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True translatlon filed with the post-inaster at Chicago, III., Feb. 25, 1920 
•s require<l by ihe act of Oct. 6,1917

Pataria daryti taiką su Rusija
True translatlon filed with the post- 
ilinster at Chicago, UI., Feb. 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ATMUŠĖ BOLŠEVIKŲ 
PUOLIMĄ.

rTrue translatlon filed with the post 
mastei- at Chicago, III., Feb. 25, 1920 

4S rcąuired by the rrt of Oct. 6,1917

Vengrija t atsisakys 
pasirašyti taiką

Socialistų byla
Pašaukė liudyti chicagietį— 

Seymour Stedmaną.

Sukilimas Honduroje
Šaly paskelbta karės stovis.

Rinkimai Chicagoje

Talkininkai nenor tartis 
su bolševikais

Gavo Rusijos pasiūlymą
True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 25, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

PATARIA PABALTES VAL
STYBĖMS DARYTI TAIKĄ

SU RUSIJA.

žada paramos, jeigu jas pultų 
bolševikai.

LONDONAS, vas. 24.—Ofi
cialia pernešimas, kurį čia, šiaii 
die po pietų, paskelbė prrmie- 
rų taryba, sako, kad talkinin
kai pataria Rusijos pasienio 
valstybėms, būtent: daryti tai
kų su sovietų valdžia Maskvoje.

Kartu pastebima* kad pre- 
mieriai nerems Rusijos pasienio 
valstybes, jeigu jos nusitars lai
kytis agresyvės (užpuolimo) po 
litikos linkui sovietų Rusijos. 
Bet žado paramos, jeigu jas už
puls sovietų armija.

Tai yra pirmas formalia pre- 
inicrų tarybos pareiškimai.

į|| „IBĮį—.J

True translatioo filed with the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 25, 1920 
as required By ‘.dc act of Oct. 6.1917
TALKININKAI NENOR tar

tis SU BOLŠEVIKAIS,

Turį atsisakyt brutalumų.

LONDONAS, vas. 24.—-Tal
kininkai atsisakvs tartis su so
vietų Rusija tol, “kol jie įsiti
kins, jogei bolševikų baiseny- 
bėsnbrutaliimas pasibaigė ir kad 
Maskvos valdžia yra pasirengu
si suderinti savo žygius ir dip
lomatinį užsilaikymų su visų 
civilizuotų valstybių veikimu.” 
Tatai buvo pranešta šiandie po 
uždarymui vyriausios talkinin
kų tarybos posėdžio.

Šitas tarybos pareiškimas, 
kaip čia spėjama, yra ženklu 
diplomatinių santykių, kurie 
neužilgio turėsią užsimegsti 
tarp talkininkų ir Maskvos val
džios.

True traaslaiion filed witb the post- 
rnaster at Chicago, III., Feb. 35, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917
GAVO RUSUOS PASIŪLYMĄ.

PARYŽIUS, vas. 24 —Pary
žiaus laikraštis Matin šiandie 
pranešė, kad vyriausioji talki
ninkų taryba [premierų tary
ba kuri dabar laiko savo po
sėdį Londone, gavusi formalį 
taikos pasiūlymą iš Rusijos ta: 
rybų valdžios Maskvoje.

Pasak to paties laikraščio, 
Italijos premieras Nitti stoja už 
tai, kad Rusijos sąlygas priim
ti. Anglijos premieras Lloyd 
George norįs tūlų koncesijų, k u 
rios galėtų atatikti Franeijos 
premiero nusistatymui, griežtai 
besipriešinančiam taikai su Ru
sija.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, TU., Feb. 25, 1920 
as required by ir»e act of Oct. 6,1917

Bolševikai atsiėmė Rostovu.

LONDONAS, vas. 24.—Anti 
bolŠevistines kariuomenės pasi- 
laikymas Rostove ant Dono bu
vo trumpas. Vakar ji buvo 
uftmus! miestų, bet pasuk be* 
vlello praneSIme W Ma’tcvoi,

holfcrikų.

True translatlon fllod. wlth the post- 
muster at Chicago, III., Feb. 25, 1920 
as reųuired by the act of Oct. b, 1917

BALTARMIEČIAI BOMBAR
DUOJA GHENITCHESKĄ.

LONDON, vas. i 24.—Daily 
Express šiandie išspausdino 
gautą iš Bucharesto žinią, kur 
sakoma, kad bolševikų kariuo
menė, einanti pietų link idant 
įsiveržus Rumunijon, tapo at
blokšta atgal už Dųiestro upes. 
Moldavijoj rumunai sukoncen
travę 250,000 kariuomenes. Sa
koma, kad bolševikams pade
dąs buvęs vokiečių armijos ko- 
manduotojus, generolas Gall- 
witz.

Atkaklus mūšiai Rostovo 
apielinkėj..

LONDONAS, vas. 24.—So
vietų valdžios pranešimas iš 
Maskvos šiandie mini, kad bol
ševikų kariuomenė užgriebusi 
kelis ledų laužytojus iF'vieną 
karinį laivą. Pranešimas sako: 

“Gautomis žiniomis iš Ar
changelsko, musų kariuomenė 
suėmė karinį laivą, priklausan
ti Chesma upės flotilai, beto 
suėmė du didelius ir penkis ma
žus ledams laužyti laivus.

Priešas bombarduoja Ghe- 
niteheską (?) nuo juros fAzo-

Truo translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., Feb. 25, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

STEIGIAMASAI SUSIRINKI
MAS SVARSTO LENKIJOS 

NOTĄ.

VĄRŠAVA, vas. 24.—Vald
žios nota talkininkams, išdės- 
tanti Lenkijos sąlygas, kurių 
žadoma įteikti Rusijos sovietų 
valdžiai, jau svarstoma Lenki
jos Steigiamojo Susirinkimo 
komisijos.

Lenkijos reikalavimai be ki
ta yra tokie: kad Rusija atsisa
kytų teritorijos į vakarus nuo 
Lenkijos ribų, buvusių 1772

Atkaklus musys tebesitęsia 
ties Rostovu ir NakLšovanu.

Raudonoji armija užėmė Gu- 
ličo fortifikacijas.

True translatlon filed wtth Ibe post-

Taikos sutartie butų pragaiš
tinga valstybei.

• t «

BUDAPESfbjper Paryžių ], 
vas. 24. Daily News korespon
dentas 
“Mes

ALBANY, N. Y., vas. 2$.— 
Vakar čia ir vėl pradėta klau
sinėti kaltinamosios puses [pen-

A. H. Decker, rašo: 
nepūs irą šys ime t a it c os,

jeigu sąlygos bus tokios kaip 
kad dabar yra.” šitaip man 
šiandie pareiškę vyriausias Ven 
grijos ininisterjs Iluszar. “Aš 
vely nusikjrečiau savo dešinę 
ranką, o ne pasirašyčiau. Nes 
Vengrijai tat^i reikštų saužudy- 
bę”

Jisai nurodę į. didelį žemlapį, 
kuris rodo kpkių nuostolių tfl- 
rėtų panešti Vengrija neteki
mu industrinių ir ekonominių 
resursų. Kitas etnografinis 

žemlapis nurodė kokių nuosto
lių turėtų Vengrija delei atsky
rimo nuo jos didelių žemes plo
tų, apgyventų vengrais.

Kalbėdamas apie politinę pa
dėlį ministeris pareiškė:

“Steigia masai susirinkimas, 
reiškiantis Vengrijos žmonių 
valią, jau susirinko. Krikščio- 
nįs socialistai, unijistai ir ma
žažemiai turi lygios atstovybės.

gislaturos socialistų] liudinin
kus. Liudyti buvo pašauktas 
chicagictis, d. Seymour Sied
inau, kuris kartu yra kaltina
mųjų advokatas.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE.

Suvažiavime dalyvauja 8000 
žmonių.

CLEVELĄND, vas. 24. Va
kar rytų čia prasidėjo mėtinė 
mokytojų konvencija-suvažia- 
vimas. Suvažiavime dalyvaują 
8000 žmonių. Suvažiąvimo po
sėdžiai tęsis per penkias dienas. 
Vyriausieji klausimai, kuriuos 
suvažiavimas turėsiąs aptarti,

abelname mokyklą tvarkyme, 
nustatymas pamatinės pozici
jos Amerikos Mokytojų Federa
cijai ir mokyklų demokratiza
vimas.

metais, ir kad Rusija pripažin- [ Socialistai, jeigu jie butų daly
tu I u f vK ■ 11 nAitriklmi- ______  _:„i. : —tų Pabaltos valstybių nepriklau
somybę.

tikrinimo nuo bolševikiškos
propagaifdos ir karės lėšų pa-

vavę rinkimuose, butų turėję 
penkias ar šešias vietas. Jie bet
gi susilaikė. Pirmasai steigia
mojo susirinkimo uždavinys 
bus patiekti ir užgįrti laikiną

NUBAUDĖ KUNIGĄ.

Dėlto, kad jis ėjo su darbi
ninkais.

24,-Teis- 
del nepai-

ian |True tauutaton nieo 
M reųulrcd by Ui. act of Oct. b, 1917 | in(wt „t (:hicW)i 1U

BULGARIJA GRŪMOJA.

Persergsti talkininkus, kad ji 
nenor būti atsakominga, jeigu 

Graikijai tekų Trakija.

t with the post- 
aster ut ChicUgn, HL Feb. 25, 192(1 

> reguired by the act of Oct. 6,1917 .
RUMANIJOS MINISTERIŲ 

KABINETAS PULSIĄS.

ta karalius, jis bus, kaip kdd 
Anglijoj, karalius^ pilnai’ apri
botomis teisėmis.”

LONDONAS, vas. 24.—PU- 
siau ofieialis pranešimas iš So
fijos, datuotas vasario 20 die
ną, sako, kad Bulgarijos pre
mieras įteikęs vietos [talkinin
kų] atstovybėms pareiškimą, 
bųtent: jeigu Graikijai teks va
karinė Trakija, už visa to pa
sekmės Bulgarijos valdžia ne
nori prisiimt jokios atsakomy
bės.

True translatlon fiU«d vtth the post- 
master at Chicago, III., Feb. 25, 1920 
at reqaired by the act of Oct 6,1917
Nuostoliai Murmanske nedideli.

CHRISTIAN1A. vas. 24.—Pa
bėgėliai iš Murmansko, kurie 
atvyko į Vardo, pasakoja, kad 
bolševikų kariuomenė, kuri už
ėmė Murmanską, sudariusi ne
daugiau kaip 5(MM) vyrų, ir»kad 
nuostoliai iš vienos ir anttos 
puses buvę nedideli. Du Rusi
jos laivai ir kelios valtįs spėjo 
ištrukti su pabėgėliais. { vienų 
bėgantį laivų pataikė bolševikų 
paleistas šrapnelis.

■■ i „IIIBIB.,1. .M,—— 1 III -X —

True translatlon fUM with 
tnaster at Chicago, III., Feb. 25, 1930 
as reąuired by tne act of Oct. t, 1917

Ir vėl svarsto Turkijos klau: 
atmų*

LONDONAS, vas. 24.—Po to, 
kada vyriausioji taryba užbai
gė svarstyti Rusijos klausimą, 
ji ir vėl ėmėsi svarstyt 'Turki
jos klausimą. Išklausyta pra
nešimų, kurių davė Smymos 
komisija. Po to buvo pakvie
sta Graikijos premieras Veni- 
zelos, kad kartu isu taryba ap- 
svarščius pranešimų.

PARYŽIUS, vas. 24.—Pasak i 
gautos iš Bucharesto [Rumuni
jos sostinės] žinios, kurią iš
spausdino vietos laikraštis Ma
tin, Rumanijps ministerių ka
binetui grūmoja krizisas-puoli- 
mas. -

j True translatlon filed with the post- 
mastei- at Chicago^ 111., Feb. 25, 1920 
as reųuired by tne act of Oct 6,1917

RIAUSfiS JAPONUOS 
PARLAMENTE.

Debatai užsibaigė muštynėmis.
TOKYO, vas. 14 (suvėlinta). 

—Debatai delei visuotinos bal
savimo teisės šiandie atstovų 
bute užsibaigė ytin karingomis 
scenomis. Opozicija stipriai 
užsipuolė ant valdžios delei jos 
priešinimosi naujam patvarky
mui, ir pirmininkas buvo pri
verstas sulaikyti ją.

Policija užpuolė atstovų bu
to narius pačiame budinke ir 
minių už budinko durų, kuri, 
sako, norėjusi įsiveržti budin- 
kan. Ji tečiaus buvo atmušta 
policijos ir kareivių. Visame 
mieste buvo didelių demonstra
cijų, kurios tęsėsi iki vėlos nak
ties.

True tra»s1trti«s ftleet with the post 
tnaster at Chicago, III., Feb. 25, 1930 
•n reųuired by the act of Oet. 6,1917 •

ANGLUOS LAIVYNAS ' 
KONSTANTINOPOLY J.

PARYŽIUS, vas. 24.—Didžio
ji Britanija padarė ^pradžią pa
siųsdama savo laivyną Konstan
tinopolio. Apie tai pranešama 
iš Ix>ndono vienam Paryžiaus 
dienraščiui, Parisien.

True translatlon filed 5v*tth the post- 
niaster at Chicago, III., Feb. 25, 1920 
as requlred by the act of Oct. 6, IPH 

Paskyrė ambasadorių į Lenkiją.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, <11., Feb. 25, 1920 
as reųuired by the ret of Oct. 6,1917

Vokietija neturinti jokio 
pasiūlymo.

KOPENHAGEN, vas. 24.
Pusiau oficialė telegrama iš 
Berlino užginčija nesenai pa
skelbtas žinias įbuk Rusija pa
siūliusi Vokietijai taiką. Kartu 
užginčijama ir tai buk Vokieti
ja sekamą mėnesį dalyvausian
ti taikos tarybose tarpe Euro
pos valstybių ir. sovietų vald
žios.

Telegrama sako: “Vokietija 
gyvena taikoj su Rusija jau nuo 
Brest-Litovsko sutarties.”

Olandijos laivyno oficieriai 
jieškosi naujo darbo. *

AMSTERDAM, vas. 24.— 
Olandijos laivyno oficieriai vie
nas po kito rezignuoja ir j ieš
kosi naujo darbo. Tai dėlto, 
kad valdžia nusitarusi reorga- 
nizuot visą laivyną ir dalį jo, 
turbut, pavest pirklybiniam 

laįvynui.

Pramiegojo 37,400 dolerių

LOS ANGELES.—Nežinomas 
piktadarys kaip lik pataikė įeiti 
ponios Mary Ward kambarin 
tūlame viešbuty^ kada ji “tikį 
valandėlei prisnūdo.” Pasigenda 
už 34 tūkstančius dolerių ver
tingų popierų ir. už 3,400 dole
rių brangakmenų.

Nori išvyt “raudonuosius.”

WINNlPEtr, vas. 
mas rado esant kaltu 
symo esamųjų patvarkymų ku
nigą William Ivens. Jisai mat 
savo leidžiamam laikrašty stip
riai ^kritikavo reakcininkus* 
trempiančius darbininkų judėji
mą. Kunigas .turėjo užsistatyt 
2000 dolerių kaucijos, ir kartu 
jam įsakyta, kad bėgiu trijų 
mėnesių jisai “užsidarytų bur
ną.” Kitaip neteks kaucijos/ ir 
bus pasodintas^-kalėj ima n.

