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True translation filed with the post-master at Chicngo, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired by Ihe act of Oct. B, 1917

Talkininkai gavo Wilsono notą
SUKILIMAI ITALIJOJ

Prancūzų kariuomene už 
puolė turkus

True translation filed with the post- reguliarę Turkijos kariuomenę 
netoli Marash ir Vilayet Aleppo, 
Sirijoj. Turkai aplaikę dide-

master at Chicago, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired oy Ine act of Oct. 6,1917

. TALKININKAI GAVO WILSO-
NO NOTĄ.

LONDONAS, vas. 25. Pre
zidento VVilsono nota delei Ad
rijos klausimo šiandie pasiekė 
lx»ndoną ir tuoj buvo atiduota 
vyriausiai talkininkų tarybai.

WASHINGTON, vas. 25.— 
šiandie Londone gautasai pre
zidento Wilsono atsakymas į i
talkininkų premjerų notą delei SVARSTO APIE SANTYKIUS 
Adrijos pakraščių klausimo Eu
ropos kanceliarijoms suteiks 
nechiprasmingą pareiškimą

Grafas Crowford dar prane
šė, 
ten 
net 
nai 
žti.

kati generolas? Gouroud į 
pasiuntęs naujų karinome* 
burių ir tikisi, kad jų pil- 
užteksią sukilimui nugniau-

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

SU RUSIJA.

ROMA, vas. 25.—Dėlei at-
apie šios šalies poziciją kai dėl naujinimo santykių su Rusija 
teritorijų sutvarkymo be Jung- dabar plačiai di^kusuojama ir 
tinių Valstijų žinios. I spaudoj ir senate ir atstovų bu-

Pasak gerai pai n forui uotų 
ratelių, prezidentas \Vilsunas 
atsisako pritarti padarytai su
tarčiai, kuri buvo įteikta Jugo
slavijai kaipo ultimatumas. Jis 
tečiaus neskaito esant būtinai 
reikalingu pilnai pravesti Adri
jos {jakraščių sutartį, padarytą 
gruodžiu 9 dieną, kuri sutartis, 
buvo padaryta Jungtinėms Val
stijoms sutinkant. Užėmimas 
D’Annunzio kariuomene Fiu- 
ines ir vėliau sekusieji nuoti- 
ktai, sakoma, daro esant reika
lingu pravesti tūlų atmainų su
tarties originale.
Tariasi dėl paskelbimo notų.
Valstybės departamente Šian

die buvo |>areikšta, kad delei 
paskelbimo Europos ir Ameri
kos notų Adrijos padėties klau
simu tuo tarpu dar nesusitar
ta. Vis dėlto, taiybos dar te
besi tęsta.

čia manoma taip, kad kalba
mas notos busiančios paskelb
tos Wushingtone neveizint to ar 
talkininkų premjerai sutiks ar 
ne skelbti jąs talkininkų val
stybėse. Bet Šiandie čia pareik
šta, kad notos nebus paskelb
tos angsčiau negu bus užbaigta 
jau pradėtosios tarybos.

te. Klausimas krtdpia savęsp 
žmonių domų, ypač dar ir dėl
to, kad socialistų partija yni 
griežtai nusistačiusi už Rusijos 
sovietų valdžios pripažinimą.

True translation filed \vith the post- 
ąiaster at Chicago, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
RUMANIJOS KARIUOMENĖ 

PASITRAUKIA.

Trauksis į taikos konferencijos 
nužymėtą liniją.

True transMion filed wtth the 
master at Chicago, 111. Feb. 26, 1920 
as reąuired bv tne net of <irt. 6.1917

SUKILIMAI ITALIJOJ.

Darbdninka| užėmė miestą ir 
paskelbė “sovietų valdžią;” 

daug žmonių sužeista.

LONDONAS, vas. 25. Cen
trai Neves paskelbė gautą iŠ 
Romos pranešimą, kuris sako, 
kad Pieve di Soligo mieste, Ita
lijoj, darbininkai užėmę visus 
miesto budinkus ir paskelbę 
“sovietų valdžią.”

Mūšy, kuris ištiko tarp dar
bininkų ir kariuomenes, daug 
žmonių tapo sužeista.

Žinia, be to, sako, kad tokių 
jau sukilimų įvyko Viierio ir 
Montebelluna miestuose, ir ki
tose vietose.

True translation filed wifh the post- 
master at Chicaj?o, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired by tr.e act of Oct. G. 1917

FRANCUZŲ KARIUOMENE 
UŽPUOLĖ TURKUS.

Pridarė didelių nuostolių.

True Irnnslntion filed with the post- 
tnaster at Chicago, III. Feb. 26, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Denikino kara
lystėje

Kodėl jam nepavyko nuversti 
bolševikų valdžią.

cieriai ir kareiviai mesdavo sa
vo organizacijom ir j ieškodavo 
praiikogelių. Tūkstančiai jų, 
esantįs užjNikaly fronto, maža 
ar visai nieko nebeveikė, kuo
met frontas šaukte šaukėsi ka
reivių. Tie, kur paaitraukė ša- 
lykelin, naudojosi visomis pri
vilegijomis, kokių tik tegali 
teikt uniforma, visai nepaisyda
mi, kad ji taipjau privaloma at
sakomybės. Stikias-kitas ir pa
lanki oficieriui mergelė—karė 
netaipjau blogas daiktas. Keli 
jų asmeniškai atklausti, kodėl 
neeina frontą n, pečiais trūkčio
dami kartodavo:

“Kodėl (Iš turėčiau eiti?” 
Išvagia traukinius.

Tūkstančiai vyrų, nešini šau
tuvais grįžo namu. Ir nebuvo 
reikiamų įmanių jiems sutaiky
ti. Tiikstančtai patraukė į bol
ševikus, kiti tūkstančiai šiaip 
jau bastėsi iš vietos į vietą. Trap 

! kiniai, vežantįs frontui reikta- 
ar I mų daiktų, stotyse netoli fronto

Socialistų byla
Socialistų atstovai buvo pavo

jingi pelnagaudoms.

Atsiėmė verstino ka 
/ r ei vi avimo bilių

ALBANY. N.

