechani
kų, gelžkelio darbininkų, inžinierių — 
žmonių, kurie žiuri laiką. Kada turėsite 
musų 2 į 1 laikrodėli pertikrins jus, kad 
jus gaunat tų ko jus reikalavote. Mes gva- 
ranluojame musų 2 Į 1 laikrodėlį už 25 me 
tus.. Jeigu jus mokėsite $25„ jų.s negau
si! geresnio laikrodėlio negu musų.

Pasinaudok šia proga kol mes galime parduoti keletą šimtų laikro
dėlių šia labai nužeminta kaina, lodei kad mes norime jus įtikinti. At
minkit, kad mes duosime jums tikrą laikrodėlį, bet ne pamėgdžiojimų...

Jeigu jus užsisakysit dabar, mes duosime jums DYKAI paauksuotą 
lenciūgėlį ir gražių špilkų. Nesiųsk pinigų iš kalno tik iškirpk šį ap
garsinimą, parašyk savo vardą ir adresą aiškiai,, įdėdamas $1.00 rankpi
nigių, o kitus užmokėsite, kaip atneš laikrodėlį. Rašyk tuojaus:

UNIVERSAL SUPPLY CO. De/t. 8.
1574 Milvvaukee Avė., v Chicago. 111.

sod., Panevėžio pav.
ŠtackeviČia Ignas, Drisvetų 

miest., Zarasų pavieto.
Gužautskas Jonas, Kauno m.
Vaitkunaitls Edvardas, Vir

baliu miest., Vilkaviškio pav.,

Ribickas Simanas, Kunigiškių 
sod., Ukmergės pav.

Elžbutis Aleksandra, Gruzd
žių miest., Šiaulių pav.

Vilenkevičius Antanas, Ni- 
kolajevkos, Suvalkų pav.

LesinavlČia Mykolas, Galnis,

Trabių 
Vilniaus

j Klovas Petras, Trečio n i ų, Pa
nevėžio pav. 1

Menikauskas Antanas, Gulbi
nų, Panevėžio pav.

I čeberiakas Vincas, Kaitanti* 
iių dvaro, Švenčionių pav., Vil
niaus rėd.

I Mingela Celestinas, Staigių, 
Telšių pav.

Stančis Antanas, 
miest., Ašmenos pav

I rėd.
Petravičius Jonas, Talaikių, 

Trakių pav., Vilniaus rėd.
želkauskas Vladas, Valožinų 

m., Ašmenos pav., Vilniaus rėd.
Daunis Pranas, Kinkių, Šiau

lių pavieto.
Erikins Juozas, Sėdos miest.,

Telšių pav.
Burauskis Pranas, Varniškių, 

Vilniaus pav.
Tamaliunas Juozas, Vilkaviš

kio pav., Suvalkų.
Navikauskaitė Ona, Prienų 

miestelio, Suvalkų.
Burba Antanina, Radviliškio 

m„ Šiaulių pav.
Lapaičiutė Barbora, Kauno 

miesto.
Navickas Petras, Salako mie

sto, Zarasų pav.
Tiek yra musų lietuvių ir 

lietuvaičių belaisvių šioj apie-

Dabar esame kaip ir laisvi, ir 
kai likome laisvi, daugelis ki
lų išvažiavo toliau į Pranei ją 
darbo j ieškot i. Nors nutoų 
prancūzai ir neužkenčia, bet nie 
ko negalima daryti, gyvas že
mesne nelįsi. Prancūzai sako: 
“šalin svCtimtaučidi, jus mums 
gyvenimą gadinai!” Taipogi ke
letas belaisvių lietuvių išvažia
vo į Lietuvą, bent tie, kurie tu
rėjo kelis grašius kelionei.

Mes čia likusieji Lotaringi
joj esame rusų karo belaisviai, 
vokiečių atgabenti iš Lietuvos 
prie spaudžiamų darbų. Kai-ku- 
rie yra su šeimynomis — su 
žmonomis ir vaikais. Atvežė 
mus pačion paprontėn, po pa
čiomis kulipkomis. Reikėjo 
dirbt sunkiausius darbus gele
žies kasykloje ir laikė taip ly
giai, kaip ir karo belaisvius. 
Penėjo mus tik vienais griež
čiais, duona buvo irgi kepta iš 
grieščių. Dabar esame neva lai
svi, bet gyvenimas musų blo
gas. Dirbame sunkiausi darbą 
kasyklose už visai mažą mokes
nį, todėl negalime pramisti patįs 
apdengti vaikus^- ir savo žmo
nas. Viskas nesvietiškai bran
di. Taippat yra pas mus kele
tas jaunų mergaičių, be gimi
nių, be tėvų; neuždirbdamos pa 
Rankamai pragyventi, jos skur
sta kliniškai ir doriškai.—Su

Dailiųjų Kalendorių
Dirbtuve

[Naujienų Bendrovės]

1739 South Halstęd Street 
Chicago, Illinois
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Petras Navickas, pirmm.
Antanas Stasiulis, sekret.

Musų adresas toks: Lietuvių 
Komitetas, 15 rue de Costeln.au, 
N ii vą nge, Alsace-Lorraine,
France.

Į An.l to palies laiško, apačioj 
yra dar toks prierašas:]

mėlo kiek-nors mums padėti. 
Gal parinktumėt nuo savo drau 
gų pinigų, kad mes galėtume j 
savo tėvynę sugrįžti. Stengtu- 
mes kaip nors jums už tokią

iš'.

ČEVERYKAI 
$4.95

Tvirtai pasiūti 
iš veršio odos, 

su šniūreliais 
ar guzikais, il
gai laikys. Good
year padai; dy
džio nuo 1 iki 

5Mų specialės 
vertės už $4.95.

Vyrams E & 1
Perfecto Marškiniai -
Nepaprastai žema kaina.
Marškiniai nepaprastos ver

tės .inedegų, varsų, paternų, 
pritikimo ir darbo. Jie yra 
geriausiu išdirbiu žymiausių 
Amerikos marškinių siuvėjų. 
Padaryti iš madraso audeklo, 
puikaus perkelio ar kitokių 
drobių gražios mados, su dvy- 
linkais franeuziškais mankie- 
tais ar kietais, dydžio nuo 13 
iki 19, specialės 
vertybės už ....

Fiber šilkiniai 
marškiniai

E. ir WČir Perfecto marški
niai didelės nešiojamos vertės 
Fiber šilko įvairių varsų ir 
dryžių. Negligee stiliaus su 

dvilinkais minkštais niankic- 
tais, labfti didelės $O EA 

vertės už w wU

Motery Batukai 
$5.85

Gružus, madingi ha 
tukai, puikaus darbo. 
Afrikoniškos rudos ar 
juodos odos. Liftas ar 
angliškos vaikščiojii 

nu i kulius. Lankstus 
padai. Visokio dydžio 
dėl subatos $E QE 

už porų 0.00

Vyry puikiausios 
kokybės ilgieji gu

miniai batai.
Padaryti geriausiai ga

limu budu iš storos gu
mos, sulig valdžios nužy
mėjimais; nepaprastai 

tvirti, neperleidžia drėg
numo, dvigubais keliais.

Garsios “HipresS” ko
kybės. padarytos B. F. 
Goodrich Co. Tikrai ge

riausi ilgieji guminiai 
batai. Dydžio 9, 10, .11, 
12, 13 Subatoje $g

Laikraščiai
Tikros žinios apie Lietuvos žmonių 

gyvenimą galima rasti darbo žmonių 
reikalams pašvęstuose laikraščiuose.

SKAITYKITE IR PLATINKITE: 
“LIETUVOS ŪKININKĄ”, išeina kas 

savaitė su priedais “Jauniems”, “Že
mė”, “Sveikata” etc. Kaina metams 
— $2.00. / .