Amerikos dulkės pažeidė poeto 
akis.

SAN DIEGO, vas. 24.—Pa- 
skilbusis belgų rašytojas-poetas, 
M. Maėterlinck, kuris dabar vie 
ši Amerikoj, turi nesmagumo: 
miesto dulkės pažeidė jo akis. 
Reikalingos daktaro priežiūros

Užmušo moterį ir kūdikį, pats 
liko gyvas.

LONDON, vas. 25,—Herold 
\Vhitton, langų plovėjas, vakar 
beplaudamas langą nupuolė 
nuo 60 pėdų augštumos. Patai
kė nupulti ant ėjusios gatve 
moters ir kūdikio. Abudu už
mušo, ’ bet pats išliko gyvas.

Paliuosav^~Jungtinių Valstijų 
orlaivininkus.

WASHINGTON, vės. 25.— 
Čia gauta žinių, kad Mexfkos 
valdžia pagalios paliuosavjisi 
Jungtinių Valstijų orlaivininkus 
C, Ūsher ir M. Wolfą. Portf ja
vaičių atgal jiedu, per klaidą, 
nusileidę Mexjkos teritorijoj' ir 
buvę areštuoti.

. ' *■

. WASHINGTON, vas. 25. 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad rlonduros kongresas 
nutaręs ir paskelbęs kares sto
vį pietinėj daly respublikos.

Kiek laiko atgal buvo skel
biama, kad Honduros respub
likoj sparčiai plėtojasi “maišto 
dvasia.” Girdi, daroma, pastan
gų nuversti naująjį respublikos 
'prezidentą, generolą Lopez Gu- 
tierez. Matyt, dalykų padėtis 
yra l^bai rusti, kad kongresas 
nusitarė stvertis paskutines 

įmonės—karės stovio.

NAUJAS JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ AMBASADORIUS 

CHINIJOJ.

25.—WASHINGTON, vas.
Čia esą patirta, kad prezidentas 
Wilsonas rengiasi paskirti Jung 
tinių Valstijų ambasadorium 
Chinįjoj, žinomą chicagietį ini- 
lionieriu, Charles R. Grane. Da
bartinis ambasadorius, Dr. Paul 
Reinsch rezignavęs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ N- - - - - - -
SKANDALAS MICHIGANE. 

f ' '

Nenori išduot varantų.

Demokratai laimėjo; išrinkta 
26 aldermanai, devynis teks 

rinkti balandžio 6.

MARQUETTE, vas. 25.— 
Jungtinių Valstijų komisionic-- 
rius, H. B. Hatch, vakar atsisa
kė išduoti varantų areštavimui K ■ ■ ■ yvalstijos prokuroro Martin Mc (jrunt
Donou'gh ir kitų valdininkų, kai 
tinann* dėl m išlaikymo prohi-

kalavo fedenilės valdžios agen-i^--; 
tai.

Laukiama' didelio skandalo.

CHICAGO.—Vakar buvo taip 
vadinami “non partisan” alder- 
manų rinkimai. “Bepartyvus 

balotas” davė šitokių pasekmių: 
miesto tarybon išrinkta devy
niolika demokratų ir septynis 
republikonus. Viso išrinkta 
dvidešimt šeši aldermanai. De
vyniose wardose tečiaus balsai 
pasiskaidė ir nė vienas negavo 
absoliučios didžiumos balsų. To 
dėl juos dar teks perrinkti se
kamais rinkiniais, balandžio 6 
dieną.

Wardos, kur kandidatai ne
gavo absoliučios didžiumos yra: 
5, 8, 9, 12, 21, 22, 24, 26 ir 27. 
Du daugiausia balsų gavę kan
didatai turės teisės būti rink
tais antru kartu. Devintoj war 
doj balandžio 6 turės būt iš
rinkti arba S. W. Govier, de
mokratas^ arba Charles V. John- . 
son, socialistas. Dg. Johnson 
vakar gavęs 2,932 balsu. Aš
tuntoj wardoj be demokrato 
Furmano turės teisės būti rink
tu ir Darbo Partijos kandida- 
taš, Thomas H. Green.

Be aldernianų rinkimo bal
suotojams (nevisiems) teko nu
spręsti apie taip vadinamus 
“South Park bondus,” būtent: 
paežerio pataisymui-pagražini- 

mui; tinkamam įrengimui 
t Parko; paplatinimui 

South Park gatvės; įrengimui 
staduimo G raut parke ir tūlų 
mažesnių parkų įrengimui pie
tinėj daly miesto. Visi pasiū
lymai didžiuma balsų užgirti.

_ ERZBERGERIS PASI
TRAUKS.

Dievas norėjęs, kad ji nužudy
tų savo vyrą.

BERLINAS, vas. 24.-Vokie
tijos ministerių kabineto narys, 
finansų ministeris, Mathias 
Erzberger, šiandie savanoriai 
pasitraukė iš kabineto.

Manoma, kad tai tiesioginė 
pasekmė bylos, kurią Erzber- 
geris pradėjo prieš buvusį fi
nansų ministerį, Kari Elffe- 
rich. Erzbergeris kito pasirin
kimo jau nebeturėjęs. Jisai mat 
buvo įtariajnas dėl panaudoji
mo nunisterio vietos savo as
meniškiems reikalams?

Erzbergeris yra Vokietijos 
klerikalų partijos lyderis. Pir
mą kartą Vokietijos reichsta- 
gan [parlampntan] jis buvo iš
rinktas 1903 metais.

True translatlon filed wtth the poM- 
niaster at Chicago, 111., Feb. 25, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6.1017

CARISTAI PADEDĄ 
BOLŠEVIKAMS.

Didžiumų oficierių sudaro 
“vidurinės klesos žmonės.”

LITTLE B(X:K, Ark., vas. 23. 
—čia areštuota tūla Mary Ross. 

t »K
Kaltinama dėl nužudymo savo 
vyro. Tyrinėtojams ji tečiaus 
prisipažinus, kad savo miegan
čiam vyrui galvą ji perskėlusi 
reikalaujama ‘‘dangaus ir žemės 
sutvertojo -Dievo.”. O “dan
gaus ir žemės sutvertojas’’ šito
kį reikalavimą pastatęs todėl, 
kad josios vyras “buvo neką m

Paskendo laivas.

BOSTON, vas. 25.—Anglijos 
pirk lybi n is laivas, Gwendo!en 
Warren, plaukęs iš St. Jųhns į 
Braziliją, užėjus audrai užbėgo 
ant seklumos ir paskendo. Lai
vo įgulu išgelbėta.

Uždarė pjopierota dirbtuves.

, HOLYOKE, Mass., vas. 25.
Dvidešimts penkios popieros 
dirbtuvės čia tapo laikinai už
darytos. Dirbtuvės buvo varo
mos Connecticut upės vandens 
spėka. Bet vanduo nepaprastai 
nuseko, ir darbas liko nebega
limu.

AMSTEIRDAM, vas. 24.- -Pa
sak vietos laikraščio Handels- 
blad korešpondento? G. Nypels, 
kuris nesenai sugrįžo iš Rusi
jos, apie aštuoniasdešimts nuo
šimčių raudonosios armijos vi
sai nėra “raudonieji,” bet neu
tralus žmonės.

Jis sako, kad apie 60 nuoš. 
oficierių, kurie didžiumoj su
rinkti iš gabiausiųjų “vidurinės 
klesos” žmonių, savo palinki
mais esą caristai. Jo manymu, 
tik apie 20 nuoš. kareivių ir 40 
nuoš. oficierių yra nuoširdus 
sovietų valdžios šalininkai. Vi
sa kita neutralus žmonės, arba 
- “caristai.”

Nuslinko nuo kalno sniegas.
DENVER, Colo., vas. 25.— 

Delei didelio lietaus ir šilto oro 
vakar, netoli Denverio, nuo vie
no kalno nuslinko daugybė 
sniego. Du žmoniės užmušta, 
vienas pavojingai sužeistas. 
Denver and Rio Grande gele
žinkelio komunikacija laikinai 
supa ralyž nota.

Valgyklų darbininįkų streikas 
Omahoj.

OMAHA, Nebr. vas. 25.—Vi
sų vietos valgyklų darbininkai 
-^-virėjai ir patarnautojai metė 
darbą. Reikalauja, kad samdy
tojai pripažintų uniją ir suteik
tų geresnes sąlygas darbo.

BUENOS AIRES, vns. 24.— 
Čia dabar laiko metinį šuva- 
žiavimų pietinės Amerikos po- 
licistų organizacija. Vakarykš
čiame posėdy priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad pietinės 
Amer. respublikos suvaržytų 
(jeigu jau ne visai išvytų juos iš 
savo šalių) raudonųjų peraikB* 
Urnų iš vienos respublikos kiton-

Pasirašė indžionkšeną.
WASHINGTON.1 vas. 34.— 

Apskrities teismo teisEfas, Bai. 
ley, vakar pasIrašB indžionkSų- 
ųų, draudUanti perduoti w Bulgarijoj, tapo pastotas Tai esą reikalinga ^palaikymui
tiki S VdtoriTM ląN<ie. Fmrijta remtnnb h- Wtfr^TW.*>

PARYŽIUI vW. 34^Heetot 
Andre, buvęs FrancŲrfe atstt>

Apvogė mirusių karalienę,
BERLINAS, vas. 24.—Neži 

nomi piktadariai kaž-kokiu bu- 
du dasiga

*

DUBL1N, vas. 24.—Irlandijos

True translatlon filed with the post- 
master at Chicągo, III., Feb. 25, 1920 
as required the act of Oct. 0,1917 

^Rusų pabėgėliai Egypte.

CharlOttųnbergfer
I daug vertingų nė» stovyklų Ballynųhinch 

brangakmenų stely. Dcwn pflrriMe. SkiktylMs
IMK grabtn - > . nėpavjikb.

kėsinosi išsprogdinti kariudhit-

nepavyko.

du tukfiUhčiai ir penki šimtai 
ptbegėlhj iš Rusijos. Visgi nu- 
biednMię. Anglijus Baudonasai 
Kr^iūš taikia jiėms pagalbos.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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gyvenimo Siberijos 
išeivių].

(Pabaiga).

Senukas, nežiūrint nuovargio, 
jautėsi gerai. Susitikimas su 
sąkeleiviu jį džiugino ir drąsi
no. Jis buvo ramus, kad dabar 
iM'išklįs iš kelio ir kad dėdukas 
nuves jį kur reikia; bet ir pasi
kalbėti buvo smagu: o dėdukas 
visą laiką pasakojo ir apie tėvy
nę, ir apie Sibirą, kur auksą ka
sa, kalbėjo apie kalėjimus, apie 
laisvę, apie žiaurią Sibiro žiemą 
ir apie žalią pavasario žolę, ku
ri taip ir vilioja žmogų namo, 
taip ir neduoda jam ramumo nė 
dieną, nė naktį.

— O ką dėduk, ar mes daug 
jau praėjome?
Semka.

— Matai — alkaniau pasida
rė: reiškia, prie Kasėjo artina
mės. O kalnus pereisim — ten 
dar alkaniau bus; delko ir sa- 
kau: s-lc ti'BeJk itiie-4 R:ise-joj pi
nigus myli, o pas mus su tavim 

ju nėra, tad ir nakvok kur nori 
ir valgyk ką žinai. Sibiras, bro 
lau, geras!... Tik tas gerumas ne 
musų skoniui... ne į dantis! Sku 
binkies, vaikinėti, skubinkis!

atsakė ramus

klausinėjo

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

Nesirūpink apie šaltį ir kitus nes
veikumas. šaltus dabartiniu laiku 
guli privesti prie influenzbs rytoj 
Buk saugus. Turpo užmuš jūsų šal
tį tuojau. Turpo taipgi gelbsti praša- 
linimui karščio nuo infiuenzos ir 
pneumonijos.

Hjrpo

Sale kelio sustojo vežimai. 
Buvo tamsu ir šalta ir raudona 

■ ugniakurų liepsna viliojo ke
leivius. Iškinkyti arkliai pa- 
tamsej klaidžiojo po liuką, skbi 
darni nudžiovusią rudens žolę; 
vežimai stovėjo su pakeltomis 
j ienomis, o valstiečiai, sukurę 
ugnį, Šildėsi ir virė vakarienę.

I. — Padėk Dieve! — pasakė ei 
damas prie ugniakuro Nepažįs
tamasis. — Leiskite pasišildyti, 
prieteliai!

' — Sėskis, - 
balsai.

Senis atsisėdo ir ištiesė prie 
ugnies rankas. Semka taipjau 
prisiartino. Peršlapę jo drabu
žiai greitai sušįlo ir per nugarą 
perbėgo malonus šiurpulis.

— Iš kur Dievas neša? — pa
klausė kuris tai praščiokėlių, įsi 
žiūrėdamas į veidą Nepažįsta
mojo. .

— Iš toli einam. Prie narni/ 
slenkam.

— O tas vaikiščias tai tavo?
—- Ne, pasitiktas. Išeivio jis... 

Našlaičiu liko.
— Taip, tai, peršlapai širdel!
Į Semką visi atkreipė atidą. 

Jis sėdėjo šalę ugniakuro ir su
sitraukdamas žiurėjo kaip degė 
Ir linlco ugnyje šalcos. Icnlp <trie 
kiasi su v€ju balti ritiniai, kaip, 

putojo ir šnip&ia katile viralas.
— Našlaitis turbūt? — paklau 

sė prasčiokėliai ir vėl pradėjo 
žiūrėti į Semką.

Paskui tpradėjo kalbėties apie 
duoną ir apie darbą; paskui ka 
da išvirė valgis, visi pradėjo va
karieniauti. ,

— Valgjdc, vargšeli, valgyk, 
— vaišino Semką. - 
tai, sušalai.

Semka prisivalgė ir atsigulė 
nasilsėti. Po karšto valgio jam 
buvo malonu pasivolioti palei 
ugnį, šakos linksmai traškėjo, 
kvėpė durnais ir šviežia žieve— 
visai taip kaip būdavo Baltąja- 
me. Tik jeigu tai butų -namie, 
’is prikastų tuojaus bulvių ir 
sumestų ugnip. Ir Semkai pri
siminė apdegusios bulvės, kurios

O tai, ma-

PRAKALBOS
Lietuvių Bubsiuvių Sk. ?69-to Amalgamated Clothing 

Workers of Amerika •
Rengia

Seredoje, Vasario (Feb.) 25 d., 1920 m., 7:30 vai. vakare
UNION SALĖJE, 1564 North Robey SL

Ka’bčs: A. L. Margeris, studentas North Western University, temoje: 
“Žmogaus Dvasia.” Kviečiama atsilankyti lygiai unijoj nariai, kaip ir 
nepriklausantis prie unijos. INŽANGA — DYKAI. Kvie’čia KOMITETAS

E X T R A!
» A*. *1. X* X,

Parengtas MUZIKOS PRIVAČIŲ MOKINIŲ KLIUBO (Chicagoje)
MARK WHITE SQUARE PARKO SVETAINfiJĘ 

29th ir South Halsted Streets. •

Seredoje, Vasario (Fcb.) 25 dieną, 1920 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare. INŽANGA DYKAI — Nebus kolektų.