NOVOHOSSYSK, [per Pary
žių] vas. 20.—Chicagos Tri
būne koresjx>ndentus, Paul Wi- 
lliams, rašo:

Sujudinta Kolčako pasiseki
mais Siberijoj, pietinės Buri jos! 
kariuomenė, pasirengusi dide
liam puolimui, vidury birželio 
mėnesio buvo kuopuikjausiam 
stovy. čecho-sdovakai, vado
vaujami Kolčako, užgriebė 400, 
000,000 rublių auksu, kurį bol
ševikai, saugumo delei, buvo pa 
siuntę Sibelijus linkui. Ir ei
dami vakarų link jie šlavė visa, 
kas buvo jiems ant kelio. Vie-1 
nintėlta klausimas tebuvo: r“ 
Kolčako kariuomenė užduos pasirodydavo esant tuščiais, 'fui 
tfprendžiamą)j smūgį ir paims anų pabustų darbas. Pa- 
Maskvą. įgalios, Anglijos nrililare misija

Pietinis puolimas prasidėjo bllVo priversta paskirti pu vieną 
triukšmu, (prieinąs puolė rug- oficierį prie kiekvieno ateinan- 
pjučio mėnesyj. Tą patį mene- £įo frontan traukinio idant su

galios, Anglijos-niilitarė misija

Ncw Yorko legistaturos byla 
dar tebesitęsia. Nėsą vilties, 
kad šią savaitę ji užsibaigtų. 
Daug kaltinamosios puses liu
dininkų dar visai neklausinėta. 
Beto, patįs kaltintojai žadą dar 
kurtą pakviesti liudyt kurius- 
nekuntius kaltinamosios pusės 
liudininkus, pav. Hillųuit’ą.

Kaltinamoji pusė be kita šian
die pareiškė, -kad pašalinimas 
socialistų iš legistaturos esąs di- 
d ž jųjų pra mo nin i nkų-pel na gau
dų darbas. Mat būdami įstaty
mų leidimo įstaigoj socialistai 
dažnai keldavo aikštėn tų pel- 
nagaudų užgaidas, kurias visuo
met pildydavo palankus jiems 
[pelnagaudoms] senųjų partijų 
—republikonų ir demokratų-- 
atstovai, čia jau nurodyta ko
kių bilių buvo įnešę socialistų 
asseinblyinenai ir kaip su jais 
[bitinis] pasielgę demokratai ir( 
republikonai.

WASHJNGTON, vas. 25.— 
Atstovų buto komisija armijos 
reikalams svarstyti vakar atsto
vų butui įteilkč naująjį kariuo
menės bilių. Bilius gerokai ap
karpytas, būtent: pašalinta sky
rius, kuris reikalavo pravesti 
verstiną kareiviavimą.

Prieš verstiną kareiviavimą 
ypač buvo nusistatę tūli repub- 
likonų vadai, ir jų reikalavi
mus išpildyta.

[kalino 13 
socialistų

CINCINNATI, vas. 25.—Fe- 
deralis teisėjas Pcck šiandie nu
teisė tryliką vietos socialistų, 

kaltinamų delei sužinaus 
sąmokslo kenkti kareivių ver
bavimo darbui konskripcijai.” 
'Visi kaltinamieji rasta esant 
kaltais, ir teisėjas paskyrė jiems 
nuo trijų iki penkiolikos mėne
sių kalėjimo. Dalis jų bus pa
siųsta į fcdehdį kalėjimą Atlan
toj, kiti—vietos kalėjimus.

GENERAL1S STREIKAS 
NEAPOLY. GELEŽINKELIŲ BIL1US 

ATIDUOTA PREZIDENTUI.
Eina pagalbon streikuojan

tiems metalo darbininkams.

NEAPOLIS, vas. 26.- Vietos 
darbininkų taryba čia nutarė 
paskelbti generalį užuojautos 
streiką, kad padėjus laimėti ko
vą streikuojantiems metalo iš- 
dirbystės drirbininlkpms, kurių 
reikalavimų samdytojai neiš
pildo. Streikas prasuksiu šian
die.

Jta—pasirašysiąs.

čio frontan traukinio idant su- 
sį savanorių armija užėmė an- stabdžiui toHmranį išvagi nė j i- 
glių srytį Donetze, Charkovą, vagonų. ‘
Odesą ir pagalios Klevą. Išru- Tasai apsileidinuis, nepaisy-
de, kad nieks jų nebesulaikys. I niivs savo pareigų, netekimas vi-
Kuba niaus kazokai dešinių j anie 
šone laikė Cariciną ir veržėsi 
jxrickin šiaurių link tikslu pa
siekti Saratovą, palei Volgos 
upę. Dono kazokai gi. kahdą- 
jame šone. galutinai išvijo iš sa
vo šalies bolševikus.

Bolševikų pabėgėliai.

Generolą# Momontov, vado
vaująs 12.000 kulčakų, surengė 
stebėtinai drąsų puolimą trįsde- 
šimts penkias mylias užpakaly 
priešininkų linijos; i 
komunikaciją, sunaikino bolše
vikų sandėlius, išplėšė kaimus 
ir sukėlė dideliausios baimės 
bolševikuose.

Kaip greit užpakalys fronto 
buvo šiek tiek organizuotas, 
generolo Denikino paskirtas 
gubernatorius išleido ukazą nio

šokio nuoširdumo, tūlam laip
sny buvo pasekmė abelno kari
nio pailsimo ir ypatingosios po
litinės padėties užpakaly fronto.

rrunsjnfton filed with the post- 
niaster at Chicago, UI. Keb. 20, 1920 
a.s reąuired by the act of Oct. 6,1917

Pašovė Serbijos re
gentą ir premierą.

LONDONAS, vak 25.-^Gior-

ninkąs ryžosi sustabdyti socia
listų liudymą, bot jam nepavy
ko.

True translation fiieo with the post- 
master at ('hieago, III. Feb. 26, 1920 
as reefuirert bv Ihe oct of Oct. 6,1917

BALSUOS APIE TAIKOS 
SUTARTI.

WASH1NGTON, vas. 25— 
Senato vadai sako, kad Ver- 
sailles’o taikos šutai lis busianti 
nubataii'ota seiude bėgiu seka
mų dviejų savaičių. v

Reikalauja, Jkiad. darbininkai 
ilgiau dirbtų.

BERIJNAS, vas. 26.—Sakso
nijos darbo mintateris kreipėsi 
į visų Saksonijos industrijų 
darbininkus prašymu, kad jie 
sava valia sutiktų pailginti va
landas darbo, kaip kad jMidarč

WASHINGTON, vas. 25.
Geležinkelių bilius, kurį senatas 
ir atstovų butas priėmė nevei
zint organizuotų darbininkų 
protesto, jau atiduotas prezi
dentui AVilsonui pasirašyti. Ma
noma, kad prezidentas jį pasi
rašys bėgiu sekamų dešimt die
nų. Darbininkai vis dar reika
lauja, kad prezidentas tą bilių 
vetuotų.

BIJOSI “JUODOJO SUKI
LIMO.”

Afrikoj streikuoja 40,000 
negrų darbininkų.