“DARBĄ”, išeina tris kartus savaitė-
Varpo Ben-vės Atstovybę Amerikoje,

Cresterfield
Cigaretai

. Du pakeliai 

dykai

su

200 už 1.65

Paskutinė diena musų 
Išpardavimo

Vyrą Apatinių .
Vyrų $1.25 marškiniai ir ke

linės, puikaus egyptiško au
deklo, eeru varsos, vidutinio 
sunkumo, dydžio 32 <>£c.
iki 46, už................ vw

Vyrų $1.51) marškiniai ir ke
pinės, didesnėmis drvžiukė- 

mis, j)amušli minkšta bovelna 
geri pasiūti ir užbaigti, dy
džio 32 iki 42. Pusmetiniame 
išpardavime $4 E
už ....................... 1 ■ 1 w

Vyrų $1.95 marškiniai ir ke
linės, storo žiemos svarumo 
vilnų, nedažytai žyli, dydžio
32 iki 46; nupiginti pusmeti- H 
niam išpardavimui $4 O E ■ 
už.................. i.od ■

Vyrų $4.50 marškiniai ir ke
linės, collins, nepaprastai sto
ri rusvi, plušo nugara, grynų 
avies vilnų, didžio 32 iki *50; 
pusmetiniame iŠpar- 
davime už .................. WaO3

v Vyrų $1.95 union siutai sto
rų dryžų, pamušti minkšta bo
velna, eeru vaisos, dydžio 31 
iki 46; musų pusmetiniame iš
pardavime $4 Efl
UŽ ........................... I .OU

Vyrų $2.50 union siutai, ne- 
pavrastai storu dryžių, pa

mušti minkšta bovelna; eeru 
varsos. Dydžio 34 iki 46. Nu
piginta musų pusmetiniatne iš
pardavime $ 1.85

iš Lietuvos
je. Mokslo, literatūros, politikos pa
žangus laikraštis. Kaina metams

uVARPĄ”, mėnraštis. Tai tąsa senojo 
“Varpo” iš Tilžės, kuris ėjo dar lie
tuvių spaudos uždraudimo metais. 
Kaina metams — $2.00.

Visus tuos laikraščius galima 
užsisakyti pas •

307 W. 30th St., New York, N. Y.

DR. M. T. STRIKOL1S

Smagiausia

Taipjau meldžiame siųsti 
mums ir tolinus laikraštį Naujic 
nas ir Keleivį, už ką visados bu
sime dėkingi.
\ Esame ištroškę visko, o lab
iausiai trokštame sugrįžti į sa
vo tėvynę Lietuvą.

— Juozas Tamaliunas.

Gydytojai! ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8t.

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

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

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

' un

<WilWįfĮ

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Putarnauju, laidotuvėse kuopi- 
glausto. Reikalo meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canal 2199.

A

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp-Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 
217 i/2 Capitol St.

Charleston, West Va.

yrišką Drapan y Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
au ncatslšaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki 345J69.

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščlau.
Vaikų siutai $5.00 ir auk&čiau,
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
to kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sumuo
tais visą dieną iki 10 vai. vak.

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

T

Costeln.au
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Prisidėk Prie Pirmutinės
Lietuvių Filmų Bendrovės

Bendroves ateitis yra šviesi ir pelninga. Duok savo 
pinigams darbo, in vesi link juos i Liet, bilmu Bendrovę. 
Bendrovės kapitalas -25JMM.00 inkorporuota Ncw York o 
valstijoje.

KIEKVIENAS PRIVALO PRISIDĖTI. Vienas šoras 
fcčnj pardavinėjimas neilgai trauksis. Nelauk, bet 

šiandien siusk pasižadėjimą kol dar nėra vėlu.
INDĖTI PINIGAI NEŠ DIDELIUS NUOŠIMČIUS.

LIETUVOS FILMŲ BENDROVES kinematografas p. 
R. Kručas jau išvažiavo Lietuvon. B. Kručas yra vienas 
iš gabesniųjų fotografų, liuosnoriai buvo instojęs į Suv. 
Valstijų kariuomenę brike didžiosios karės ir tarnavo kai
po speeialis fotografas orlaivininkystės skyriuje, ir turėjo 
su savim 21 hotograt’istus.

Ponas Kručas važinės po visą Lietuvę traukdamas jo
domus paveikslus. Trumpoji* ateityje Amerikos lietuviai 
matys ^yvą l.ivtuvij. Kas ja kurt p. Kručas nu-
Iratiklii jusli gimines ir tėviškes ant paveiksiu, ir juos at
vežtą Amerikon, prisiiiskite pilną antrašą savo giminių 
žeminus paduotu antrašu. .

Siunčiant pinigus už šorus arba reikalaujant plates
niu žinių apie Bendrovę adresuok šitaip:

LITHUANIAN FILMS CORP., Ine., 
120-121 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Rateliuose
WĘSTSIDE

Utarninko vakare, vasario 
17, buvo surengtos McCormicko 
salėj prakalbos atsilaikiusiai 
Chicagon Lietuvos Finansinei 
Misijai. Kalbėjo tos misijos 
galva "p. Vileišis, majoras Ža- 
deikis, kuli. Serapinas ir dar 
koks tai supreme korto teisėjas, 
angliškai. Visi jie kalbėjo be
veik apie tą patį reikalą—pa
skolą Lietuvai. Pirmininkavo 
p. Bagdžiunas, kurs prie kiek
vienos progos agitavo už pirki
mą Lietuvos bonų. Žmonių bu
vo gausiai susirinkę. Bonu n>.- 
sirašė pirkti visa už dešimt tuk-

siunčiu dolerių. Žinomu, buvo, 
tokių, kur ttžsirąšė po kelis, bei 
daugelis visai nesirušė. Majo
rus Žadeikis, kurs ilgiausiai kal
bėjo, smerkė komunistus ir vi
sus Inos, kur priešinas tai pa
skolai. — J. Beliaskas.

_____v___
TAI BUS DIDELE ŠVENTE.
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LILIANA
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausios 

mados iš petriną ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

vpatiškai. Valandos nuo 8 rytd 
iki 9 valandai vakare.
WH1TE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
_____  _ 8CHOOL

j So. Halsted St, Chicaga.

HERB
ARBA TA

Yra padaryta iš sumaišytu žolių 
iš Europos ir kilų šalių, šita ar
bata reguliuoja skilvio nesveiku
mus, prašalina užkietėjimą vidu
rių be skausmo, prašalina vidurių 
gasus, gelbsti virškinimų valgio, 
sukelia norų valgyti, prašalina 

galvos besisukinu), valo ir stipri
na kraujų, nuramina nervus ir 
suteikia ramų miegojimą. 'Taipgi 
yra geras prašalinimc skilvio kir
mėlių vaikams. Taipgi gelbsti mo
terų ligose.

Kaina pakeliui $1.25
Gali pirkti pas

“Stella” Drug & Herbs Co.
2076 N. Hoyne Avė.

Chicago. III. Dept. 26.

llllllllllilIlIMlIMlIM

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

Ką nė sueini, ką nė paklausi, 
ar bus Naujienų koncerte atei
nantį nedėldienį Wcst Side Au
ditoriumi*, kiekvienas atsuko 
“Žinoma; tokio koncerto jokiu 
buriu negalima praleisti.’’ O vie 
nas dar pridūrė: “Tie naujie- 
niečiai tai tikrai stebėtini žmo
nės. Jie pirmieji pradėjo leisti 
dienraštį, jie sutraukė apie sa
vo didžiausias minias žmonių, 
jie visur pirmutiniai. Jie dabar 

pirmutiniai ir lokį didelį kon
certą surengia. Chicaga gali 
džiaugties ir didžiuoties Nau
jienoms.”

Taip, jie visur pirmutiniai, 
ačiū savo milžiniškai organiza
cijai, kuri stovi už jų. Dabar 
gi Naujienos savo draugams 
rengia tokį koncertą, kokio dar 
pas Chicagos lietuvius nebuvo.

Ir visa lietuviškoji Chicaga 
kalba apie tą koncertą. “Kaip 
pasirodys p-lė Unė Babickaitė? 
.Ii taip gražiai-vaidino pereitą 

nedėldienį,” įdomauja vienas. 
‘.‘O kas toji p-lė Slranden?’’ 
klausia kitas. “Iš kur tas Char- 
kovski?” priduria trečias. “Ir 
kur Naujienos juos visus sura
do, sukvietė?” prisispiręs klau
sia dar kitas. “Nebūtų Naujie
nos Naujienomis kad jos ko- 
nors nepaprasto chieagiečiams 
nesuteiktų,” atkerta kitas.

