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True translation filed with the post- master at Chicago, UI. Feb. 24, 1920 
as reųulred by ihe act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė Murmanską
Lenkijos gyventojai reika 

lauja taikos
I " ■

Senatas priėmė geležinkelių bilių
True translntion filed wlth the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 24, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 0,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MURMANSKĄ.

Paėmė po to, kada ten kilo 
revpliucija.

LONiDON, vas. 23.—Praneši
mas iš Vardo [Norvegijoj] sa
ko, kad bolševikų kariuomenė 
paėmė Murmanską. I*rieplau- 
kon bolševikai įėjo po to, kada 
ten, praeitą subatą, kilo revo
liucija.

Žinių apie paėmimą miesto 
atvežė rusų laivas, spėjęs ištruk 
t i iš Murmansko. Ant laivo bu
vo du Anglijos ir keturi Belgi
jos oficieriai. Tai vienintelis 
luivas. kuris suspėjęs ištrukti, 
liejant laivas buvo apšaudomas 
kulkasvaidžiais. Laivo kapito
nus sužeistas.

Miestas randasi Murmansko 
pakraščiuose, kitaip Kola pu- 
siausaly, į rytus nuo Finlendi- 
jos ir, šiaurius nuo Baltosios 

juros, ir į šiaurvakarius nuo Ar 
changelsko, kurį praeitą savai
tę paėmė bolševikai, Praeitais 
metais Murmanskas buvo buza 
talkininkų kariuomenei, karia
vusiai su bolševikais vakariniu 
Baltosios juros pakraščiu.

Wilsonas. Bilius 
įteiktas dar šiandie, 
abejonės, kad prezi<kvntas 
pasirašys.

Darbininkai I 
reikalauja, kad jisai (preziden
tas) tą bilių vetuotų. To rei- 

True translntion filed with the post-1 kalauja ypač geležinkeliečiai, 
master at Chicster at Chicago, III. Feb. 24, 1920 

reųaired by the act of Oct. 6.1917
LENKUOS GYVENTOJAI
REIKALAUJA TAIKOS.

Rengia didelių taikos 
demonstracijų.

VARAAVA. vas. 23.- Kroku
voj, Lvove, Przemyšle ir dau
gely kitų Lenkijos miestų ir«, 
miestelių buvo surengta visa ei
lė masinių susirinkimų tikslu 
reikalauti taikos.

Didžiumoj susirinkimai buvo 
šaukiami socialistų. Tokių su
sirinkimų manoma, rengti viso
je šalyje, kad pavarius reikia
mą kompaniją valdžiai palenk
ti—idant ji pradėtų taikos tary
bas su.Rusijos bolševikais.

šitokia dalykų padėtis iššau
kė ilgų diskusijų laikraščiuose. 
Liberalų ir vadinamųjų neutra
lių nacionalistų laikraščiai griež 
tai nusistatę prieš pradėjimą 
taikos tarybų. Jie abejoją so
vietų valdžios nuoširdumu, nu
rodydami, kad bolševikų ka
riuomenės koncentravimas esąs 
ganėtinai laidymas, jogei jie 
sekamą pavasarį rengiasi pulti 
Lenkiją.

Reikalauja didelės armijos.
Tos rūšies laikraščiai pripa

žįsta, kad vienintelis būdas at
remti bolševikus yra sudaryti 
didesnę negu bolševikų armiją 
ir tuo budu sustiprinti Lenkijos 
pozicijas fronte.

Socialistų laikraščiai tečiaus 
reiškia noro pradėti taikos ta
rybas. Jie nurodo, kad talki
ninkai taipjau nebemano vesti 
karę su bolševikais, o todėl Len 
kija gali likti vienui viena ko- i 
voj su bolševikais.

Bolševikai verbuoja kariuo
menę.

Bolševikų kariimman®* kon
centravimas lankų fronto 

timi dar tęsiasi. Sakoma, kad 
kelios naujos divizijos, kurios 
pasiliuosavo Judeničiaus, Kol- 

čako ir Denikino spėkoms su
smukus, atvyko Lenkijos fron
tai!, kad užpildžius buvusias 
bolševikų linijoj spragas. Ke
lios naujos divizijos buk atvy
kusios centraliniu geležinkeliu 
ir jųf koinanihiotojai rengiasi 
naujam puolimui atsitikime, 
jeigu taikos tarybos neduos 
lauktų pasekmių.

SENATAS PRIĖMĖ GELEŽIN
KELIŲ BILIŲ.

Tuoj atiduos prezidentui 
pasirašyti.

WASFUNGTON. vas. 24.—Po 
r trumpy debatų vakar senatas 

47 balsais prieš 17 priėmė va- , _ .
įtinamąjį Escho-Cumminso bi- (Pe^n^ trylika milionų do erių, 
lity. Senate darbininkų protesto » ""
paisyta dar mažiau kaip atsto-’ WASHIN(rTON, vas. 24. 
vų f)ute | Spėk u lia toriam s visa yra gali- Ęsterhazy, vieno žynyiausiųjįį

Bilius liks įstatymu tuoj po ,na* Jie gali pardavinėti suge- monarchistų. / _ ’ _
to, kaip jį pasirašys prezidentas 1 dusias prekes ir gauti trylika [po išdraskymui socialistu, laik-

jam busiąs milionų dolerių peluo. [ raščio spaustuvės] grafui išėjus
*. Ir 'nesą* Tie spėk ui ia toriai šiandie . iš savo kliubo, ^monarchistąi,

jį rvaigšto “ant Kuosybes,’’ nors važiavusieji automobilitmii, pa
gal ne vienas žmogus užsiuvo- skaitė jį esant žy^a ir apšaukę

I jį bolševiku taip biauriai sumu- 
šo, kad grafas keliatą dienų tu
rėjo išbūti ligoninėj.

Naktimis dažnai prapuola 
žmonių, surengiama užpuolimų 
ir vagysčių. Ir dėl visa to kal
tinama “baltoji” armija. Kada 
vienas Jungtinių Valsitijų valdi
ninkas nesenai kreipėsi į Frie- 
drichą reikalavimu šitą siauti
mą sustabdyti, pastarasai išleido 
patvarkymą, kuris buvo išlipin
tas prie visų kampų bei stulpų. 
Vis dėlto,' monarchijos prieši
ninkų, saugumas t lig. nė kiek 
neužtikrinta.

Cenzūra, nugniaužimas laik
raščių ir pripildymas kalėjimų 
įtariamais žmonėmis—tai prie
das dabartinio terrorizmo Ven
grijoj.

Konsulas išardė pienus.
Vengrijos žmonės nūdien įsi

tikinę, kad buvusis imperato
rius Karolis sugalvojo tą sumok 
šią—sugrįžti Vengrijon ir pasi
grobti sostą. Bet jam nepavyko 
dėl vieno atsargaus ir nepaper
kamo Šveicarijos konsulo. Pra
nešama, kad vienas Vengrijos 
ministerių kabineto narys as
meniškai prašęs vizuoti tris pas- 
portus iš Šveicarijos į Vengri
ją. Šveicarijos konsulas te
čiaus pareikalavęs, kad ateitų 
patįs aplikaititai. Tada ministe
ris pasakė liudijąs už juos. Kon
sulas ėmė abėjoti dėl sumoks- 
lo ir pareikalavo fotografijų, iš 
kurių jis ir pažino buvusį im
peratorių Karolį. Vengrai ma
no, kati nebūnant parlamento 
posėdžių, Karoliui butų buvus 
geriausia proga nuversti esamą-r 
ją valdžią.

tečiaus griežtai I dijo JU parduotomis žuvimis, 
iisai (oreziden- Dalykas yra toks. Praeiti

kadangi bilius tiesioginiai tik 
juos ir liečia.
vimas, tur būt, busiąs atmestas.

Geležinkeliečių pozicija algų 
padidinimo klausimu tuo tarpu 
dar nežinoma. Vakar visų bro
lijų įgaliotiniai laikė bepdrą 
posėdį su valdžios paskirta ko
misija algų klausimui rišti. Kas 
ten tarta—neskelbiama. Beto, 

geležinkeliečių viršininkai tu
rėję ir savo pasitarimą, bet ir 
apie tai nieko neskelbiama.

Bet gandų tai daugybė. Vieni 
yra tokie, kad geležinkeliečiai 
nepasiduosią: jeigu algos nebus 
padidinta, jie mosią darbą. Kiti 
vėl yra tokie: “geležinkeliečiai 
veikiausia sutiks priimti vald
žios pasiūlymą.” Kokį—nesako
ma.

Bet jų reikala-

1

True translntion filed with the poah 
inaster at Chicago, III. Feb. 24, 1920 
as reųuircd by the rcl of Oct. 6,1917

DENIKINO LAIVYNAS PRI
SIDĖJO PRIE BOLŠEVIKŲ.

LONDONAS, vas. 23.—Gaur 
tas iš Maskvos bevielis prane
šimas sako, kad generolo Deni
kino laivynas, esantis Kaspijos 
juroj, prisidėjo prie bolševikų.

Generolas Wrange užėmęs 
Denikino vietą kaipo vyriausia 
“baltosios“ armijos komanduo- 
tojas.

Generolas Mainontov, kuris 
paskilbo po to, kada jis užpuo
lė Tambovą ir Voronežių, miręs 
Ekaterinodare—miręs dėmėtą
ja karštine.

Sumažino laikraščių laidas.

BOSTON, vas. 24.—Kone vi
suose Massaehūsetts valstijos 
miestuose popietinių laikraščio 
laidų vakar nebuvo. 'Laikraš
čiai sakosi, kad tai dėl Šventės: 
darbininkai norėję pasilsėti ete 
Bet manoma, kad kaltų $mi nto 
šventfe, d pbpieros stoka.

True translntion filed with the post 
mastei* at Chicago, III. Feb. 24. 1920 
as reųulred by the act oi Oct. 0,191/
ERZBERGERIS ESĄS ŠNIPAS.

Jaunas pasik^sintojas aiškinasi 
kodėl jis šovęs ministerį.,

KĖBLINAS, vas. 23.—“Aš 
skaitau Erzbergerį daugiausiai 
kaltu dėl Vokietijos susmuki
mo. Ta aplinkybė, kad jis iš 
uolaus aneksionisto liko defiti- 
stu mane įtikino, jogei jis yra 
nupirktas Anglijos ir dirbo už 
Anglijos pinigus. Aš pagalios

Šitaip pareiškė savęs apsigy
nimui žemo ūgio jaunikaitis, 
Oltwig von Hirschfield, kada jis 
atvesta prirengiamajam tardy
mui dėl pasikėsinimo ant finan 
sų ministerio Erzbergerio gy
vasties sausio 26 dieną. Tai 
buvęs kareivis, turintis vos 20 
metų amžiaus ir laike karės 
tris kartus sužeistas inušhtbse.

Tasai kūdikiška išvaizda jau
nikaitis be kita dar pareiškė: I

“Anglijos politika buvo varo
ma ton Įinkmėn, kad mus pada
rius vergais ir aš įsitikinau, 
jogei Erzbergeris sužiniai padė
jo jai plėtoties.”

PARDAVINĖJO SUSMIRDU- 
sias ŽUVIS.

Praeitais 
melais karės departamentas bu
vo pirkęs didelę daugybę “ke- 
nuotų salmonų.” Pasirodė te
čiaus, kad žuvis yra nekam ti
kusios: daugelis ątidarytų dėžių 
ištolo dvokusios, o kitos buvu
sios “šiaip jau nėbevartotinos.” 
Apie tai pranešta pardavinėjama 
ir ketinta jų prekes sunaikinti, 
bet pastarieji užsispyrę ir pa
reiškę, kad salmonai esą kuo- 
geriausi. Fedcralės valdžios 
skirti maisto ekspertai sutikę 
su pardavėjais ir salmonai buvo 
gražinti, nors valdžia delei to 
turėjusi apie tris milionus dole
rių nuostolio: reikėjo apmokėti 
persiuntimo ir supakavimo lė
šas.

Vėliau spėk u lia toriai šitą savo 
“tavorą” pardavę publikai ir 
pelnę tryliką milionį dolerių.

šitą skandalą čia atidengė 
armijos pilviniams tyrinėti ko
misijos pirmininkas, D. E. Ben- 
nett.

30,000 ANGLIAKASIŲ METĖ 
DARBĄ.

PORTU, vas. 24.—Rondda 
klony, Anglijoj, vakar metė 
darbą-sustreikavo trįsdešimts 

tūkstančių darbininkų-angliaka 
šių,. Visos kasyklos uždarytos, 
streiklaužių nėra.

Streikas kilo todėl, kad sam
dytojai atsisakė atstatyti svars
čių x prižiūrėtoją, 'kuris, sako, 
sukdavęs angliakasius užrašy
damas mažiau negu iškasama.

PRANAŠAUJA NAUJĄ 
REVOLIUCIJĄ MEXIKOJ. 
EL PASO, vas. 24.—Vado- 

vaujamasai lajkraštis Mexikos 
sostinėj, Excelsior, pranašauja, 
kad Mexikoj (kilsianti nauja re
voliucija. Dabar Mexikoj eina 
atkakli .prezidento rinkimų 
kampanija. Ir vieną ir kita 
pusėj esančios nusitarusios ne* 
pasiduoti. Jeigu laimėsią kou- 
ęervatoriai' tai pažauginmkąj 
bandysią jucfa šurmiŠti ginklu.

True translntion filed with the poat- 
inaster at Chicago, III. Feb. 24, 1920 
<s reųuircd by the ed of Oct. 6,1917

Baltasai teroras 
Vengrijoj

Spauda nugniaužta, kalėjimai 
perpildyti.

BUDAPEŠP, vas. 22. Chi- 
cagos Tribūne kpreapondentas, 
George Seldes, rašo:

Areštavimas socialistų laik
raščio Napszava redaktoriaus 
Beta Samogyi sukėlė dideliau- 
sio nusistebėjimo visoje šalyje. 
Nėra jokios abejonės, kad tai 
daro mon-vrchistiniai Vengrijos 
oficieriai, ir daro politiniais iš- 
rokaviinais. Mat nesenai Sa
mogyi išspausdino straipsnį, ku 
rilio stipriai užsipulta ant mo- 
narchislų. Pasekmė buvo to
kia, kad kares ministeris Frie- 
drich keliatą dienų atgal pa
grūmojo areštu, o “baltosios” 
armijos oficieriai ir kareiviai 
užpuolė ir išdraskė laikraščio 
spaustuvę.

Tasai areštas yra viena iš

prievartos, kurių daro admiro
lo Horthy’o “baltosios” armi
jos nariai, prieš socialistus. Ir

j kiekvienas reiškia didelio ne- 
, pasitenkinimo tuo monarcllistų
siautimu.

Paskaitė žydu.

Kitas atsitikimas, atkreipęs ’ rių armija esanti dalis generolo 
savęsp žmonių domą, buvo su- j Denikino komanduojamos ap
rengtas užpuolimas ant grafo mijos.

‘ į Miestas paimta vasario 20 die 
Antrą vakarą ną. Kartu suimta 1,500 belais

vių ir dvidešimt dvi kanuoles.

Paskendo laivas.

BUENOS AIRES, vas. 24.— 
Penkias mylias atstu nuo La 
Plata prieplaukos vakar pasken
do. Anglijos pirklybinis laivas 
Hillatonek žuvų septyni žmo-

Truc translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 24. 1920 
as reųulred by the act of Oct. tt, 1917

RUSIJOS KLAUSIMAS BUS 
SVARSTOMA ŠIANDIE.