PRETORIA, vaš. 24.
angliakasiai, ir tuo budu padi- j na-ntas generolas; Jean Chris- 

l>arbininkų ttan Smuts šiandie čia sake pra- 
i kalbą. Be kita jis pareiškė, kad 

dalykų padėtis Afrikoj, būtent 
Witwatersrand auk.Mo kasyklų 
apskrity esantį ytin pavojinga. 
Ten dabar streikuoją nuo 3(1 
iki 40 tūkstančių negrų darbi
ninkų. Organizavimosi ir strei
ko vedimo gabumai pas tuos 
negrus esą stačiai stebėtini. Iš 
to jisai daro šitokią išvadą: 
Afrikoj įvyko dideliausių atmai 
nų, ir tos atmainos, kad kaip 
gali privesti prie juodojo suki
limu.

din tų produkciją, 
atsakymas dar nežinomas.

GELĖŽINKELIECIV STREI
KAS FRAKCIJOJ.

Geležinkelių komunikacija 
suparalyžuota.True translation filed witn the post- 

rnaster at Chicago, 111. Feb. 26. 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

Leninas norįs Konstantino
polio?

atkirto jų ' nale D’Italia išspausdino Ccn
BUDAPEŠT, vas. 24—Ru

munijos kariuomenė, kuri buvo 
užėmusi teritorijas Thetas upės 
kryptimi, pasitraukia į liniją, 
kuri buvo nužymėta talkos kon 
ferencljoj—apie 60-80 mylių 
į rytus nuo Theiss upės. Pasi
traukimas galutinai užsibaigs 
seredioj, o ketverge Vengrijos bilizuoti vyrus. Kariuomenės 

eilės buvo perpildytos daugybe 
pabėgusių iŠ bolševikų kariuo
menės žmonių. Didžiuma jų 
tuoj buvo pętakirti savanorių 
pulkams. Erne reikštis pabė
gimo į bolševikų pusę, o sava
noriai taipjau nebeparodė rei
kiamo ištvarumo, kadangi tūk
stančiai jų buvo pavargę ir grį
žo namo. Buvo surengta pa
kartotinų abtavų pabėgėliams 
gaudyti, bet tai nieko nepadėjo.

Beje, prieš pradėstant birže
lio mėnesio puolimą savanorių 
sistema buvo pamainyta kon- 
skripcija, bet “savanorių” var
das dar palikta. Armijai žen
giant priekin ir vis naujų teri
torijų užimant, jos skaičius 
taip padidėjo, kad tinkamos or
ganizacijos išlaikymas pasida
rė labai sunkus. Pradžioj su- 
verbuota tūkstančiai naujų ofi- 
cierių, ir didžiuma jų stengėsi 
nusipirkti naujų uniformų, kad 
reikiamai paširdžius. Bet ei
liniams oflcieriams temokėta 
oo 1000 rublių mėnesiui—alga, 
kurta galima penkta kartus de
ramai papietautų.

Gyvena plėšimais.
Oficderiai, neesantįs fronte, 

gaunamomis algomis pragyven 
ti negalėjo. Ir tie kur kitokių 
Įęigų neturėjo, gyveno kuo ki
tu. Plėšimas pradėtu skaityti 
leistinu dalyku, ir lombardai 
darė dideliausių pelnų pirkda
mi visa, ką jiems atnešdavo ofi- 
ciertai. Ten matai neklausda- 
vo iš kur visa tai pareina, bot 
patįs pirkiniai ytin aiškia kalba 
sakė kas slepiasi už jų.

Kartu au plėšimu sek0 pairi- 
mas dfed&pliiM* Ir suktyMs. OH*

kariuomenė persikels per Thefes 
upę.

tral Newą korespondento prane
šimą iš Triesto, kurtame sako
ma, kad šiomis dienomis buvo 
surengtas pasikėsinimas —nu
žudyt Serbijos regentą, kuni
gaikštį Aleksandrą ir premjerą 
PJrotitchą.! Kunigaikštis-regen- 
tas ir premieras sužeisti—sako 
pranešimas.

rrue translMiao fitad vrUh tbe 
master at Chlcago, III. Feb. 26. 19Ž0 

rcqalred bv the aoi of Oct 6,191
PIRKLYBA SU SLBERUA

l PASILIOVĖ.

Truą translafion filed wlth the po“* 
master at Chicago, 111. Feb. 26. 1920 
<s reąuired by the act of Oct. H, 1917

LENKIJA PASIRENGUSI 
DARYT TAIKA SU BOLŠE

VIKAIS.

Bet nori pasigrobt dalį 
Lietuvos.

Tai dėlto, kad Vladivostoką 
paėmė socialrevoliucion ledai.

. NEW YORK, vas. 25.—Jung
tinių Valstijų pirklyba su Sibe- 
rija, kuri siekusi milionų dole
rių, pasiliovė. O tai dėlto, kad 
socialrevoliucionieriai užėmė 

toką. Vietos pramoni- 
ninlcąi kreipėsi į valstybės de- 
p niontą pasiteirautų ar esą 
galimybes atsiimti iŠ Vladivos
toko daug brangių skurų, ku
rios laukia išsiuntimo į Jungti
nes Valstijas. Taipjau klausia
ma, ar busią saugu pasiųsti į 
Vladivostoką kelia’tą piridybinių 
laivų,' kurie jau praeitais me
tais apleidę San B^ancisco ir 
dabar yra sdlaikyn Japonijoj.

VARŠAVA, vas. 25.—Lenkija 
palinkusi urnai pradėti taikos 
tarybas su Rusijos sovietų val
džia. Tuo klausimu oficialį 
pranešimą davė užsienio reika
lų komisija prie steigiamojo 
seimo. Kartu išaiškinta Lenki
jos valdžios ir steigiamojo sei
mo nusistatymas sulig bolševi
kų pasiūlymo.

[Vakar buvo paskelbta, kad 
Lenkija reikalauja pripažinti 
1772 metais buvusį tarp Kuri
jos ir Lenkijos rubežių. Tai 
reiškia, kad Lenkija nori pasi
grobti ir Lietuvos teritorijų].

GENEVA, vas. 24.—čia gau
ta “bolševikiškas atsišauki
mas,” manoma paties Lenino 
rašytas, kuris dar kartą iškelia 
klausimą apie Konstantinopolį. 
Jame klausiama, ko talkininkai 
ginčijasi delei šito miesto, “ku
ris priklauso Rusijai sulig tal
kininkų pasižadėjimu 1915 me
tais pavesti jį Rusijai kaipo at
lyginimą už josios triūsą.”

“Dokumentas” reiškia bolše
vikų pasiryžimą gauti Kon
stantinopolį, ir (kariauti'už jį, 
jeigu bus reikalo.

[Tai veikiausia yra kokio 
nors repprterlo pasimanymrfs].