'Taip kalbasi dabar Chicaga, 
lietuviškoji Chicaga. Ji tik lau 
kia tos nepaprastos šventės 
Naujiem' metinio koncerto ir 
baliaus. O kad kariu Naujie
nos švęs ir savo 6 nu*tų gyvavi
mo sukaktuves, lai tas tik dar 
labiau padidina įdomumą.
- Paklauskite bile vieno, ar jis 
bus Naujienų koncerte, jus bū
tinai sulauksite atsakymo:

Šiur, ir visa Chicaga ten 
bus.

Gabenimas Tono į Mylią 
už Mažiau kaip centą

Kainos už gabenimų tavorų lošė mažų rolę 
pabrangime pragyvenimo.
Kitos priežastis — karės sueikvojimas, su
mažėjimas produkcijos, nupuolimas kredi
tų —- pridėjo dolerius prie pabrangimo gy
venimo reikmenų, kuomet gabenimas tavo
rų pridėjo tik centus.

Vidutinė kaina už pervežimą tono 
tavorų vienų mylių yra mažiau 
kaip centas.

Siutas drabužių, kuris prieš karę 
parsidavinėjo už $30 buvo nuvež
tas 2,265 mylių geležinkeliu iš Chi
cagos į Los Angeles už 16 Va cento. 
Dabar pergabenimo kaina yra 22 
centai, o siutas parsiduoda už $50.

Kuinu siuto pakilo 20 dolerių 
Pergabenimas jo pakilo tik 5>/2 cento. 
Kilos transportacijos kainos įsiskaitė 
į kainų užbaigto išdirbinio — gabeni
mas vilnų Į audyklas ir audeklo siu
vėjams — bet tos išlaidos siekia vos 
kelis centus daugiau.

$10 pora čeverykų, kuri parsida
vinėjo už -5, pergabenama iš Nau
josios Anglijos dirbtuvių pardavė
jui Floridoje už važmos kainų 5 
ir du trečdaliai cento — tik vienu 
centu daugiau negu prieš karę.

NORI PADALINTI CHICAGO 
Į ZONUS.

Jautiena mokasi tik du trečdaliai 
cento už svarų pergabenti iš Chi
cagos į New Yorkų.

Amerikos važmfis kainos yra že-. 
miausios pasaulyje.

GERA spaudą 
erą naudą neša.

I

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir/* 
pigesnė už prastą.

k

D Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos \ 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Miesto taryba pereitą savaitę 
priėmė parėjimą, kuriuo mie
stą padalinama į industrinius 
ir gyveninių* zonus. Jau nuo 
senai buvo stengiamąsi, kad už
drausti būdavo t i dirbtuves re
zidencijų apiclinkėse. H Ypač, to 
reikalavo namų savininkai, nes 
įsisteigimas kokioje nors rezi
dencijų vietoje dirbtuvės nupi
gina nuosavybes visoje apielin- 
kėje.

Miesto tarybos priėmimas 
apie tai patvarkimo leis mayo- 
rui paskirti komisiją iš 22 žmo
nių, kuri smulkmeniškai ap
dirbs visą projektą ir nužymės 
zonus. Jau paskirta tos komi
sijos šių metu išlaidoms $35,- 
000.

Miesto taryba taipjau priėmė 
patvarkymą, sulig kuriuo rakau 
du kraustytąja! turi priduoti 
miestui vardus, adresus ir ko
kius rakandus jie perkraustė į 
naują vietą. Tai padaryta pra
šant duodančioms ant išmokė
jimo daiktus firmoms, nes da
bar jos visuomet galės žinoti 
kur pirkėjas išsikėlė.

MIESTAS PRALAIMĖJO 
BYLĄ SU GATVEKAR1AIS.

Teismas patvirtino teisę komi
sijai priteisti 7c karferį.

Chicagos miestas vakar Illi
nois Augščiausiame teisme pra
laimėjo bylą su gatvekarių kotu 
pa iri j a už sugrąžinimą senojo 
5c karferio.

Teismas nusprendė, kad Pub
lic Utilities komisija turi pilną 
teisę priteisti kokius ji mato tin 
kainus esant karterius ir mie
stas negali tam kliudyti. Miesto 
padarytoji sutartis su gatveka
rių kompanija nustojo reikš
mės, kada įstatymais lapo įves
ta public Utilities komisija.

Tokiu budu teismas pripaži
no, kad ta komisija, kurią ski-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

ŠITAS APGARSINIMAS YRA IŠLEISTAS 
ASSOCIATION OF RAILWAY EXECUTIVES

Norintis žinių apie geležinkelių padėti gali gauti litera- 
turos rašydami į The Association of Railway 

Executives, 61 Broadway, New York.

KANKINOSI PER 10 ME
TU, DEL PILVO LIGOS.

Dabar yra sveikas ir pasako, 
kaip išsigydęs.

Aš sirgau ilgų laikų. Aš turėda
vau dažnai užkietėjimų, nevirškini
mų, dažnus skaudėjimus ir degi
mus viduriuose ir lengvai prasišal- 
dydavau. Aš mėginau įvairius vai
stus ir buvau gydomas garsiausių 
gydytojų, bet niekas man negelbėjo. 
Pagalios aš visiškai nusilpau. Nega
lėjau valgyti ir negalėjau dirbti. 
Pasidariau taip nerviškas, jog ne
begalėjau miegoti. Aš maniau, jog 
man nebėra jokios pagelbos ir aš 
palioviau įdomavęs gyvenimu. Bet, 
mano laimei, aš išgirdau apie šv. 
Bernardo gydančių žolių arbatų ir 
aš pradėjau jų vartoti. 'Trumpu 
laiku aš pasijutau geriau ir dabar 
esu visiškai pasveikęs. Galiu gerai 
miegoti ir gerai valgyti. Jaučiu 
tvirtas ir pilnas angos (energijos), 
ši arbata manę pagydė.

Ir taip, jeigu kuris nesijaučia svei
kas arba turi kokius nesveikumus, 
pilvo, inkstų, žarnų arba nervų, tas 
privalo vartoti šv. Bernardo Gyduo
lės — arbatų. Ji yra skani gerti, o 
veikia stebuklingai.

Prisiųskite $1.12 už vienų pakelį 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo adre- 

„su: St. Berpard Gardelis, D—24, 
New Orleans, La. ir jie Tomistai 
prisius jos drauge su pamoka, kaip 
jų vartoti. Tamistos pinigai bus su
grąžinti. jeigu ši gyduolė nepagel- 
bėtų. Tai yra verta pamėginti.

/......- 1 1 ' .. .......
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pnllman 858.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

t Z Z

f4 drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padaryme

rekordus, vartota* 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki 
Hmą.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesoa 
pbonografų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MEfr 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMI1 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja*u 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGL 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

įlomis nuo 10 iki 4

Brangintiną šeimynos
, Gyduolė

TER-CAM- FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

ŠALIN DEGTINE:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

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

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Jus galite pasakyti, kurie 
žmonės turi geležies krauju- 
je— Stiprus, Sveiki, veiklus 

žmonės, —
Miesto gydytojas sako, kad dauge

lis utsitikimų paprastas Nuxated 
Ir<m padidis spėką nerviškų, pa
vargusių žmonių į dvi savaiti laiko

VIENO žvilgterėjimo užtenka, 
kad pasakius, kurie žmonės 
turi geležies savo kraujiije.

Jie yra tais kurie drįsta ir atlieka 
dalykus. Kiti yra silpnųjų klesoj. 
Bemiegės naktjs praleistos rupesčiuo 
se apie neva ligas, nuolatinis varto
jimas Įproti gimdanti vaistų ir nar
kotikų ir bereikalingi bandymai at
sigaivinti stipria kava ir kitais sti- 
muliantais — štai kas verčia juos 
kentėt ir veltui laukti sustiprėjimo. 
Jų tikruoju keblumu yra stoka ge
ležies kraujuje. Be geležies krau
jas neturi spėkos pakeisti maistų į 
gyvąsias celes ir todėl kų jus ne vai 
gote, neduoda jums naudos; jus ne- 
i&Muunate spėkos iŠ jo. Ka<ls« «<■!<■- 
žis yra parūpinama, ji suteikia rie- 
biitno muiliniam kraujui atstumti li
gas. Daugelis nerviškų, pavargusių 
žmonių, kurie nuolatos sirguliuoja, 
pastebėtinai padidino savo spėką ir 
pakantrumą vien priimdami geležį 
tinkamoj formoj. Ir tai, niekuriuo- 
se atsitikimuose po to, kaip išbuvo 
ištisus mėnesius be negavimo iš nie
kui*. pagelbos.