Vyriausioji taryba gal nusitars 
dėl pirklybos su Rusijos ko

operatyvais.

LONDONAS, vas. 23. Mano
ma, kad vyriausioji talkininkų 
taryba, kurios posėdis prasidėjo 
šiandie, atsieks galutino sutari
mo dėl preipiero Lloyd Geor- 
ge’o pasiūlymo užmegsti pirkly- 
binių ryšių su Rusijos ko-ope- 
ralyvėmis draugijomis. Pre
mjeras Millerandas, sakoma, 
prieš tai nieko neturįs, jeigu tik 
nereikėtų tureli reikalo su 
vietų valdžia.

Premjerai Lloyd George 
Nitti, kaip sakoma, geidžią 
mėgsti santykių su sovietų Ru
sija, bet Francijos premieras 
Millerandas nepalinkęs skubių 
žingsnių daryti.

so- »

ir 
už-

True translntion filed wllh the post- 
master at Chicago, III. Feb. 24, 1920 
as reųuired by the net of Oct. 6.1917

DENIKINAS ATSIĖMĘS 
ROSTOVĄ.

LONDONAS, vas. 23.—Ang
lijos m iii ta re misija, esanti pie
tinėj Rusijoj, praneša, kad rusų 
savanorių armija atsiėmusi nilO 
bolševikų Rostovą. T.a savano-

True translatioD filed with the post- 
irmter nt Cbiraun. I1J. Feb. 24, 1920 
a* reųuired by the act 6 f Oct. 0, T9f7

LATVIAI IR BOLŠEVIKAI 
TARSIS APIE TAIKĄ.

REVELIS, vas. 23.—Taikos 
tarybos tarp Latvijos ir Rusi
jos veikiausia prasidės bėgiu 
sekamų dešimt dienų. Tokių 
Žinių čia gauta iš sovietų vald
žios komisijos, kuri atvyko į 
Revelį, Estijos sostinę.

Rumunija taipjau daro neofi
cialių pastangų, kad pradėjus 
pasitarimą. Tos valdžios atsto
vas jau čia ir bando gauti leidi
nio keliautų Rusijon, kad pasi- 
m ačiū s su užsienio reikalų ko
misaru čičerinu ir pasitarus dė
lei galimų sąlygų.

Komisijos nariai rodo didelio 
optimizmo. Jie tikisi, kad tai
ka su Rusijos pasienio valsty
bėmis jau bus padaryta dar pra
džioj vasaras. Busimosios tary
bos, sako, neilgai užsitęs.

True translntion fiied with the post 
master at Chicago, III Feb. 24. 1920 
as rčąuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLUA PANAIKINA 
KONSKR1PCIJĄ.

Turinti 220,000 savanorių.
LONDONAS, vas. 23—Ka

rės ministeris Winston Church- 
ill, kalbėdamas apie armijos 
reikalams skiriamas išlaidas, 
šiandie atstovų butui pareiškė, 
kad kovo 31 dieną įkonskripcija 
Didžiojoj Britanijoj dnisianti 
panaikinta ir nuo los dienos 
bėgiu vieno mėnesio paskutinis 
konskriptuotas kareivis gausiąs 
leidinio pasiliuosuoti.

True translntion ftled wtth the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 24. 1920 
as reautred by the act of Oct. 6.1917

Turkai privalo apleist 
Konstantinopolį.

LONDON, vas. 23.—^Vietos 
laikrašty, Evening Standard, 
lordas Robeii Cecil pareiškė, 
kad turkai privalą apleisti Kon
stantinopolį, kadangi jų viešpa
tavimas taine mieste bkity di* 
Helis/‘pevbjuš taikai.”

“REVOLIUCIJA” MICHIGANE.

Michigano valstija nori būt 
“šlapia;” 1000 dirbtuvių varo 

degtinę ir vyną.

CHICAGO.— Iron pavietas, 
Michigano valstijoj, kelia “re
voliuciją.” Visatinosios prohibi- 
cijos įstatymas jam nė po kam. 
Atatinkami valdininkai sužino
jo, kad len apie tūkstantis di- 

atvirai daro biznį. Valdžios 
persergėjimų nepaisoma.

Atatinkami valdininkai krei
pėsi j Washingtono klausdami 
“kas daryli?” Atsakymas gauta 
toks: “Praveskite patvarkymą; 
kaltininkai privalomi bausmės?'

Laukiama skaitlingų areštų ir 
triukšmingos bylos, kadangi ir 
patįs to paviečių valdininkai pa
laiką “slapiuosius.”

GOMPERSAS PRIEŠ DARBO 
PARTIJĄ. ‘

Ji lošianti į ranką^—darbininką 
priešams.

23.—WASHINGTON, vas.
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gom per
są s, vakar čia viešai ekskomu- 
nikavo-pasmerkė nesenai įsikū
rusią Darbo Partiją. Sulig jo, 
Darbo Partija esanti niekas dau , 
Hiuii kaip “aklv -teorininkų pa- j tranalMIon filert the port-
daniiys. Ji losianti j ranką master at Chicago. III. b'eb. 24. l»2o
darbininkų priedams. 0 tai <lel- las re"u,re<1 bV “,e act of Oct 6’’9'7 
to. kad ii stato savo kandidatus Prašo talkininkų sutikimo.to, kad ji stato savo kandidatus 
ir nenor “sumušti priešus ir iš- ’ 

rinkti draugus” republikonų 1 
ir demokratų partijų statyti
nius, kaip kad yra nusitarusi 
Amerikoj Darbo Federacijos 

valdyba, vadovaujama paties 
(loiYfpėfšd.

KUNIGAI—STREIKLAUŽIAI.

Mokytojų streikas Pennsyl- 
„ vanijoj.

MONONGAHEIA; Pa„ vas. 
24.- Monongaheia augėlesnio
sios mokyklos instruktoriai va
kar mete darbą—sustreikavo. 
Samdytojai atsisakė išpildyti 
jų reikalavimą—padidinti algas.

Kada apie tai sužinojo vietos 
kunigai ir kiti “profesionaliai 
žmonės,” jie tuoj pasisiūlė už
imti streikuojančių mokytojų 
vietas, ir mokyklos taryba mie
lai sutiko. w

Vadinas, kunigai ir tie “pro
fesionalai” dabar streiklaužiaus 
ir jų pagalba samdytojai ban
dys sulaužyti mokytojų streiką.

RALTOJO TERRORO AUKOS.

Dar du žmonės nužudyti 
Budapešte.

BUDAPEŠT, vas. 23.—Tele
grama iš Budapešto praneša, 
kad ten,* kartu su socialdemo
kratų partijos laikraščio Naps- 
zava redaktorium, d. Belą Sa- 
mogyi, buvo nužudyti dar du 
žmonės: redaktoriaus padėjė
jas ir rašytojas-poetas Adelbert 
Vasco. Jų kūnai taipjau rasta 
paskandyti Dunojaus upėje..

NEDAVĖ SOCIALISTUI PASPORTO.
GENEVA, vas. 23.—Franci- 

jos konsulatas Berne atsisakė 
išduoti pasportą Šveicarijos So
cialistų partijos sekretoriui M. 
Graber'ui, kuris norėjo dalyvau
ti Francijos socialistų suvažia
vime, Strasburgo mieste.

Skėsta laivas.
HAVANA, vas. 24.—-Ciu gau

ta žinių, kad Jungtinių Valstijų 
pirklybinis laivas Lake Luctoi 
skęstąs devynias mylias atstu 
uuo vianoš Cubhs iirie01aniiww, 
Metėnzns.

Tres translntion filed with the post- 
master nt Chicago, III. Feb. 24. 192(1 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Pilsudskis reikalauja 
taikos su Rusija

Talkininkai turį paliaut kovoję 
prieš bolševikus.

VAiRŠAVA, [per Paryžių] 
vas. 23. Lenkų respublikos pro 
zidentas, generolas Pilsudskį 
šičia pareiškė: Laikas daryti 
laiką su Rusija atėjo. Atėjo ne
tik Lenkijai, bet visam pasau
liui. Ta strusio politika, kurios 
iki šiol laikėsi talkininkai ir ku
ri ryžosi slėptis už pusiausviros 
vietoj įvertinti tikrąją dalykų 

jokios galimybės atsteigti Rusi
jos gyvenimų tokiomis reakcin
gomis įmonėmis, kaip Kolčakas 
ir Denikinas. Dideliausių atmai
nų įvyko rytinėj Europoj ir Len 
kijoj, ir talkininkai privalo tu
rėti drąsos visa tai permatyti.

Lenkija pasiūlo, kad taikinio 
kai pasiduotų rankas ir darytų 
taiką su Rusija. Ji patieks rei
kiamą pieną, kuris sudarys rim
tų pamatų taikai.

Bolševizmas nėra joks pavo
jus ir raudonoji šmėkla nepri
valo pastoti kelią atstatymui 
pasaulio—darant taiką su Rusi-

VARŠAVA, vas. 23.—Ukrai
nos diplomatinė atstovybė Var
šuvoje įteikė Lenkijos valdžiai 
ir vietos talkininkų atstovybėms . 
notą-reikaiavimą, kad jie pripa
žintų Ukrainos atšlėvamš (ėt- 
sės dalyvauti bendroj konfereri^ 
cijoj, jeigu bus pradėta taikos 
tarybos su bolševikais.

ATEIVIAI TURĖS SKAITYTI
PSALMUS.

Tų psalmų skaitymas valdžiai 
iėšuos apie milioną dolerių 

metams.

NEW YORK, vas. 23.—1917 
metais Jungtinių Valstijų kon
gresas išleido tokį patvarkymą, . 
kad kiekvienas atkeliaujantis į 
šią šalį žmogus privalo mokėti 
perskaityti nemažiau kaip 30 - 
40 žodžių, suprantama, jei ne 
anglų tai bent sava gimtąja kal
ba. Tai todėl, kad,“apsisaugo
jus nuo visiškų nemokšų.”

Tas įstatymas įėjo galėn tais 
pačiais 1917 metais, bet iki šiol 
nebuvo praktikuojamas, kacįan 
gi mat karės laiku ateivybė bu
vo kaipir pasiliovusi.

Dabar ateivių skaičius didė
ja, ir Darbo Departamentas atei 
vių kvotimui pasirinko—psaL 
mus...

Kvotimui pasirinktosios fra
zės busiančios atspausdintos 
ant tam tikrų kortelių—dietuvių, 
vokiečių, franeuzų, žydų, arabų 
ir visų tų tautų kalbomis, kurių 
gyventojai keliauja į Jungtines 
Valstijas. Kvotimai bus atlie
kama ant Ellis Island’o, netoli 
laisvės stovylos.

Ji, jeigu galės girdėti., turės 
progos prisiklausyti tų—psnl- 

mų!
Visa tai betgi valdžiai Iėšuos 

nemažiau kaip milioną dolerių 
—kas metais.
Ir ‘‘ligoniai” nebegaus degtinės.

NEW YORK, vas. 24 — Ar- 
mijos verbavimo biuras paskel
bė, kad jisai laikinai paliaująs 
garsirrties laikraščiuose ir leisti 
specialių lapelių. Popieros sto
ka.

Influeiua Perline.

BEMUNAS, v«s. 23.—Berline 
pradėjo siausti influcnza. Tūk
stančiai žmonių jau serga.
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NAMO.
[Iš gyvenimo Siborijoa 

išeivių].

Dabar nei už dvigubai po $71.000 
negalime butu išbudavoti

Kada kalba apie politiką pereiną prie gelž- 
kelių, ir keliauninkas su gaidžio išdidumu 
užreiškia “O, ten tuose gelžkeliuose yra la
bai daug vandens”, — čia paduodame kele
tą faktų, liudyjančių, kad čia nėra to van
dens:

Amerikos gelžkeliai kainuodavo po $80,900 
per mailę — kelių ištaisymas, budavonės, 
stotys, yardai, terminalai, freightiniai ir 
pasažieriniai traukiniai — viskas nuo dide
lio miesto terminalų iki špalos.

Geras cemento—asphalto plentas kainuo
ja $36,000 per mailę. — tik vien kelias, ne- 
įrokuojant perkasų, tiltų ir t. p.

Musų gelžkelių šiandien nebegalima butų 
atstatyti už $150,000 per mailę.

Jie esti kapitalizuoti tiktai $71,000 per mailę 
— daug mažiau negu jų aktualė vertis. 
Septynės dešimtis ir viena tūkstantis šian
dien nupirktų tik vieną lokomotivą. ,

Anglijos gelžkeliai esti kapitalizuoti už $274 
000 per mailę; Franci jos — $155,000; Vo
kietijos — $132,000; net Kanadoje (kame 
tebėra dar žemame'išsivystyme) jie yra 
kapitalizuoti po $67,000 per mailę. Viduti
niškai užrubežių gelžkeliai yra kapitalizuo
ti po $100,000. <

Žema kapitalizacija, ir tobula gaspadorys- 
tė^yedimę Amerikos gelžkelių gali mokėti 
augštas algas, kada važmos kainos čia la
bai žemos.

(Tąsa)

Paskui jis nuleido antakius ir 
suraukė nosį, nuo ko dantįs pa
sidarė dar ilgesni ir pakasė sau 
krutinę kreivais pirštais. Balti 
marškiniai su kaspinuku palei 
kalnierių, kurie dengė jo sud- 
žiuvusį kūną, buvo atsegti ir 
buvo matyties krūtinė, tokia pat 
tamsi žemės varsos, kaip 
ir jo veidas.

šiurkštus atsakymas, pikta 
išraiška žvėjo veido ir besiarti
nanti naktis tuštumoje visai su
rūpino Semką. Per tas tris die
nas jis matė daug žmonių, bet 
visi atsinešė prie jo užjaučian
čiai širdingai ir tiktai dabar, 
kada pagelba buvo ypač brangi 
ir reikalinga, jis susitiko su 
šiurkščiu žmogum ir pirmą sy
kį pajuto savo vaiko siela — 
svetimą... Tai buvo svetimas 
žmogus, kuriam vistiek, ar Seni 
ka bus sotus ir gyvas, ar jo vi
sai nebus. Ir Semka žiurėjo į 
jį su baime beveik neprielankiai. 
Jam pksidare taip liūdna ir sun
ku, pasidarė taip gaila tėvo su 
motina, taip vienumoj ir kartu, 
kad norėjos pulti į vandenį ir 
mirti. Ir nežinodamas ką darv- 
!». Semka pagriebė abiejomis 
rankomis už plaukų, sukniubo 
kniūpsčias am smilčių ir garsiai 
prav‘:» o, visu balsu; dagi žve
jui pa. įdarė grdla jo. Jis pama
nė, kad gal vaikiščią* bene pa
klydo ir bene gyvena kitoj pu
sėj upės. * . ' A ' S/

Paspaudęs pečiais, jis garbiai 
šūkterėjo, kad Semka atsigrįž
tu i p*

- ’.'ei, bei!.. ; ' •.
Paskui parodė į dugną savo 

aldijos, kur buvo krūvos smul
kios žuvies ir šiurkščiai prata
rė:

—Sėskis!
> • III.

mas šaukdavo:
—Viešpatie! Atsiųsk greičiau 

žiemą!.,.
Kartais šalę kelio Semka su

tikdavo pavienį medinį kryžių; 
arti nebuvo ne namų, nė dagi 
sargo, o tik miškas — iš vienos 
pusės, o stopas —- iš kitos puses 
— ir užsimąstydavo Semka a- 
pie tą kryžių ir visada prisimin
davo jam tėvas su molina, pri
simindavo šėtra lauke, kur jie 
mirė — ir Seinka, užmiršdamas 
nuovargį greičiau žingsniavo, 
kartodamas pašnabždomis savo 
žavėjantį žodį: “Namo!... 
namo!...”