PARYŽIUS, vas. 25.—Fran
cuos geležinkelių darbininkų 
federacija šiandie paskelbė vi
suotiną streiką. Geležinkelių 
komunikacija tarp Paryžiaus, 
Lyono ir pajūrio [Atlantiko] 
kryptimi suparalyžuota. Kitose 
vietose geležinkeliai dar vaigšto. 
Manoma teČiaus, kad ryto ir ten 
visa turėsią sustoti.

Konfiskavo “amerikonišką 
viską.”

ASQUITHAS LAIMĖJO.

Ir vėl pateko į Anglijos 
parlamentą.

True translation filed with the post 
master at Chicago, Iii. Feb. 26, 1921) 
<s rcąuired by the ret <jf Oct. 6,1917

Anglę, kariuomenė pasiliks 
Batume.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
25.—Čia gauta žinių, kad nusi- 
tarimas ištraukti Anglijos (ka
riuomenę iš Batumo tapo at
mainytas.

LONDONAS, vas. 25.—Buvęs 
Anglijos preinijeras, Herbertas 
H. Asquitas, dar kartą pateko 
Į atstovų butą. . Papildamai- 
sias rinkimais Paisley apskrity 
jisai gavo 14,736 balsų kaipo 
liberalų kandidatas. Jo opo
nentas, Darbo Partijos kandi
datas, J. M. Biggar, gavo 11,- 
902 balsų. Vadinas, Asųuith iš
rinktas netoli trijų lauksiančių 
balsų didžiuma.

PARYŽIUS, vas. 25—Fran
cuos valdžia Havre mieste kon
fiskavo 21,(MX) dėžių “ameriko
niškos viskės.” Ją ten atsiuntęs 
“būrelis amerikiečių” tikslu 
pardavinėti neva turistams-ke- 
liauninkams. Bet kadangi ji 
buvus įvežta “nelegaliais ko
litus,” tai valdžia ir nusitarusi 
ją konfiskuoti.

Kėsinosi nužudyt Barcelonos 
gubernatorių.

SVARSTO IRLANDUOS 
SAVYVALDOS BILIŲ.

BARCELONA, vas. 25—[ 
ekspresinį traukinį, kuriuo Bar 
celonos gubernatorius vyko Is
panijos soslinėn, vakar naktį 
mesta bombą. Bomba tečiaus 
ekspliodavo pervėtai ir guber
natorius išliko gyvas. Pasike- 
sintojas ištruko.

laimėję*

25.—Be- 
Maskvos

LONDONAS, vas. 25>—Gra
fas Crpwford šiandie Anglijos 
lordų bute pareiškė, kad frau* 
ciwų kariuomenė uipuoltisi ne- i 10 hepartyvių.

Tr»u» tranalidion fll*d the 
master at Chicago*, III. Feb. 26. 1920 
as reąuired by the act of Oct. A !WT7

Maskvos rinkimuose 
bolševikai.

LONDONAS, vas. 
vielis pranešimas iš
skelbia, kad iŠ 719 atstovų, iš
rinktų į darbininkų tarybą, 650 
vietų teko komunistams. Dvi
dešimt septyni esą komunistų 
pritarėjai, 37 bepartyvus žmo
nės ir aštuoni menševikai. Aš
tuoniasdešimta atstovų esą me- 
terjs, jų tarpe 70 o

i 1 •

t’ru# trautlnRoa fiiod wHh the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 26, 1920 
jr reąuired by the act of Oct. 6,1917
NAUJOS ŽYDŲ SKERDYNES 

UKRAINOJ.
PARYŽIUI vas. 25— Žydų 

delegacija Paryžiuje skelbia, 
kad pietinėj Rusijoj [Ukrai
noj], besitraukiant generolu De 
nikino armijai, buvo surengta 
naujų skerdynių. Skerdynių 
buvo Bogopoliui, Goltoj, Oli- 
viopolyj, ir kitose vietose. Vie
name tik Krivo-Ozeiro (?) pa
skersta 200 Žydų.

Čdesos apielinkfcse žydai gy
ventojai dMdHaurim bai" 
mėįj.

Darbininkai smerkia valdžios 
šeimininkavimą. Irlandijoj. 
LONDONAS, vas. 25—Paga

lios* šiandie valdžia įteikė at
stovų butui vadinamąjį Irlan- 
dijos savyvaldos bilių. Pirma- 
sai skaitymas tečiaus atlikta tik 
dėl formalumo—apčiupom ap- 
graibom. ‘

Darbo partijos nariai parei
škė griežto .smerkimo valdžios 
politikai Irlandijoj. Jie sako, 
ka<l didžitmsio neramumo Ir- 
landijoj kelia niekas kita, kaip 
valdžios represijos.

WASHINGTON, vas. 25.«- 
Valstijos departamentas gavo 
žinių, kad Durago apskrity,

Darbininkai turį Mexikoj, banditai sučiupę tur- 
grįžt darban nevėliau kaip keta tingą amerikietį, Barry Hogar- 
^rgt. ty. Reikalauja išftinkm.

True translation filed wlth the post . 
master at Chicago, III. Feb. 26, 1920 
as retpired by the act of Oct. 6,1917

Sugražino 190,000 belaisvių..

25.—Nuo 
šiol Fran-

PARYŽIUS, vas. 
sausio 20 dienos iki 
cija sugražino į savo gimtąsias 
šalta 190,000 karės hntinių-be- 
latavių. Tatai paskelbė Franci- 
jos karinis ofisas.

Maisto riaušės Vokietijoj.
BERL1NAS, vas. 26,—čia gan 

ta žinių, kad Ludvvigshavene, 
Vokietijoj, kilo didelių maisto' 

riaušių. Riaušininkai išplėšę 
daugybę krautuvių. Nemaža 
riaušininkų jau areštuota ir 
įmesta kalėj iman - -sako žinia.

PANAMA, vas. 26.—Guber
natorius Harding, Panamos Ka
nalo kontroliuotojas, vakar 

įteikė ultimatumą negrams, ka
nalo) taisytojams, kurie valkar 
metė darbą reikalaudami dides
nių algų.

__ LL_l
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Kas Dedasi Lietuvą -

Steigiamojo Seimo Rinki- 
mų įstatymas. .

J. K. ruso ‘‘Lięt. Ūkininke”:
Nors musų vyriausybė labai 

vilkina Steig. Seimo rinkimų 
dienos paskyrimą, bet vis dėlto 
po dviejų, trijų mėnesių jie tu
rės įvykti. Jau dabar žmonės 
privalo pradėti ruoštis prie jų. 
Ypač uoliai turi pasidarbuoti, 
valstiečių sąjungos kuopos nes 
tuomet, kuomet ateis patys rin
kimai, bus jau per vėlu kas 
nors daryti, kuopas privalo pa
čios gerai išsiaiškinti rinkimų 
įstatymą ir jų tvarką, bei ki
tiems paaiškinti (Steig. Seimo 
rinkimų įstatymai tilpę Laiki
nosios vyriausybės žiniose” Nr. 
15). Aš tk trumpai paminėsiu 
svarbesnes įstatymo vietas.