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

Sugaištis laiko ar asmens neparanku
mas, tai tikras nuostolis prastame 
telefonų patarnavime.

Greitumas, tai tik pavadinimas to, 
prie ko tūlas yra labiau pripratęs, 
negu tikrybėje to reikalautų arba 
galčtų laukti.

Telefonų patarnavime yra pripažinta dide
lis greitumas; jeigu pašaukime telefonu 
operatoriaus atšaka nebūtų suteikta grei
čiau negu j 30 ar 40 sekundų, tai vis ne
būtų greičiausia patarnavimas pasaulyje, 
tečiaus vis tai rodytųsi greičiausi*. Dau
giau, laikas čia butų daug trumpesnis, ne
gu tai reikalaujama atlikimui kokios ki
tos veikmės prekyboje arba naminiame 
užsiėmime.

Nepaprastai greitą pąt ar na vilną suteikia
telefonų Kompanijos ir nuolat tame da
roma pastangos, jog 15 arba 20 sekundų 
atrodo vis ilgas laikas — bet tai tik prie
derme telefonų patarnavime.

i Ja, ir rankas debitą 
i kriukši, 
.nt Semkoe

Už valam lėlės Semka sustojo
I h (Ink k I) ji. II. ■ .1 Ii k I ! 1 ■

aivos švietė 
ižvaigždės, tokios pat skaisčios, 
i tankios, kaip ir Baltajame -r- ir 
! janr porėjosi mąstyti, kad Bal- 
tąsig dabar kur nors arti... Ko
jos jo tirpo nuo nuovargio, že
mė šaldė šoną ir nugarą, o ug
niakuras taip gerai šildė jo vei
dą, tr krutinę ir kelelius.

I^iščiokėliai vis dar apie ką 
tai kalbėjosi; ir dėdukas taipgi 
kalbėjosi su jais. • Semka girdė
jo jo balsą:. “Sunku, prietemai, 
sunku*’... Ir prasčiokėliai taipjau 
jam sakė, kad “sunku’*. Pas
kui* baisa i darėsi kurtesniais, ty
lesniais, tarsi ūžė bites... Paskui 
prieš Semką pasirodė raudoni 
ratai, paskui išsiliejo plati, šal
ta upė, o už nes pasirodė Bal
tas... Semka norėjo pulti ir 
plaukti prie jo, bet Nepažįsta
masis pagavo jį už kojos ir pa
sakė: “Sunku! sunku!” Pas
kui vėl padėjo sukties raudoni 
ir žali ratai ir viskas susimaišė.

Semka miegojo kaip užmuš
tas. ■ • . .

ka,

VI.

dilk

Buvo ankstyvas pilkas rytas, 
kada jis praffierkė akis. Padan 
gėje plaukė debesįs; šaltas vė
jas tarpais užlėkdavo aut užge- 

susio ugniakuro ir pagriebęs 
krūvelę pelenų, švilpdamas iš
nešiodavo juos po lauką. VaL 
steičių jau nebebuvo, o Nežino- 
masai susiviniojęs kamuoliu gu 
tėjo ant žemės.

Semka pakįlo ir atsisėdo.
— Dėduk*! —- pašaukė jis se

nį, bet tas neatsiliepė. — “O 
kurgi prasčiokėliai?
tolėjo jam galvoj ir urnai pasi
darė baisu už Nežinomąjį,

Vėjas švilpė nešiodamas pe
lenus; ir juodus nuodėgulius 
šiuršeno apdegusios šakelės ir 
visas laukas rodėsi, šiuršena, ir 
dejuoja1... Barėsi klaiku.

— Dėduk! — dar sykį sušu
ko Semka, bet jo balsą vejas 
nunešė į kitą pusę.

Jo akįs prieš norą merkėsi, 
galva pasidarė sunk j ir pati lin 
ko ant peties. Semka vėl pri
gulė, o urnai ir iš visur ūžė jo 
ausyse: z-z-z-z!... Ir jam vaidi
nosi, kad Nežinomąjį užmušė 
plėšikai, vaidinosi vėl kur tai ar 
ti Baltas, bet įeiti į jį kas tai 
kliudo, kas tai traukia atgal, 
traukia ten, į didelį lauką, kur 
stovi rudas barakas. — “A... tu 
namo?!” kalba kieno tai pikta' 
balsas. Paskui atneša karšti 
kopūstų ir pila Samkai tiesiai ’ 
gerklę, pila ant galvos, pila vi 
daugiau ir daugiau, taip kac 
ant galvos išauga visas karšt?” 
kalnas, o kopūstus vis pHa, vi 
pila... Galva išsipučia, viduryj' 
dega ugniakuras, Semka trokš
ta — ir pramerkia akis.

Prie jo sėdi Nežinomasis ir 
liūdnai lingsi ^alva.

— Ką, brolau? — kalba jis, 
paliesdamas jo veidą ranka.

Ir Semka mato virš savęs 
dangų, saulę, rudą baradą, įdu
busias akis.

— Ką, brolau?... Matyt mu
sų reikalai švaki.

— Dėduk, — vos ištarė Sem
ka.

— Na, brolau, kelkis, pasė
dėk!

Senis jį pakėlė, pasodino sau 
ant kelių ir davė prisiglausti 
prie savo krutinės galva, 
z-- Ką, brolau?

— Nieko. — sumurmėjo vėl 
Semka.

. — Atsigauk biskutį ir reikia 
eiti kaip pors... Ne mirti gi čia! 
Dievas mielaširdingas;

Už valandos jie jau slinko pa
mažėl) keliu, apsikabinę. Ncž’ 
Domasią žingsniavo lygiai ir tvir 
tai, o Semka tankiai klupdavo ir 
išeidavo iš žiingsnio. 4

— Miestas dar labai toli, — 
skundėsi senis. J lįgonbutį 
tave pudeli.. Tu juk ne tai, ką 
aš... Tau galima... 0 man štai ir 
akių ten negalimu parodyti... 
mie&te tai. Ech, gyvenimas, gy
venimas!...

- Eikime į girią. Ten šil
čiau. Na, laikykis manos. Štai 
taip. Na, eikime.

Miške jie abu susėdo. Neži
nomasis liepė Semkai padėti 
galvą jam ant kelių, o pats pri
laužė šakų ir padarė iš jų guolį.

— Gulkis, gulkis , vargšelį!... 
Gulkis!

— Dėduk, — maldavo Sein-
■ nepameslĮ manės vieno!

Del Kristaus meilės... dėduk!
Jis gailiai pravirko ir nebesa

kė daugiau nė žodžio. Jam vėl 
pradėjo rodyties, kad viskas ap
linkui gaūdija ir švilpia, vėl kas 
tai traukia jį už galvos ir viskas 
prieš jį sukasi, ir dega... “Namo! 
namo!” — sunkiai taria kartais 
Semka ir su vargu pramerkia a- 
kis, bet jau nieko nemato.. Kar
tais jam rodosi kokie tai nauji 
žmonės, nepažįstamas naujas 
barakas, tai mato jis motiną, 
tai upelį Juzuipką, tai vėl nepa
žįstamus žmones^ lai dėduką ne 
žinomąjį; ir naktis ir diena mai 
šosi kartu, ir, pagalios, Semka 
vėl pramerkia akis.

Jis guli kambaryj ant minkš
tos lovos; jis aiškiai mato prieš 
save lubas, mato kaip už . lango 
'jvy rijoj a įpl įkas nususęs medu- 

kas Jis bailiai mąsto: “vėl ba
rakas?— ir nori iššokti ir bėg
ti, bet jo kūnas nesijudina, o 
galva tarsi prišalo prie pagal
ves.

— “Kurgi dėdukas?’’ — mąs
to Semka, j ieškodamas akimis 
tiažįstamo7 veido. Bet nebuvo 
nė senio, nė miško, nė plento, 
ir Semkai pasidarė liūdna ir 
kandu, kam pametė jį Nežino
masis — ir tylios ašaros gausiai 
bego jo išblyškusiu, sudžiuvusiu 
veidu. *

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

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

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

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

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

Pągeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — Tlie Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. . Naujai įsteigtoji Fencruotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė .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 Scattle Union Record redaktorius; W. 
B. H ii ton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletm redaktorius; J. Deutelbaum, The Detrort Ldbor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert"E. Gaston, Nonpartisan League 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 Milvvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratoriam paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistą^ ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija tutėlų 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. 1

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 boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
Hono vertė yra Bonai išli-isti penkių metų terminui; tam liulcili pasiimi gus, slcolinto-
jains pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

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

eattlc Union Record redaktorius; W.

THE FEDERATED PRESS,
HERBERT GASTOU 

Daily Star Bldg. 427 6th Avė. 
SOUTH MINNEAPOL1S, MINN.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
minatlon of $25.00 each, and ineloses berewith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheeling, W. Va., in payment therefor.

Name .................... . ..........................'................................................................................
'■ Address ................................................................................... . .......... ..............................
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INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

Panedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais

JONO BAGDZIUNO BANK OJE, 
2334 So. Oakley Avė.,

VIL
Kartą, ligonbučio sermėgoj, 

vis dar silpnas po ligos, Semka 
•tovėjo palei langą ir užsimą- 
tęs žiurėjo į tuščią gatvę, kur 

vėjas vaikė per Klanus sausus 
rudens lapus. Užpakalyj Sem- 
koft.davėja DemKiič, Jignubučio 
kareivis, ir taipjau žiurėjo, mą
stydamas savo mintis. Jis jau 
pasakojo Semkai, kaip j" šer
ta n lį, be sąmones, atnešė į čia 
\eni®. “O čia pasitaikė isprau- 
unkas... Žvilgterėjo jis į tą sė
li ir sako: “Sveikas, vyreli!” O 
enis tai taip ir prisėdo. “Vėl, 
ako, vaigštinėji?” Na, tuojaus 
į ir suėmė... Trečią sykį senis 
ii iš katorgos bėga. Tretį sy- 
į jį sugauna.” '

Apie tą viską Semka jau gir- 
ėjo nuo kareivio ir kasdie, ka- 

’a meldėsi, sakydavo: “Viešpa 
ie, išgelbėk dėduką—Nežino

mąjį!”
— Dabar juos siunčia,—sa

kė kareivis.—Žiūrėk, tuojaus 
ves.
• Neužilgo Semka užgirdo kur
čius, keistus garsus. Paskui pa
sirodė kareiviai su šautuvais 
uit pečių, o jų ėjo būrys rudo
se sermėgose ir apvaliose kepu
rėse, žvangindami retežiais, ku, 
rie kabėjo ir žvangėjo nuo ran
kų ir kojų; abejomis pusėmis 
:r užpakalyj’ ėjo taipgi karei
viai; visi buvo susitraukę nuo 
>alčio.

Su užmirusią širdim Semka 
prisiglaudė prie stiklo ir išplė- 
lęs akis žiurėjo į tą rudą būrį, i 
jiieškodamas pažįstamo. Uhiai- 
is baisiai sušuko, beveik su

staugė, ir pradėjo [kumščiomis 
nušti į stiklą.

— Dėduk! dėduk! dėduk!
Tarp areštuotų jis pamate 

Nežinomąjį, Rurja, pindamąsis 
’etežiuose ėjo bęveik visai pro 
langą.

— iDedluk! dėdiik!—šaukė 
Seinka, be sąmonės iš džiaus
imo ir baimės.

Užgirdę brazdinimą, daugelis 
pakreipi galvas. Atsigrįžo it 
NežiinomaMi. Semka malė, 
kaip jis žvilgterėjo į jį,^avo 

įdubusiomis rudomis akimis, 
matė, kaip jis atsiduso ir liūd
nai linkt,erejo jam gaivą.

Ašaros pasiūt'j o pas Semką, 
širdis pašėlusiai blaškėsi krūti
nėj, o tuo tarpu partija ir kon
vojus jau praėjo ir užėjo už'

Dlh JI
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Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina įtartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Kraštu ^pgau^ps Ministerijos. Mės gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M.,

Generalis štabas ' /
Literatūros Dalis < \ .

Groutlžio 19, 191? m.
No. .437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass. /

šiuomi įgaliojome “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 viršininkas.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
i T»l. Kedzle 8902. 

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

i CHICAGO, ILL.

• LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE
120 Treniont Street, Boston, Mass.

■M

i Žmogue kasosi galvą, I 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučiom#. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. v

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimų galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. i I

O i
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
5 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų ?5 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

kampo namo. Semka vis .dar 
blaškėsi ir šaukė: “Dėduk!”., 
o sargas ramiai įkalbėjo:

“Ko bliauni? Nėra ko bliau
ti; tave greitai šugrąžįs į tėviš
kę, italių kad tu—vaikas, ir tau 
čia visai no vieta. Pasakyta •

Mano kaipo žinovo 
okulisto vaidas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optite ar op- 
tojUetristą. Jie išdn< 

f lies gali būti gerais,si 
& bet kodėl nepasinau- 

’ dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Nesibijoktie ateiti Čia ir duoti a- 

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

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

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

Valandos !) ryto iki 6 vak. Nedcl- 
dieniais 10 įki 12 v. ryto.

DR. VAIT.USH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, servuo
tume, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
t$. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Kodėl Tuksiančiai žmonių Ir

Plaučiy Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

kaip: šaltį, influenzų, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistus tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samišku alėjų, Šaltmėčių, kumpam, 
it kitokių naudingų dalių: kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligoniu vt’- 
loja ir/rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę Šiandien ir laikyk pa-

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

Bet Semka veikė ir vis slen* 
gūsi užmatyti už kampo, kur 
nunešė aayo retežius jo netikę* 
tas ištikimas <Irauga»_Nežino- 85 'Si.
masis. ♦

Vertė K. Baronas. ,
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WORCESTER, MASS.

> Vasario 15 d. Bialto Teatre 
buvo Aido choro koncertas, ku 
rianie pats choras sudainavo 7 
dainas, vyrų choras 2 ir moterų 
choras 2, J. Butėnas sudainavo 
6 dainas, solo ir 2 duetu su K. 
Menkeliįminto, panelės K. Men- 
keliuniutė ir O. Ličinskaitė abi 
iš Brookiyn, N. Y. po 6 solo ir 
dvi duetu, p-lė Iz. Avietienaitė 
(vietinė) 6 solo, J. Dirvelis (va
das choro) pagrajino 2 kart ant 
smuiko solo, mandolinų orkes
trą pa skalbi no 3 kartus ir J. Nu
suka itis ant kurnėto 2 kart solo.

Reik pastebėti, kad programas 
ir taip buvo ne truniipas, o kada 
publika, kaip chorus, taip ir so
listus dar po karta iššaukė “ek
stra”, tai programas tęsėsi su
virs 4 valandas. Smagu, kad 
kaip solistai, taip ir choras ir 
orkestrą išpildė savo užduotis 
puikiai ir visi jie žavėto žavėjo 
publikų.

Rinito teatras nemažas ir bu
vo kuone pilnas publikos, tad 
choras turės gražaus pelno.