Jeigu jus nesate stiprus ir sveiki, 
jūsų pareiga padaryti sekamą ban
dymų: Pasižiūrėkite kaip ilgai jus 
galite dirbti, ar kaip toli jus galite 
nueiti be nuovargio. Paskui imkite 
po dvi penkių gramų plyteles papra 
sto Nuxated Iron tris'sykius į dienų 
po valgiui per dvi .savaiti. Tada vėl 
išbandykite savo spėkų ir patįs pa
matysite kiek daug jus laimėjote. 
Nėra nieko geresnio, kaip gera se
na geležis padarymui jūsų veiduose 
raudonio ir tvirtos sveikos mėsos 
ant jūsų kaulų. Bet jus turite imti 
geležį formoje, kuri lengvai susige
ria ir susimaišo, kaip Nuxated Iron, 
jeigu norite, kad jums butų nau
da, kitaip gali pasidaryti ne nauda, 
bet dar blėdis.

Išdirbėjų pastaba: Viršui rekomen 
duojamas Nuxated Iron yra vienas 
iš naujausių geležies suomai'ų. Ne
panašus senam Inorganic Iron’ui. jis 
yra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, nepajuodina jų, bei 
nesugadina vidurių. Jo išdirbėjai 
gvarantuoja pasekmingas ir čielai 
užganėdinančias pasekmes kiekvie
nam pirkėjui, arba jie sugražins 
Jums pinigus. Jos yra parduodamos 
pas visus gerus aptiekorius.

Reumatizmas I
Naminį vaistą paduoda tas 

kuris turėjo jį.
Pavasarį, 1893 m. mane suė

mė Raumenų Reumatizmas ir 
Uždegimas. Kaip aš kentėjau 
per tris suvirš metų, tai tik tie 
gali numanyti, kurie jį turėjo. 
Mėginau vieną vaistą po kito, 
vieną gydytoją po kito, bet ap
turėtas palengvinimas buvo tik 
tuo tarpu. Galiaus aš suradau I 
vaistą, kuris išgydė mane pil
nai ir toji liga nesugrįžo dau
giau. Aš daviau tą vaistą dau
gybei žmonių, kurie baisiai sir
go ir net buvo reumatizmo pa
guldyti į lovą ir kiekvienų kar
tą jis išgydė.

Aš norėčiau, kad kiekvienas 
seragantis kokia nebūk reuma
tizmo forma išmėgintų šitą ste
bėtiną gydomųjų jiegą, Nesiųsk 
nei cento; prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresq, o aš pasiųsiu 
vaistą išmėginimui dykai. Kuo
met ji suvartosi ir matysi, kad 
tai ilgai jieškotas vaistas reu
matizmui išgydyti, tąsyk pri
siųsk jo kainą, vieną dolerį; 
bet suprask, kad aš nenoriu ta- S 
vo pinigų, jei pats nenorėsi 
juos prisiųsti. Ar tas nėra tei
singa? Kam kentėti ilgiau, kuo
met tikrai geras vaistas siū
loma dykai? Neatidėliok, Ra
šyk šiandien.

Mark H. Jackson No. 648 F. 
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y.

P-as Jackson atsako. Užreiš- 
kimas augščiau teisingas.

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs 
Skaudamos Akįs 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausis 
Tekančios Ausis 
Ūžiančios Ausis 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, Iii.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nejlėldie- 

niais nuo 10 iki 12. /

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

Kamp. Leavitt St.
Pbone Canal 6222

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

GYVENIMO VIĖTA: 
8114 W. 42nd St.

Pbone McKlnley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.



Pėtnyčia, Vasario 20, 1920
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

»

kompanijų, bet neturi jokios 
teisėk kontroliuoti ar reguliuo
ti miesto nuosavybes.ria gubernatorius ir kuri ikišiol 

buvo nuolankiu kompanijų tar
nu, gali nustatinėti kokius tik 
fiori karterius, kokias tik nori 
kainas už guzą, elektrą ar tele
foną ir miestas, kuris turi pa
daręs su tomis kompanijomis 
kontraktus su pažymėtomis kai
nomis, negali nieko prieš tai 

sakyti.
Daugiau to, teismas netik pri

pažino komisijai teisę nustaty^ 
ti karterius, bet kartu pasakė, ■ 
kad dabar nustatytosios karte-, 
rių kainos yra teisingos, kokios 
turėtų būti ir miestas neturi pa- ■ 
mato skųsties. Bet čia vienas 
teisėjas tuo nesutiko. Jis pa
tvirtino kitų teisėjų nuomonę, 
kad public Utilities komisija tu
ri teisę i 
kainą, bet pasakė, kad dabartį-' 
niai karteriai, kaip purinio visit 
liudijimai, yra neteisingi ir pa
kėlimas karferių-kainos yra nie
kuo nepateisinamas.

Miestas mano, pareikalauti iš iki Lake Parke Place.
“ ‘ $3,000,000 nupirkimui že

mes naujiems parkams ir pa-

Balsuos apie išleidimą paskolos 
bonų už $20,000,000.

Ateinantį utarninką piliečiai 
balsuos apie išleidimą paskolos 
bonų už $20,000,000* kurie eis 
įvairiems miesto pagerinimams. 
Tie bonai sekamai padalinti:

$8,000,(MM) pagražinimui eže
ro pakraščio tarp G ra n t ir Jaek 
son parkų.

$3,700,000
Grant parko.

$1,300,000 
padarinimui
bulvaru nuo 22 iki 35 gatvių.

$2,500,000 pabudavojimui sta 
(lijos (aptvertos aikštės susirin- 

niLstatinčti karferių kiniams) į pietus nuo Grant 
parko, priešais naujjjį Field mu 
zejų.

$1,500,000 nupirkimui žemes 
stadijai nuo Michigan Avė. ik 
I. C. R. R. bėgių ir nuo 12 gal.

pagražinimui

praplatinimui ir 
South Park Avė.

teismo dar sykį peržiūrėti bylą, 
o jei jis atsisakys tai padaryti,.---- u-----
tada miestas kreipsis į visos ša-! gražinimui esamųjų parkų ir 
lies augščiausįjį teismą. Esą da- . bulvarų.
bar kada gatvekariams nepatin-! Situos bonus nori išleisti pie-

bulvarų.

ka kokis kontrakto skirsnis, ji tmčs miesto dalies parkų ko- 
bėga pas komisiją ir tų skirsnį misionieriai, lodei ir apie Ūmus 
laužo, ] 
pildyti kompanijai patogias kon 
trakto dalis. Taip būti negalį.

Kiti mano, kad teismo nuos
prendis paskatins įvedimą mie
stų nuosavybės ar paėmimą vie 
šo aptarnavimo (gaso, elektros, 
telefonų ir gatvekarių) įstaigų 
miesto nuosavybėn, nes teismas 
pripažino, kad public Utilities 
turi kontrolę ant privatinių

bet kartu verčia miestą, bakuos ne visa Chicaga, o tik 
kompanijai natooias kon «P>e trečdalis jos—pietinė mie-

sto dalys. .Jie bus ant mažojo 
baloto ir galima bus balsuoti 
už visus bonus, ai* kiekvieną 

atskirai, ar visus, ar kiekvieną 
jų atskirai atmesti.

Areštavo du apkaltintus 
komunistus.

ONA SRAGAl SKAITĖ 
STANČIUKIENĖ 

mirė vnsurio 17 d. 1920 m. 
G vai. vakare. Kilusi iš Stcpo- 
niškių sodos, Kuršėnų parapi
jos. Amerikoj išgyveno 5 mc* 

tus. Paliko' liudėjhuc vyrlf*, 
motinų, du broliu ir vienų se
serį; visi gyvena Amerikoj.