Visa Lietuva dalijama į 10

MEILE IR 
DAILE

Smagiausia 
lr įdotnUa»i» 
knyga skaity
ti. 210 pusią-

$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margeris, 

2023 St. Pili Avi.

Cbican, IIL

Pinigus sii^s- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo* 
ne y order’į.

rinkimų apygardų.
1 — apygardą sudaro Mariam 

polės, Seinų, Suvalkų ir Aly
taus apskritys. Centras Mari
jampolė.

II. — šakių, Vilkaviškio, 
Kauno miesto, Kauno apskr. ir 
Trakų —• Kaišedorių apskr. 
Centras Kaunas.

III — Raseinių, Tauragės ir 
Kėdainių apskr.

IV — Telšių, Kretingos ii* Ma
žeikių apskr. Centras Telšiai.

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

VI — Rokiškio, Ežerėnų, U- 
tenos ir Ukmergės apskr. Cent
ras Utena.

VII — Vilniaus miesto ir Vil
niaus apskr. ir Švenčionių apsk. 
Centras Vilnius.

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

IX — Bieloviežo, Bielsko ir 
Baltstogės apskr. Centras Bal
stogė.

X — Sokolkos, Gardino mies
to ir apskrities ir Augustavo 
apskr. Centras Gardinas.

Tokios bus rinkimų apygar
dos. Kiekviena apygarda dali- 
’asi į apylinkes. Rinkimų apy- 
’nkė turi, jei galima, atitikti 

valsčiui ir turėti ne mažiau 3 ir 
daugiau 7 tūkstančių gvven- 

■»’ų. Kiekvienoje apyliikėje 
• s v’cta balsams paduoti, bet 

udidatai reikės statyti visai 
rygardai. Todėl čia pavienių 

' menų siulomiejr kandidatai 
d? ko nereikš. Kandidatus galės 

siūlyti tik tekios organizacijos

(partijos, sąjungos), kurio* ži
nomos visoje apygardoje arha 
visoje Lietuvoje. Re to, norin
tieji siūlyti kandidatus, turės siu 
lyti ne vieną, ne du, bet ne ma
žiau kaip pusę to skaičiaus, ku
rį turi teisės išrinkti visa apy
garda. Paaiškinsiu pavyzdžiu. 

Sakysime, kurioj nors apygar
doje yra 120 tukst. gyventojų. 
Įstatymas sako, kad 15 tukst. 
gyventojų renka 1 atstovą, todėl 
visa apygarda rinks 8 atstovus. 
Kiekviena Sąjunga arba grupė, 
norinčioj! siūlyti savo kandida
tus, sustato kandidatų sąrašą ne 
mažiai\ kaip iš keturių ir ne 
daugiau kaip iš ašluonių asme
nų. Tą sąrašą turi savo ranka 
pasirašyti ne mažiau kaip 50 
rinkikų ir įteikti ne vėliau kaip 
30 dienų prieš rinkimus apygar
dos komisijai. Taš sąrašas bal
suojamas visose apygardos a- 
pylinkėse. .Jei paimsime, saky
sim pirmą apygardą, paduotieji 
kandidatų sąrašai (Vaisi. Są
jungos, Soc. Liauti. Demokr. ir 
kt.) bus balsuojami tie patys 
liek Marijampolėj, tiek Prie
nuose, tiek Alytaus apskrities 
valsčiuose bei miesteliuose, tiek 
Seinų; vienu žodžiu — visos 
tos apygardos apylinkėse.

Rinkimams tvarkyti sudaro
mos trys komisijos: Vyriausioji 
rinkimų komisija, apygardų ir

atrinkome kieme, ir tarėmės 
savo reikalais. Man kalbant, 
prišoko milicijos viršininkas ir 
ėmė šaukti — kas aš toks esu 
ir ar turiu susirinkimui leidimą. 
Man pasakius, kad leidimo prie 
savęs neturiu, jis uždraudė man 
kalbėti.

Tuomet aš paprašiau susirin
kusių žodžio ir paklausiau; ar 
mes turime kaskart turėti leidi
mą, tariantis padėgėlių reika
lais, prašant pašalpos, kuomet 
už kiekvieną leidimą reikia kli
juoti markę. Aš paklausiau su
sirinkusiųjų, ar atsirastų žmo
nių, kurie galėtų reikalauti e 
sant liudyti, jog aš čia kalbėsiu 
vien padegėlių reikalais, o poli
tikos visai neleisiu. Keletas to
kių mielai suliko būti liudinin
kais. Žmonės ėmė ant viršinin
ko šaukti, ir jis susigėdęs nuėjo 
šalin.

Gerai, kad pernai nebuvo to
kio pono, kai aš suagitavau apie 
70 savanorių (ir ina-no du nepil 
namečiu sunu fronte kaujasi), 
gal jis ir tada butų mums kliu
dęs, kaip ir dabar, norėdamas 
savo galingumą parodyti.

[L. Uk.] J. Zitinevičius.

D

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesne už prastą..

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
daębus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
■ -- Išbandyk šį Naują Išradimą =

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

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

vėHausis išradimas 4r paaekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų Ir *fdaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

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

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

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

z--------------------------------------------------- --------------------------------- -
THE SEN-RAYTO COMPANY

6617 Wade Park Avė, Cleveland, Ohio.
Gerbiami, .šiuomi aš prisiunČiu jum 10c vertės štampų, už ku

rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 
l RAYTO PLAUKŲ TONIKO.
I
j Vardas ................................................................................................

Adresas ..............................................................................................
I ■

Miestas .................. ................................ . ..................................... .

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad tyepay 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvelio nuslab- 

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

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vahtus. var
du SAI UTES STOMACM 
PITTFR1S ir į 6 mėnesius 

•' Vau svlk-s ir . tvirtassvik’s ir 
<1 ;*>>♦»• ė‘ Avit 
i visuomenei; taipgi ra 

l'»ks»anči’1 žmonių 'uisveikv 
it m SAIŲTFS RITT' HH) 
ir dėknvofa jo Geradėj> stei. 