Tai buvo deiną, po piet, o va
kare nuo 8 vai. vėl buvo pra
kalbos ir su dainoms. Tik da
bar jau Lietuvių svetainėj, kur 
J. Neviackas kalbėjo, o J. Butė
nas, K. Menkeliuniutė ir O. Li- 
ėkiskaitė vėl puikiai padainavo. 
Vakaras buvo surengtas Apšvie-

Influenza. I
Sugrįžus šiai epidemijai, “Fhi” esti pavojinga. Apsaugok ' 

savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. S5 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, |g 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir i 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, • 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada S| 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki. Severos Plotkeles į 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiitui apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie- į 
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios B 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide- S 
ndjos, todėl privalai jm visad turėti po rankai. Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš: Į 
W. F. SEVERĄ CO,, Cedar Rapids, Iowa. S

■liH

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western A v., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

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

Lithuanian American Information Bureau

3114 South Halsted Street, Chicago, III

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- /** A S 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. V ru II H 
Atneškite arba atsiųskite 4

< Atdara kasdien nuo flk-6

* X

tos Bendrovės, kuri turi jau nu
pirkus puikių vietų palei ežerų 
vasarai piknikams rengti ir ke
ta ten namą - svetainę statyti; 
į bendrovę prisirašė apie 40 nau 
jų narių ir sudėjo $1,000.

— Raųlinaitis.

THORP, WIS.

Ju prasidėjo

Jau prasidėjo šventos Jadvy
gos parapijos karė, vadinas, 
statymas parapinės mokyklos. 
Dalykas toks. Beveik niekas jos 
nenori, bet kunigas prisikalbino 
apie dešimtį savo kaimynų, 
kad jam pritartų ir agituotų už 
mokyklų, kas jam ir pavyko. 
Pirmų nedėldienį po naujų me
tų buvo labai blogas oras taip, 
kad nei nosies iškišt laukan iš 
namų nieks nenorėjo. I^lebonas 
matė, kad mažai žmonių atsi
lankė į bažnyčių, tatai jis pasa
kė, kad šiandie busiąs susirinki
mas dėl mokyklos. Nutarta — 
padaryta. Dabar balsavimas. Ir 
ve 13 balsų už ir 9 prieš nutarta 
statyt parapinė mokykla. Įsaky
ta vežt plytas, žvyrį ir pradėt 
darbų. Bet dar reikalaujama 
po 25 dolerius nuo parapijdno 
kaipo pirmo mokesnio. Dauge
lis nemoka, nes žino, kad* to ne
pakaks. Taip dabar laukiama 
kito susirinkimo, kur ištiks at
vira karė. Jei klebonas nugalės,

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petrinu ir desainą 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis* 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i ta mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musu 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 
8CHOOL

3103 So. Halsted SL Chlcage.

1385 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp riulina Ir Wood Sts. 

tai daug lenkų parapijonų žada 
prisirašyti prie nepriklausomų
jų, parapijos ir kapinių, o gal 
kviesis ir kunigą, Dabar jo nėra. 
Randasi ir lietuvių tokių neiš
manėlių, kurie neša lenkų kuni
gui 25kines, nors patįs lenkai 
su pinigais ne tik nesiskubina, 
bet priešingi tai užmačiai. Kas 
tolinus bus, dar pamatysime.

* * *
Vasario 3 dieną čia pasimirė 

81 metų seniukas, Nay. Apie 45 
metai atgal jis atvažiavo čia kai
po darbininkas medžių kirst. 
Sutaupęs kelis dolerius pirko 
ūkį prie pat Thorp. Sekėsi ge
rai. Ilgainiui pirko vis daugiau 
žemės, ir dabar turėjo didelius 
plotus žemės iii* girių, vertės dau 
giau kaip milijoną dolerių. Ne
žiūrint, kad buvo taip praturtė
jęs, jis neturėjo automobilio. 
Važinėjo senais blogais arkliais, 
aplužusiu vežimėliu ar rogutė
mis. Kalbėjos su kiekvienu pa
prastu žmogum, nes ir patsai 
nuo jų nesiskyrė, dirbo kaip pa
prastas darbininkas savo kim- 
berjarde. Jo vaikas taipjau dir
ba ant ūkio kaip paprastas dar
bininkas. Tai gabus turėjo būt 
žmogus, kad per ketvertą de
šimčių metų iš paprasto darbi
ninko virto milijonierium. Ūki
ninkaudamas ne kiekvienas ga
li patapt milijonierium, bet su
sidėt tūkstančius, jeigu tik nusi
manysi ūkininkaut, gali labai 
dažnas. — Apuokas.

Aukos.
Harvey ir Phoenix (III.) Lie

tuvių Visuomenes ir Draugijų 
Šelpimo Komitetai! dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus aukojo 
šios ypatos:

Mikolas Valentą $51.00; K. 
W. Augustinai $21.50; P. Šla
jus ir T. Lobis po $10.00; K. 
Tilvikas $7.50; P. Vaišvila ir V. 
Vaičikauskis po $7.00; F. Tus- 
kėnas, P. Viltrakis, P. Norvai
šas, F. Waznikaitis, J. Šamas, J. 
Macikas, A. Lemcžis ir A. 
Bernotas — po $6.00; P. 
Buvidas, A. Mikelionis, R. Izbi- 
ckaš, B. MeškaUkka's,’ V. Jčsse- 
nas, J. Norvaišas, A. Baskis, K. 
Sh i mitas, A. Shimkus, J. Rat- 
kus, S. Venckus, P. Zelnis, K. 
Skirmantas, A. Skirmantas; Z. 
Putrainentas, L. Aleksendravi- 
čius, W. Milašius, P. Milišius, 
A. Kairis, F. Valonis, W. Maco- 
nis, S. Rusgis, J. Alizas, J. Sau- 
čunas, K. Shilinskis, J. Milašius, 
J. Kasauskas, J. Norbutas, J. 
fRamanskis, A. Vienžidis, J. 
Bernotas, J. Warputas, J. Jur
gaitis, K. Debeikis, L. Rutkaus
kas, J. Vitkus, P. Abromaitis, 
S. Paselskis K. Vardilauskis, J. 
Macikas, A. Ramanauskis, • K. 
Levickis, J. Jurgaitis, M. Jur
gaitis, M. Rubrikas, J. Blazgis, 
A. Daugėla, A. Ambutas, J. Re- 
domakas, M. Vanagas, J. Buge- 
nis, J: Navickas, V. Valentas, 
P. Tamašauskas, M. Norvidas, 
W. Aleksandravičius, A. Bajorū
nas, A. Paukštis, L. Šimkūnas, 
J. Jokūbaitis, A. J. Rundfuist 
W. E. Kerr, Beck Cool Co. ir 
J. W. Oliver po $5.00; P. Dak- 
nis $4.00; A. Macikas, P. Čepo
nis, R. Bernotienė, A. Pronckus. 
J. Varanai'tis, L. Buvidas, J. 
Bienošius J. Norvaišas ir M. Pet
rauskis po $3.00; J. Enceris, 
A. Navickas, K. Norvaišas, A. 
Nausėdas K. Milkintas, J:\Bul- 
kauskas, S. Savekis, B. Milašie
nė B. Jokūbaitis, F. Ziemįs, R. 
Juška, W. Paulauskas, J. Krau- 
šiunas, K. Kasparaitis, P. Dilba, 
J. Butkus, D. Laurinavičius, P. 
Balčiūnas, K. Mačernis S. Vai- 
dilauskis, K. Petronaitis, J. Bei- 
noris, A. Zakrauskis, F. Petro
naitis, E. S. Sausamen, D. Bra- 
dly, J. Kizas, K. Szaučiunas, P. 
Stonis, V. čeponienč, S. Jekan- 
tis, K. Ūsas, V. šaputis, K. Pes- 
ki®, F. Kupriene po $2.00; P. 
Slėnis, $1.65, F. Vagnoris $1.50, 
J. Shilinskienė, M. Petrienė, M. 
M. Philipienė, A. Balčiūnienė, 
0. Samienė, O. Rimkienė, P. Re
pšienė, E. Szaučiunienč, V. Sta- 
nislųvaitienė, L. Domarkienė, 
V. SimonaviČiene, S. Augusti- 
niene, A. Szlapienė, 9. Rusgis, J. 
Rapszfe, F, Paulikaltis, F. Ber
ašius, X LetmaviČius, A* Li<nxiX 
A. Stanisldvaitis, J. Malakas, M.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 18 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. ISth 
0t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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 aiit tiek palengvėjo, kad dabar mes uz kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

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

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

AS ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI KASAU.
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 hegavau savo sveikatai pagelbos.

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

“SALUTARAS . ' ' 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnai, Prof.

1707 80. Halsted St^ Telephone Canal 6417. Chicago* UI.

ELEKTRA
Sviesi) ir pujiegą suvedhnie i senus ir naujus namus, taipgi 

į dirbtuves. Cash arba ant Išmpkejimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Saplis, S. Bružas, D. Stauk no- 
J. Rimkus, A. Venckus; A. Bene 
tas, L. Domarskis, V. Kraučiu- 
nas, J. Butkus, V. Butkiene, M. 
Butkiute, A. Butkiutė, J. Tama- 
šaufkis, O. Tamašauskaite, J. 
Philipas, P. Žalpiene, P. Vasil- 
koff, A., Mikuličius, F. (ionceris, 
J. Jodeikis, P. Micevičia, J. Za- 
ksas, P. Egger, R. E.'Colevck, 
H. J. Heekler, J. Marks, Px. 
Drugstore, J. Saiks, H. G. Jonis, 
G. Menn, H, C. Thompson, M. 
Fronkun, H. B. Husm, A. Camp
bell po $1.00. E. Bernotienė ir 
S. Vasiikoff po 50c.

Draugystes, kurtos aukojo iš 
iždų: Amerikos Lietuvių Pašal
pos Kliubas $25.00; Šv. Onos 
Draugystė $25.00; šv. Juozapo 
Draugystė $25.00; LSS. 228 kp. 
$10.00. ' Viso $85.00.

Per stabas surinkta aukų 
$637.00. Smulkių aukų $3.00. 
Viso labo $725.00.

Aukotojams už tokią duosnią
dūką ir gerą priėmimą rinkėjų 
tariame visi nuoširdų ačiū.

Fin. sker. L. Rutkauskas.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas ,i 
Ofisas: 1757 W. 47 SL

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

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

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

FoUNDarLAŠT!
I Sėli - adjusting

BRASŠIEPES

ASK YOUP DEALER FOPTHEM 
^THEY F IT AS YOU FASTEN 
^^PERRCTLY AND WITHOUT 

ALTE R ATI O N-
dealer doeen’t carry them, 
senei money and bust meas* 
yrę and we vili send you ©ne 
fortrial. Poetage prepaid. 
NKMO BYGnENIC.FABHION INSTHOTK 
DM. M. » InteC H— J

y/riškųDrapaną Bargsnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo* 

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
lį nežymiai vartotų siutų ir over 
kautu $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki I vai. vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suirto 
mis visą dieną iki 10 val« vak.

8. GORDON, 
14U So. BMsted St, CkktaM 

btaUt* 1H1

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais*

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite pas mano pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
• Viršui PLATUS aptiekos

Tčmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra 
fą drauge su 24 rekordais, deiman 

tinę adata, groja visokio p«darym< 
„—UMir rekordus, vartota/

JįjgBy tik 30 dienų.
talpff turi

1 me tikros šikšnos
■ HIBM| svetinei eilę ir ki

Urnų.
3b Mes taipgi turime k<

Į lėtą augštos klesos
H įjlu||O H phonografų, kuriuos
j mes parduosime ui

nW blle pasiūlytą kainą
» už tai kad mes turi

Iii me ųratuštinU vietą
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIuRfiTI. Si yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. . 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. UI 
Atdara nuo 0 ryto iki 9 val« Neda 

įlomi* nuo 10 iki 4

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
Tfltenhone Drųver 9693 * 

Valandom ItUdl, ryto;
7—8 vak. Nedėlfoms l(k—12 dieną.

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
Persikėle į savo naują ofisą 
pn. ‘4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo40> Ikk 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

TeL Drexel 2880.

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

Telephone Boulevard 2160 
~DR. A. I. KARALIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro 
3303 8. Morgan SL Chicago, IŲ?

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

Kamp. Leavitt St. 
Phone Canal 6222 * 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd SL 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pullman 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė, Roselang.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 B ryto ir nuo 7 iki 9 vak* 
3825 So. Halsted SL Chicago.( 

Vi .... ■■■ —i... miJI
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted S t., Chicago, 
>11. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago jo — paltu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ................... ..
Savaitei ...............................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Jie ir mes, mat,esame ga
na skirtingai painformuoti 
apie Rusiją. Anglai soci
alistai šiandie sprendžia a- 
pie ją kone išimtinai pagal 
tai, kas yra rašoma apie ją 
bolševikų leidžiamuose pro-: 
pagandos raštuose ir anglų 
korespondentų pranešimuo-j 
se. O mes sprendžiame apie 
ją taipgi ir» pagal tai, ką ra
šo apie ją rusai socialistai ir 
vokiečiai socialistai. Rusai 
ir vokiečiai socialistai, mu-| 
sų supratimu, yra nepalygi
namai kompetentiškesni ap- 
vertinti Rusijos santykius, 
negu anglai; kas-gi dėl bol
ševikų literatūros, tai jos 
juk visai negalima skaityti 
bešališku šaltiniu bolševiz
mui pažinti.

Reikia dar prie to pridur
ti, kad teisingas Rusijos san 
tykių supratimas reikalauja 
ne tiktai žinių apie.dabar
tinę jos padėtį, o ir apie tai, 
kokia ji buvo pirmiąus. Ame 
rikos-gi socialistai anglai la 
bai mažai tepažįsta Rusijos 
ir Rusijos darbininkų judė
jimo praeitį. Didžiuma jų 
apie bolševikus, menševikus | 
ir tt. išgirdo pirmu kartu tik 
tai koks trejetas metų at
gal; o “Naujienų” redakto
riui, kuris aktyviai dalyva
vo pirmojoje Rusijos revoliu 
cijoje ir paskui buvo per pen 
kerius metuą Rusijos Social- 
Demokratų Darbininkų Par 
tijos narys, tos frakcijos bu 
vo žinomos senai. Todėl, sa 
kyšime, kada šiandie Reni
nas arba kitas koks bolševi
kų autoritetas užreiškia, 
kad priešingieji bolševikams 
socialistai esą “kapitalistų 
bernai”, tai anglas socialis
tas gali patikėti tuo, o mes iš 
to tiktai pasijuokiame; kada 
bolševikai, persekiodami Ru 
sijos; fsoeiąliatus, uždrausda- 
mi jų spaudą ir tt., skelbia,” 
buk tai esanti “kova su 
kontr-revoliucionieriais”, tai 
anglai socialistai gali taip ir 
suprasti šitokią jų politiką, 
o mes esame įsitikinę, kad 
tai yra netiesa kada bolše
vikai statosi pasaulio akyse 
“sovietų” idėjos skelbėjais, 
tai anglai socialistai gali ploJ 
ti jiems delnais, o mes žino
me, kad sovietus Rusijoje 
organizavo menševikai, kad 
prieš sovietus bolševikai ėjo 
tol, kol jie nepajuto, jogei 
gali paimti juos į savo Tan
kas, kad paskui jie visai su
ardė sovietus, ir kad šian
die po sovietų firma slepia
si visai kas kita.