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

Meldžiame gimines ir pa
žįstamus atlankyti a. a. velio
nę. Kūnas pašarvotas prie 
3215 Wallace*St.

Leonas StančiukiLs, Vyras

Charles E. Rųthenberg, Ko
munistų partijos sekretorius, 
tapo areštuotas Clevclande. Mrs. 

, Margarct Prevey, Komunistų 
partijos narė, tapo areštuota 
Akron, O. Abu jie turbūt bus 
atgabenti Chicagoig kur jie yra 

I apkaltinti kariu su 'kitais ko- 
I munistais. Gub. Cox jau pasi
rašė po išdavimo popieromis.

Mrs. Rose Pastor Stokes iš 
New Yorko, vakar tapo paliuo- 
suota užsistačius $10,000 kau
ciją. Ji tuoj sugrįžo New Yor- 
kan.

Aldermanai gavo centų.

JUOZAPAS MALIŠAUSKAS 
Mirė Vasario 18 d., 1920 m., 
9 vai. ryto, 32 m. amžiaus, ki
lęs iš Degučių kaimo, Jurkų vai 
sčiaus, šakių apskričio. Išgyve
no 7 metus. .Amerikoj, paliko di
deliame nubudime moterį A- 
nastaziją ir sūnų 21 mėnesio.

Laidotuvės Įvyks vasario 23 
d. į Šv. Mikolo Ark. bažnyčių, 
iš ten j šv. Kazimiero kapines, 
gimines ir pažįstami inęldžiami 
suteikti paskutinių pagarbų a.a. 
velioniui.

Kūnas pašarvotas prie 
1350 Bouvvan St.

Anastazija ir sūnus Juozas, 
Milašauskai.

Aldermanas Mulcahy, pirmi
ninkas rendų komiteto, miesto 
tarybos susirinkime, pareikala
vo užtikrinimo, kad komitetui 
bus duota $500 išlaidoms ir ta
rybai atsisakius tai padaryti, jis 
užreiškė, kad komitetas vistiek 
vesiąs kovą prieš pelnagaudas 
namų savininkus, jei net pri
sieitų išlaidų pinigus rinkti gat
vėse. Čia kaž-kas iš galerijos 
numetė jam centą, tuoj kiti ir
gi pradėjo mesti centus, alder
manai juokdamies irgi prisidė
jo, mayoras irgi numetė net vi
są kvoterį. Ir “pradžiai” alder
manas gavo $2. Dabar jam be
reikia $1.98. Gal kas susimy
lės ant jo ir sudės tuos pinigus, 
nors centais.

JUST K1DS— Brass Buttons Versus Baby. By M
-JainY THE J
A UANTIH TUH HAGGiETMIHE MTTLE BRAT- .TS 

TtnPER • VJHATS AILINGu 
HIUI AM V/HEN IHEY 

5H0VŲS VE.HPER I 
AVVAYS, V.T EM 

alone

CO.

(Seka ant 8-to puslp.)LITTLE JULIUS SNEEZEK
POR?

ABOU-T 
THE

Town of Lake. —• Subatos vakare 
svet. prie 3-111 So. Paulina kalbės 
Irwin St. John Tucker, temoj “Kodėl 
aš esu socialistas”, taipjau d. AVell- 
nian. Visi kviečiami atsilankyti.

THATS A NM 
ONE 0N ME! 
RlDltfG Itf 
60NDOUA, 
WHAT PO VA

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

LOOSE WILES BUSCUIT 
37th St. ir Ashland Avė.

I HAVEMIDFA!
HA HAS /A 

(jON-DOLA.* WHAT 
VA SAY VVE TAKE 
A R|DE?

BY BAKER
Are’nT'vvT' 
<JOIN' TO u
TAKE A R IDE

IN PA’S , . 
--160MD0LA!

W£LL-ttĖRe 
you a re !

INTERNATIONAL CARTOON CO

Town of Lake. — šiandie vakare 
svet. prie 4234' So. Mozarl St. kalbės 
\Villiam F. Krusse temoj “Kas yra 
socializmas”, taip jau soc. kandida
tas į aldennanus F. G. Willman. Vi
si atsilankykite.

Teisėjas Moran vakar pritei
sė 34 groserninkams užsimokė
ti po $5 ir teismo kaštus už 
pardavinėjimą kiaušinių iš šal- 
dyklų, vieton šviežių. Miesto 
inspektoriai ketina ir daugiau 
tokių gropernin-kų patraukti 
teisman. 

—

Oratorijos kontestas.

Antanas Karsokas kalbės'npįc 
Lietuvą deimantinio medalio 
oratorijos konteste nedėlioj, 
vas. 22 d., 2:30 v. p. p., Sabui 
nokyklos auditoriume, Leavitt 

St., kampas Hirsch/ bulvaro. 
Šios prakalbos bus paskutinė
mis iš serijos keturių konteslų, 
kuriuos parengė Hoffman pri- 
•engiamosios mokyklos (Prc- 
mratory School) mokiniai. Kar 

/.okas bus vienatinis lietuvis 
dudentas, kuris kalbės tenais.

Draudžia viešą korimą.

Prokuroras Hoyne pranešė 
ierifui Peters, kad jis negali 
viešai karti O’Brieną, kaip jis 
kelbia tai padarysiąs. Hoyne 
ako, kad jei bus viešas kori- 
nas, tai Peters gali likti pa
kauktas teisman už paniekini- 
ną savo vietos ir peržengimą 
statymų. Bet Peters sako, kad 
is nepaisys viso to ir nekels 

balinių iš kamerų, iš kurių bus 
natyti korimas.

Varnų budavotojai reikalaus 
algų pakėlimo.

100,000 namų budavotojų, 
>rieš kuriuos pereitą pavasarį 
mvb paskelbtas lokautas, kada 
ie pareikalavo $1 į valandą, 
labar rengiasi ateinantį pava
karį pareikalauti $1.25 į valan- 
!ą. Karpei) teriai jau padavė 
avo reikalavimus. Pamokinti 
lereitaLs metais konlraktoriai, 
ikimąsi, daugiau nebos i priešins 
larbininkų reikalavimams.

Vakar tapo -suimtas saliuni- 
linkas Max Smilich, 6120 W. 
12 St. Cicero ir jo pagelbinin- 
<as George Sutiz. Pas jį rasta 
laug išdirbtos ir dar neišdirb- 
os naminės degtinės ir visi 
>rietaisai degtinei diobti. Jis 
oasitiko valdžios agentus ilgu 
neiliu, bet tapo nuginkluotas.

Perdaug tikėjimo negerai.
i

Walter W. Strong buvo labai 
tikintis žmogus. Jis tiek skaitė 
šventuosius raštus ir įvairius 
‘živatus”, kad prisiskaitęs jų 
pradėdavo mušti ir visaip kan
kinti savo pačią, o paskui ją vėl 
meilaudavęs, turbūt norėdamas 
nrirodyli, ką “dievas myli, tam 
ir kryželį duoda.” Bet jo pačiu
tei toks tikėjimas nusibodo ir 
dabar ji reikalauja perskirų.

Reikalauja $100,000 atlyginimo

Chicagietis advokatas John 
L. Metzcn, kuriam nesenai au- 
gščiausias teismas atėmė advo
kato teises, patraukė teisman 
Saunton, UI. miestelį, žymes
niuosius ten žmones, vietos laik 
raščio redaktorių ir kelis kitus, 
reikalaudamas iš jų $100,000 
atlyginimų už jo išsmalavijną ir 
apibėrimą plunksnomis. Jis bu 
vo išsmaluotas, apibertas plun- ri mokėti.

IT WAS INVEMCĘ 
To GO OUT F0R A 
F't/JAT IN MY 
ČOFJOOLA ’

NAUJIENOS, UKIeMįrfl., IIL -- ■»m-a*——M—M
PRANEŠIMAI

JI SMUIKUOS NAUJIENŲ KONCERTE
Panelė Camille Louis Hunt yra dar jauna mergelė. 