Tifipgi veliju ir jums. ku
rie lik norite būti sveik- ir

SAIUTFS RITT’ RIU
i ---------------- .....................- - ■ - ----------------------

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES VBITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus 
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą 

I miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų Ilgų* Pertai jj gali visur laikyti ir par- 

I davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panamose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, Šlapiuose lųikudse kainą: 1 bonka 

I 81.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.
Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau- 

I ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Mannfacturing Co. Taigi norėda- 
I mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 

padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prislųsi- 
I me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių. '

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre- 
I suokit taip: I . ’s 5

i: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre-
SALUTES MANUFECTURINO,

By P. A. BALTRANAS CO;
Tel. BoUlevard 7351.

ii rinkimų komisija jau paskir
ta. Jos pirmininkas P. Leonas, 
mriai — kun. šitulys, adv. Ma- 
*v«j. BrŽozovdeis ir Garfunkelis. 
Tns narei niūri a tyli rinkimu 
4’* na vėliau tatai turi užtvirlin 
M v. Prezidentas) ir prižiūrėt* 
visoj T.ietuvoie rinkimų tvar
kos. Apygardų komisijos dail
ia apygardą į apylinkes ir tvar
ką vros apygardos . rinkimus. 
Apylinkių komisijos atlieka 
pačių rinkikų darbą: priima ir 
suskaito balsus. Apygardų rin
kimų komisijos pirmininku ski
riamas taikos teisėjas, arba ku
ris apygardos teismo narys; o 
narius renka apskričių Tarybos 
po du iš kiekvienos apskrities. 
Į apylinkes rinkimų komisiją į- 
eina ne mažiau kaip 6 valsčiaus 
tarybos rinkti asmens, o vėliau, 
kai sąrašai bus paduoti, į apy
linkės rinkimų komisiją įeina 
nuo padavusių kandidatų są
rašus partijų arba kuopų po vic 
ną žmogų.

—-ZapyšlAtk Lapkričio 23 d. 
komendantui4eidus įvyko pade
gėlių susirinkimas savo aptarti 
vargams ir valdžios prašyti, kati 
ji duotų pašalpos troboms me
džių stalyti. Susirinkimas išrin
ko tuo rupinties mane ir dar du 
vyru. To susirinkimo prašymas 
buvo įteiktas Ž. U. min.

Ž. U. min. įgaliotinis, čia atvy
kęs, reikalavo iš valsčiaus vals- 
dybos, kad ji per dvi savaiti pri 
statytų smulkias žinias apie pa
degėlius. Valsčiaus valdybai at 
sisakius, aš pasiūliau įgaliotiniui 
kitą sekmadienį išrinkti tam rei
kalui komisiją. Įgaliotinis suti
ko.

Gruod. 7 dieną norėdami ne
trukdyti raštinės darbo, mes su-

—Zapyškis. Gruod. 1' d. bu
vo arklių kleimavimas. Reikėjo 
paimti valdžiai iš valsčiaus 3 ar 
klius. Iš Kaimo atvykę karinin
kas ir daktaras paskelbė, kad 
kumelingos kumelės ir iš turin
čių žemės ir vienų arklį, nebus 
imama; o kas slėps, tai bus 3000 
įtiks, baustas ir turės gr.’ 6 d. 
Kaunan vesti. Milicininkams už 
minavimą bus mokama po 80 
''tiks. Iš suvestų 20 arklių 16 kaž 
kur dingo, ir liko tik 3 arkliai ir 
Įvaro kumelinga kumelė. Tai ir 
rekvizavo kumelingąją, viena 
irklio žemę dirbančio žydo ar
klį ir dar vieną eržilą.

Tokia gera tvarka eina su vir 
šaičio žinia, kuris moka Smuk
lininkų arklius, paskirtus vald
žiai, net dargi užslėpti.

[L. Uk.] Viską malęs.

—Plokščiai (šakių apskr.). 
Plokščių valsčiaus r&jonelyje 
rinkimai buvo dvi dienas, gruo
džio 14—15. Pirmą dieną nors ir 
buvo daug kandidatų, bet nciš- 
rinko nė vieno. Rytojaus dieną 
išrinko keturis narius į vals
čiaus tarybą, jų tarpe Praną 
Latvį, Studijų kaimo, buvusį 
vaitą rusų bei vokiečių okupaci
jos laikais. Del to asmens iš
rinkimo susirūpino daug vals
tiečių. Mat, daugeliui jis buvo 
Įkyrėjęs. — [L.. Uk.] Ęijunas

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Uhibarlškio, Naujamiesčio 

vai., Panevėžio apskr.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi* 
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar
ba fluzės, kurios galt būti pavojingiau
sios 18 visu žiemos nesmagumu, bei Ii-. 
gu. Taigi, prisirengkite iš kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s
f

Antisepsol
(Severo, Antlsepsollu). Vartokite Ji 
kasdieuą gargaliavimui ir i nosį iš- 
mlrkštimui Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptiškas plovimas žalz- 
danu nusklrjskimams ir odos Išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 36 et. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose.

F SEVERĄ CO? 
CEDAR RAPIOS, IOVVA

INCOME TAX 
BLANKŪS IŠPILDOMOS 

Panedėlio, Vtarninko ir Ketverge* 
vakarai*

JONO BAGDZIUNO BANKOJE. 
2334 So. Oakley Avė.,

Jonas Tvarijonis rašo Juliui 
Smitui į Ghicagą:

— Pas mus naujienos to
kios. Girdėt, kad greitu laiku 
karė stos, tada pradėsim mis- 
ly ti apie gyvenimą. Aprašysiu, 
kaip perleidom tą sunkią karę, 
nuo pat pradžios. Kaip jau 
buvo girdėt, kad vokiečiai už
eis į Lietuvą, mes išvažiavome 
į švuobiškius pas cūcę. Tenai 
prabuvom vieną savaitę, laiš
kui parvažiavom į Liubartu t. 
Praėjus dviem savaitėm, pradė
jo rusų kariuomenė traukti. 
Rmė kasti okopus netoli nuo 
kalves ant lauko. Mes buvom 
kazokų priversti iš Liubariškio 
išvažiuoti; susidėjom trįs paini 
lijos ant vienų karų. Galit nu
manyt, kad visa ko negalėjom 
>u savim pasiimti, — tik reika- 
’ Ogesnius daiktus topaėmėm, 
S daugiau viskas paliko namie. 
Miške išbuvom dvi dieni. Šau
dymo daug nebuvo girdėt. Kaip 
mūšiai pasibaigė, važiavom į na 
mus, kur atradom viską sunai- 
kiniląr. Bet visi sveiki išlikom 
patįs. Kaip vokiečiai buvo, aš 
visą laiką tarnavau už perkalbs 
tojį. Man ėjosi gerai, gauda
vau nuo jų gastinčių javais ir 
taip pradėjau prasigyventi. Kai 
vokiečiai pradėjo eiti iš Lietu
vos, pas mus atėjo bolševikai iš 
Rusijos ir pradėjo tvarkyti; bet 
ne ilgai bolševikų valdžia tebu
vo: pradėjo vokiečiai vėl ateiti

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė
1739 So. Halsted St.