Bet štai, pagalios ir miestas.
Buvo nedėldienis ir Semka 

dar ištolo užgirdo skambinimą 
bažnyčios varpų. Tie lygus, kur
tus balsai vėl jam priminė tė
vynę. Ir žolė aplink jau pradė
jusi ruduoti ir sudžiūvę lapa 
šalę kelio ir tolimas šaukiantis 
garsas — taip ir liejosi į sielą 
kuo tai geru, naminiu ir Sem- 
kai prisiminė raudoni abuoliai, 
kuriuos dabar turbut dalina 
bažnyčioje kunigas, o senas 
djačiokas, draugas ir prietelius 
Scmkos, ištrauktų dabar iš sa
vo gilaus kišeniaus porą obuoliu 
ir tartų paparstu balsu:

—Še, Simai, vardan Žolines. 
Atsigavėk kvailuti.

Su kokiu džiaugsmu pultų 
dabar Semka į savo varpinyčią, 
graužtų tuos obuolius ir skam
bintų be paliovos, kol neišvary- 
tų!...

Už miesto vartų vėl mirgėjo 
prieš Semką po dešinei ir kai
rei rąstiniai pilki nameliai su 
žaliais, raudonais ir rudais sto
gais, paskui buvo balti mūri
niai namai; gatvėmis vaikščiojo 
vištos, knaisėsi kiaulės; paskui 
iekė kiemai ir tvoros, pasitiko 
palei, pašto kiemą dryžiuoti 
verstiniai stulpai, toliaus aikš
tė su aukšta bažnyčia už gele
žines tvoros, priešais ją stovėjo 
rudas nedidelis rąstinis ugnia
gesių bokštas, kur pačioj viršū
nėj vaikščiojo už tvoros karei
vis, o priešais lųatėsi bokštai 
miesto vartų... \

Nesustodamas £e,mka jį^rėjo 
miestą ir vėl išėjo ant kelio, kur 
jam buvo laisviau ir linksmiau.

-

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiekos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dędančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžia turčiai, Įjatįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę ju taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi iums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau-

Bc abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes patįs. Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus pat|s, skaitytojai, padėkite mums gauti tikrų ir. teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik {steigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 diejią laikytoje Cbicacoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintėlis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinč įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Seattle Union Bccord redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bullctin redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Laibor Ncws re
daktorius; Joseph Schlossbcrg, oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Hcrbert E. Gaston, Nonpartisan Lcague Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costcllo, vienas socialistų dienraščio The Milwaukee I^eader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochncr, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor Ncnvs 
Service redaktorius. • ?

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

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

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

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

THE FEDERATED PRESS,
HERBERT GASTOU

Daily Star Bldg. 427 fith Avc.
SOUTH MINNEAPOLIS, MINN.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herewith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVheelifg, W. Va., in payment therefor.
. V * I

Name ................................................................................. . ..............................................
Address ............................... . .......... ;.......................................................t......................
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ŠITAS APGARSINIMAS YRA IŠLEISTAS 
ASSOCIATION OF RAILWAY EXECUTIVES

Norintis žinių apie geležinkelių padėtį gali gauti litera
tūros rašydami į The As^sociation of Railway 

Eiecutives, 61 Broadway, New York.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
į

Dabar Pirma

Praėjo dvi savaitės.
Daug kelių ir kaimų pasili

ko užpakalyje, už Scmkos. Jis 
nenusiminė ir ėjo nesiskubin
damas, tik kartais klausdavo:

.Ar dar toli iki Kasėjos?
—Iki Kasėjos? — atsakydavo 

jam. — Taip, nearti. Iki žie
mos bene ir suspėsi, o gal ir an 
ksčiau.

—O žiema ar greitai?
—Ne, žiema negreitai. Dar 

rudens nebuvo.
Kada Semka eidavo mieste

liu, arba kada ištolo jam tekda
vo pamatyti a ilgšių baltą varpi- 
nyčią su auksiniu kryžium, tai 
ašaros pradėdavo birti iš akių ir 
sieloj pasidarydavo linksma ir 
šilta. Jis nusiimdavo kepurę, 
puldavo ant kelių ir verlęda-

IV.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

i

Burnos švarumas,
kaip Ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar- 

| . • ba fluzės, kurios gali būti pavojingiau
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei il
gu. Taigi, prisirengkite 1S .kalno ir 
laikykite po ranka arba parauktoj* 
vietoje

-

H

Per ilgų laikų aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir iiniokędavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib-

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

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir į 6 mėnesius 
f>alikau sveikas ir tvirtas, 
r dabar Čionai aš pasiro

dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALOTĖS B1TTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku- 
rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALŲ I ES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitu, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainų: 1 bunka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ordęr dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o hies aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių. ,
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTU1UNG,
By P. A. BALTRANAS CO.

616 W. 31st St.', Chicago, Iii. Tel. Boulevard 7351

Severa’s 
Antisepsol
(Severos Antisepsoliu). Vartokite ii 
kasdiena gargaliavimui ir i uosi is- 
mirkStlnr.ul Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptiAkas plovimas žaiz- 
dams> nusldraskitnaiDH ir odos ifib(Sri
mams. Jisul pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina ot. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CFDAR RĄPIDS, IOWA

K L. E K T R A.
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

i dirbtuves. Cash arba ant. išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c,
A. BARTKUS, Fru.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai, 

Auksytė, Co- 
luhibijos Gra- 
fonolas ir lie
tuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Kuo toliau, tuo visame vis 
’abiau Semka patemydavo, kad 
rtinasi ruduo.;—“Ačiū Dievui! 

Greitai žiema!” — mąstydavo 
is ir gimtasis kaimas jam po
lesi vis arčiau ir arčiau. Lau

kuose jau nebeskraido margi 
Irugeliai, nebešokinėjo žiogai; 
nuo medžių krito laupai, žolė vy- 
o; dangus labiau pasidengė pil 

kais skystais debesiais; nakti
mis būdavo šalčių.. Bet Semka 
mąstė: “Ačiū Dievui! Dabar jau 
greitai!’’

Eidamas plentu Semka nuo 
ryto nieko nevalgė ir dabar jau
tė alkį. Pamatęs krūmuose 
žmogų, kuris sėdėjo paspaudęs 
po savim kojas ir ką tai gronni- 
iojo, jis sustojo ir su užvydu 
žiurėjo, kaip tasis nusilupęs 
kiaušinį valgė užkąsdamas duo
na.

—Ko tau? — paklausė žmo
gus, nesikeldamas ir tebegro- 
mulodamas.

1 * • ‘‘

Seinka tylėjo.
Tas žmogus buvo nebe jau

nas su ruda trumpa baVzdelc, 
su apdegusiu ir vėjo užpustu vei 
du, su siauromis įdubusiomis 
akimis. Ant kojų turėjo megs- 
tines šliures, ant pečių — margą 
žiponą, o ant pakaušio — kar
tūzą. >

—-Ko tau? — pakartojo jis, 
Įsižiūrėdamas į Semką.

—Dėduk... — nedrąsiai atsa
kė Semka: — duok, dėl Kris
taus meilės, duonutes kąsnelį...

— Man pačiam, prieteli, dėl 
Kristaus davė. Bet še... Pasi
dalinsiu !

Jis ištiesė jam duonos plutą 
ir vėl paklausė:

—Tu kieno? Iš kur atsiradai?
—Namo einu... į Rascją.
—Į Bascją?... štai ir aš į 

Kanoją... O kam tu eini?
Semka pradėjo smulkmeniš

kai pasakoti apie savo gyveni
mą. Jis kalbėjo kaip jam buvo 
nuobodu barake, kaip pasinorė- 
jo grįžti namo ir kaip jis pabė
go naktį, o nepažįstamasai vis

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 1 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti. Amerikoje:

: K. A. M.,
Generalis Stabas

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m. t

No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šiuomi įgaliojanie “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršiniukas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE
120 Tremont Street, Boston, Mass.

* .................. N".................            " "**
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VAKARĖLIS
Parengtas MUZIKOS PRIVAČIŲ MOKINIŲ KLIUDO (Chicagoje) 

' MARK WHITE SQUARE PARKO SVETAINĖJE 
29th ir South Halsted Streets.

Seredoje, Vasario (Feb.) 25 dien^, 1920 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare. INŽANGA DYKAI — Nebus kolektą.

Kviečiame nuoširdžiai atsilankyti j šį vakarėlį, nes bus labai dailus 
programas ir busit kiekvienas užganėdintas. Labai naudinga bus a- 
biem pusėm — atsilankusiems ir veikėjams. Malonėkite neužmiršti at
silankyti. Vakaro rengėjas ir Kliubo vedėjas. G. B. LIEBONAS;

klausė ir lingavo galvą, tarsi 
girdamas jį už ką tai.

—Puikiai, brolau! — tarė se
nis, paglostęs fiemką per ranką. 
— Tiktai, matau aš, blogas tavo 
gyvenimas!... Matyt mano pė
dais nueisi: nė namų tau nepa- 
matyt, nė savos vietos, nežinot., 
šunies gyvenimas! Tikrai, šu
nies!

—O tu, dėduk, kas tokis? — 
su įdomumu prabylo Semka ir 
atsisėdo prieš senį.

Kas aš toks?,.. Niekas... 
Taip... Vienu žodžiu — nežino
masis.

Senis giliai atsiduso ir per
braukė delnu per veidą, tarsi 
šluostydamas.

, —Taip, brolau... Tu žmogus 
mažas, o ir štai tėvynė atgal 
patraukė... Visad ji taip, tarsi 
tikroji motina... traukia, liau
na... Niekur,violos be jos ne

rasi. Ateisi, žvilgterėsi į ją, 
motinėlę, viena akele ir leng- 
gviau pasidaro!

—O ką dėduk, ar aš dacisiu 
iki. žiemos į Raseją?

—Ne, nedaeisi. Dėlto kad 
ateis šalčiai ir štai tu dagi ser
mėgėlės neturi... Vaikščiojau 
aš... Žinau... Nedaeisi, sakau. 
Sušalsi.

Nuo jo žodžių Semka susi
traukė. Užsimąstė ir senis. Abu. 
jstebeiliję akis tylėjo.

Semkai tuo laiku rodosi, kaip 
jis sušals ir buvo liūdna, kad 
niekas apie tai nepatirs Ballą- 
janie. O senis mąstė savo min
tį ir tylėdamas judino ūsais.

—Tai tu kur? — netikėtai 
paklausė Nepažįstamasai, kel
damasis nuo žolės.

—Aš, dėduk, namo...
—Na, ir aš namo. Eisime kar

tu.

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

Mes 4aipgL turima ką 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina prb- 
ga. Ateikite arba rašykite tuojris. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGF 
2810 Vf. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

"rcl. 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 Pullman 854.
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Abu jie tylėdami išėjo ant 
kelio ir nesiskubindami nužing
sniavo pirmyn.

V.
Vakaras atėjo... Lijęs nuo 

pusiaudienio lietus iki kaulų per 
merkė Senikę ir Nepažįstamąjį.

— Eik, brolau, eik,—skati
no senis. — Skubinkis! O tai 
išlik,rųjų ateis ruduo, tikrasis ru 
duo, o mudu dar kalnų nepri
ėjome* Kas gi tada? Reikės 
pražūti.

— Einu, dėduk.
— Ir taip susivėlavome... Bi

jaus kad šalčiai neužeitų... Butų 
bėda.

(Bus daugiau)
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Iš Caiifortiijos padangės.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Iš šitos tolimos pietų taip va
dinamos aukso valstijos lininis 
lietuviams darbininkams, gyve
nantiems rytuose ir vakaruose? 
labai trūksta žinių. Retai iš čia 
ką nors matome musų laikraš
čiuose. Pasistengsiu apie ją šj- 
tų pranešti Naujienų skaityto
jams.

Taip. Californija tai rodosi 
bus puošniausi gamtos žvilgs
niu valstijai Šiaurinėj Amerikoj. 
Visas jos Pietinis kraštas jun
giasi su Ramiausioms (Paeiti- 
co) juroms. Dauguma žemės y- 
ra kalnuotos ir apžėlusios girio
mis; yra betgi nemaža ir lygu
mų, kur puikiai auga įvairus ja
vai, vaisiai ir šiltųjų kraštų aug- 
medls. Sniego nėra. Yra tik 
kai-kuriose kalnų aukš
tumose pagal Oregono valstijų. 
Dabartiniu laiku jau laukai ža

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

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

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO^ Cedar Rapids, Iowa.

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
—tt. Išbandyk šj Naują Išradimą " 1

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

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

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

ISITĖMYK! žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą;

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

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šj kuponą, pa
žymėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c vęr- 
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalą.

/--------------------  --------------------------- ----------------------------------------
THE SEN-RAYTO COMPANY

6617 Wade Park Avė., ClevelSnd, Ohio.
Gerbiami. šiuomi aš prisiunčiu jum 10c vertės štampu, už ku- 

rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVAHANTUOTO SEN- 
RAYTO PLAUKU TONIKO.

i

Vardas .......................................................................................................
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Adresus

Miestas

Mde perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- r* A IHI 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. a? U JI

‘ J- G. SACKHEIM & CO.
UtarnUkRis? Ketvergab . 1W MJLWAUKEE AVĖ-
fr Subatomli 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

liuoja. Medžiai irgi žaliuoja, 
bet nevisi, šilčiausia valstijos 
dalis yra Los .Angeles aplelinkėj, 
kur ponai kapitalistai suvažiuo 
ja praleisti gerų laikų.

Pranioningiausi valstijos cen
trui rodosi bus San Franeisco, 
Oakland ir San Jose apielinkese. 
Iš paminėtųjų miestų, San Frau 
eiseo yra didžiausias, jame, ran
dasi įvairių darbų, tarp kurių 
pirma vietų užėmė laivų staty
mas. Laivų statytojai darbinin
kai dabar streikuoja ir darbas, 
rodosi, neina* visai. Darbininkai 
susiorganizavę ir laikosi tvir
tai. Tai tiek apie tai.

Noriu betgi priminti, kad dar 
bininkai į šių “aukso” valstijų 
uždarbių jieškoti nevažiuotų, 
nes darbas gaut sunku. Jeigu 
kas ir gauna kokį darbų, tai su 
mažesniu atlyginimu negu ryti
nėse valstijose. Pavyzdžiui, 
spalinis (paprastas) darbinin
kas išdirbęs septynias dienas 
ant gelžkelio, tai gavo algos 
$12.00, kas jau net sarmata ir

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė 

Mokiname pagal naujausios 
mados Iš petrinų, ir desainų 
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- 
kiteli tą mokyklą, nes mes mo- 
Ifiname dienomis ir vakarais; 
nwsų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters.“ Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St, Chicage.