Vos šešiolikos metų. O jau spėjo pasidaryti didele smui
kininke. Visi, kas girdėjo ją žaidžiant smuiku, vienbal
siai pripažįsta, kad ji yra puiki smuikininkė. Ji dar tebe- 
lanko augštesnesnęją mokyklą. Smuiko lekcijas ji ėmė 
per keturius metus nuo profesoriaus Ernesto Groffo. 
Dažnai žaizdavo smuiku soto koncertuose, kuriuos pa
rengdavo muzikos mokykla — Illinois Coįlege of music. 
Ją pažįsta kaikurie lietuviai ant BridgepoHo, bet viešai 
prieš lietuvius ji pirmu syk pasirodys dideliame metinia
me koncerte vasario 22 d.^ 1920, West Side Au
ditorium, kampas Taylor ir Racine Avė. Jai pritars pia
nu panelė M. Hacking.

Nubaudė 34 groserninkus.

Aleksandra Mosolova

Suėmė saliunininką.

JI DAINtlOS NAUJIENŲ 
KONCERTE.

Panelė Aleksandra Moso- 
lova yra viena iš mėgiamųjų 
Chicagos rusų* dainorių. Ji 
dainuoja rusiškas daineles. 
Chicagos lietuviai jau ją 
buvo girdėję. Dabar dar sy
kį turės progos jų išgirsti 
dideliame Naujienų koncer
te, vasario 22 d. West Side 
Auditorium Taylor ir Raci- 
ne Avė.

ksnomis ir išvarytas iš mieste
lio Saunton govėdos 1917 m., 
kada jis bandė nusidėjusį vokie
tį ar šiaip pažangų žmogų gin
ti. Ji/s taipjau vedė bylą kelių 
IWW. narių.

Mėsa brangsta.

Nežiūrint tūlų skerdyklų ba
ronų draugų tvirtinimų, kad 
mėsa atpinga ir kad ji dar la
biau atpigs, nes jos delei sveti
mų šalių pinigų pigumo -niekas 
neperka užrubežyje ir turės būti 
parduota namieje, mėsa sank
rovose yra pabrangus. Sankro- 
vininkai sako, kad niekuri mė
sa pastarąja savaite pabrangu
si nuo 8 iki 10 centų už svarą. 
Sankrovininlkai irgi) savo atsi
ima, tad pirkėjai dar daugiau tu

Tclephone Yards 5834

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DeDtistaa.

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

vnkaro Phone Canal 267 
_______________/

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

Pranešimai
Roseland. — 9 vvardo Socialistų 

svet., 111 gt. ir Michigan Avė., pėt- 
nyČioj, vas. 20 d. vakare kalbės 
Irwin St. John Tucker temoj: “Ką 
darbininkai turi daryti kapitalizmui 
griūnant”. Inžanga dykai

Roseland. — Visus tarnavusius 
U. S. kariuomenėj kareivius / lietu
vius kviečiame susirinkti pėthyčioj, 
vas. 20 d., kaip 7:30 y. v. į Bažnyti
nę svetainę, 1080G Wabash Avė., 
kad nutarus, kaip iškilmingiau pri
ėmus Lietuvos Finansinę Misijų, 
kuri čia į Roselandų atsilankys Šio 
mėnesio 23 dienų.

— Kviečia A. L. S. Kareivių 4 kp.

Kalbės d. P. Du-

Kcnosha, Wis. — Subatoj, vas. 21 
d., 7:30 v. v., L. S. S. 58 kp. rengia 
balių ir prakalbas Socialistų svet., 
321 Prairie Avė.
bickas iš Chicagos avie darbininkų 
padėlį Amerikoj, 
šias prakalbas.

Visi ateikite į
— Komitetas.

Bridyeport. Leb.-Gvardija Didž. 
L. K. Vytauto 1-ma div. raitelių lai
kys savo mėnesinį susirinkimų ne
dėlioj, 22 d. vasario, 1 vai. po pietų, 
šv. Jurgio parap. svet., 32 PI. ir Au- 
burn Avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymui kaslink užsira- 
šymo Lietuvos paskolos bonų.

— Rašt. S. Kunevičius.

fH0W Mf 
yvHEKF- IT IS 
ftNO WE'LL 
TAKC A RlPE 
p0WN THE

RiVER?

Indiana Harhor, Ind. — Visuoti
nas Indiana Harboro lietuvių susi
rinkimas įvyks 20 d. vasario (pėt- 
nyčioj), 7 vai. vak. Ivanovu svet., 
2101 — 137 St. ..............
kiamas Lietuvos 
reikalu. P _ 
lonėkit gausiai atsilankyti.

Susirinkimas šau- 
laisvės paskolos 

Bus gabių kalbėtojų. Ma-
— Komitetas...

L. M. P. S. 9 kuopos mėnesinis su
sirinkimus Įvyks subatoj, 21 vasa
rio, Felhnvship svet. 831 W. 33 PI. 
Pradžia 7:30 vtd. vakare. Draugūs 
malonėkite būti laiku. —- Valdyba.

Kcnosha, Wis. — O. D. L. B. prieš- 
inetinls ussirinkimas bus 22 vasario 
Schlilz svetainčjkl vai. po piet. Vi
si nariai malonėsit atsilankyt, nes 
bus renkama nauja valdyba.

— Prot. Rašt. Jonas Sereikis.

ChicagOH Liet. Vyrų Choro repe
ticijos įvyks nedėlioj ,vasario 22 d., 
Mildos svetainėj. Visi nariai buki
te kaip 11 vai. iš ryto, nes turė
sime prisirengti programai tų pa
čių dienų, ir tikietai bus išdalinti.

— Org. K. Vaičiuška.

Rubsiuvių Unijos 2G9 skyriaus 
pusmetinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, vasarįo 20 d., Unijos salėj, 
1564 N. Robey st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Kurie negaunate laikraš
čio Darbo dėl išsikčlimo į kitų vie
tų, ateikite ir permainykite savo ad
resų pas nutarimų raštininkų.

Nut. rašt. Frank Juozapaviče, 
1547 N. Wood St.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
PAJIEŠKAU savo susledų, Kazi

mierą Liliušį, iš Ukmergės apskr., 
Leliūnų parap., Labaikių kajinio. 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. mies
te. Turiu labai svarbų reikalų. At
sišaukite, arba kas žinote praneški
te šiuo adresu:

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

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- 
jbjc ir reikalauja pagelbos.

ADOMAS NORBUTA 
2050 W. 25th St.

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 PAULYNA POCAITfi 
3253 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Edwardo 
Jokubauskio, paeina iš Tauragės ap
skričio, kaimo PašcŠuvėS. Buk ketu
ri metai atgal gyvenęs Philadelphi- 
joj, Pa. Meldžiu atsišaukti.

WALTER SHIMKUS
Box 75 Kinceid, III.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Kuisio iš Norkaičių kaimo, Tauragės 
valsč. 1918 metais jis buk gyveno 
Ola\va. U’.. Prašau jo .^Įsišaukti, 
ar li/as žino pnane'ti. Pranešėjas 
gaus $5.00 dovanų.

MORTA KUISAITĖ 
4505 So. Paulina St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Kazimiero 
ir Povilo, taipgi ir pusseserės Vero
nikos Tamulionių; pirmiau gyveno 
Ncw York. Atsišaukite adresu:

A. TAMULCNAS 
10626 Edbrooke Avė, Chicago, III.

SIULYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA be randos 4 pal

ikus kambariai lietuviškai šeimy
nai už pagaminimą valgių savinin
kams bučernės ir grosernės. Kreip
ties nuo 6 rvto iki 8 vai. vakaro.

JOSE PI I KLIMSON
2100 N. Shefield Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲMQTERy
REIKALINGA šeimininkė, našlė 

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

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

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

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

232 E. Ohio St.

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

FUCHS ROTHSCHILD
and SITSON 

1733z Milyaukce Avė.

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

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

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Kočiojinio darbui 
plovykloje.

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

Nedėldieniais nedirbama.
Alga $14.50 savaitėje

Kreipties: Plovyklon 21-mas 
augštas.

HOTEL LA SALLE

MERGAIČIŲ reikia lengvam 
-darbui. Patyrimas nereikalingas. 
Gera mokestis pradžiai.