' CHICAGO, 1LL.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS"

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

Gcncralis štabas
Literatūros Dalis

Groudiio 10, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojanie “Lietuvių Prekybos Bendrove” 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) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremorit Street, Boston, Mass.

ir išvarė bolševikus iš Panevė
žio. Vokiečiai apsistojo Liuba- 
rišky, o bolševikai už Nauja
miesčio. Kone kožną dieną ėjo, 
mūšiai bolševikų su vokiečiais 
per mus ir į musu triobas kul
kos lijo kaip lietus, bet visi išli
kome sveiki. Didžiąją pėtnyčią 
aš ėjau į Naujamiestį pas Šan
čių, nežinodamas, kad Nauja
miesty yra bolševikai. Kai jie. 
mane užmatė, ėmė šaudyti. Aš 
jšoilųiu į ravą, kur buvo pilna 
vandens, ir turėjau pilvu čiauz- 
ti. Taip čiaužiau kokį pusant
ro varsto, o bolševikai vis šau- 
dė. Nuo bolševikų ištrukus, • 
pradėjo vokiečiai į maųe šaudy-1 
ti, manydami, kad bolševikas, 
bet vis laimingai išlikau sveikas, 
tik per vieną rankovę išėjo ku- 
lipka, bet rankos neužgavo. Tai 
tokias velykas perleidom. Da
bar eina mūšiai apie Jdaulius 
toli utį) musų. Daugiau viskas 
gerai. ' Pas mus leista arielka 
pardavinėti ir alus. Gyvenimas

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM - F0
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, ♦gy
dymui gerkl^k prasišaldymus, užde
gimo, nude^hiino ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER —- CAM — FO pas savo 
vaistininką.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island A venų e.

WM. VORSATZ. Savininkas

taisosi, viskas eina pigyn. Aš 
iki šiol daTbuojuos Naujamies- 
tyj už raštinipką. Aš neturiu 
ukvatos važiuot į Ameriką, dėl 
to kad man ir čionai gerai. Mes 
visi norįn, kad ir jus važiuotu
mėt atgal į Lietuvą, į savo gim
tąją šalį. —'

T111 111 * 'I *"

Nosies Kliutįs

S
 gali paeiti nuo 

migdalinių gilių 
tonsilų arlyi nuo !

, užsikrėtimo slogo- 
mis,arba nuo su- 
putiino nosinių k re 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ir kilos prie
žastis, o jas gali 

usimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokių 
nosinę kliūti, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimų ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per £2 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kinių 
kitus jus gal pažįstate. Vėjo papra
šykite kokiu norite pavardžių iš lu- 
JV

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

120 State gat., 2 lubos. Antros du
ris i šiaurę nuo Fain sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iŠ spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios ’vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile apliekoie. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Roehester, N. Y.

491
JEWELRY

Phone Boulcvard
ASHLAND

MUSIC
Deimantai. -
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- ■ 
lumbijos Gra- 
fonolas ir be- JI
tiuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 Ht.

Tel. Boulevard ICO. 
Ofiso valandos: 10 rvto Iki 2 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tek MeKinley 2M



^KORESPONDENCIJOS
baltimOre, md.

šis bei tas.

Vasario 17 dieną LSS. 14 kp. 
laikė susirinkimų. Kuopos na
riai nei kiek neabejodami nuo 
1-mo vasario pradėjo mokėti 
mėnesines duokles po 50 centų 
mėnesyj. Tie nariai, kurie pasi
liko kaip buvę socialistais lanko 
si į susirinkimus ir atidžiai te- 
mija organizacijos reikalus. Pa- 
temiję Naujienose LSS-gos pil
domojo komiteto atsišaukimų, 
kad reikalinga pinigų agitacijai 
ir bylos vedimui su komunis
tus tuoj sumetė $5.50. Ir i»s esu 
tikras, kad baltinioriečiai ne at- 

sįsakys ir tolinus remti LSS-gą.
—Vasarų 14 dienų Atletų 

Kliudo svetainėje buvo pareng
tas balius trijų organizacijų, bū
tent, LDLD. 25 kp., komunistų 
14 kp. ir LMPS. 28 kp. Bet ant 
plakatų komunistai ir progre- 
sistės nedėjo savo organizacijų 
vardų, pasislėpė po LDLD. 25 
kuopos firma. Bet tai 25 irgi 
beveik vieni komunistiški ele
mentai tepriklauso.

Nelabai senai taip jie džiau
gėsi tuo vardu, o dabar bijo ir 
plakatuose garsinti. Vienas pla
čiausia komunistas G. parvažia
vęs iš brooklyniškio komunistų

suvažiavimo pasakė: “Sakant, 
dabar taip subudavojome, kad 
sakant, niekas neišardys naujos 
partijos.“ Po keturių mėnesių 
“sakant" ne partijos “sakant“ 
nei vardo, 'lai vis ūpo pasek
mės. — Zigmas.

HARVEY, ILL.

Vasario 8 dienų vietos lietu
vių draugijų bendrame susirin
kime buvo priimtos dvi rezo
liucijos, viena dėl esamųjų Ame 
rikos lietuvių’ fondų, antra -— 
protesto rezoliucija prieš dabar 
tinęs Lietuvos valdžios reakci-' 
uitis Žygius.

f.

Rezoliucija fondų atstovų rei
kalu skamba:
Amerikos Lietuvių Centrali- 
Komitetui, Tautos Fondui ir 
Lietuvos šelpimo Fondui:

Mes, Harvey lietuvių visuo
menė ir draugijos: švento Juo
zapo, šventos Onos, Amerikos 
Lietuvių Pašalpos Kliubas, LSS 
228 kuopa ir SLA. 289 kuopa 
laikytame savo susirinkime va
sario 8 diena 1920 met. priėmė 
me sekančių rezoliucijų:

Reikalaujame, kad viršui mi
nėti fondai išduotų atskaitas. 
Mes esame aukoję, ir mes nori-

1IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIM

Influenza

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapids, Iowa
lIMililIlIlIlIlIlIH

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

Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
SėVera’š Birtsimi Tor T.ungs 25č fr‘50č ir 1c ir 2c taksų.”

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų Ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL D ESI G N LN G 
8CHOOL

3103 So. Halsted SL, Chlcage.

me žinoti, kur musų aukos ski
riamos. Jei buvo kada-nors Į

' atskaitos peskelhtos, tai norime 
kad paaiškintų, kada ir kur; o 
jei ne. tai kreipiamės j Ameri
kos lietuvių visuomenę ir pagili
name jų, kad reikalautų atskai
tų dėl tolimesnio ir teisingo 
veikimo.

Rezoliucijų Komisija (pasira
šo:) S. A. Venckus, K. Tilvikas, 
J. Izbickis.