Skirtingas ' painformavi- 
mas, kaip matote, veda prie 
skirtingų nuomonių. Bet so
cialistai juk pripažįsta nuo
monių laisvę! Mes nesmer
kiame tų socialistų, kurie 
simpatizuoja bolševikams; 
Socialistų-gi Partija nedrau 
džia savo nariams manyti a- 
pie bolševikus taip, kaip 
jiems patinka. Šitame punk 
te, socialistai griežtai skiria
si nuo komunistų, kurie ne
pakenčia neprielankios bol 
ševikams nuomonės. Tąja ne 
pakanta-ypatingai pasižymi 
mūsiškiai “komunistai”: jie 
stančiai nesuranda kolio- 
nių paniekinimui tų žmonių, 
kurie drįsta kitaip, negu 
jie, namyti apie bolševikus. 
Čia apsireiškia “komunis
tų” nesocialistiškumas; nes 
socializmas, atmetantis nuo
monių laisvę, yra absurdas.

Amerikos Socialistų Par
tija nėra bolševikiška, jr 
jos vadai daug kartų yra ta
tai pareiškę viešai. Jeigu 
tečiaus ji vengia bolševizmo 
kritikos, tai tatai pareina da 
ir nuo kitų priežasčių, o ne 
vien tiktai nuo to, kad jil

Į pastarąjį priekaištą mes 
atsakysime, kad jisai yra be 

[pamato. “Naujienos” dau
ginus negu koks kitas laik
raštis^ lietuvių, anglų ar ko 
kios kitos kalbos, Ameriko
je rūpinosi ir tebesirūpina 
išgvildenimu principialių 
skirtumų tarpe socialistų ir 

__________ komunistų? Jau tada, kada 
ti, kad, komendantų huli-Mabartiniai “komunistai” 
ganijai viešpataujant, ne- (ar kaip jie šiandie vadina- 
dalyvaua rinkimuose visos si) *kelė audrą Socialistų Par 
kairiosios partijos: Ko- tijos viduje ir organizavosi, 
munistų, Social-Liaudinin kaipo “kairysis sparnas”, 
kų Revol. ir Soc.-Demo- “Naujienos” be paliovos kri 
kratų. Tad labai abejoti-1 tikuodavo jų idėjas ir prin- 
na, .ar šis kabinetas pa- 
jiegs sušaukti Steigiamą
jį Seimą.”
Laiškas yra rašytas sau

sio 29 d., t. y. mažiau kaip 
mėnesis laiko atgal.

Iš jo mes patiriame, kad 
laikas Steigiamojo Seimo i 
rinkimams jau yra paskir
tas, ir kad, delei siaučian
čios Lietuvoje reakcijos, jo 
sušaukimas gali visviena ne 

[ įvykti Jeigu nebus tikros 
agitacijos laisvės, tai kairio- 
siųs partijos nedalyvaus rin 
kimuosę, ir tuomet Steigia
masis Seimas neturės reikš 
mės, kaipo žmonių atstovy
bės įstaiga.

Bet tatai nereiškia, kad 
tokios įstaigos idėja bus 
atmesta. Žmonės kovos už 
tai, kad butų sušauktas Stei 
giamasis Seimas, kuris tik
rai galėtų skaityties jų va-

menkai .supranta jį. Svar- alistai šioje pat šalyje susi- 
biausioji šitų priežasčių yra duria, kaipo su priešais, su 

bolševizmo pasekėjais, komu 
nistais.

Taigi, kaip matote, mes 
skiriamės nuo didžiumos _an 
glų socialistų ne tiktai savo 
nuomonėje apie bolševizmą, 
o ir savo praktiškame atsine 
Šime linkui jo. Mes jį kriti
kuojame. Bet Socialistų 
Partija nedraudžia kriti- 
kuot; ji pripažįsta* laisvę 
nuomonės ir laisvę kritikos.

Kritikuodami bolševizmą, 
tečiaus mes, lygiai kaip ir 
Socialistų Partija, stojame 
už tai, kad talkininkai nuim 
tų blokadą nuo Rusijos, kad 
jie nesikištų į vidujinius Ru 
sijos- santykius, ir kad jie 
pripažintų vadinamąją “so
vietų valdžią”. Šitokios po
zicijos “Naujienos” laikėsi 
visuomet, priešingai mela
gingiems plepalams mūsiš
kių “komunistų”. Politiškam 
veikime mes, reiškia, stovi
me vienoje eilėje su Socialis
tų Partija.

stovis. Prasidės ‘laisva’ 
agitacija. Laisvai sau agi 
tuos ‘krikščionįs demo
kratai’, užsilipę ant bač-» 
kų, ir., kunigai, įsiriogli
nę į ambonus; o kitiems I 
bus taip, kaip ‘dievas’, t. y.

• komendantas duos. Ka
riuomenė prie rinkimų ne 
prileidžiama. Reikia lauk |

ta, kad anglai socialistai ma
no, jogei kritika bolševikų 
apsunkintų socialistų veiki
mą. Socialistai kovoja prier 
savo valdžios ir talkininkų 
intervenciją Rusijoje ir rei- 
kaluja vadinamosios “sovie
tų valdžios” pripažinimo, 
blokados’nuėmimo ir tt. Ve
sti šitokią kovą ir kartu peik 
ti bolševikus yra keblu; 

I daug lengviaus yra užtylėti 
ydas bolševikų, kuomet sten
giesi apginti juos nuo impe 
rialistų atakų, arba net gir
ti juos. Ir anglai socialis
tai taip daro. Bet mes ma
nome, kad jie čia stambiai 
klysta. Musų numanymu, 
talkininkų imperialistų ata
kos butų visai nepavojingos 
Rusijai, jie net stačiai ne
drįstų atvirai atakuoti ją, 
jeigu dabartinės Rusijos val
džios politika butų kitokia. 
Išvaikymas steigiamojo su
sirinkimo, teroras, spaudos 
ir žodžio laisvės sunaikini
mas Rusijoje ir, kiti neuž- 
ginčinami bolševikų despo
tizmo (arba kaip jie vadi
na, “diktatūros”) aktai yra 
vanduo ant imperialistų ma
lūno. Kas todėl tikrai nori 
apginti Rusiją nuo svetimų 
jų šalių imperializmo, tas 
privalo ne tiktai kovot prieš 
imperialistus, o ir protes- 
tuot prieš tuos blogus bolše
vikų darbus.

Be to, mums rodosi, kad 
reikia nesivadovaut tiek 
daug momentu, o daugiaus 
atsiminti apie judėjimo atei
tį. Anglai socialistai dažnai 
pasako Rusijos bolševikams 
komplimentų dėlto, kad mi
niose yra tokio ūpo, jogei 

[tuo yra lengva įsšaukti ap- 
iodismŲntų. Šita pagunda 
“nžgariėdinti publiką” yra 
didele ir puma, "kada bolše
vikiškas ūpas miniose buvo 
dar stiprec: i? ji buvo taip 
didelė, jogei sunku buvo 
prieš ją atsilaikyti. Tuo iš
siaiškina, pav. tas faktas, 
kad nesenai beveik visi lie
tuvių socialistų agitatoriai 
“bolševikuodavo”, > o taip- 
pat ir tąs faktas, kad “Lais
vė” ir panašus į jos vedėjus 
elementai visai “nUsibolševi 
kavo”: jeigu jie butų matę, 
.kad birbinimas ant bolševi
kiškos dudęlės nėra popu- 
leriškas dalykas, tai jie nie
kuomet nebūtų patapę bol
ševizmo gai b i.lo; ais. f i • 
me nėra jokios abejonės.

Bet, kaip sakėme, ir ang
lai socialistai žymiai pasida
vė tam silpnumui. .Pateisi
nimas jiems yra tame, kad 
jies reikia tiesiog susidurti 
su daug galingesniais prie
šais, negu mums: su ftiilžiniš 
komis anglų kapitalistų par
tijomis, su priešais didžiosio 
se darbininkų unijose ir tt. 
Vienok, kaip tenai nebūtų, 
tas pasidavimas vis dėlto nė
ra geras daiktas iš atžvilgio 
darbininkų judėjimo atei
ties. Žmonių ūpas keičiasi, 
o socialistų principai palie
ka tie patįs. Jeigu socia
listai nori turėti pasiseki
mo, tai jie privalo paskleis
ti savo principus miniose.. 
Tie principai tečiaus visai 
nesutinka su tuo, ką skelbia, 
o ypatingai ką daro, bolše
vikai; pastarieji juk ne be 
reikalo ir vardą priėmė “ko
munistų”, atsisakydami nuo 
socialdemokratų vardo,, ku
rį jie nešiojo dar trejetai 
metų atgal. Užtarti bolševi
kus, nekritikuojant -jų teo
rijų ir politikos, reiškia tem 
dinti socialistiškų principų 
aiškumą. Ir kartu tatai, 
yra nenuosaku, kuomet socil

rus paimti valdžią ir butų 
j a ulę si turį jiegų išlaikyti 
ją savo rąnkose, tai jie bu
tų ir paėmę ją. Bet anas 
motyvas, be abejonės, darė 
intakos į socialistų taktiką. 
Valdžią dešiniemsiems jie 
užleido be didelio pasiprieši
nimo, manydami, kad taip 
bus geriaus prie dabartinių 
aplinkybių.

Ir musų nuomone, tame jų 
motyve yra tiesos. Dešinie
ji, gavę yisą valdžios galę 
į savo rankąs, ėmė naudoti 
ją taip, kad turi atsidaryti 
akįs net ię mažiausiai pro
taujantiems žmonėms. Lie- 

so.ooltuvos liaudis yra menkai 
1’85 apsišvietus ir dar menkiaus 
1patyrus politikoje; didelė 

jos dalis todėl nemoka pa
žinti vilkų, kuomet jie apsi
dengia avių kailiais. Veid-| 
mainingomis kalbomis ir žai 
dimu ant religinių prietarų, 
kunigams ir panašiems gai-

3.50

02
12
50

65.00
3.00
J-g I valams yra nesunku apgau-

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................. $7.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Reakcija Lietuvoje 
ir Steigiamasis 
Seimas.

as ti ją. Bet kada tie gaivalai 
ima veikti, kada jie gauna 
progos pasirodyti savo dar
bais, tada visos skraistės ir 
kaukės nebegali paslėpti tik
rosios jų esmės nuo žmonių 
akių.

Ir šiandie jau yra pakan
kamai ženklų, rodančių, kad 
žmonių akįs ima atsidaryt. 
Keletas mėnesių atgal tuose............... ... .

[laiškuose, kuriuos amerikie-| ^°fT ^reiškėju, 
čiai gaudavo nuo savo gimi
nių ir draūgų iš Lietuvos, 
reiškėsi dar labai daug pri
tarimo Lietuvos valdžiai, 
džiaugsmo “savąją” valdžia, 
noro remti ją ir tarnauti 
jai; o dabar tuose laiškuose i 
vis dažniaus užtinki nusis
kundimų, nepasitenkinimo 
ir pasmerkimų valdžiai. Ton 
pačion pusėn pakrypo ir kai 
riųjų Lietuvos laikraščių to
nas, ir darbininkų organiza 
cijų nusistaymas. Visur ma 
tai griežtumą, pasipriešini
mo dvasią, pasiryžimą ko
vot. Užvakar mes šioje vie
toje pastebėjome, kad socia
listinės partijos Lietuvoje 
jau ėmė net stačiai raginti

Lietuvos socialdemokratų 
vadas, inžinierius St. Kai
rys, pasirodė geru pranašu, 
kada jisai rašė savo laiške, 
jogei Lietuvos atžagareiviai 
stengsis vis labiaus ir la- 
biaus varžyt darbo žmonių 
judėjimą, idant laimėjus rin
kimus į Steigiamąjį Seimą. 
Lietuvos atžagareiviai da
bar taip ir daro.

Jie neduoda atvirai veikti 
Socialdemokratų ' Partijai, 
jie slegia net profesines dar 
bininkų sąjungas, smaugia 
socialistiškus laikraščius ir 
trempia piliečių teises. Juo 
labiaus artinasi tas laikas, j 
kad turės įvykti Steigiamo
jo Seimo rinkimai, tuoj tie žmones prie valdžios nuver- 
reakcininkai, uoliai padeda-1 timo! 
mi centralinės valdžios, siau 
čia aršiaus. Jie nori, mato
ma, pagalios, taip nuslopin
ti* visą laisvės judėjimą, kad 
niekas, kaip tik dvarinin
kai, kunigai, zakristijonai 
ir davatkos, negalėtų ir pa
sikrutinti.

Seigiamojo Seimo rinki
mų laikas dar nepaskirtas, 
Bet jie tur-but labai ilgai 
negalės būt atidėliojami. De 
mokratinės partijos Lietu
voje reikalauja, kad Seimas 
butų sušauktas ne vėliaus, 
kaip balandžio 1 d. Dabar 
jau veikiausia tenai eina 
rinkimų kampanija.

Klausimas tečiaus, ar at
žagareiviams išeis ant gero 
jų politika.

Atsimename, kad tuo lai
ku, kai iškilo krizisas Lie
tuvos valdžioje, ir kairioji 
visuomenės dalis svarstė, ar 
jai verta stengties paimti 
valdžią į savo rankas, tai 
daugelis žmonių, net iŠ pa
čių socialistų tarpo, išsireiš
kė prieš tokį žingsnį. Jie sa
ke, jogei, Steigiamojo Sei
mo rinkimų žvilgsniu, butų 
geriaus leisti dešiniemsiems 
paimti valdžią: tada jie sa
vo darbais parodysiu žmo
nėms, kas jie per vieni, ir 
žmonės nerinks dešiniųjų į 
Seimą.

Mes nemanome, kad ši
toks motyvas butų galuti-

Taigi Lietuvos atžagarei
viai vargiai pasidžiaugs sa
vo despotiškos politikos vai
siais. Atimdami iš socialis
tų progą agituot, jie patįs 
savo darbais agituoja prieš 
savo žmones; ir Steigiama
sis Seimas kaip tik dėlto, 
kad valdžią šiandie turi sa
vo rankose dešinieji, gali būt 
kairesnis, negu jisai butų 
buvęs, dešiniemsiems esant 
opozicijoje.

Bet kad Lietuvos sociąlis- 
tai galėtų pasekmingiauš at
remti atžagareivių atakas, 
tai reikia jiems padėti. Mu
sų klerikalai ir jų sėbrai re
mia Lietuvos atžagareivius; 
susipratusieji Amerikos lie
tuviai darbininkai privalo 
remti Lietuvos socialistus.

4

Šis straipsnis jau buvo pa
rašytas ir sustatytas, kuo
met gavome keletą naujų į- 
domių žinių iš Lietuvos. 
Joms pavyko apsilenkti su 
budria Lietuvos cenzūra.

Vienas žmogus iš Lietu
vos rašo geram savo drau
gui gyvenančiam Ameriko
je

“ ’Socialdemokratąs’ dėl 
cenzūros glostymų ir kan
džiojimų nustojo ėjęs.