Greitas pakėlimas.
TABLE & TICKET COMPANY 

G24 W. Adam St.,

REIKIA mergaičių ir moterių 
53 valandos savaitėje;

30c valandai pradžiai.
PORTER SAFTY SEAL CO., 

Room 1100.
1G3 W. Harrison St.

I

MOTERŲ
Prie rankinių staklių 

audimui pūkuotų kaurų. 
Patyrimas nereikalingas. 
Gera pradžiai mokestis. 
Nuolat darbas visą metą.

OLSON RUB CO., 
1508 West Monroe S t.

įlankomis Siuvėjų

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

HART SCHAFFNER & MARX 
35 So., Marke t St.
520 So. Wells St.
823 So. Tripp Avė.
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MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA

REIKIA DARBININKŲ R EI KIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 
lengvam

arba pietavimuiASSEMBLING
SWEDGING — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —.
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
1337-4343 Ravenswood Avė.

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

SIUVĖJAI DRAPANŲ JAUNIEMS 
VYRAMS IR VAIKAMS

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

be 
patyrimo mokinties sortuoti vilno
nius skudurus. Algos $15.00 savaitėj, 
malonios sąlygos.
gi ai* uždirbti

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

REIKIA mergaičių ir moterų 
patyrimo mokinties sortuoti

Gera proga dau- 
Kreipties.

REIKIA merginos prie mogliavo- 
jimo. Gera alga, kainbaris ir valgis. 
Kreipties j skalbyklų.

CHICAGO BĖACII HOTEL 
51st ir Cornell Avė.

REIKALINGA mergina arba mote
ris be šeimynos prie namų darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

K. B.
3300 So. Union Avė. t 

Telephone: Boulevard 5019
Moterų ir mergaičių

REIKALINGA mergaitė dirbti va
karais krautuvėje; patyrimas ne
reikalingas; atsišaukite greitai.

'.YNAS
Chicago. 'Halsted St..

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
mokančiu sinti adata; c y

alga, savaitine ar nuo 
už siuvimą leibidiu ant 
vertės drapanų.

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

C. O. 0WEN A CO.
10GG W. Vau Buren St. 3rd floor.

OPERATORIŲ prie spėka 
varomų Singerio siuvimo maši
nų sinti drapanas.

STALL & DEAN MFG. CO 
855 Klston Avenue. 
(arti Milkaukec Avė.)

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

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

RANKINIŲ SIUVĖJŲ
Chicago. Mums reikalinga prityrusių 

siuvėjų rankomis dirbti pr<ic 
kotų ir vesčių.

Fi ni šerk ų
Knypkių skylučių siuvėjų
Arm hole siuvėjų. *

Mergaičių md|kinlies
Mes galime panaudoti mergaites 
ir moteris mokančias paprasta 
siuvifa mokintįps šio darbo

, Geros algos mokamos besimo
kinant. '

HART SCHAFFNER A MARX
i 520 So. WeHs Street, 

825 So. Tripp Avenue.
2303 W. St. Paul Avenue

gera 
štukių

AWred Decker
Cohn

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

GOLDRėRG.
4720 So. Ashland Avė. 

Blvd. 8123

REIKIA DARBININKŲ

Employment Dept.
VYRŲ

SAV. COR. FRANKLIN IR REIKIA

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbininkų ir

Gera alga.

AMALGAMATEI) METAL 
Co. — 2554 W. Fillmore St.

KRIAUČIŲ ŠAPOS
DARBININKIŲ

FINIšERKŲ
BUTTON HOLE MEIKERIU
PICKET MEIKERIŲ Pants
SLEEVE MEIKERIŲ Ranka
BUTTON SEWERIŲ
POCKET ST1TCHERIŲ
CORNER MEIKERIŲ

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, 
|cnai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernona; arba gelžkeliu nuo Kast 
Liberty arba Pittsburgh.

Kreipties

ALFRED DECKER A COHN 
Employment Dept.

S. W. COR. FRANKLIN IR

MOLDERIŲ ant aslos ir prie 
benčiaus; lathe ir drop inachino 
molderių prie geros geležies ir 
Malliable reikia tuoj. Tik tam tikras 
Skaitlius kreipkitės 7-s.e ryto iki 
4:30 po pietų. Samdos ofisan: 
ILLINOIS MALLIABLE IRON CO., 

1809 Diversey Parkway

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 Meikeriu

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 CtOTHING

REIKIA DARBININKŲ
'..-J JJ - .. ...........■V-L.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKU PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no
rėtumei vasaros melą praleisti ant 
ūkės su gera mokesčiu — $30.00 už 
akrą; duodama dykai luitas, daržas 
ir visas kelionės išlaidas. Kreipties. 
1954 Larrabee 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 ’i’homas St.

South Sidėje kreipties prie 620 
Bunker St. nedėlioję vasario 22 d. 
visų dieną 1114 W. 18th St. Suba- 
tos vakare vasario 21 <1. ir nedė
lioję visų dienų; vasario 22 d. ir prie 
469 Vernon Avė.

East Chicago kiekvienu laiku 
ha rašyti.

HOWAR1) WILLIAMS, 
327 So. Lincoln St. Chicago, 

MICHIGAN SUGAR CO.
SAGINANV, MICH?.

ar-

m.

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

EMBOSSING CO.,
19 So. Wells St., Room 900.

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA -■
DARBININKŲ

į galvanizing departamenta.
GERA MOKESTIS

AERMOTOR CO.
2555 Fillmore St.

, - near 12th1 Street
ir Campbell Avė.

7

REIKIA pardavėjų, kurie gali kalbė 
ti lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
pardavinėti nesvaiginančius gėrimus.

LEVINE,
3559 W. 12th St., Chicago.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

Reikalauja darbininkų 
PRIE LATI1E HAND SCRFAV
MACHINE OPERATORIŲ.
BENCH MECHANIKŲ PRIE 
PIELYČIOS LABAI GERAM 
DARBUI. '
TOOL MEIKERIŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IB ĮVAIRIEMS DARBAMS 
DARBININKŲ.

KREIPTIES:
EMPLOYMENT OFFICE

311 W. Austin Avenue.

KOTŲ ŠAPOS
DARBININKIŲ

Mums reikalinga tuoj sekamų 
darbininkių:

Mergaičių prie mašinų
Operatorių prie smulkių

darbų.
Arm hole beisterių
Flap meikeriu
Kišenių siuvėjų •
Canvas meikeriuc
Pamušalo siuvėjų
Džioinerių

HART SCHAFFNER & MARX
Washtenaw Avė. ir 19th St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.

REIKALINGAS Barberis vedi
mui biznio; gera mokestis; savinin
kas eina j kitų biznį. Atsišaukite grei 
iii laiku.
85 \V. Main St., St. Charles, III.

NATIONAL LEAD CO.

VAIKŲ 
apie 16 ir 20 metų 
amžiaus abdnain dirbyklos 
darbui; gera mokestis 
STALL & DEAN MFG. CO. 

855 Elston Avė. 
Arti Mikvaukce Avė.

REIKIA DARBININKŲ DARBAMS 
PRIE CUKRINIŲ BUROKŲ

Šeimynos ir pavieniai darbams 
ant ūkės Michigano valstijoje. Mes 
mokėsime nuo $28.00 iki $30.00 už 
akeri. Duodama dykai butas, dar
žas ir pravažiavimas; taipgi parve
žama baldai iš pat jųsų namų.

Kreipties: ofisan musų atstovo 
Mr. FRANK PALLA
Room 6 —j 1569 North Halsted St. 

South East Corner North Avė.
COLUMBtA SUGAR COMPANY 

Bay City, Mich.
—ryto iki 8 vakaro. Nedėlioję 

visą dieną.
8

REIKIA anglių pilstytojų, $55 į 
mėnesį, kambaris ir valgis. Krelp* 
tie’s prie vyriausio inžinieriaus.

CHICAGO
51st ir

BEACH HOTEL 
Cornell Avė.

Vyrų darbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrqje 
prie Hegewisch; vyrai būtent

core, bet yni gera proga ir 
vyrams nepatyrusiems išmokti 
foundres darbus

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

136th St. ir Brandnn Avė
Hegewisch, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALŽEMĖ
VYRŲ

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 80c i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 : 
dieną. NuobrT darbas Cliicagoje.