'NAUJIENOS, .. - iiFfiiiįHhiaaiBaHBHi
minėti! O kadangi šios vals
tijos malonus klimatas patinka 
turčiams, tai daug suvažiuoja 
ir darbininkų vienok pastarieji 
apsigauna, nes vietoj ko gera, 
nukenčia daug blogo. Kadangi 
daug yra ii’ tokių darbininkų, 
kurie čia atvažiuoja visai mažai 
turėdami pinigų, tai nei nepa- 
sijunta, kaip jau turi badauti ar 
ba veik dykai kapitalistams dir
bti. Ir čia Sun Franeisco, Sa- 
eramento ir kituose didesniuose 
miestuose Uris kartus daugiau 
bedarbių mina gatves, negu 
Cliicagoje, Madison, Cainal ir 
State gatvėse Daugumas tokių 
vargšų norėtų grįžti į rytus, bet 
kad nepajiegia greitai užsidirb
ti nei kelionos lėšų. Jeigu kas 
darbininkų nori pamatyti puoš
nių Califomijos vietų, tai lai ne
pamiršta turėti pakankamai pi
nigų kelionei j ten ir atgal, tai 
viskas.

Darbininkų judėjimas čia ir
gi yra taip varžoma, kaip ir ry
lų valstijose. Boto, čia dar 
labiau darbininkai pakrikę, kaip 
rytuose. SanVranciseo ir Oak- 
lando draugai socialistai čia lei
džia savo laikraštį The VVorkl.

— J. Mėta.

KENOSHA, WIS.

Vasario 2 dienų persiskyrė su 
šiuo vargingu pasauliu Feliksas 
Dapkus-Dapkevičius: Velionis 
paėjo iš Raseinių Amerikoje iš
gyveno virš 2(1 metų. Paliko 
Lietuvoje dvi seseris, Vincusę ir 
Juzefų. Velionis turėjo 43 m. 
amžiaus, prigulėjo prie draugi
jų Šv. Petro, Lietuvos Balso ir 
Birutės, taipjau priklausė prie 
TMD. 119 kp. Paliko dideliame 
nubudime moterį Marijonų ir 7 
metų sūnų Juozapų. Laidotu
vės įvyko vasario 6 dienų su baž 
nytinčmis apeigomis. Palaido
tas liko ant šy. Jurgio kapinių. 
Prieš pat mirtį buvo pasistatęs 
savo namų po No. 163 N. Ne
dali st. Lai būna jam lengva 
žemelė šioj svetimoj šalelėj.

— Kaz. Brazevičius.
* _____ _ ________

Lietuvos Jaunimas į 
Amerikos Lietuvių

Jatinimą.
Naujienos gavo iš Lietuvos 

šitokį sausio 21, 1920, rašytų 
laiškėlį, su prašymu paskelbti 
jį dienrašlyj:

Prašymas.
“Mes, Lietuvos jaunimo kuo

pelė, meldžiame Jūsų, Ameri
kos lietuvių jaunime, ar nebū
tumėt taip malonus atsiųsti 
mums nors kiek literatūros— 
laikraščių, jau jūsų perskaitytų, 
ar kokių-nors knygučių, kurių 
mums labai stoka. Užtat būtu
me Jums labai dėkingi. Meldžia
me siųsti šiuo adresu: J. čiapui, 
Skrebotiškio kaimas, Pasvalio 
paštas, Kauno rėd.,’Lithuania.”-

Ūkininkų Balsas.
------ i------ ,

Thorp, Wis. — Musų Lietu
vių Draugija nuo praeitų metų 
birželio mėnesio dar nelaikė su
sirinkimo. Nebuvo susirinkus 
nei valdyba, ir kasierius neži
no, kiek pinigų yra. Niekas nie
ku nesiinteresuoja, niekas nesi
rūpina ateičia. Reikėtų pagal
voti ir imties dailbo. Turime 
pradžių, turime progos veikti, 
tat nebereikėtų snausti. Žinome 
gerai, kad pas mus perkupčiai 
susidėję į daiktų, važinėja ir su 
perka visus ūkių produktus, ir 
moka tik tiek, kiek jų malonė. 
Mes žinome, kad gyvuliai, pa
vyzdžiui, yrą daug brangesni ne 
gu mes gauname. Tai kodėl 
mes patįs negalime padaryt, ko
dėl negalime susidėt į daiktų, j 
vienų didelę ūkininkų kuopų ir 
išnaudotojams perkupčiams ne 
parduot, o siųsti tiesiai į vietų. 
Duokime sau, pirmų nedėldienį 
mėnesio laikome susirinkimų 
ir nutariame siųsti vagonų gy
vulių; žinomo, kurių dienų; ži» 
nome^ kiek Ir kuria suves; SU 
name, kiek kurto sveria Jr ktok 
viMJūUe vagone štvuntmU ir kiek 
pareis pinigų už visų. Tuomet

nų, ikad galime patįs jį parim
ti? ’

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 uz kiekvienų dolerį per mus 
pasiųstų išmokame Lietuvoje

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

. 60 AUKSINŲ
už kiekvienų dolerį.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

VDBNATINIS BCGIBTRUOTAS BUBAB APTIBKOR1U8 ANT BBIDGBPOBTO 

VYRAMS IR SU AUGIEMS
Akiniai aukso r^muooo nuo 18.00 Ir au- gfgfe M gėčiau. Sidabro r&muooo nuo <1.00 Ir
aujcfiOiau. Pritaikomo akinius uidyk*. |P jį Atminkit: Galvos sopėjiuias, nervilku-X mas, akių skaudėjimas, uivilkimaa b

KsB~3įlJi JB- 4 '■'""'Ov. yra vaisiais (vairių ligų, kurios t**
LAJ Ims* Ml Z<7T^ \A ** būti prašalintos gerų akinių pritaky-
gjjL JWL- /IfyM (gJS /f4\vwA mu, lity rimas uidykų, jei peritl ar
Jri^UfiFal 7u iii LlVil 4. skauda akis. Jei jos raudonos, j«i gal* 

į P Zf/iUv v* »°P*- Jai blogai matai, jei ak|s silp- 
į ’ J/ff) sta. netųsk Ilgiau, o jieikok pagalbos 

K /'jffSJimr aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
A X>C2raL kiniai uftdykų. Atmink, kad mes ko*- 

nam gvarantuojam akinius ir kiskvia- 
■—wtm» . ąį nam gerai prironkam.

8. M- MK8IROFF, ekspertas Optikas.
Jei jus sergate b reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bilo kokius rusiikus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
drangas įmonių,

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

AB ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

' $A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION-J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chieago, I1L

Naujienas boikętuoja. Mat yra 
.. čia vienas lietuvių tautiečių 
tėvukas, kuris bais nekenčia 
Nauienų, o juo seka ir kiti. Nuo 
stabiausias vienok dalykas, kad, 
taip nekęsdami Naujienų visi jie 
betgi begalo smilus jas skaityti, 

1 o kadangi patįs nenori užsipre- 
I numeruoti, tai tykoja parimti

kasierius išmjoka, kiek kuris yra 
gavęs.

Delko ūkininkai negalėtų šių 
sti ir kitus daiktus — bulves, 
kiaušinius, kopūstus, šieną ir 
tt?

Jei ūkininkai organizuoti, jie 
žino, kuomet jų susirinkimai
ir ką juose nutariama. Jei šian . , . .
<le nutarė pasiųst! Chicagon tris|nuo kurle Jas Prc“",.ne™?- 
vagonus bulvių — jei pas mus v
iandie tik tiek yra, — delko aš (l)as 0 * e?e?’1 

kieguiru imvcai ir nupin i xoupi ?
ir visi. Kam atiduot kitam pelt "?x.^

iei nas mus vadlinas vogtinai išihnfci iš 
- delko aš l)ašt0 dgžės- Naujienų prenu- 

negaliu nuvest ir supilt? Taip! turėtų įsitaisyt P. O.
ta---- kad is ten svetunnau-
džiai negalėtų išimti. Kas nori 
Naujienas gaut, gali užsisakyti 
pats Naujienų administracijoj, o

Pagalvokime ir nesiiduokiine' ne vaginėti nuo kitų. )
save išnaudok Geriau atidėki
me svetimus reikalus į šalį, o 
rūpinkimės savais.

Naujienos duoda* daug nau
dingų patarimų ūkininkams; 
jos jiems patarnauja dabar ir 
žada dar daugiau patarnauti, vietose. Vėjai draskosi, sniegą 
Naujienose duoda ukiininkms pa 
tarimų apie karves, arklius, viš 
tas, kiaules, apie žemės dirbi
mą ir tt. Malonu skaityt Nau
jienos, kuomet randi jose Uki- 
nfrikų Balsą skyrių, kur kal
bama apie ūkininkų reikalus. 
Betgi kaikurie, įpusų apielinkej

Šiemet musų apielinkėj baisi 
žiema, šaltis, net braška — vi
sados 35—40 laipsnių Žemiau 
zero. Sniego apie penkias pė
das priversta, ypač žemesnėse

pusto. Keliai taip blogi, kad ir 
į paštą ne kas dieną pasiseka nu 
važiuot. Tokios keistos žiemos 
turbūt dar čia niekados nebu
vę. Apuokas.
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Ar Skauda Galva
/

Galvos skaudėji
mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik tek s,kurio negali 
ma dėti niekais, aš esu vienu so 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimidgų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką a§ 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasiinatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

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

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros durįs nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

ŠALIN DEGTINR:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjome toki extraktą, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekvieną. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse, krikštynose^ gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi- 
§iai. Pakelis iš kurio galima pasi- 

aryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus šiandien jau.

WALTER NOVELTY C0.» 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, III.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Aida Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
a tuščias, kada pra 

UmM/h nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

pagerinta Oph- 
V thahnometer. Y- 

patinga doma at 
" B kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland sv. kamp.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
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

r*———— " —.......

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams linomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuierla.

Gydo aitrias ir ehroniikas ligas, vy
ru, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie.
♦siaUS-

Ofisas Ir Laharatorija: 1025 W. iltb 
Bt. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo lfc—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hslsted Street

VAJLANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

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

Tel. Drexel 2880.

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

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

UOS S. Morgas St. Chicago, III.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

........... —
DR. JOSEPH ZIFF

Aklų Specialistas
Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir 

mus matyti aiškiai
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
8149 So. Morgan St

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 

217 l/i Capitol St. 
Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 £š ryto ir nub 7 iki 9 v. vak. 
3325 8o. Halsted St.. Chicago. ‘
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the Lithuanian Newa Pub. Cow Ine.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Haisted St., Chicago, 
111. —. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Vienam mėnesiui ..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose
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Pinigus reikia siųst įkišto Money
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$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

$5.00 
3.00 
1.65
1.25 

.65

■BEaeaHaanBaEsaaHi

Ponai valgo, 
beturčiai badauja.

Vienas žmogus rašo iš Lie 
tuvos savo giminei Ameri
koje :

“Dėkavojame Amerikos 
lietuviams, kad atsiuntė 
biedniems žmonėms silkių 
ir miltų, ale tie biednieji 
tų daiktų negavo nė už pi
nigus. Kur duos, kad tai 
yra ir ponams sugadnas 
daiktas. Ponai pirko mil
tų pūdais ir temokėjo po 
rublį už svarą, o biednas 
po rublį ir dvi grivini, o u- 
bagas nė už pinigus nega
vo; išvaikščiojo ir liepė 
eiti poterių kalbėti — kur 
tu, sako, gali ėst tokius 
gerus miltus. O silkių liub 
duos, ale ant asabos po vie 
ną, imdami už silkę po 120 
kapeikų. O potam žy
dams pardavė, tai ir mes 
gavom priėst kiek norė
jom, pirkdami nuo žydų, 
ale tik silkių, o miltų nė 
pamatyt negavom. Tai 
tokia musų valdžia?’
Tai ne vienintelis atsitiki

mas, o labai dažnas, kad Lie 
tuvos žmonės šitaip skun
džiasi.

Beturčiai badauja, nes vi
sos gėrybės tenka ponams— 
kaip visur, kur ponai turi 
galią savo rankose. Betur
čiai turi dirbti, kad atidir
bus už save ir už ponus, 
ponai valgo — už save ir 
beturčius.

0
UŽ

Stiprinkime

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, apsivaliusi nuo suanar- 
chistėjusių gaivalų, yra 
šiandie vienintelė nuosaki, 
aiškiais darbininkiškais prin 
cipais nustatyta, organizaci 
ja Amerikos lietuviuose. Ji 
yra vienintelė organizacija, 
kuriai rupi ne tiktai darbi
ninkų būvio pagerinimas, 

o ir visiškas jų paliuosavi- 
mas nuo išnaudojimo.

Keletas mėnesių atgal ga- 

lėjo kaikam rodyties, jogei 
Amerikos lietuviai darbinin
kai turės da ir antrą organi
zaciją, siekiančią prie darbi
ninkų kleąos paliuosavimo

jungą. Nors tiesioginiais dii°s darbininkų grupes ir šiaip 
darbininkų ’ reikalais ji ir I besiinteresuojančius darbininkų 
neketino rupinties, bet ga
lutinas josios tikslas buvo 
panašus į socialistų tikslą, ir 
todėl buvo galima manyt, 
kad ji pasiims ant savęs dalį 
darbo musų darbininkų ju
dėjime. Bet šiandie tos or
ganizacijos jau nebėra; vos 
spėjusi užgimti, ji išsižadėjo 
net ir savo vardo.

Taigi Lietuvių Socialistui 
Sąjungai tenka vienai užda
vinys skleidimo socialistinės 
idėjos tarpe Amerikos lietu 
vių darbininkų. Josios .pa
reiga yra didelė ir svarbi.

Tatai privalo suprasti 
kiekvienas L. S. S. narys ir 
kiekviena kuopa. Jie priva-1 
lo sukrusti ir pradėti ener- 
gingiaus veikti.“ Pirmas da
lykas yra sustiprinti organi
zaciją, kuri dar nesuspėjo 
atsigriebti po suirutės, įneš
tos į ją “kairiasparnių”. Rei 
da didinti skaičių narių 
tuopoje. Yra daug vietų, 
euriose galėtų būt umu lai
ku sutvertos kuopos; yra 
visur kur daug susipratusių 
jų darbininkų, kurie galėtų 
patapti kuopų nariais ir būt 
naudingi joms. Tik reikia 
uoliaus pasidarbuot, pava- 
ryt smarkesnę agitaciją.

Socialistai ne tam organi
zuojasi ir veikia, kad savo| 
jiegomis išliuosavus darbi
ninkų klesą; šitą darbą turi 
atlikti pati darbininkų kle- 
sa. Bet socialistai teikia 
darbininkų klesai idėjų, ku
riomis vadovaudamasi ji ga
li lengviau ir pasekmingiau 
atsiekti šito tikslo. Juo stip
resnė socialistų organizaci
ja, tuo ji gali daugiaus pa
tarnauti darbininkų klesai.

Auginkime tad ir stiprin
kime Lietuvių Socialistų 
Sąjunga.

judėjimu žmones, kviesdamas 
suvažiaviman, kad sujungus vi- 

| sas dabar palaidas darbininkų 
kuopas vienon didelen organiza
cijom Suvažiavimo tikslai iš
dėti šitaip:

1. Orgąnizuoti darbininkų uni 
jas.

2- Sujungti visas esamąsias 
darbininkų organizacijas ir į 

I kurti vieną Visos Indijos Darbi
ninkų Federaciją.