“Balandžio 14-15 d. turi 
įvykti rinkimai į Steigia
mąjį Seimą. Vasario 1 d. 
turi būt panaikintas karo

*

Nors reakcija šiandie yra 
įsigalėjusi Lietuvoje, bet tos 
atžagareivių pastangos pas 
maugti laisvę prieš pat rin
kimus rodo, kad jie nėra la
bai galingi. Jie naikina laįs 
vę todėl, kad bijosi atvirai 
stoti akis į akį prieš darbo 
žmonių kovotojus; jie jau
čiasi, kad atviroje kovoje 
jie pralaimėtų.

Baimė prieš socialistus vei 
kiausia privertė tuos atža
gareiviui ir kareivių nepri
leisti prie rinkimų. Iš ka
reivių reikalaujama, kad jie 
lietų savo kraują, gindami 
šalį, bet piliečių teisių jiems 
neduodama — kaip kitąsyk 
kaizeriškoje Vokietijoje! Ka 
reivis, mat, esąs savo vyriau 
sybės vergas, o ne laisvas 
žmogus.

Bet iš to. galima numa-
nyt, kad jau ir Lietuvos ka- kalbas
riuomenė nėra ištikima sme
toninei “pažangai” ir “krik 
ščionims demokratams’”. 
Taigi nusiminti delei to reak 
cijos siautimo nėra ko. Pri
lips ji liepto galą.

—T

Mes ir Amerikos 
socialistai.

“Naujienoms” neretai yra 
pastebima , kad jų nusista
tymas linkui Rusijos sovie- 

| tų valdžios ir bolševizmo e- 
sąs kitoks, negu šios šalies 
anglų socialistų. Kaikam 
tatai išrodo keista, ir jie 
klausia: kodėl “Naujienos” 
peikia ir smerkia Rusijos 
bolševikus, kuomet anglai 
socialistai prielankiai atsilie 
pia apie juos. , ų

Tokį klausimą vakar už
davė “Naujienoms” vienas 
skaitytojas (str. “Daugiaus 
aiškumo”). Jisai dar, be to, 
nurodė, kad reikėtų “dau
giaus aiškumo” ir išdėstinė- 
jime skirtumų tarpe Ameri
kos socialistų ir .komunistų; 
to aiškumo jisai pasigedęs 
Redakcijos straipsnyje “Ski 
rtumas tarpe socialistų ir 
komunistų”, kuriame, girdi, 
neišgvildenta vienos ir ant
ros tų partijų principai,, o 
tiktai nupeikti komunistai.

cipus, parodydamos jų skir
tumą nuo Socialistų Parti
jos programo ir nesutikimą 
su socializmo teorija. Kada 
°kairiasparniai” paskui atsi- 

imetė nuo Socialistų Partijos 
ir susiorganizavo į Komunis 
tų Partiją, “Naujienos” ir 
vėl eilėje straipsnių išnag
rinėjo skirtumus tarpe tų 
dviejų partijų principų, pro 
gramo ir taktikos. Ir, be- to, 
“Naujienos” nuolatos sten
giasi parodyt skirtumą soči 
alistų ir komunistų pozici
jos stambesniuosiuose klau
simuose, kuriuose diena iš 
dienis kelia gyvenimas.

Tų skirtumų išaiškinimui 
musų dienraštis yra pašven 
tęs šimtus špaltų; sudėjus 
jas į daiktą, išeitų didelis 
knygos tomas. O minėtasai 
skaitytojas dabar ateina ir 
reikalauja “daugiaus aišku
mo” ! Iš to galima padaryti 
tiktai tokia išvada, kad ji
sai arba greitai užmiršta ką 
perskaito, arba skaito labai 
neatidžiai.

Redakcijos straipsnyje, ku 
rį jisai mini, mes kalbėjome 
ne apie komunistų princi
pus, o apie praktišką jų vei
kimą, ir turėjome pmenėje 
ypatingai lietuviškąją komu 
nistų rųšį (leas tenai ir buvo 
įsakmiai pasakyta). Taip 
munistų principus jau buvo- 
darėme, viena, dėlto, kad ko 
munistų principus jau buvo
me labai plačiai kritikavę; 
antrą, dėlto, kad tie princi
pai yra beveik negvildenami 
pačių komunistų spaudoje. 
Tolyn vis labiaus jų visas ju 
dėjimas (ypač pas lietuvius) 
išsigema vien į pastangas 
kenkti socialistų veikimui. 
Socialistai, pa v. rengia pra- 

i — tai “komunistai” 
eiųa ardyti jas arba stengia
si sulaikyt publiką nuo pra
kalbų; socialistai aiškina sa 
vo laikraščiuose darbininkų 
reikalus — tai komunistai 
iškreipia tų aiškinimų pras
mę ir šmeižia laikraščius bei 
jų rašytojus; socialistai kai > 
bina darbininkus prie savo 
organizacijos, — tai komuni 
štai mėgina sulaikyt juos 
nuo jos; socialistai renka au 
kas parėmimui Lietuvos dar 
bininkų judėjimo, — tai ko 
munistai atkalbinėja žmo
nes nuo to. Daugiaus mūsi
škiai “komunistai” faktiškai 
beveik nieko nedaro. Ir ta
tai “Naujienos” nurodė ana
me straipsnyje..

Bet dabar mes eisime prie 
socialistų nusistatymo linkui 
Rusijos bolševizmo.

Tikra tiesa, kad “Naujie
nų” nusistatymas šitame 
dalyke žymiai skiriasi nuo 
anglų socialistų nusistaty
mo, “Naujienos” griežtai 
kritkuoja bolševizmą, o jie 
beveik ne; “Naujienos” pei
kia bolševikus, o jie prielan
kiai kalba apie juos.

Kodėl taip? Pirmiausia 
todėl, kad musų nuomonė a- 
pie bolševizmą yra kitokia, 
negu didžiumos anglų soči

[Redakcijos Atsakymai
j.

Dėdės Draugui. — Neįvardi
jant asmens, apie kurį savo ko
respondencijoje rašote, įtari
mai gali pult ir į visai nekaltą 
žmogų. Dedame archivan.

S. W. Dariui. — Pranešimas 
gauta utarninke laidai jau išė
jus, dėlto netilpo.

K. Kalnietis. — Pranešimas 
gautas tik utarninke, kada laik
raštis jau buvo atspausdintas.

Kazimieras Gugis

Mieto Ofisui
127 «. Beartam tt. 
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Td. Central 4411

Veda vUokiue reikalui, kaip krimtnaUlkuou 
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European American Burfau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

NO'I ARI.JLSAS

3249 So Halsted Street, Chicago. *llino's 
Telephone Boulfvard 611

o
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Brangintina šeimynos 
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TER-*CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatišku 
skaudėjimu ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
gi aus i a. Reikale meldžiu atai 
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Placa, Chicage, UI
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Lietuviu Rateliuose
TAI BUVO PUIKIOS V A ĮSĖS.

Naujienų koncertas pirmas 
savo didumu lietuvių kon

certas.

“Naujienos vis Naujienos. 
Jos visur pirmos, jos pirmos iš 
lietuvių surengė ir tokį puikų 
koncertą,” kalbėjo vienas drau
gų, grįždamas iš Naujienų kon
certo pereitą nedėldienį West 
Side Auditoriume.

Ir ištikrųjų, dar niekad lietu
viai nebuvo surengę tokio gra
žaus, tokio turiningo koncerto, 
į kurį butų sutraukta tiek daug 
ir tiek žymių spėkų.

Buvo Ohicagoje daug kon
certų ir gerų koncertų (ypač ; 
pastaruoju laiku), L_ 
kokį Naujienos surengė, 
nebuvo, nes čia apart žymiau- K,s- 
šių lietuvių spėkų, buvo stam- ( 
biosios spėkos ir svetimtaučių, 
ypač rusų ir nai 
dė, kad jie netik moka gerai 
laikraštį vesti, bet ir viską, ką 
pasiima, puikiai atlieka ir, ti
kiuos, susirinkusioji koncerto 
pasiklausyti minia žmonių, il
gai jį minės.

Aprašyti viską, kas ten buvo, 
veik negalima—taip įvairus bu
vo programas, tiek daug 
įvairių spėkų dalyvavo.

ujieniečiai paro- *«»P u- šauki“ 6,lkelli k®'’9

jame

Brie- 
manedūko dainavimu “Siuntė 

motinėlė” ir “Vai varge, varge,” 
o ant bis—“Pamylėjau vakar.” 
Jis chicagiečiams jau gerai ži
nomas ir visų mėgiamas. Po 
jo, jo brolis V. Briedis skam
bino pianu Fantaziją.

Prasidėjo stambiosios spėkos, 
Dainuoja Konstaątin C bark o v- 
ski “Kak koro! sol na voinu” ir

OIRON
Jus <a

nai ge 
Įeita* 
j«81OB 
krau- 
juje. 
Puiki*
08108, 
•veik

os, ra- 
udon*

ais veidais moters, pil- 
nos gyvenimo, gyvumo 

Tr. Ferdinand King, Ncw 
irspčkos.

Yorko Gydytojas ir Medika- 
lis Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxated I- 
ron — savo ligoniams—sako 
anaemia—stoka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergstantįs varto
jimą metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir tūluose atsitiki
muose padaryti dauąiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxated Iron, imant 
tris sykius į dieną po valgio. 
Ji padaugins stiprumą ir pa
kantrumą silpnų, nervuotų, 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 

koae.
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“Dva vellkana.” Jis yra senas 
dainininkas ir jo stiprus balsas 
prikausto prie savęs kiekvieno 
atidą. Užbaigė dainavimą, bet 
pasipilia uplpdisinfentai, ir jų 

verčiamas jis turi eiti dar sykį 
dainuoti, o publika vėl atidžiai 
klausosi jo malonaus balso.

Dainuoja Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, o po to kalba 
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis. Jis kalba apie Naujienų 
pergyventas kovas ir įgytus 
laimėjimus. “Minia su mumis” 
sako jis ir visa salė tam pritar
dama ūžia nuo plojimo. Jis api
budina ką Naujienos stengsis 
siekti ateityje ir publika ploji
mu išreiškia pritarimą jo žod
žiams.

Pąskui dainuoja Mažiukų 
kvartetas, o kad jis susideda ne 
iš mažiukų balsų, tad dainuoja

bet tokio, kibai gerai. 4*0 to pasirodo ir 
(|ar musų “basistų viršila” P. Sto- 

Gal niekas geriau už jį ne
gali padūmuoti “Sukeikime ko
vą,” o jo griausmingas balsas

“kaip audrą griausmingą.”
Paskui dainavo jaunieji A. 

Briedis su S. Staniuliute ir Pir
myn mišrus Choras, o po to pa
sirodė ant pagrindų lakštutė 
p-lė Aleksandra Mosolova, kuri 
pačiulbejo keletą rusiškų liau
dies dainelių. Savo švelniu 
balsu ir gyvu dainavimu ji spė
jo užkariauti lietuvius savo pir 
mu pasirodymu ir todėl jos ir 
dabar visi laukė ir visi subruz
do, kada pranešta jos vardą. 
Stranden, kurią lietuviai pirmą 
sykį užgirdo, irgi pasirodė stam 
bja spėka ir puikiai sudainavo 
keletą gražių dainų iš operos.

švelnus tenpras A. Petrucci 
irgi pirmą sykį pasirodė lietu
viams ir gyvai padainavo porą 
dainelių iš operos.

Pasirodo chicagiečių mylima 
dainininkė p-ia Nora Gugienė. 
Kaip puikiai ji padainavo “Ma
no laivelis!” Girdėjau tą dainą 
dainuojant kitas žymiausias 
dainininkes, bet dar niekad ne
girdėjau taip puikiai ją dainuo
jant, kaip kad dainavo p-ia Gu
gienė. Rodos klausytum tokio 
dainavimo amžinai ir vis nepa- 
vargtum, vis norėtum daugiau 
ir daugiau išgirsti. Kaip gaila, 
kad p-ia Nora taip retai savo 
maloniu balsu mus palinksmi
na!

Pagalios paskelbiama p-lės 
Unės Babickaitės vardas. Tai 
buvo jos pirmas pasirodymas 
chicagiečiams dainavimu ir visi 
nekantriai laukė. Daugelis ma
te jos debiutą vaidinime ir su
dėję didelę viltį į ją laukė pasi
rodymo jos kaipo dainininkės. 
Ir neapsivylė. Ji yra taip pat 
puiki dainininkė, kaip ir gera 
vaidintoja. Balsas gražus, švel 
nūs, stiprus. Jos “Margaritos 
Ballada” išėjo labai puikiai, 
puikiai dainavo ir “Pamylėjau 
vakar* Ji netik turi gražų bal
są, bet taipjau priduoda savo 
dainai gyvumą. Ji pasirodė pir
mą sykį ir iškarto užkariavo 
visus. Ghicagiečiai tikrai džiau

r—J Hl STORY OOH't S AT , 
hothin’ ‘bcot him fitrriN 
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giasi iosios vuailuukę ir < >krai 
gali pasididžiuoti ♦‘savo” Une.

Išeina p-lė Gamille • L. Hunt 
su smuiku. Tai dar jaunutė 
smuikininkė, bet talentinga ir 
valdo smuiku puikiai. Rodos, 
publika nuvargusi nuo ilgo sto
vėjimo, nenorės kiaušy ties to
kio tykaus instruiuentck kaip 
smuiką, bet kur tuu! Ir nuvar
gęs gali jos klausytiem Ir jos 
muzika taip ramina žmogų. 
Vos pabaigė, kaip pasipilia aplo
dismentai ir ji vėl ir vėl thri 
eiti groti ir smuiku išreikšti tai, 
ko žodžiu nepasakysi.

Dar dainuoja Chicagos Lietu
vių Socialistų Vyrų Choras, o 
pankui pasirodo Žydų Socialis
tų , Choras. Nedidelis tai cho
ras, bet kaip puikiai j U išlavin
tas, kaip gražiai jis dainuoja. 
Balsai sutaikinti, plaukia švel
niai, liarn/onijoj, nesigirdėti 
jokių dissonansų, jokių iškry
pimų. Kad taip bent ^vienas 
lietuvių choras dainuotų!

Tuo užsibaigė programas. O 
svietelio, svietelio susirinko— 
turbūt visa lietuviškoji Chicaga 
nuvažiavo į Naujienų koncertą. 
Salė kimšte prisikimšusi, nė at 
sistot nebėra kur. O šimtai 
žmonių turėjo grįsti atgal, ne
begalėję įeiti salėn.

Visi linksmi ir smagus grį
žome iš Naujienų koncerto, 
įčiuodami joms, kad jos mus 
taip puikiai pavaišino savo dai
lės vaišėmis. Ačiū Naujie
noms už viską—-puikias vaišes, 
iž jų tarnavimą mums per še
šis metus, už jų pasiketinimą 
tarnauti ir toliau, už jų ginimą 
musų reikalų. Daibar nekan
triai lauksime kito metinio 
Naujienų vakaro. (Tik susimil
dami duokite jį didesnėj svetai
nėj, kad visi galėtumėm sutilp
ti) . — Atėjūnas.