E M PL( )YM ENT DEPARTM ENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SIIOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj; puiki proga lie
tuviui. Apgyventa visokių tautų. 
Biznis Išdirbtas gerai. Parduosiu 

viską sykiu arba dalimis.
J. NAUDŽIŪNAS, 

4061 So. Artcsian Avė., Chicago.
Tel. McKinley 1694

^PARSIDUODA Bekcrnč; vieta iš
dirbta per ilgų laikų; tirštai apgy
venta lietuvių. Atsišaukite į Naujie
nas, pažymėdami No. 41

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Ramios neša $83.60 Į mėne
sį. Parduoda už $4000.

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

PARDAVIMUI: naujas didelis, mu
ro namas 6—6 kambarių; vanos, 
irciangiai; ąžuolo papuošiami; aug- 

Štas basementas; $2000 įmokėti. Kai- 
1a $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKIA
Operų torių
Off presserių
Collar meikeriu
Kreipties

FUCHS ROTHSCHILD
and SITRON

1733 Milwaukee Avė.

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius Fordas, gerame kandisinc 
atrodo kaip naujas. Parduosiu arba 
mainysiu ant didesnio karo.

5718 So. Kedzie Avė. 
Tel. Prospeet 8277

PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ir 2 kambarių butelis ir 4 lotai; vi
sa tai vienoj vietoj ir tvora ap
tverta prie Archer Avė. ir 60 Avė.

JOHN MELICHERC1K 
5557 So. Matoma Avė., Chicago.

VYKŲ

Prie rankinių staklių 
audimui pilkuotų kaurų.
Palydimas nereikalingas.
Nuolat darbas visa Inetą.

OLSON RUG CO.,
1508 West Monroc St.

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

Atšišaukit.
K LEE BROS. & CO.

1200 Mihvaukce Avė., Chicago.

KRIAUČIŲ ŠAPOS 
DARBININKŲ 

Top Collar meikeriu 
Second beisterių 
Off presserių (ant kautų) 
Pocket meikeriu (pants) 
Front shaperių

Shoulder ir under dollar 
beisterių.

Šilk facing beisterių dėl 
drošiu ir kolų.

ALFRED DECKER & COHN 
Einploynlent Dept.

S. W. COR FRANKLIN IR 
VAN BUREN STS.

REIKALINGA 15 geru elektri- 
kiniii siuvamų mašinų operuo-

-16 iki $20 į savaitę pradžioje 
48 vai. savaite, pusantros mokės* 
ties už viršlaikį. Pageidautina 
šioj apidinkej gyvenančių mer
gaičių. Kreipties prie M r. 
Houston.

GOLD FURNITURE C.O, 
2238 So. Union St.,

REIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaikų dirbti 
dešrų dirbtuvėje.

HETZEL and COMPANY
1749 Larralhee St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 3 pečiai I žiemi

nis, I vasarinis, 1 gesinis, aš mo
kėjau $65.00, taipgi parsiduoda au- 
zinis aizbaksis ir lepšis dėl mažo 
vaiko. Supas ant springso. Parduo
siu labai pigiai, už tamstų teisingų 
pasiidimą. Atsišaukit greitai 

5718 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospeet 8277

PARDAVIMUI: Bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Kas 
idomauja tokiu bizniu — malonės 
kreipties i

JOSEPH LAURIN 
3253 So. Morgan St., Chicago, III.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, anirarankis drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg. 
Central 202

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

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

Hesidcnce:
1922 So. Kedzie Avė.

SEPTYNIŲ RENDŲ NAMAS 
Neša $5g.00 į mėnesį; geras na
mas, turi būti parduotas tuoj 
už $3,900.

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

TIKTAI fil MANĖSI.
Geriausia pasiūlymas gaus puiki, 

tikros skuros seklyčios setą, varto 
tą 36 dienų, vertas $175. Mes esam* 
priversti taipgi pratuštinti daug ki 
tų seklyčios setų vėlinusios stailės 
M4?s taipgi turime visokių divonų 
fonografas. PRISIUNČIAME Už 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGF 

281C W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

Joms Proga, 
Insigvk pigiai 2 augštų medinį na
rnų prie 181 I Cubalport Avė., kros- 
ne šildomos, guzas: 2 pagyvenimų 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštų 
medinis prie 826 O’Ncill St. arti 
Halsted St., krosne šildomas, gazas, 
2 pagyvenimai po 6 kambarius ir 2 
įm> po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus ispardavima namų.

" J BYRNEŠ, 
La Šalie St. Chicago, III. 
Phone Yurds 1190

3119 Sn
w.

Ne

PARSIDUODA i.r ant namo maino 
Iničerrę ir grosernę, geroj vietoj; 
lietuvių pagyventoj. Savininkas iš
važiuoja ant tarmu.
261! W. l-lth St., Chicago, III.

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

D. YUC1US.
939 W. 34th St., Chicago. 111. 

Iš užpkalo ant pirmų lubų

PARSIDUODA rakandai (furnitu- 
re) 4 kambariams. Vartoti tik 2 
mėnesiu. Parduosiu pigiai. 
Ivti galima nuo 5 vai. po piet.

3237 So/ Lime St., 
2 fl. front.

NAMALŽEMĖ

RENGKIS PAVASARIUI

irba mažą ūkę

Ma-

PARSIDUODA namas sykiu 
su bizniu — vaistinyčia. Biznis 
gerai išdirbtas, geroj, biznevoj 
vietoj. Savpninkas apleidžia 

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

Chicago, III. ,

PARDAVIMUI Olfl W. 46 St., 6—6 
kambarių ir išbaigtas beismentas; 
elektriką; guzas ir vanos; įmokėti 
Š500.00; rendų $432.00. Kaina $2950.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., McKinley 3543

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
(aiok County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
’Zi akro .................................. $275
% akro .................................. $425
1 akras .................................. $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arli mokyklos, bažnyčios, 
sųkrovos. Nusipirki vienų šių ūkių 
tuojau ir kraustykis j ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 

J savo .šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. ']’. McINTOSH & CO. 
1101 \V. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

NUSTOK MOKĖJĘS 
RENDĄ.

$1000.00 pinigais, olikusią 
dalį renda, nupirksi naują 4 
flatų mūrinį namą su skie
pu ir elektros šviesa. Rendos 
neša $900.00 į metus.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avenue.

Telephone: McKinley 5153.

MOKYKLOS

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

je, ir 19 kambarių šeimynoms anl 
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.

PIRKITE TUOS NAMUS, KURIE 
PIGESNI Už PINIGUS 

Brighton Parke.
2 mūriniai namai po 5 ir 6 kam

bariais su visais Įtaisymais, elektra 
ir maudynėmis; namai randasi labai 
gražioj vietoj, netoli nuo 44 SI. ir lie
tuviškos bažnyčios; vienas $6,300 — 
^7,300; galima pi.rkti su mažai pini- 
gų- . ,

Toj pačioj apielinkčj turime ir 
daugiau namų nuo $2,500 ir augščiau 
pirmas (mokėjimas mažiausia 500; 
kitus kaip renda.

Bridgeport, 2 fialai po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra ir mau
dynės, netoli nuo 31 St. ant Erne1- 
rald Avė, $7,800

3 augŠtų mūrinis namas, Vendos
$68.00 i mėnesį, $6.500. ’

2 augštų ix> 6 kambarius su mau
dynėmis; 32 ir Emcrald Avė $3,400.

3 augštų naujas mūrinis namas; 
po 5 kambarius 32 ir Emcrald Avė. 
$8.500.

2 augščių mūrinis namas apačioj 
Storus ir pagyvenimas; viršuj 5 dide
li ruimai pagyvenimui prie šv. Jur- 
gio^bažnyčios; rendos $33.00 i mėne
sį; parduosiu už $2,500. .arba mai
nysiu' ant loto.

Jeigu kas manote namų arba far- 
mų pirkti atsilankykite bns mus, 
gausite gerinusį pasiskyrimą ir prie
lankiausi patarnavimą.

C. P. SUROMSKT CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varoinoi elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

1 VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

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