3. Sutaisyti organizaciją, ku
ri tvertų darbininkų partiją In
dijos politikoje.

Atsišaukime išdėstomi šito
kie Indijos darbipinkų skundai: 
1) kad iš šalies gabenama sve
tur daugybė javų ir kitokių 
maisto produktų, dėl ko namie 
pasidaro stoka maisto, stoka 
gyvulių, kainos gyveninio reik- 
menoms neapsakomai pabran- 

I gusios ir žmonės kenčia didžiau- 
sį vargą ir badą; 2) kad darbo 

[žmones spaudžia sunkus mo
kesčiai; 3) kad valdžia labiau 
pavorizuoja importuotuosius 
daiktus, ne kaip naminius iš
dirbinius; 4) kad Indijos valstie 
čiai ginte genami iš kaimo į 
industrijos miestus (10 nuošim
čių valstiečių buvo priversti ap
leisti savo ukius ir eiti dirbti 
į fabrikus); 5) kad industrijos 
centruose viešpataujp tiesiai ne- 

dar- 
vai- 
pra-

centruose viešpatauja 
žmoniškos, nepakenčiamos 
bo sąlygos; 6) kad indų 
kains neleidžiama Įgyti ne 
dinio mokslo mokyklose.

I imi I įdirbi m as v^cn$ dieną Saliu, kitą šilta. Tuo Idilių 19UI1 UllllUd J kubilui aiihilmn kibo ir
mašinomis

udu kubilai •utatipo laiką ir 
pagreitina linų išdirbinio proce-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 24. 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KANADA. - "
Ūkininkų bruzdėjimas.

[Federuotos Spaudos žinia] .
Calgary, Alberta. — Kanados 

farmeriai (ūkininkai) laikytoj 
Čia nesenai savo konvencijoj nu 
tarė eiti išvien su darbininkų 
judėjimu, idant bendromis jė
gomis padarius pastangų iš pat 
pamatų perkeisti dabartinę eko
nominę sistemą. Kadangi Ka
nadą, kaip kad londoniškis The 
Saturday Review sako, valdo 
trįs jėgos, būtent, Kanados-Paci- 
fiko gelžkelio korporacija, 
Bank of Montreal ir valdžia, tai 
farmeriai dabar stojo kovon, 
kad tos trejybės spėką sulau
žius. Vienas Albcrtos ūkininkų 
unijos direktorius, kalbėdamas 
apie Kanados farmerių atbudi
mą sako;

“Reikia tik stebėties, kokia 
daugybė farmerių Kanados va
karuose jau supranta ir stengia
si už tai, kad visa dabartinė sis
tema gaminimo daiktų pelnui 
butų panaikinta, o vietoj jos su 
organizuota tokia visuomenės 
tvarka, kur daiktai butų gamina 
mi ne pelnui, bet vartojimui. 
Farmeriai tečiaus supranta, 
kad kovos jie negalės laimėti, 
jeigu jie neturės paramos iš in
dustrijos darbininkų. O tai 
suprasdami, jie taria susidėti 
su visais raumenų ir proto dar
bininkais, kad bendrai veikus 
sulaužyme nepakenčiamojo gęl- 
žkelių, bankų ir, valžios trium
virato.”

RUSIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Maskva. — Mirusiojo garsaus 
rusų rašytojo Levo Tolstojaus 
dvare, Jasnoj Palianoj, įsteigta 
dabar kaip ir “vaikų respubli
ka.” Tolstojaus namuose gyve- 

I na apie aštuoni šimtai darbiniu 
kų ir valstiečių vaikų, kurie ten 
tolstoizmo dvasioj auklėjami. 

Vaikų auklėjimas vedama po 
žmonių komisarų priežiūra. Vai 
kai dirba žemę, agronomų ži
novu -parodom i. Pradedamieji 
mokslo vadovėliai vartojami to 
ki, kokius yra Tolstojus para
šę^, o mokytojai, tai buvę Tol
stojaus mokiniai. Vaikai turi 
savo teatrą, muziejų, savo cho
rą ir orkestrą. Be .žemės dar
bo, jie dar mulkinami įvairių 
amatų. Tolstojaus duktė Tat
jana ir jo artimas bendradarbis 
Čertkov gyvena kartu su vai
kais ir yra jų artimiausi drau
gai ir mokytojai. Vaikams lei
sta kiek galint nevaržomiems 
savo “respublikos” gyvenimas 
tvarkyti, mokytojams kiek ga
lint mažiau maišanties ir 'truk
dant jų laisvę. Tuo budu vaikai 
turi progos patįs išvystyti savo 
gabumus, pasitikėjimą savimi 
ir savo originalumą. Vaikai pa
tįs organizuoja mokyklos ddrbą 
ir patįs taiso sau valgį. Mėsos 
nevartojama, nes patsai Tolsto
jus buvo vegetarietis.

JUNGTINĖ VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Boston, Mass. — Organizuo
tieji Massachusetts valstijos dar 
biuinkai kelia aštrų protestą 
prieš įneštą valstijos legislatu- 
ron bilių, kurs, jeigu pereitų, 
duotų legislaturai galios leisti 
įstatymus prieš darbininkų strei 
kus. Rilius sako, kad kilus 
streikui, prisaįkintųjų teismas 
turėtų spręsti, ar streikas pa
teisinamas, ar ne, ir streikas 
butų laikomas kaipo* kriminalis 
nusižengimas, jeigu darbininkai 
negautų iš prisaikin’tųjų teismo 
leidimo streikuoti. O kadangi 
Massachusetts valstijoj rinki
mai dabar esti tik kartą kas dve 
ji metai, tai darbininkai tik vie 
ną kartą per dvejus metus te
galėtų prašyti leidimo streikuo-

HELENA. Moirt., Vks. 23.— 
Generailis Montanos valstijos 
prokuroras v<ikar išleido pa- 

tvarkyiną, kuriuo griežtai drau
džiama daktarams—rašyti savo 
pacientams receptų dėl degti
nės. Vadinas, ir “ligoniai” ne-

Truo translation filed with the post- 
niaster nt CHiengo, TU. 24, 1920
as required by the act of Oct. ©, 10X7

INDIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Bombay. —— Indijos Darbo Są 
jungos sekretorius D. G, Pandit1 begalės gauti Jo vaisto.

jos ir bolševikų. Kuomet Nau
jienos juos visados peikia ir jų 
darbus smelkia, tai Chicago 
Socialiai visados prielankiai atsi 
liepia apie sovietų Rusiją ir bol
ševikus ir net užtaria juos. Juk 
LSS. yra Am. Soc. Partijos da-

Paskutiniu svarbiausiu žings
niu linų iŠdirbystėje yra brauki
mas. Jo tikslas yru atskirti spa 
liūs (medžio valaknas) nuo tik-1 lis, tai kodėl toks skirtumas? 
rojo lino švelnių shilelių. šitasrojo Imo švelnių siūlelių, šitas Aš labai malonėčiau, • kad 
darbas amžius buvo atliekamas Naujienos ar kas nors kitas per 
tam tikromis lopetomis, vadina- Naujienas apie tai plačiau paaiš

kintų, nežiūrint, kieno nors ku
kiu ten užsipuldinėjimų.

— Lietuviškas Kaliostro.

moms brauktuvais. Kiek dul- 
i kių ir vargo prikenčia braukėjai 
žino kiekvienas, kuriam tik te
ko tas darbas dirbti. Todėl 
mašina šitam darbui daug nau
dos atneštų netik ūkininko kiše
nei, bet ir jo sveikatai.

Žurnale* “The Scientific Ame
rican” (už vasario 14 dieną, 
1920) randasi pora paveikslų I suspaustas ir ilgas laikas kaip 
minėtos kompanijos mašinų. |į

LINKI NAUJIENOMS 
RUJOJIMO.

Vienas Naujiėnietis, kad ligos

Nore jie visur kur tikėjimą 
kišo, bet, matyti, jiems tikėji
mas nelabai rupi, jei net pats 
kapelionas ragino geriau šven
tadienį bažnyčion neiti, negu 
nebūti apskrities savivaldybes 
rinkimuose.

Ir ko neprikalbėjo kapelionas 
ant “cicilikų”! Rodos, nebėra 
jau biauresnių pasaulyje žmo
nių, kaip “cicilikai”. Norėdamas 
dar labiau socialistus paniekinti 
jis pašiepdamas sakė, kad jie 
prakalbas laiką ant bačkos užsi
lipę. Gera jums, kunigėliai, 
ant bačkos nelipti, kai jiems vi
sa ką patogiai parengia jūsų iš
tikimi parapijonys.

— [L. Uk.] Lapas.

J6kis kitas javas nereikalau
ja tiek darbo, kiek linai. Lietu
viai. budumi vieni iš inžymiau- 
sių linų augintojų pasaulyje, to 
darbo didumą užrekordavo sa
vo pasakose. Ypač toje rųšyje, 
kur atpasakojama kaip viena 
mergina begalo mylėjusi tūlą 
vaikiną, kuriam mirus, ji baisiai 
verkė h’ raudojo. Už kiek laiko, 
vieną naktį miręs vaikinas pasi
rodė ant juodo žirgo prieš mer
ginos klėtį ir kvietė ją su j do
mi jo(i. Ji sutiko ir abu kelia
vo, iki ji ipabugo ir nubėgo vie
non pirtyn, užskleisdama duris 
škapleriais. Nabašnikas vienok 
buvo beinsigrudęs, bet merginai 
užėjo gera mintis atpasakoti 
jam “linų muką” ir tuftmi už-
bovyti iki gaidžiai pragys. Na-1C |f O ui A į |f Dnlnni
jašninkas sutiko ir pralaimėjo, 011U11V IU11| - D UIU d 
nes ta “linų muka” begalo ilga ' *
)UVO.

Visas darbas prie linų yra be
veik rankomis atliekamas. Sun- 
cu mašinas to darbo atlikimui 
>ritaikyti. Todėl nestebėtina, 
tad kuliamos, pjaujamosr sėja- 
nos malamos mašinos atsirado 
kur kas pirmiau kitiems ja
vams, negu linams. Kaip linai 
buvo išdirbami per amžius mi
namoms mašinoms, brauktu
vais, ir panašiais prietaisais, 
taip ir dabar tos pačios mašinos 
tarnauja. Todėl, tikiuosi, bus 
žingeidu žinoti, kad viena angdų 
kompanija, tyrinėjusi dešimts 
metų moderniškų mašinų pri
taikymą linų išdirbimui ir išlei
dusi apie 400 tūkstančių dolerių 
tam tikslui, antgalo, surado išti
są eilę tokių mašinų ir jau jas 
pardavinėja.

Indirbimas žemės linams ma
žai kuo skiriasi nuo indirbimo 
kitiems javams. Tik nuvaly
mas nuo lauko atsiranda skirtu
mai. Rugius kviečius galima nu
plauti mašinomis, bet linus rei
kia išrauti rankomis, ir tai, 
gražiai, Nesulaužant liemenų, 
neinveliant vijoklių, usnių ir ki
tokių negeistinų žolių. Tokiam 
lėtam darbui reikia pripratimo 
ir gabumo. Išradimas mašinos 
kuri tinkamai atliktų šitą darbą, 
pagreitintų nuvalymą ir suma
žintų. darbo valandas.

Pastovėję kiek ant lauko, li
nai tampa suvežti klojimam 
kur liemenįs būna atskirti nuo 
senienų. Tas darbas irgi atlie
kamas rankomis (Rokiškio aps. 
su kultuvais),, nes reikia, kad 
liemenįs nesusipainiotų, nususi-1 
laužytų, ir 11. Minėtos kompani
jos išrasta mašina vėliausiame 
išbandyme iškūlė penkis tonus 
linų į septynias valandas. Atma
tų buvę tik 200 svarų (du nuo- 
šiamčiai). Jas sudarę: sulužę 
liemenįs, lapai, dulkės, ir tt. Ant 
mašinos ratų arba dalių niekur 
nebuvę linų užkliūta, ar apsivy
niota. Apskaitliuojama, kad 
tokia mašina per linų išdirbiino 
sezoną iškultų 500 tonų* linų ir 
sutaupytų $2000 algose.

Sunkiausia yra mašinas pri
taikyti prie linų mirkymo ir 
iiidymo ant lauko. Tie procesai 
reikalingi idant atskirti vidurį 
(tikrąjį liną) nuo paviršio ir 
šerdies medžio yailaknų. Tas 
vidurys*, priklijuotas prie valak- 
iu tam tikra guma, kurią sunai 
tina bakterijos esančios arba pa 
čiuose linuose arba linų, marko
je ir ore. Tos bakterijos ir tą 
smarvę pagamina, kuri jaučiasi 
einant pro linų marką arba lan- 
xą, ant kurios linai išskleisti.

Nežiūrint sunkenybių, ir *čia 
tapo išrasta mašinos. Tai yra 
milžiniški kubilai, per kuriuds 
galima leisti vandenį, ir kurių 
emperaturą (arba šilumą) gali
na nustatyti pagal norą. Moks- 
ininkai išranda, kad kiekvieną 
jakterijų veislė turi tam tikrą 
srytį šilumos, kurioje ji geriau
sia tarpsta ir veikia. Kadangi li
nų iilk> valaknų atskyrimo dar- 
ją atlieka tam tikros bakterijos, 
lodei suprantama, kad jos dau
giau darbo nuveiks, kuomet a- 
py^tovų teiiiperaturn bvi's 
pailsiu jų veikimui. Tokią tem- 
jeraturą galima užlaikyti daug 
geriau tam tikruose kubiluose, 
iegu po pliku dangumi, kur 
vieną dieną lyja, kitą šviečia,

'lyra ligoninėj, neužmiršta Nau- 
šaruna8./|Jl°nU* b* dėl priežasties jų šeš

tųjų sukaktuvių metų, rašo 
mums:

Siunčiu geriausių linkėjimų 
Naujienoms, kad jos dar dides
nės, dar stipresnės išaugtų per 
šiuos metus,, ir kad šiomis šešių 
metų sukaktuvėmis, kurias Nau 
j ienos švenčia dideliu koncertu, 
jos įsigytų dar didesnį būrį sa
vo skaitytojų ir rėmėjų lietuviu 

Dabartiniai ginčai LSS. taip Į darbininkų miniose. Kaip gaila

Wi išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DAUGIAUS AIŠKUMO.

toli nuėjo, kad pavirto į tikras man, kad aš, sausgėlės suspaus- 
I beprasmes vien kitų keliones. | tas ir jau per dvyliką mėnesių 
Vietoj faktais nurodinėti frakci
jų taktikos ir programo skirtu 
mus, vedamos yra ypatiškos ke
lionės ir . prasivardžiavimai, 
pradedant fakcijų vadais iki 
paprasčiausių tų fakcijų narių. 
Vienos ar kitos fakcijos laikraš
tį paėmus pamatysi straipsnius 
su antgalviais, kuriuose žadama 
prirodyti priešingos fakcijos 
programo netikumas ir apginti 
savąjį kaipo teisingiausį, bet 
kada pradedi skaityti, tai vieton 
dasižinoti ką-nors naudinga, su
prasti kiek nors tų fakcijų 
skirtumą ir tikrą jų tikslą, tai 
nieko panašaus ten nerandi. 
Vien tik aitrus užsipuldinėji
mai, pusprasmės frazes, ir vis
kas. Beskaitant, taip ir rodos, 
kad eina kokia tai mirtina kova 
tarp didžiausių kokių tai prie
šų. Vieni kitus vadina išgamo
mis, parsidavėliais, judošiiais ir 
visokiais kitais vardais. Kuo

met ištikrųjų mes esame visi 
tokie pat, skurdžiai darbininkai, 
visi vienodai esame išnaudoja
mi ir visi norime, kad musų 
būvis butų pagerintas. Tai už 
ką-gi mes dabar pjaunamės, už 
ką-gi vieni kitus pravardžiuoja
me? Gal jau pavydžiam vieni 
kitiems tos laimės ateityje, už 
kurią mes dabar kovojam?