P.t S. Kad naujieniečiai yra 
tokie meistrai rengti lokius pui-< 
'dus koncertus, tad kam jie turi 
ipsirubežiuoti tiks metiniais va
karais? Ar negalėtų (atleiskite 
u3 godumą, bet žmogus mat 

jau toks turbut sutvėrimas, kad 
niekad nėra šotus ir nori vis 
daugiau) Naujienos pavaišinti 
nūs tokiais koncertais ir vaka
rais tankiau, kad ir du, ar dau
giau sykių į metus? žinote, 
metai gana ilgas laikas ir lauk
ti metinių vakarų mums yra 
muku. — Tas pats.'

WEST SIDE

13 laisvamanių darbuotės.

Pereitą nedėldienį M. Melda- 
žio svetainėj buvo Lietuvių 
Laisvamanių Federacijos visos 
Chicagos kuopų susirinkimas.

Buvo svarstoma įvedimas pa- 
šelpos skyriaus ir balsuojamas 
patiektas konstitucijos komisi
jos pašelpos skyriaus projektas. 
Tai priimta veik vienbalsiai. Ka 
daugi ir kitos kuopos balsavo 
už įvedimą pašelpos, tad nuo 
šio laiko prie Laisvamanių Fe- 
deraoįjos bus pašelpos skyrius, 
kuris mokės nariams $6, $12, 
$18, $24 ar $30 savaitėj pašel
pos ir $100 ar daugiau pomir
tinės. Tas skyrius bus įvestas 
kaip tik bu^ spėta prisirengti 
—gal už mėnesio.

Visos Laisvamanių kuopos 
Chicagoje tapo suvienytos į vie 
ną kuopą, kuri bus 1 kuopa. Iš
rinkta nauja valdyba ir susirin
kimai Bus laikomi kas antra 
neclelciicnį kiekvieno mėnesio,

LITTLE J 
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M. Meldažio svet., 10 vai. ryte. 
Sekamas susirinkimas tad bus 
kovo 14 d. Taipjau išrinkta nau 
ja laikinė pildomoji taryba*

Laisvamaniai tikisi, kad taip 
susitvarkius Federacija ims 
dar labiau bujoti ir kad ji ne
užilgo turės vien Chicagoje tūk
stantį narių. Ir jie kita padar- 
buotį, kad taip butų. 0 kur 
yra pasirižimas, ten visuomet 
būna ir pasisekimas. — X.

BRIDGEPORT

LMPS. devintosios susirinkimas

Sukatoje, vas. 31 dieną, Fel- 
lowship svetainėje buvo Lietu
vių Moterų Progresyvio Susi
vienijimo 9 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Tvarką vedė pa
ti organizatorė O. Vikšrienė. 
I*rotokolas pereito susirinkimo 
nebuvo skaitytas, kadangi rašti
ninkė Andriulienė atėjo į susi
rinkimą vėlai ir užmiršo atsi
nešt protokolų knygą.

Po to sekė delegačių rinki
mas. Pirmininkė pranešė, kad 
kadangi ryto, t. y., vasario 22 
dieną, turi įvykti LMPS. III Ra
jono konferencija, tai reikalin
ga rinkti delegates, o kad kuo
pa turi 60 narių, tad turime rin
kti 13 delegačių. Bet viena na
rė atsiliepė: “Iš kurgi čia tos 60 
narių, kad į kuopos susirinki
mus lankosi vos lf|-17 moterų?” 
Renkama delegatės. Perstatė vie 
ną, antrą, trečią, penktą — vis 
atsisako, vargais negalais vos 
išrinkta 7 delegatės.

Tai atlikus renkama darbiniu 
kės kuopos vakarui, kuris įvyks 
kovo 7 dieną, OSPS. svetainė- 
jė. Taipjau buvo renkama LM 
PS. III rajono valdyba 1920 m.

Paskui buvo svarstomas pe
reitos III rajono konferencijos 
protokolas, kuris tilpo “M. B.” 
num. 12 pereitų metų. Viena 
narė patemijo, kad protpkolo 
9 paragr. sekretorės sužiniai ar 
nesužiniai netaip užrašyta, kaip 
rezoliucijų komisija aiškino. 
Ten sakomą, kad Naujienos iš
kraipę kaip joms patikę mintį 
užginančios kairįjį sparną re
zoliucijos. Buvusioji presos ko 
misijos narė pareikalavo, kad 
ta vieta protokole butų pataisy
ta. Beto ir buvusioji kuopos 
sekretorė O. Vikšrienė♦pridūrė, 
kad, girdi, dg. Stilsonienė, kada 
buvo rajono sekretorė, turbut 
rašydama protokolą pati iškrai
pė rezoliucijos žodžius. Vienok 
balsuojant protokolą priimta be 
pa taisymų. — Kuopos Narė.

Mergaite augininimui.

Ar kas nors nenorėtų švies- 
plaukės, mėlynakės, gražios 9 
metų mergaites? Jos vardas 
yra Palmira ir ji nori gauti ge
rus tėvelius, kurie ją į mokyk
lą leistų. Ji gali gana daug 
apie namus padėti.

Kas norėtų tokfos mergai
tės tegul atsikreipia dienomis 
nuo 9—12 vai. pas Marę Jurge- 
lionienę, 538 So. Dcarborn St., 
Room 903. ,

Vagjs per keletą dienų vie
šėjo Arthur White, vieno Swift 
& Co. viršininkų namuose Be- 
verly Kili, miegojo ten, taisėsi 
valgius ir galiaus išsikraustė su 
visais rakandais.

Iš Rymo katalikų bažnyčios 
isklcpo. Hubbard Woods 15 bon- 
kų ir 1O galionų statinę vyno.

US SNEĘZER

Moterų peštinės vakar įvyko 
pačiame vidurmiestyje. Mrs. 
Lefly, 817 Galt Avė. pasitiko sa
vo vyrą einant su kita moteri
mi, tūla Mrs. Sharp ir apnyko 
tą moterę ir savo vyrą mušti. 
Kįlo tokios peštinės, kad atvy
kusi policija vos įstengė per
skirti moteris. Nugabenta į 
policiją, bet paskui paleista, o 
dabar esą geriama “ugadas.”

PRANEŠIMAI
LDLD. 86 kp. susirinkimas (vyks 

seredoj, vasario 25 d. 7:30 vai, vak. 
Juosybės svet. 1822 Wabansia Avė 

Nariao visi atsilankykite ir namų 
atsiveskite. — Sekr. J. Galviui

siuoMi Pranešama, jog mano 
moterė Marijona Jablonskaitė —Ig
natavičienė apleido manę Vasario 
20 d. š m.; tai-gi tebūna Žinoma, 
jog už jos padarytas pinigines sko
las aš, jos vyras, neatsakau.

SIMONAS IGNATAVIČIUS.
6600 Maryland Avė., Chicago, III.

Visiems saliunininkams duo
ta iki kovo 9 d. nuimti visas iš
kabas, garsinančias alų, vyną 
ar degtinę, v .

Joseph Maro, 3 m., 817 S. 
Loomis St. susidegino bežaiz- 
damas degtukais ir vakar mirė 
ligoninėj.

Du žmonės vakar pasimirė 
nuo užsinuodijimo medžio al
koholiu. Vienas jų mirė saliu- 
ne.

ŽVAIGŽDELE.

[Iš P. L. Balso).
Per tamsiausią miglos srytį
Vos istčngiu aš matyti

Aušrinę žvaigždelę.
štai (i šyiečia, žiba, mirga,—
Pabalnojęs savo žirgą 

Seksiu josios kelią.
Ei,, žvaigždele sidabrine,
Išvaduok artojų minią

Iš vargų klampynės.
Pagailėk, ir man tiesk ranką,
Neš vilties jau man netenka, — 

Ją, verkių, pamynęs.
J. B.

Užmušė tryliką turistų.

SAN RĖMO, Italija, vas. 23. 
—Motorinis omnibusas, vežęs 
turistusJkeliaunii1|kus, vakar į- 
puolė Taggia upėn, šešiolika tu
ristų užmušta, o 21 sužeista. 
Nelaimės priežastis—netikęs ke
lias, ėjęs upės kryptimi.
iii III. !.I , Įl ll,Į .1

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai-' 
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

North Sides Draugijų Sąryšio 
Viešo Knygyno delegatų susirinki
mas įvyks ketverge, vasario 26 d., 
7:30 vai. vakare, Viešo Knygyno 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi de
legatai atsilankykite laiku, nes- yra 
svarbių reikalų. — Sekr. F. Prusis.

Liet. Am.. D. I. B-vės susirinki
mas jvyk.s seredoj, vasario 25 d., 
7:30 vai. vakare., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė., kampas Girard 
St. Kviečiame visus prisirašiusius 
ir norinčius prisirašyti prie ben
drovės atvykti laiku, kadangi yra 
daug svarbių svarstymų ir bus rin
kimas bendrovės direktorių, v

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro lo
šimo repeticijos įvyks seredoj, va
sario 25, 8 vai. vakare, Mark Whitc 
Sųuarc svetainėje (Engine Roorn) 
Visi lošėjai malonėkite būti paskirtu 
laiku. — J. Gėdraitis.

Prakalbos. Lietuvių Rubsiuyių 
Sk. 269 Amalgamated Clothing 

Workers of America rengia sere
doj vasario. 25. 7:30 vai. vakare. 
Union salėje, 1564 North Robey St., 
Kalbės A. L. Margelis, studentas 
Inžanga dykai. Kviečiami visi at
silankyti. -r Komitetas.

Didelės prakalbos su programų, 
rengiamos LS$. 4 kp. jvyks pėtny- 
čioj, vas. 27 d., *7:30 vai. vakare, 
Mildos svet., ant 3 lubų. Kalbės 
Naujienų redžtktorius P. Grigaitis 
ir ądv. K. Giįgis. Dainuos Chicagos 
YJci. Soc. Vyrų Choras. -Inžanga 
1Oc. KViečia visus slcaitlinffai atsi
lankyti.   Komitetas.
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Pajieškojimaj
ASMENŲ JIESkOJIMAI

PAJIEšKAU Bronislavos Kil- 
tinavidieDės — Rafolavlčaitės, 
iŠ Kvėdarnos valsčiaus, Sodos 
Rufriskių, Tauragės apskričio. 
Prašau atsišaukti, turju labai 
svarbių raikalų.

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

PAJIEŠKAU Edwardo Grigaravi
čiaus, turiu Sabai svarbų yeikalą 
su tamsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pranešti. 

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

»lll>ll|«R,»l«Į i .......... —

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Stanaičio. Paeina iš šakių apskri
čio Sintautų valsčiaus, kaimo Skais- 
ginų. Primiau gyveno Chicagojc, o 
dabar kur, nežinau. Turiu svarbų 
reikalą, $avau laišką iš Lietuvos.

A. MAČIULIS,
4103 So. Richmond St., Chicago, III.

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

A. VITKAUSKIS,
4341 So. Francisco Avė., Chicago, III.

PAJIEšKAU savo pusbrolio Am- 
broziejaus 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 Ove., Chicago. Rl.

PAJIEŠKAU sesers Liudvikos; 
Pdlenaitės-^bromavičienčs, Kauno 

rėd., Šiaulių pav., Kuršėnų valsčiaus 
kaimo Urkavėnų. Ji gyvena Ameri
koje, bet nęžjnaų. kMV šeši metai 
kaip gyvena Amerikoje.

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

PAJIEŠKAU savo brolio Frano 
Jankūno. Pirmiati gyveno Chicago
jc. Šiaulių apskričio, Šiaulėnų val

sčiaus, Daujaučių kalimo. Turiu 
svarbų-reikalą;.atėjo laiškas iš Lie
tuvos.

J. PLUKAS
918 W. 33rd St. Chicago, III.

PAJIEšKAU tėvo Kazimiero Kaz
lausko ir dviejų brolių Jono ir An
tano, Kauno red., Telšių apskričio, 
Lūkės parapijos, KenČiulių kaimo. 
Turiu svarbų, reikalą, gavau laišką 
nuo motynos. Jie visi gyvena Phila- 
dclphijoj.

STEFANIJA LUKOŠIENĖ 
647 0’Brien St., ’ Chicago, III.
r-1 1 111 u ......................i-.....................................t...■

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMAI kambaris, frontinis; 

drauge duodama valgis, jeigu kas 
nori.

WALTERJUOZENAS
1104 So. Lincoln St., 1-st floor

JIEŠKO KAMBARIŲ
SENYVAS žmogus pajieško pagy

venimui vieno kambario prie rini
tų ir laisvų žmonių; jei pas ką toks 
buk duokit žinot i Naujienas. Pa
geidaujama kad būt apielinkėj North 
Side). Rašykit laišką į Naujienas. 
No. 42.

REIKALINGAS netamsus kamba
rys — vyrui su valgiu ar be valgio, 
prie laisvų žmonių; apygardoj 18-tos 
gatvės arba Westsaidės. Teiksitės 
pranešti antrašu: “Naujienų“ 
No. 41.

REIKIA švaraus kambario Brid- 
geporto apielinkėje; atsišaukite grei
tai. krpiptis į Bridgeport Garage. 
3207-0 So. Halsted St., CmcafĮO, 

Tel. Boulevard 261.
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MOTERŲ

MUSŲ NAUJOJI
APSIAUSTŲ SIUVYKLA

taps atidaryta Panedėlyje.

Mums bus reikalinga 
tučtuojau^ keli šimtai 
darbininkų.

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

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

išmokti labai gerai apmoka
mą amatą, prie kurio galima 
uždirbti nuo $30 iki $45 .
i savatę. į

Siuvykla naujovinė ir 
puikiai įrengta. Ateikite ir 
mes jums išaiškinsime 
nepaprastas progas galimos 
musų dlrbykloje.

Hart Schaffnier 
and Mara

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

Kilbourn Avė ir eiti pusę 
bloko į rytus.

CONGRESS MOTELIUI

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 SL, Chicago.

REIKIA — 'Tvirta moteris prigcl- 
bėti plovimo darbe plovykloje; $15 
savaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa
vaitėje.
MUNGĖR’S WEST SIDE LAUDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

MERGAIČIŲ REIKIA — tuoj; 
patyrusių rankom siūti. Mokama 

gerai laike mokinimosi.
Standard umbreli.a co.

702 W>est 12tli St., IVootn 301

BY BAKER
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REIKIA
. MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 1

lengvam ' ‘
ASSEMBLING — arba pielavimui . 

SWEDGING — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS -
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

REIKIA
APSIAUSTŲ
SIUVYKLAI
DARBININKIŲ.

Fin išorių prie'vyriškų 
gorų apsiaustų.
Mes mokame augščiausią 
mokestį mieste.
9314 c už apsiaustų 
109c už burnosą.
Nuolat darbas per du 
metus.

SCHEYER AND COMPANY,
412 So. Wells St., 

lOth floor.

REIKIA mergaičių arba mo
terų abehiam namų ruošos 
darbui. Gera mokestis.

Kreipties
3436 Douglas Blvd.

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinėjimui. 
Taipgi mergaičių mokinties. 
AugŠtos mokestvs mokama.

C. O. 0WEN & COMPANY, • 
1066 W. Van Buren St. 3rd floor

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

DARKO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St.. Chicago.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Button seterių
Pocket meikerių (pants) 
Edge beisterių (mašina) 
Sleeve servečių (mašina) 
Waist ir Lining sewerių
Lining ir canvas sewerių 
Flap meikerių

Aflfred Decker

Employment Dept.
S. W. Cor. Franklin ir 
Va n Buren Stš.