Tiek to apie musų vadovus. 
[Gal jie ir turi kokių nors prie
žasčių savitarpinių nesutikimų; 
gal dėl kokių-nors ypatiškų am 
bicijų jie niaujasi. Bet kam rei
kia < mums barties — mums, 
darbininkams? Ar vieni ki
tiems savo skurdo pavydžiam? 
Paimkite jus kurį nors lietuvių 
darbininkikšką laikraštį ir pa
žiūrėkite į visas korespondenci
jas ir skaitytojų balsus ir pers
kaitę pamąstykite, kiek ten yra 
teisybės? Stačiai, gėda daros. 
Viskas maždaug šitaip: “musų 
mieste smalaviriai nusmuko, 
kaip lepšiai nuo koto.” “Smala
viriai išdavikai”. “Anarchoko- 
kunistai ' pragaišo, pranyko.” 
“Draugai, apsižiūrėkite, kad 
anarchokomunistai neįtrauktų 
jūsų į kilpas, nes patįs jau pa
kliuvo.” “Musų smalaviriai tu
rėjo prakalbas; publikos buvo 

[ labai daug, viso 5 žmones”. Tai 
šitokia propaganda. Vietoj fak
tų — kolionės; vietoj vienijimo
si- 

i «

beesąs ligoninėj, negaliu šiose iš 
kilmingose Naujienų suskaktu- 
vėse dalyvauti, bet mano mintis 
ir siela bus ten kartu su jumis, 
draugai. ;

—> Fabijonas Ančas.
T. B. Hospital, Oak Forest.

Naujienos, tardamos draugui 
Fabijonui Asičai ačiū už linkėji
mus, iš savo pusės nuoširdžiai 
linki jam kuogreičiau pasveikti 
ir pasitąisyti taip, kad kitas su
kaktuves galėtume visi kartu ir 
dar iškilmingiau švęsti.
■■■ —.. ....................  U U.. ■ ■— »

Kas dedasi
- Lietuvoj.

—-Paežereiiai. Kadangi šakių 
apskritis labai suklerikalėjusi, 
tai ir žmones tokius pat siunčia 
į valsčiaus rinkimų komisiją, 
kurie palaikytų per rinkimus 
kunigėlius, kad jįe vėl galėtų re
kvizuoti visam apskrityje dva
sininkų seminarijai.

Paežerėlių rinkimų komisijos 
pirmininku išrinko klebeną 
Brunzą, kuris pasisakė busiąs 
bešalis; bet pirmininkaudamas 
kitaip elgėsi, Joną Duobą į kan
didatus pastačius, kad ir daug 
rankų buvo balsuojant pakelta, 
bet jis sakė, kad nesą 25 
rankų; o už Arstikaitį kad ir 
niekas nekėlė rankos, tečiaus 
jis tol siūlė kol įsiūlė. V. Pla- 
šinskui balsuojant, kunigėlis 
prieidamas balsuojančius gėdi
no, kad jie už Pžašinską nebal
suoja. Kad ir už jį nebuvo nė 
pusės balsų paduota, bet jį vis 
dėlto kunigėlis palaikė. Jei taip 
eis ir per Steigiamojo Seimo rin 
kimus, tai aišku, kokio Lietuva 
susilauks Seimo.

— [L. Uk.] R—lis

STEIGIAMOJO SEIMO RINKI
MŲ ĮSTATYMAS.

— ardymas.
Naujienų” 35 numeryje til

po straipsnis po antgalviu: 
“Skirtumas tarpe socialistų ir 
komunistų,” kuriame aš tikė
jausi pamatyti aiškių skirtumo 
taktų, bet nieko aiškiai nepasa
kyta. Nebent tiek, kad tos dvi 
(akcijos visai skirtingos,, kad 
komunistų “principai” tai nesą- 
moniška malima'licnė, ir kad 
(uos principus parašė valdžios 
šnipai. Tai ir viskas. Dar vie
nas dalykas man nesupranta- 
tnas artodo, tsil slcii'tiuniiK tarp 
angliškų socialistiškų laikraščių 
ir lietuviškų. Pas juos nėra to
kių* kelionių ir prasivardžiavi
lnų kaip pas mus. Pavyzdžiui, 
atsinešimas prie sovietų Rusi

J. K. rašo “Liet. Ūkininke”:
Nors musų vyriausybė labai 

vilkina Steig. Seimo rinkimų 
dienos paskyrimą, bet vis dėlto 

ipo dviejų, trijų mėnesių jie tu
rės įvykti. Jau dabar žmonės pri 
valo pradėti ruoštis prie jų. Y- 
pač uoliai turi pasidarbuotį 

[valstiečių sąjungos kuopos, nes 
tuomet, kuomet ateis patys rin
kimai, bus jau per vėlu kas 
nors daryti, kuopos privalo pa
čios gerai išsiaiškinti rinkimų 
įstatymą ir jų tvarką*, bei ki
tiems paaiškinti (Steig. Seimo 
rinkimų įstatymai tilpę Laiki
nosios vyriausybės žiniose” Nr. 
15). Aš tik trumpai paminėsiu 
svarbesnes įstatymo vietas.

Visa Lietuva dalijama į 10 
rinkimų apygardų.

I — apygardą sudaro Mariam 
palės, Seinų, Suvalkų ir Aly
taus apskritys. Centras Marijam 
pole.

IT?— šakių, Vilkaviškio, Kau 
no miesto, Kauno apskr. ir Tra
kų — Kaišedorių apskr. Cent
ras Kaunas.

III— Raseinių, Tauragės ir 
Kėdainių apskr.;

IV 
žeikių apskr. Centras Telšiai.

V — Šiaulių, Biržų ir Panevė
žio apskr. Centras Panevėžys.

VI — Rokiškio, Ežerėlių, Ute
nos ir Ukmergės apskr. Centras 
Uilena.

VII — Vilniaus miesto ir Vil
niau apskr. ir Švenčionių apskr. 
Centras Vilnius.

VIII — Ašmenos, Lydos ir 
Volkovisko apskr. Centras Ly
da.

—Anykščiai, čia kairiųjų 
srovių nieko neveikiama, kadan 
gi iš socialistų tarpo nePa kam 
pradėti, o inteligentų neturime. 
Bet už tai kunigėliai tai net pa
sikaišę skvernus darbuojasi, be
ragindami po sodžius rašytięs 
krikščionių demokratų partijom 
J jų kuopos steigiamąjį susi- 
viiU<ini% suvažiavo ku
nigų, net nąts Utenos kupelio- 
lias. Jis labai daug aiškino apie 
tai, kaip geru busią, kai kunigai 
valdysią, jog tikras rojus į vyk
siąs... .

o
A. PtIHAIIS S FABIJONAS

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE •• INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTARIJLŠAS
3249 So. Haisted Street, Chicago. Illinois 

Telephonl Boulevard 611

o

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. W*shington SL 
Marshall Field Annex 

18|h fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126 

l - r

Telšių, Kretingos ir Ma-

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Haisted SL Chicago, IU.

DR. C, K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Haisted SL, Chicago, m.
Valandos: 9 —• 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phone Cinai 217 
‘■ii į ii... m............  - į
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Brangintina šeimynos 
. Gyduolė

TER-CAM-FO
»

Tai labai gerai veikiantis vaistas 
panaikinimui bakterijų “FIu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininku. j

f
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Rado sukapotą lavoną.

Vakar namuose prie 218 W.x 
24 PI. rasta sukapotas Nicholas 
Mikulich, 50 m. darbininko, su
kapotas lavonas, žmogžudystė 
papildyta tikslu apiplėšimo.

Tame pačiame name gyve
nantis Wni. Yasillo ir jo pati ta
po areštuoti ir yra įtariami 
žmogžudystėj. Pas juos rasta 
kruvinas rankštuostis ir paslėp
tas kirvis.

Reikalauja nupiginti mėsą.

Generalis prokuroras Pahner 
pranešė, kad visi sankrovinin- 
kai turi tuojaus nupiginti mėsą 
ant tiek pat, kiek ji atpigo sker
dyklose. Jei bučeriai to nepa
darys, jis ketina padaryti tyri
nėjimus apie tokių bučerių pel
ną.

Jis sako, kad niekurios mė
sos skerdyklose nupigo iki to
kios kainos, kokia buvo prieš 
karę, bet bučernėse mėsa ' nė 
kiek neatpigo. • Reiškia patįs 
sankrovininkai, kad prisiplėšus 
dailgiau pelnų,, palaiko augštas 
kainas ir lupa pirkėjus kaip 
įmanydami.

Smerkia deportavimus.

Užpuolė mot

Pereitos subatos naktį plėši
kas užpuolė ant grįžtančios na
mo Mrs. Edna Jacques, 2721 
Winona St., nuvarė ją į dyku
mą, kur ją iškoneveikė, o pas
kui apiplėšė.

Engle^vopd policija areštavo 
žmogų, kuris prisipažino, kad į 
mėnesį laiko jis užpuolė, iško
neveikė ir apiplėšė 12 moterų 
pietinėj miesto dalyj.

Prapuolė iš ligonbučio.

Miss Jane Atletams kalbėda
ma nedėlioj Auditorium Recital 
svetainėj pasmerkė netolerantiš
ką valdžios atsitiesimą ir depor
tavimą svetimšalių ir užreiškė, 
kad radikalai daug amerikoniš- 
kesni yra savo idealuose, negu 
deportuojantįs juos valdžios 
agentai.

“Daroma yra pastangų,” sakė 
ji, “deportuoti visą politinę par
tiją, kurios nariai jieško vien 
įtik teisės laisvės žodžio, gva- 
rantuotos jiems konstitucija, 
kuri tapo atmesta delei karės?’

Traukia teisman

10 skalbyklų patraukė teis
man miesto “sealer” Eller, rei
kalaudamos iš jo $100,000 at
lyginimo “už tvpšmeižimą.” Jis 
mat neprielankiai atsiliepė dėl 
paskelbimo kainų už skalbimą ir 
iškėlė aikštėn kaip skalbyklos 
prigaudinė.j’a duodančius joms 
plauti savo skalbinius žmones.

Pastatydama, pavojun savo 
gyvastį slaugytoja Hazen išgel
bėjo Eva n s ton ligonbutį nuo 
sunaikinimo, o tuo taipjau ap
saugojo pacientų gyvastį. Jai 
dirbant vaistinėj kįlo nedidelė 
eksplozija ir liepsna grąsino pa
siekti kitas eksploduojančias 
medegas, bet ji pagriebė degan
čias chemikalus ir bėgo sau
gesnei! vieton.. Bebėgant užsi
degė jos drabužiai, bet jai pa
sisekė išbėgti iš vaistinės. Gais
rą neužilgo užgesinta, o narsi 
mergaitė guli ligonbutyje kovo
dama su mirtimi.

8 vai. vakare, kada Michigan 
Avė. buvo pilna žmonių ir žė
rėjo nuo šviesų, 4 plėšikai ant 
Van Buren tilto apiplėšė ir su
mušė F. Nemcek, 6622 S. Ar- 
tesian Avė. atimdami nelik pi
nigus, bet ir overkotą su skry
bėlė.

M. Chessen, 2535 W. Divi- 
sion St. nuvežė pačią į St. Luke 
ligonbutį. Ji buvo ten dar pe
reitą ketvergą. Bet kada jis nu
ėjo į ligonbutį pereitą subatą— 
savo pačios ten neberado. Nie
kas nežino kur ji dingo. Kituo
se ligonbučiuose irgi jos nėra.

Illinois ir Michigan kanale 
rastas lavonas S. CarroU, 1548 
S. Turner Avė., kuris prapuolė 
vas. 17 d. Jo butą išsigėrusio 
medžio alkoholio ir manoma, 
kad jis pats įkrito kanalan.

Ta geroji tarnaitė.

Mrs. WaNer Scott, 1411 N. 
State St. andais pasisamdė la
bai gerą tarnaitę Ethcl Manu. 
Ir ji negalėjo atsidžiaugti jąja. 
Bet kartą sugrįžusi iš miesto ji 
nerado brangesniųjų rakandų 

už apid $10,000 ir, kas svarbiau
sia,—savo “gerosios” tarnaitės. 
Dabar policija jos jieško.

Prapuolė lavonas.

Jauna pačiutė Auna Fabulic, 
3833 S. Halsted St., kuri dar tik 
mėnuo atgal kaip apsivedė, sa
ko, - žmogus naktį įlindo per 
langą ir įkando jai nosį. Ji ma
no kad tai bus jos vyras, su ku 
riuo ji susipiko. Jį rasta pas 
John Lucius, 9120 Mackinaw 
Avė. Bet jis sakosi, kad jis no
sies savo pačiai nekando ir nie
ko apie tai nežino. Tečįaus jis 
yra areštuotas.

4th

Gth

7th

Chįcago, Milvvaukee & St.
Paul geležinkelio yardų sargas

Pūslės sloga esti chroniška 
arba aštrus uždegimas 

pustlnės’plėvelir^
Ši liga paprastai apsireiš

kia pas senyvus žmones. Ku
rie serga pūslės sloga esti 
priversti dažnai šlapinties. 
Šlapumas būna sujauktas, 
tirštas ir jaučiama aitrus 

sopuliai ją išleidžiant.

Peoria gatvėj ties Carrol Avė. 
rado ant geležinkelio bėgių gu
linti žmogų, matomai, negyvą. 
Jis nuėjo pasišaukti policiją ir 
kada sugrįžo atgal, lavoiio dau
giau neberado. Kas jį nusinešė, 
policija nepajiegia atspėti.

Areštavo saliunininkus.

Dienos laiku plėšikai susi
stabdė p-lę Lynch Holden parke 
ir atėmė iš jos pinigus ir laik-

150 žmonių suimta lošiant 
kortomis iš pinigų įvairiuose 
kliubuose nedėlioj.

Policija areštavo nedėlioj St. 
, James Grill ir Burr Oak Inu 
I karčiamų savininkus. Pas juos

Aldermanų rin 
kimai.

PARTOHERB tai Žolių-šak- rasta daug degtinės ir jie yra 
nelių nepaprasta arbata; ji kaltinami prasižengime prieš 
labai gaivinanti ir maloni prohibiciją. - ■

gerti; ji pravalo pūslę ir^u-

Svarbu!

reikalų ginėjus, už socialistus!
Pasirūpinkime pasiųsti mie

sto tarybon kuodaugiausia savo 
atstovų, o ne kapitalistų tarnau
tojų ir darbininkų priešų!

PAKVIETIMAS KOVON 
LIETUVIŲ R1STIKŲ

Sunkios svarus, būtent Juozas 
Goštautas ir Stasys Badžius kviečia 
risties Juozą Bancevičiy, tik dėlto, 
kad Juozas Bancevičius negalėjo 
ristis nuo gruodžio mėnesio, kada 
jis risdamosi su John Freeberg Šv. 
Jurgio svetainėje, pasižeidė kelį.,Juo 
zas Goštautas jau yra keletą sykių 
mCginęs kviesti Juozą Bancevičiy tai 
ristynese, tai laikraščiuose, be pa
sekmės; prie to — pastaruoju laiku 
J. Bancevičius buvo sergąs. Dabar- 
gi J. Bancevičius žymiai pasitaisė ir 
vra labai gerame sveikatos stovyje. 
Dabar jis yra prisirengęs ristis su 
Juozu Goštautu, arba Stasiu Had- 
žiumi, kada šiems bus patogu Vis- 
ties dėlei pirmenybės tarpe lietuviu 
ristiky. čia Amerikoje yra daugyb.ė 
lietuvių ristiku, kurie yra kvietę 
Bancevičių risties, bet kada prisi
eidavo risties, ir uždėti .piningai, tai 
jie visad išsitraukdavo. Dabar, _ Jcad 
parodžius visuomenei, kuris lietu
viu ristiky Suv. Valstijose yni ge- 
riausis ristikas, — Bancevičius ei
na risties su bikuom už inžnngos į- 
plaukas; pergalėtojas pasiima visą. 
Dabar nebelieka niekam išsiteisini- 
mo, kuris geidžia risties su Bance- 
vičiu ir laimėti Pirmenybės titulą 
tarpe lietuviu ristiky.

OTTO PRAPOTNICK
J. BANCEVIČIAUS, manegeris. 

3840 So. Kedzic Avc., Chicago, III.
1 Phone McKinley 5022

Ra j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU Bronislavos Kil- 
tinavičfieuės — RafolavĮčaitės, 
iš Kvėdarnos valsčiaus, Sodos 
Rubiskių, Tauragės apskričio. 
Prašau atsišaukti, tui|u labai 
svarbių raikalų.

Michalina Kavaliauskaitė
3305 S. Halsted St,, Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Ber
noto, Kauno rėd., Raseinių pav., 
Šilalūs parapijos, Vaitimienų sodos. 
Jis gyveno Oklahoma valstijoj. Ma
lonėkit greitai atsišaukti. nes aš 
važiuoju į Lietuvą. Taipgi Jono ir 
Juozapo Bernotų, jie gyvena Spring 
Vallcy, III Jiems yra laiškas iš Lie
tuvos.

MOTIEJUS BERNOTAS, 
4433 So. WtM)d St., Chicago, III.

Halsted ir Milvvaukee E. S.

PAJIESKAU savo vyro Juozo Bu- 
donio. Jis vasario 13 .d š. m. sa
kėsi važiuojąs ant Unijos mitingo. 
Iki šiol jis namon nesugrįžo. Neži
nia kame priežastis. Jeigu jis no- 
rdms prasišalino, tai meldžiu jo 

atsiliepti ir pasiaiškinti. Jeigu kas 
žino, kame jis randasi, malonėkite 
man pranešti.

Mrs KAZIMIERA BUDONIS, 
2122 W. 23rd St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vienam švarus, 

šviesus kambaris ant Bridgeporto, 
kad butu maudynės ir elektra. Pra
nešti Nmijieny ofisan No. 43.

SENYVAS žmogus pajieško pagy
venimui vieno kambario prie rim- 
ų ir laisvą žmonių; jei pas ką toks 
)ut, duokit žinot į Naujienas. Pa- 
:cidaujama kad būt apielinkėj North 

Side). Rašykit laišką į Naujienas. 
No. 42.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MUSŲ NAUJOJI
APSIAUSTŲ SIUVYKLA

taps atidaryta Panedėlyje, 
Vasario 23 d. ’ 
Mums bus reikalinga 
tučtuoj aus keli šimtai 
darbininkų.

TAI DIDELE PROGA
-atsidaro patyrusiems 
siuvyklų darbininkams ir 
darbininkėms. Vyriškų aprė 
dalų išdirbystė suteikia 
nepaprastus pragumus:

tvirtina, ir apsaugoja pūs
lės pievelė nuo uždegimo. — 
Kiekvienas lengvai gali saul 
pasidaryti arbatą iš Parto- 
herb. Juo karštesni ji geria 

ma, juo jos veikmė būna 
greitesnė ir tikresnė.

Kaina Partoherb’o $5.00 
už šešis pakelius, o $1.00 už 
vieną pakelį. Gaunama gar
sioj Aptiekoj Partosa, 160

Sfecond Avė., New York, 
N. Y.

Užmušė darbininką.

Nusileidžiantis elevatorius 
Shenvin Williams Paint Co. 
dirbtuvėj, Kensingtone, užgavo 
į galvą ir užmušė James Kai
ras, 11520 Front St.

Senas sargas Martin Lawson, 
75 m. tapo rastas nušautu savo 
kambaryje pas samdytoją M. 
Silverman, 547 S. Clark St. Ma
noma, kad jis pats nusižudė.

JUST KIDS—Two Legged Mice.
Į -----
P VIRS bR0Wn ĄH CAHT 

NO choc’late CAKE
'CA.USE Alt DE SVJEET F“

įCHOGkATE. AT*\ aOHE.1

Šiandie, vas. 24 dieną, įvyk
sta Aldermanų rinkimai. Rinki
mų tvarka šiemet yra visai ki
tokia, negu lig šiol kad būdavo.

Taip vadinamieji “praime- 
riai” panaikinti. Ant balsuoja- 
mųjt^lakštų nebepažymima nei 
partijų, nei kuriai partijai koks 
kandidatas priklauso (nors, su
prantamas dalykas, kad visi 
kandidatai yra partijų žmonės 
ir partijos juos nominavo). Bal
suotojai tatai, ligi eisiant bal
suoti, turi išanksto žinoti savo 
I>artijos kandidato vardą, kad 
už jį padavus balsą, tai yra, pa
dėjus kryžiuką prie jo vardo.

Susipratusieji darbininkai ne
gali balsuot už ’ priešingų darbiT 
ninku klesos reikalams partijų 
kandidatus, taigi už republiko- 
nus ar demokratus. Darbinin
kų reikalus ginančioji partija 
yra Socialistų partija, todėl tik 
už jos partijos kandidatus jie ir 
privalo balsuoti. Bef kadangi 
ant baliotų, kaip minėjome, ne
bepažymima, kuriai partijai tas

ar tas kandidatas priklauso, tai 
darbininkai išanksto turi žinoti 
savo wardos kandidato | alder- 
manus vardą. Čia betgi turime 
pažymėt, kad ne kiekvienoj 
wardoj ant balinto padėtas so
cialistų kandidato vardas ir ad 
resas, nors socialistai ir turi no
minavę jose savo kandidatus.

Ką turi balsuotojai daryt tose 
wardose, kur ant balinto nėra 
paduota socialistų kandidato 
vardas?

O štai ką.
Nuėję savo prccinktan balsuo 

ti, gavęi kandidatų sąrašą,, jie 
turi ant balinto, po kitu, kan
didatų vardais, parašyti ketur
kampį braižinėlį, padėti jame 
kryžiuką, ir Šalia jo aiškiai ir 
teisingai parašyti socialistų kan
didato vardą-pavardę, o apa
čioj—jo adresą, tokioj formoj, 
kaip kad ant balioto išspausdin
ta kilų kandidatų vardai ir ad
resai.

Vardai ir adresai socialistų 
kandidatų tose wardoae, kur jie 
nėra pažymėti ant balioto ir kur 
patįs balsuotojai turės juos įra
šyti, yra šie:

Ist Ward—VVillis E. Davis, 
721 So. State St.

3rd Ward—Abe Basofin, 
603 E. 43rd St.
Ward—A. Petrątis, 
3249 So. Halsted St. 
Ward—Bernare! Berlyn, 
6044 Prairie Avė.
Ward—John G. Flora, 
6728 Champlain Avė.

lOlh Ward.—John J. Jclinek, 
192(/ Blue Island Avė.

llth Ward.—AVilliam Neu- 
man, 2022 Hastings St.

14th Ward.~H. W. Harris, 
526 N. Avers Avė.

20th Ward—Edwin H. Wie- 
man, 828 O’NciįSt.

23rd Ward—John L. Ander- 
son, 3225 Wilton Avė.

25th Ward—Oscar Hennings, 
3814 N. Clark St.

29th Ward—A.‘ C. Bell, 
1819 W. 58th St. .

34th Ward—'Frank V. Stu- 
chal, 4249 W. 21st Place.

O štai sekamose \vardose sd- 
cialistų kandidatų vardai yra 
ant balioto. Įsidomėkite juos, 
kad nuėję balsuoti žinotumėt, 
prie kurio vardo kryžiuką sta
tyti:

5th Ward—krederick G. Well 
man, 3252 So. .Oakley Av.

9th Ward—Charles V. John
son, 11353 Stephenson Av.

12th Ward—Louis A. Cejka, 
2740 So. Turner Avė.

13th Ward—Olivcr C. Wil- 
son, 428 S. Claremont, Av.

15th WanJ—John M. Collins, 
839 N. St. Louis Avė.

18th Ward—John Mulloy, 
1236 W. Madison St.

21st Ward—Evar Anderson, 
.1534 Wieland St.

22nd Ward—Andrew Laflin, 
724 Langdon St.

24th Ward-T-Adoliph W. Har- 
rack, 2151 Southport Av.

26th Ward—James Marshall, 
2250 Argyle S t.

27th Ward—John S. Pdterson, 
4014 NcVvport Avc.

32nd Ward—Henry Groenier, 
' 6447 S. May St.

33rd Ward—Thonias L. Sla- 
ter, 648 N. Leamington Av.

35th Ward—Robert H. Howe, 
1114 S. Mayfield Avė.

Darbininkai, išpildykitc savo 
priedermes. Eikite balsuot. Ir 
balsuokite, kaip darbininkai kad 
privalo balsuot: už savo klesos

tyriškii Drapanų Darganai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užganedinimas. Vyrą ir vaiki
ną ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, 320.00 iki 345.00. •

Vyrą Ir vaikiną gatavai padaryt! 
siutai ir overkautai 3L00 iki 328.01

Vyrą kelinės 33.00 ir augščiau.
Vaiką siutai 35.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotą siutą ir over- 
kautą 38.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. 310.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedeliomis iki 6 vai. vak. Suirto
mis visų dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1997

PAJIESKAU Edvvardo Grigaravi
čiaus, turiu labai svarbą reikalų 
su tamsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pranešti. 

GEORGE KLIKNA
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos I^izauskaitės 
ir Olcsės Ciciliniutės, Šeduvos mies
telio, Kauno red., Yra joms svarbių 
žinių iš Lietuvos. Kas jas žino, ar
ba jos pačios prašomos atsiliepti ad
resu :

ANTANAS RULIS, 
4500 So. Rockwell St., Chicago, III.

MERGAITĖMS IR MOTERIMS 
Mergaitės galės išmokti 
siūti ant mašinų. Siuvėjos 
rankom galės išmokti įvairių 
darbų, rankom siuvamų. 
Gera mokestis bus mokama 
laike inokinimosi ir labai

• trumpu laiku galima bus 
išmokti labai gerai apmoka

mą amatą, prie kurio galima 
uždirbti nuo $30 iki $45 
į savatę. ’i

LITTLE JULIUS SNEEZEk
p-dlN’ 

W|TH THE LAMP 
POST, JE R.R.Y ?

OH, I ALVVZV/S | 
TAKE THIS lA/ITH/ 
M£, VNMEN I GO 
TO THE CLUB’

WELl. WHAT 
AAVE. VA GOT 
TO TAKE 
PO5T W’TH 
YA FOR?

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJil St. kampJMarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki

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

m.................———.i i m————

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Stanaičio. Paeina iš šakiy apskri
čio Sintauty valsčiaus, kaimo Skais- 
giny. Primiąu gyveno Chicagoje, o 
dabar kur, nežinau. Turiu svarby 
reikalą, gavau laišką iš Lietuvos.

A. MAČIULIS,
4103 So. Richmond St., Chicago, III. 
., ............. < ---------------------------- --------------—

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
no Laurinavičiaus, 1915 metuose 
gyveno Cainp C. Goodman, Wis, o 
dabar nežinau, kame randasi; mel
džiu atsišaukti arba kas jį žinote 
—■ pranešti. Gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbų reikalą. Malonėki
te atsišaukti adresu:

A. VITKAUSKIS, 
4341 So. Francisco Avc., Chicago, 111.

Siuvykla naujovfinė ir 
puikini įrengta. Ateikite ir 
mes jums išaiškinsime 
nepaprastas progas galimos 
musų darbykloje.

Hart Schaffner 
and Marx

4512-4540 W. 22nd St.
46th Avė. Stotis Douglas L.
22nd Streetkariu iki

Kilbou-rn Avė ir eiti pusę 
bloko į rytus.

Pranešimai
Prakalbos. Lietuvių Rubsiuviy

Sk. 269 Amalgamated Clothing 
Workers of America rengia sere- 
doj vasario 25. 7:30 vai. vakare. 
Union salėje, 1564 North Robey St., 
Kalbūs A. L. Margcris, studentas 

Jnžanga dykai. Kviečiami visi at
silankyti. — Komitetas.

Didelės prakalbos su programų, 
rengiamos LSS. 4 kp. įvyks pėtny- 
čioj, vas. 27 d., 7:30 vai. vakare, 
Mildos svet., ant 3 luby. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. Grigaitis 
ir adv. K. Gugis. Dainuos Chięagos 
YaeL Soc. Vyrų Choras. ’Inžanga 
10c. Kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

Lietuvių Kliubų Federacijos cx- 
ti a susirinkimas bus šiandie, vas. 24, 
vakare, Meldažio svet. 2242 W. 23 
PI. Visi nariai atsilankykit, nes bus 
priėmimas konstitucijos. —Valdyba

LDLD. 86 kp. susirinkimas įvyks 
seredo.r, vasario 25 d. 7:30 vai. vak. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia Avė 
Nariam visi atsilankykite ir naujų 
atsiveskite. — Sekr. J. Galvidis

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
12 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks utarninke, vas. 24 <1., 8 vai. 
vakare, svet. prie 3205 So. Wallace 
St. Visi nariai atsilankykite, nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

“Birutės” pusmetinis susirinki-, 
inas įvyks vasario 24 d.' 8 v. v. Lie
tuvos B-vės svet., 3249 S. Morgan 
St. Reikės rinkti pirmininką, bus iš
dūmoti valdybos raportai.. išdalinti 
Miko Petrausko paveikslai ir svars
tomi kiti labai svarbus reikalai. Vi
si nariai prašomi būtinai atsilan
kyti. Valdyba.

Zį VVELL I ALVNA'/S’ 
fZ* BELIEVE HV

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am- 
broeiejaus Milieška, paeina iš Kau- 

‘no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1909 m. 
gyveno So., Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite —> turiu svarbų rei
kalą.

KOSTANTAS SIDABRAS 
1900 So. Union Ovc., Chicago. III.

PAJIEŠKAU dviejų draugų Pran
ciškaus ir Vincento Količių. Taura
gės apskričio, Kvėdarnos valsčiaus, 
Yra jiems laiškų iš Lietuvos nuo 
jų motinos su svarbiomis naujieno
mis.

JONAS YOCIUS
214 W. Main St., Westville, III.

PAJIEŠKAU seseris Liudvikos 
Peilenaitės-Ajbromavičienės, Kauno 

rčd., Šiaulių pav., Kuršėnų valsčiaus 
kaimo Urkavėnų. Ji gyvena Ameri
koje, bet nežinau kur. Šeši metai 
kaip gyvena Amerikoje.

Mrs. A. GALKAUSKIENĖ 
3746 So. Union Avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario “Brighton 

Park” apielinkčje. Geistina, kad 
butų švarus ir su valgiu.

Rašykite W. K., 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario su valgiu 
arba be valgio linksmoj vietoj. Aš 
atvažiavęs iš kitos valstijos, studen
tas. Rašykit arba pašaukit.