REIKIA mergaičių ir motery prie 
spėka siuvamu mašinų darbui ant 
flanelės. Penkios dienos savaitėje; 
$15 į savaitę pradžiai. Greitai pa
keliama. Kreipties:

VICTOR GARMENT MFG. CO., 
327 So. Market St.

REIKIA moteriškų sor t a vi
nį u i skudurų. Gera mokestis ir 
bonus.

GINSBERG and ALTER 
2707 Roosevelt Road.

mergaičių prie assemblingEIFFkTRIK^
patyrimas nereikalingas.
LENGVAS DARBAS. GERA

MOaid manvfactubing CO..
2631 Stewart Ate.

MERGAIČIŲ valymo darbui 
kelinių (KrbyMofc-
GRANEKT &

2422 So. Crawford Avė.

,'l \ i: M K m Sereda, Vasario 25 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ 
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VYRŲ

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

lytos. Kreipties tuoj aus į
Naujienų ofisą.

REIKIA DARBININKŲ [REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ VYRŲ

Reikia darbiniku , ą,. .......
Buda vo ji mo

darbui.
REIKIA '

MECHANIKŲ

MERGAITES 
16 metų arba senesnes 
Geros darbo sąlygos. 
Gera mokestis.

Kreipties
LOOSE VVILES BUSCUIT CO. 

37th St. ir Ashland Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD W.

Westernn
Electric

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

MERGAIČIŲ reikia mokimuisi 
ant Multigraph. Gera proga 
pa kilti.

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

REIKIA — su ir be patyrimo mer
gaičių darbui prie popieros dėžių 
(boxes). Gera mokestis ir geros są- 
1>g°s!NGKR PAPER BOK CO., 
815 W. Congress St., Chicago.

1 blokas 1 vakarus nuo Halsted

REIKIA MOTERIŠKOS 
PLOVIMUI INDU 

104 W. Roosevelt Rnod

REIKIA moteriškų ir mergaičių 
dribvklos darbui. Gera mokestis.

GDLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU mergaitės apsivedi- 
mui ne senesnės kaip 38 metų am
žiaus; aš esu 35 metų. Meldžiu kreip
ties:

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

Chicago, Iii.

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

108 N. .Jefferson St. ,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PALM BEACH APSIAUSTŲ
SIUVYKLA

T ri marių
Tailorių
Ali around operatorių 
Pocket meikerių 
Operatorių

Agščfauski mokestis.

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

KLING BROTHERS.
2035 Charlston St.

•—•

ku-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
25

DARBININKŲ

Mokestis 44 centai 
per valandą.

Nuolat dailias.

Kreipties
Samdos ofisą n

STFAVART VVARNER. GORP.
1828 Diversey Parkway

REIKIA blekorių, gerų 
bininkų.

GLOBĖ TIN SHOP
824 W. 36th Street,

dar-

SAMPLE PASTERIAI
Ateikite darban 8-se Seredos rytą i STOCKSfRIŲ 

50 Vyrų Nuolat darbas.
> laikinam darbui — Patyrimas Gera mokestis,

nereikalingas. | Kreipties: -
HART SCHAFFNER & MARX | 25lh ir Lovinis St.

823 So. Tripp Aven.ue, 
Corner of Arthiųgton

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

arba
Inrrison streetkariu iki Tripp Avė. 

eiti pietuosna 2 bloku.*
arba* \ 

12-tos streetkariu iki Keeler Avė. 
eiti šiaurėsna 4 blokus ir 1 bloką 
vakaruos na.

arba
Crawford Avenue karu iki Arthing- 
ton gatvės; eiti 4 blokus vakaruosna

p .^4--------------------------------U-.*/

DARBININKŲ 
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

Kreipties:

MOLDERIU. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 80c i valandą. Dienos 
darbas 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 geležies ir liejimo dar
bininkų; gera mokestis; nuolat 
darbas. 1 
GUARANTY IRON & STEEL GO., 

2849 W. Lpke .Street .

REIKIA — važioti ant vežimo ir 
darbininkų j serap iron yardą. Nuo
lat darbas, gera nuskęstis. 
IROOUOTS STEEL & IRON CO., 
4620 W. 12th St., Chicago.

REIKIA examinuotojų drapanų Ir 
Reece Buttonhoįe operatorių. 
Nuolat darbas, gera mokestis

K upiTit i • •KINZI^ RUBBER & MFG. CO., 
1514 West Kinzie St.

................. ............ .. ..................
Rėl KALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

Kreipkitės ,, , 
6222 So. ^arper Avė.

REIKIA
, DARBININKŲ

. Vyrų ir vaikų diribti 
dešrų dirbtuvėje.
HETZEL anil COMPANY i -- ----- ---r

REIKIA vaikiukų J6 — 18 metų 
1749 Larrabce St. mokinties upholsteririg ir finishing

_____ 1 ..... * prie rakandų. Gera pradžiai mokes- 
.1 tis.

__________ -- GLADMAN BROTHERS 
_ ____________________--------------. . 832 Maxwell St. .

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

MADWELL GARMENT CO. 
4817 W. Roosevelt Road.
Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIĄ Cabinet meikerių taisy
mui rakandų (furnlture)...

GLADMAN BROTHERS 
832 Makyvell St.

- -»"i ■»

Off presserio prie apsiaustų.

25 CABINETMEIKERIŲ 
IR PAGELBININKŲ.

Augšta mokestis ir bonus.
IMPERIAL METHODS 

Forest Park.
Važiuok Garfield “L”
Hanaah Avė.

Vieno gero patyrusio operato- 
raus prie apsiaubtų.

Button sewerio prie apsiaustų.

CO PROGRESS TAILORING CO.> 
161-163 W. Harrfeon St. 
7tb floor.

REIKIA — 5000 darbininkų prie 
cukrinių burokų Michigan valstijo
je. Mes mokame $30.00 už akrą; 
dykai gyvenimui butas pravažiavi
mas ir parvežimas baldų bei rakąn- 
dų iš gyvenamos vietois. Darbas 

vasarą ant ūkės, žiemą dirbykloje. 
Tai užtikrina gerą sveikatą jums ir 

jūsų šeimynai. Mokama pinigais 
uoj, kaip darbas padaroma. Maty- 
dte musų agentus paskirtu laiku ir 
vietoje:
1954

rytą, Vasario 29.
1722 W. Chicago AVe., 11 NedŽllos

Larrabee St., 9:30 Nedėlios 
‘ 29.

rytą, Vasario 29.
W. Chicago Ave.> 2-se Nedė- 
lioj po pietų Vasario 29.

1131
620 Bunker SL l’val. Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
2441 W. 22nd St. 2-se Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
1114 W. 18th St., Subatoje Vasario

pietų, Vasario 29..

pietų, Vasario 29.

28 ir Nedėliojo, Vasario 29 d. 
visątdieną .

469 Vernon Avė. East Chicago, 
kiękvieną dien'ą.

Arba rašykite H0WARD WILLARD, 
327 So. Lincoln St., Chicago, III. 
arba THE MICHIGAN SU GAR CO., 

SAG1NAW, MICH.

REIKIA 
Acetevlene Tdrch operatorių. 
Nuolat darbas; gera mokestis.

LEO^OLD COHEN IRON* ČO
31 st ir Roman Avė.

DARBININKAI 
REIKIA 

STANDARD 
GALVANIZING/ 

ČWPANY 
jin s,. K st, chicago. 2619 W. Van Buren Street.

REIKIA barberioį mokančio sa
vo amatą. Pastovas darbas; gera 
moktfltte- ___ ;

BRIDGEPUBT

■—... .
REIKIA DARBININKŲ

70 centų valandai prie Wright- 
wood ir Hermitage Avenues.

GERHARDT F. MEYNE
' .4- * " . ,. 1 P . \

mimu—v .-■■■yn .eiL.iti*,... • -r ■■ ■      

REIKIA ~ Shearmenu iė darbi
ninkai dėl serope iron larbų. 
Gere mokestis geriems vyrams.

. Kreipties: . .
1632 W. Kinzie St.

12 MASINISTŲ.
Sawyerių. įtfoek ir ripporių, 
blet sandėrių, medžio 
dirbykloje.
Augšta mokestis ir bonai.

IMPERIAL METHODS 
Forest Park.

Važiuoki Garfield “L” 
Hannah Avė.

.. I ■ ■Ulini I IIII ■■ >1

CO

.........  . ............. * —
REIKIA tuojaus lietuvio busheh 

mano dirbti rūbų krautuvėje.
MATONS

1823-25 W. 47th St., Chtcago.
kampas Ronore SL,

REIKALINGAS — antrarankts 
duonkepis r- gera motartfa. AtoL

Telephone: Je. Chicago 1194.

KURIEMS TINKA 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGO.TE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE. 
PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PAS1MAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKŲ; PATYRUSIŲ 
SU PIĖLYčIA PRIE 
SMULKIŲ DARBŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ1 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVŲ BENČIAUS 
DARBŲ.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

311’ WEŠT AUSTl'N AVE.

NAMALžEMfi
NEPAPRASTA PROGA 

PIGUMAI.
Nepraleisk šios progos Įsigyti 

nuosavybės ir musų lengvomis iš
lygomis. Mes turime keletą gerų lotų, 
kurie išeina i upę Dės Palincs už la
bai žemą kainą. Kam gyventi susi- 
gruilus mieste ir mokėti rendas sun
kiai uždirbtais pinigai, kada gali už 
tuos pačius, pinigus gyventi gražia
me prįem|estyjc.

Rašyk — ateik t— arba Pašauk 
FRANK J. DEAN

1404 W. 18th St. Canal 6296

LIETUVIŲ ATIDAI.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA du mediniai na

mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvenloj 
vietoj. Raudos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

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

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

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

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ ,

Off presserių 
Secondf beisterių 
Top coliu r meikerių 

. Pocket meikerių
Joincrių
Canvas beisterių 
Front shaperių

... . ..........

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikras budus likti neprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yru 
turėti furmų. Mes galime pada
ryti galimu kiekvienų lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vieni i 
musų 40 akrų farmų Wisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekminį lietuviai far- 
mertaj, kurie fannerlauju Be
niai, bus jūsų kaimynais.

Rašyk mums tuojau delei pil
nesnių nurodymų kas link šios 
didelės, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma farmos, 
gelžkeliai, miestai ir auginimas 
javų.

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY,

Savininkai,
Dept. L. Eagle River, Wisconsin 

arba 908 Peoples Gas Bldg., 
Chicago, III.

'. ■- -7 r

PARSIDUODA namus sykiu 
su bizniu 
gerai išdirbtas, geroj, biznevoj 
vietoj. Savininkas apleidžia 

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

Chicago, III. ,

vaistinyčia. Biznis

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

GEO. BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kreipties

Alfred Decker
\ Cohn

Jums Proga.
Insigyk pigiai 2 augštų medinį na
mą prie 1814 (hinalport Avė., kros- 
ne šildomas, gazas: 2 pagyvenimų 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštū 
medinis prie 826 O’Neill St. arti 
Halsted St., krosne šildomas, gazas. 
2 pagyvenimai po 6 kambarius ir 2 
po po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus išpardavimą namų.

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

Phi»nc Yards 1190

TURĖK savo locną namą. Prisiųsk 
man savo vardą ir adresą ir pave
lyk pasakyti jums mano vietą. Pa
šauk telefonu Stewart 7851
__________ _ ___ ,__________ L—_______

PARDAVIMUI 619 W. 46 St., 6—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

Employment Dept.
S. W. Cor. Franklin ir 
Van Bilren Sts.

RENGK1S PAVASARIUI

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

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
pastovus darbas gera mokestis. At
sišaukite greitai.
1967 Canalport Avė., Chicago, III.

^"PARDAVSIUI
PARDAVIMUI: Bučernė ir groser- 

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

■ JOSEPH LAURIN 
3253 So. Morgan St., Chicago, 111.

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

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

22 metai toj pačioj vietoj

$275
$425
$550

MOKYKLOS^-Mw*«*A^i****'*»^**r’

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ. f

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
9275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
Žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklia veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

. * 1224 Ndrth American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA — VVurlitzer Play- 
er—Piano; — Pigiai, tur butj par
duotas šią savaitę.

W. S. HATTER. 
6222 Evans Avė., Chicago, III.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už ty- 
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.

Residence:
• 1922 So. Kedzie Avė.

Tiktai si MftNESt ‘
Geriausia pasiūlymas gaus pulkų 

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

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 6 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Pirk l°t6 nrhn mažą ūkę 
1 1

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

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Artį mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nūsipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Gulėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumąžįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų loių, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, karius mes parduodame la
bui pigiai. Platesnių , žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

TER

Mokykla.
budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimą 
skyrius, kur kiekviena* gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mleros, 
visokio stiliaus ir dydžio >ž bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

mo ir Designing
sų sistema ir n

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

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
augščių mūras; šešių, šeimynų na
mas prie 2904 NVallace St. Rendos 
neša 15% už jdėtus pinigus. Savi
ninkas negy vena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
HEISS, 224 — Fifth St., Aurora, III. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymą. \

■...—1—1-------  — ’
PARDAVIMUI, — mūrinis namas, 

3 pagyvenimai po 4 kambarius; ge
zas, toiletai. Parsiduoda pigiai, už 
$3,700. Kreipties prie Savininko:

WALTER JUOZENAS 
1104 So. Lincoln St., 1-st floor

PARDAVIMUI — 3218 Nor
mai Avė. Nepaprastas pigumas; 
dviejų augštų namas, muro pa
matai ir 4 kambarių plytų na- 
^mdlis užpakalyje; S'isa yšnuo- 
muota už 53.00 rendos į mė
nesį. Kaina tik $4,200.00. Maty
ti Mr. FEENEY, 603 W. 31st 
Street, Chicago, III.

GERA FARMA mainymui arba 
pardavimui su budinkais. 7254 akc- 
rių žemės; 25 akeriai dirbamos, su 
ganykla. Viena mylia nuo miesto ir 
dvi geros dirbtuvės. Kas nori gali 
dirbti mieste arba ant fanuos.

656 W. 18th St., Chicago, III.

, ... . ........- i ■

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

62«5 S. Halsted, W. Madisa
1856 N. Wails SL

mo, Designing bizniai tr na
mams. Vieton duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais «t- 

. atmokė ji mals. Garantija oi glt 
Išmokinti siūti moteriškos ndMA. 
Telef. Seeley 1648.

SARA PATEK, Pirmininke

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

Šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garmant Designing
Sulte 611. 74 W. W«aMngton Btreel 

Mikinama dtennmb ir wkani$f» 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS UKTUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lieturil- 

cos kalbų, aritmetikos, knygredys- 
ės, stenografijos, typewriting» pir
šlybos teisių. Suv. Valst. Istorijos, 

abelnos istorijos, geografijos, poii- 
ikinės ekonomijos pjlietystės, dai- 
iarašys M

Mokinime valandos: nuo • rytį 
Vakarute 1Mb f*

i 8T„ CHICAGO

Iki € vai. po pi< iki > valandai 
•1M 80. HALfl’