A. GOBAS.
717% So. Halsted St., Chicago, 111. 

Phone Haymarket 7489

PAJIEŠKAU švaraus kambario 
.Bridgeporto apielnikfeje. jGeistina 

kad butų maudynė ir elektros švie
sa. Rašykite arba pašaukite.

P. V.
1947 So. Halsted St., Chicago.

Phone Canal 2933

V7HEKE DO VA 
GET PREPAREDNESS?

' " ' sr • . _ _ ii *

\J\MERE OO 
PGE-T IT i____ _r------ -—

CONGRESS KOTELIUI

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

KREIPTIES
Loundry Manager

Congress ir Michigan Avės

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

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

BY BAKE!
VMFW, THAT POLE is my 
SOLE MEANS OF^OPPORT.'
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REIKIA DARBININKŲ
Utarninkas Vasario 24,1920

MOTERŲ
REIKIA

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
lengvam

ASSEMBLING — arba pielavimui 
SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE Bt)YE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswoo<l Avė.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
i!"11.1.1 'i-.. i «■■■ „mi. i... gagessBsesesBgsess-gg

NAMAI-žEMfi
VYRŲ

REIKIA 
APSIAUSTŲ 
SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ.

Finišerių prie vyriškų 
gerų apsiaustų.
Mes mokame aukščiausia 
mokestį mieste.
93*4 c ui apsiaustą 
109c už burnosą.
Nuolat darbas per du 
metus.

SCHEYER AND COMPANY, 
412 So. Wells St., 

lOth floor.

REIKIA mergaičių arba 
terų abehiani oamų ruošos

nio-

Kreipties 
3436 Douglas Blvd.

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinėjimui. 
Taipgi mergaičių mokinties. 
Augštos mokestys mokama.

C. O. OVVEN & COMPANY, 
1066 \V. Van Buren St. 3rd floor

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St.. Chieago.

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.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA moteriškių dėstymui deš
rų i dėžes. Už 18 valandas — $21.00 
i spvaitę. Nuolat darbas. Dienomis 
ir naktimis.

PATENT CASING CO., 
617 W. 24th PI. arti Wallace St.

REIKIA
Moterų operatorių prie
Paprastų ir spėka 
varomų mašinų.

Musų mergaitės uždirba nuo 
$18 iki $35 į savaitę. 44 vai. 
savaitė ir 20% savaitės bonus.

D. FRIEDLANDER & CO., 
920 W. Randolph St.

Sangamon St., inėjimas.

STOCKERIŲ 
Nuolat darbas. 

Gera mokestis.
Kreipties: 

25th ir Loomis St.

MOLDERIŲ, Aslos, stalo, ir spon
dėju. 70c iki 80c j valandą. Dienos 
darnas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 —- $10 į 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

Reikia darbi nikų
Bilda vo ji mo 

chu-bu i.

Westerim

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
si. Parduo<la už $4000 ir daugiau.

V. <D.
4312-14 So. Wood St., Chieago.

MERGAITES
16 metų arba senesnės 
Grrofc darbo sąlygos.
Gera mokestis.

Kreipties

LOOSE VVILES BUSCUIT CO. 
371 h St. ir Ashland Avė.

darbams 
Andrews 
Pa. (arti

REIKIA — su ir be patyrimo mer
gaičių darbui prie popieros dėžių 
(boxes). Gera mokestis ir geros są
lygos.

S1NGER PAPER BOX CO., 
815 W. Congress St., Chieago.

1 blokas j vakarus nuo Halsted

REIKIA darbininkų 
foundrėjo pas Bolllnger 
Constructlon Co. Verona, 
Pittsburgh) Philip Kapozenski fore-
manas. Frankstovvn Avenue Street- 
karįs iš Pittsburgho iki Wilkinsburg, 
tenai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernona; arba gelžkeliu nuo East 
Liberty arba Pittsburgh.

REIKIA
Operatorių
Off presserių
Coliar meikerių
Kreipties

FUCHS ROTHSCHILD
and SITRON

1733 Milwaukee Avė.

Eflectric
*

o

PLANT WEST 48th Avė.
400 pėdų į pietus nuo 22nd St.

REIKIA — Shearmenų ir darbi
ninkai dėl serape iron larbų. 
Gera mokestis geriems vyrams.

Kreipties:
1632 W. Kinzie St.

, ■— ■ y ■■ ■■■■■ ......... ■■

MERGAIČIŲ reikia mokimuisi 
ant Multigraph. Gera proga 
pa kilti.

MARSHALL LETTER CO., 
431 So. Dearbom St., Room 434.

REIKIA MOTERIŠKOS 
PLOVIMUI INDU 

104 W. Roosevelt Raod

REIKIA mergaitės prie lengvo 
namų darbo. Nereikia skalbti, prosit 
ir virt, prie mažos šeimynos netoli 
Garfield Parko.

H. S. SINGER,
1356 Independent Blvd. Chieago. 

Tol. Lawndale 8197

DARBININKŲ 
Nuoki t darbas. 
Geni mokestis.

Kreipties: 
25th ir Loomis St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Finišerių
Button sewerių
P<M*ket meikerių
Flap meikerių
Edge beisterių (mašina)
Lining beriterių (vest)
Corner beisterių

Kreipties

ALFRED DECKER A COHN, 
Employment Depart.

S. W. Corner Franklin ir
Vau Buren Sts.

REIKIA ‘
Coliar meikerių
Lining beisterių
Finisherių
Arm hole beisterių
Hand Sleeve meikerių
Hand Girls
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHSCHILD 
and SITSON

1733 Milyaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ
.'■9PT

VYRŲ IR MOTERŲ

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St. .

SIUVĖJAI DRAPANŲ JAUNIEMS
VYRAMS IR VAIKAMS

SEPTYNIŲ RENDŲ NAMAS 
Neša $55.00 į mėnesį; geras na
mas, turi būti parduotas tuoj 
už $3,900.

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

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

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

Chieago, III. ,

REIKIA moteriškų ir mergaičių 
dribyklos darbui. Gera mokestis.

GOLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union Avė., Chieago.

PAJIEŠKAU mergaitėm apsivedi
mui ne senesnės kaip 38 metų am
žiaus; aš esu 35 metų. Meldžiu Rreip-

WM. LOP1NSKAS
805 So. State St., corner Eigth 

Chieago, iii.

REIKIA geležies ir liejimo dar
bininkų; gera mokestis; nuolat 
darbas.
GUARANTY IRON & STEEL CO., 

2849 W. Ūke Street .

REIKIA — važioti ant vežimo ir 
darbininkų į serap iron yardą. Nuo
lat darbas, gera mokestis. 
IROOUOIS STEEL & IRON CO., 
4620 W. 12th St., Chieago.

DIRBYKLAI mergaičių — Gera 
mokestis laike mokinimosi. Trum
pos valandos.
NORTHWESTERN CAR SEAL CO., 

108 N. Jefferson St. ,

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA examinuotojų drapanų ir 
Rcece Buttonhole operatorių. 
Nuolat darbas, gera mokestis 
V Kreipties:

KINZIE RUBBER & MFG. CO., 
1514 West Kinzie St.

VYRŲ ir MOTERŲ

” — 1 -T1 «

PALM BEACH APSIAUSTŲ 
SIUVYKLA

»..................... .. ........................
REIKIA geležies moulderių su 

$1000.00; paduok metus patyrimo. 
Gera proga* Atsakymas bus priimtas 
slaptoje.

Krciptięs: .
R1CHABD J. DUNN 

«20 E. Jaekson Blvd.
Klausk Mr. DtNN

REIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaikų dirbti 
dešrų dirbtuvėje.

HETZEL and LOMPANY
1749 Larralbee St.

12 MAŠINISTŲ.
Savvyerių, stock ir ripperių, 
blet sandėrių, medžio 
dirbykloje.
Augšta mokestis ir bonai.

IMPERIAL METHODS 
Forest Park.

Važiuoki Garfield “L” 
Hannah Avė.

co„
REIKIA tuojaus rūbų pnrdavėdo.
Jaunas vyras kuris turėjo rūbų 

krautuvėj patyrimą ir kuris kalba lie 
tuviškai ir angliškai, gera Vieta. 
Atsišaukite

KLEE BROS. & CO., 
1200 Milwaukee Avė., Chieago, III.

REIKIA tuojaus lietuvio bushel- 
mano dirbti rūbų krautuvėje.

MATONS
H823-25 W. 47th St., Chieago.

kampas Honore St.,

Jums • Progai. 
Insigyk pigiai 2 augštų medinį na
mą prie 1811 Canalport Avė., kros- 
ne šildomas, gazas: 2 pagyvenimų 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštų 
medinis prie 820 O’Neill St. arti 
Halsted St., krosne šildomas, gazas, 
2 pagyvenimai ]k> 6 kambarius ir 2 
po po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus išpardavimą namų.

W. J BYRNES, 
3149 So. La Saite St. Chieago, lh.

Ph.’fie Yaids 1190

Trimcrių
Tailorių
Ali aro u n d operatorių
Pocket meikerių
Operatorių

Agščiausia mokestis.

Vieta kelioms mergaitėms, ku
rios yra operavusios spėka varo
mas siuvamas mašinas kitose 
siuvimo dirbyklose.

KLING BROTHERS.
2035 Charlston St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS geras Ii- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į
Naujienų ofisų.

RėtKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. •- ------
burdas. 

Kreipkitės

Gera mokestis ir geras 
..'>-1 ''

pkitės rt
>222 So. Herper Avė.
........ ■■»;>■>■ ........ .....—■<

REIKIA vaikiukų 16 — 18 metų 
mokinties upholstering ir finishing 
prie, rakandų. Gera pradžiai mokes
tis.

GLADMAN BROTHERS 
832 Maxwell St. '

REIKIA Cabinetj meikerių taisy
mui rakandų (furniture) .

GLADMAN BROTHERS
• b 832 Maxwell St. ų

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Off presserių
Second beisterių
Jodnerių
Canvas beisterių
Shoulder ir undercollar

beisterių
Pocket meikerių

Kreipties

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis 
Mokinama nemokančius. Taipgi 
reikia moterių, kurios imtų darbą 
h namus.

MADWELL GARMENT CO. 
4819 W. Roosevelt Road. 
Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKALINGAS atsakantis bučeria, 
pastovus darbas gera mokestis. At
sišaukite greitai.
1967 Canalfiort Avė., Chieago, III.

Pardavimui
—

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI: Bučernė ir groser- 

nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Kas 
įdomauja tokiu bizniu — malonės 
kreipties į 

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

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Mums redkia prie apsiaustų:
Siuvėjų
Second beisterių
First beisterių 
laning meikerių 
Off presserių 
Sleeve meikerių (mašina)

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

35 S. Market

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North^ American Bldg 
Central 202

lietuvių sėdyboje 6 kamba
rių medinis namas; akmens 
pamatai; 50 pėdų lotas prie 
8420 Kerfoot Av.; visi gat
vės įtaisai. Kaina $3200.00. 
Dalis įmokėti.

GEO. BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chieago, III.

REIKIA į
MECHANIKŲ

KAS TURIT ant pardavimo saliu- 
ną geroj vietoj, puikiai ištaisytą, 
malonėkite pranešti laišku.

T. DUNDULIS
731 W. 18th St., Chieago, UI.
r..’1 '"l'-L- -UL- -I. 1

TURfiK savo locną namą. Prisiųsk 
man savo vardą ir adresą ir pave
lyk pasakyti jums mano vietą. Pa
šauk tblčfdnli Stewart 7851

PARDAVIMUI 619 W. 46 St., 6k-6 
kambarių ir išbaigtas beismentas; 
elektriką; gazas ir vanos; įmokėti 
$500.00; rendų $432.00. Kaina $2950.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., McKinley 3543

RAKANDAI.

PARDAVIMUI — S. W. kampas 
56th Avė. ir 13-tos gatvės Cicero, 
III., sąrišyje su 2 augštų budinku 
— 50 pėdų frontas. Tikras pigumy- 
nas. Tiktai $4,500. Savininkas ten 
pat gyvena.

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

MOTERS 
BEISTERIŲ 
POCKET MEIKERIŲ 
SLEEVE MEIKERIŲ 
JOINERIŲ 
LEWIS MACHINE- 

OPERATORIŲ 
FINIŠERIŲ
BUTTON Hole Meikerių

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.

ALFRED DECKER & COHN 
Employment Dept.

S. W. Corner Franklin ir
Van Buren Sts.

NATIONAL LEAD CO.

Off presserio prie apsiaustų.

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

SAMPLE PASTERIAI 
Ateikite darban 8-se Seredos rytą 

50 Vyrų
' laikinam darbui — Patyrimas 

nereikajlingas.
HART SCHAFFNER & MARX 

823 So. Trtpp Avenue, 
Corner of Arthington

Raimk Garfield Park “L” iki Tripp 
avė, eiti pietuosna 2 bloku.

arba
Harrison streetkariu iki Tripp Avė. 
eiti pietuosna 2 bloku.

arba
12-tos streetkariu iki Kecler Avė. 
eiti šiaurėsna 4 blokus ir 1 bloką 
vakaruosna.

arba
Crąwfcrd karu iki Artblpg* 
ton gatvės; eiti 4 blokus vakanibena

■ ■ -..... .. *

Vieno gero patyrusio opera te
raus prie apsiausiu.

Biitton sewerio prie a/jisiaustų.

PROGRESS TAILORING CO 
161-163 W. Harrilson St. 
7th- floor.

KURIEMS TINKA 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGOJE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE. 
PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PASIMAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKŲ; PATYRUSIŲ 
SU PIELYČIA PRIE 
SMULKIŲ DARBŲ. 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVŲ BENČIAUS 
DARBŲ.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

WEST AUSTIN AVĖ.311

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.MANUFACTURING OF Y0UNG MEN’SAND CHILDREN’S CLŲTHING

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residencę:
1922 So. Kedzie Avė.

MURO NAMAS Už $2500
1616 W. 35th gatvės 8 kambarių; 
gali but perdirbtas į du flatu po 
4 kambarius.
W. J. BELL EXCLUSIVE AGENT 

96 W. Washington St.,
Randolph 3543-Phone-Central 2579 

22 metai toj pačioj vietoj

MOKYKLOS

TIKTAI 61 MfiNESL
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

j

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 
dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

ER 
ĘM

Ne-

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

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

714 W. 30th Street

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTBR DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas 

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai pigiai auto

mobilius Fordas, gerame kandisine 
atrodo kaip naujas. Parduosiu arba 
mainysiu ant didesnio kuro.

5718 So. Kedzie Avė.
. Tol. Prospect 8277

NAMALžEMfi

REIKIA DARBININKŲ

70 centų valandai prie Wright- 
wood ir Hermitage Avenues.

GERHARDT F. MEYNE
, J

25 CABINETMEIKERIŲ 
IR PAGELBININKŲ.

Augšta mokestis ir bonus.
IMPERIAL METHODS

Forest Park.
Važiuok Garfield °L”
Hanmh

CO

NEPAPRASTA PROGA 
PIGUMAI.

Nepraleisk Šios progos įsigyti 
nuosavybės ir musų lengvomis iš
lygomis. Mes turime keletą gerų lųtų, 
kurie išeina į upę Dės Pelines už la
bai žemą kainą. Kam gyventi susi- 
grudus mieste ir mokėti rendas sun
kiai uždirbtais pinigai, kada gali už 
tuos pačius pinigus gyventi gražia
me priemiestyje.

BaŠyk — ateik arba Pašauk

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madbon, 
1850 N. Welh St

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing

■
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