II.
Protesto Rezoliucija prieš 

dabartinę Lietuvos valdžių. 
Mes matėme “Tėvynės" No.

5 majoro Povilo Žadeikio atsi
šaukimų į Amerikos lietuvių vi
suomenę gelbėti dabartinei Lie
tuvos valdžiai, kurios tikslas e- 
sųs padaryti Lietuva laisva ir 
demokratiška respublika.

Mes. Harvey miestelio lietu
viai. žiūrime į įlabartiuę Įlietu— 
VOS valdžių ne kaip į Lietuvos 
laisvės statytojus, bet kaipo j 
bi u rok ra t i j os būdavote j us.

Mes diena iš dienos matome 
iš ateinančių iš Lietuvos laiškų 
ir iš laikraščių pranešimų, kad 
dabartine Lietuvos valdžia at
likinėja lokius darbus, kur ir 
aulokrališkiiiusia šalis dar to ne 
daro. Pavyzdžiui, Lietuvos 
darbininkų laikraščiai persekio
jami ir uždaromi,

Antra, kur tik atsirandu pro
gresyvesnis darbininkas, tuo
jau apšaukiamas bolševiku ir 
kemšamas* kalėj ima n.

Trečia, jeigu kuri progresy
vesnė organizacija ar partija no 
ri -laikyti susirinkimus, tai už
draudžiama. e

Ketvirta, Lietuvos žmonės 
reikalauja, kad tuojau butų su
šauktas Steigiamasis Susirinki
mas, bet valdžia diena iš dienos 
vis atidėlioja.

Tatai mes, Harvey miestelio 
lietuviai ir draugijos, protestuo
jame prieš tokį dabartinės Lie
tuvos valdžios pasielgimų ir rei
kalaujame, kad tuojau butų su
šauktas Lietuvos Steigiamasis 
Seimas ir išrinkta Lietuvos 
žmonių valdžia, o ne Lietuvos 
aristokratų saujales valdžia.

Mes kreipiamės j Amerikos 
lietuvių visuomenę ir kviečia
me, kad ji atkreiptų savo domos 
į dabartinį padėjimų Lietuvoj 
ir reikalautų iš dabartinės Lie
tuvos valdžios to, ko ir Lietu
vos žmonės reikalauja, o ne keli 
sulenkėjusieji Lietuvos dvari
ninkai.

Rezoliucijų Komisija (pasi
rašo:) S. A. Venckus, K. Tilvi
kas, J. Izbickis.

Saviškiams Lietuvoje.
, AR ZINAI

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

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes uz 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 j vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

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

Lithuanlan Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba anl išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619<W. 47th $t. Tėl. Boulevard 1892. Chieago, Hl.

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

• S A L U 1 A RA S 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted 8U Telephone Canal 6417. Chieago,

ge- 
to-

Dl.

$35 nupirksi gražų $125 fonogru 
rfą drauge su 24 rekordais, deimau

tinę adata, groja visokio padaryne

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurią 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja blauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomls nuo 10 iki 12 dienų.

Lietuvos Socialdemokratams 
remti nikes.

Waterbury, Conn. — Vasario 
15 dienų, LSS. 34 kuopos suren
gtose prakalbose, kuriose kalbė
jo advokatas F. J. Bagočius su
rinkta aukų $79.24.

Aukojo J. Juozaitis, $5, P 
Slius $2; P. Motiečius $1.50, A. 
Strazdas, J. Dereškis, J. Benio- 
nis, A. Baselis, M. G., F. S., T. 
Makauskas, T. Marčiukas, M. 
Baubti, P. Bankauskas, J. Kas
putis, V. Motuzą, F. Kcrutis, A. 
Šeštakauskas, P. JMiknaitis, J. 
Armanauckas, J. Aleknavičius. 
S. Šinkūnas, P. Juškevičius, M. 
Zeleckis, A. Macijauskas,/. Gri
gas, F. Kiduša, St. Knapkcvičia, 
Alb. Juškevičia, J. česna P. 
Biskis ir V. Jankauskas po $1.00 
A. Karalius, J. Jonaitis, J. S. P. 
Kazys Bružas, L. Jenkeliunas, J. 
Povilaitis, V. Pati Genius, J. Ku
raitis, K. Ciliausikas, J. Berzins- 
kas, J. švedas, A. Mažeika, P. 
Gabrėnas, A. Barduškas, V. 
Kiaušas, A. Buliavičia, J. Lasky, 
J. Jurgonis, M. K., J. Karvelis, 
šeperis, A. Černauskas, ir Jeva 
Kreivieniutė po 50c. Visiems 
aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū. — P. Plečkaitis, v

<Jlt.

CARTERS SIXTYYEARS 
LITTLE LIVER

REGULAT0R-$0R

THE WORLD’S 
MOST PERFECT 
LIVER and BOWEL

GENUINE

5
Bearing Signatare

rekordus, vartota’ 
tik 30 dienų.

Mes taipgi tur 
me tikros šlkšnoi 
svetinei eilę ir k) 
Hmų.

Mes taipgi turime k« 
lėtą augštos kleso* 
phonografų, kuriuo’ 
mes parduosime u? 
bile pasiūlytą kalni 
už tai kad mes turi 
me pratuštinti vietą

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME, 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAM) 
APŽIURfiTI. Si yra stebėtina pn* 
ga. Ateikite arba rašykite tuojau? 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURN1TURB STORAG1 
2810 W. Harrison St. Chieago, H 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ned* 

Įlomis nuo 10 iki 4

r/

PŪRELY VEGETABLE
t

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- C* A S M 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ii U

* L G- SACKHEIM & CO.
Utlrtlląkiia, Ketvergaii 1835 MILWAUKEE AVĖ.
ftr SiSStmnii 9—8 tarp Paulina ir Wood Sta.

Naugatuck, Conn. — Vasario 
15 d. LSS. 34 kp. surengtose 
prakalbose, kuriose kalbėjo ad
vokatas F. J. Bagočius surinktą 
aukų $56.07.

Aukojo T. Zalasevičia $2.00; 
J. Plekis, J. Pocius, A.Jnamaitis, 
S. Butkus, A. Giedraitis, P. 
Jenčius, A. Aadriukaičiutė, A. 
MartinkaiČiutė, A. Siačkunts, J.

luinas, A. RenaiHs ir P. Dfci-

S. D. LACHAWiqZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi 
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plaee, Chieago, II) 

TeL Canal 2199.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

NAUJIENV NAME
1789 So. Halsted SL, Chieago. III
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 —• 9 

vakare Phono Canal 257

kus, po $1.00; J. čiečkus, J. Da- 
limauckas, A. Sanda, J. Ralkia- 
vičia, J. Sukvietis, J. Marčelio- 
nis, J. Jenų ša s, V. Paplauckąs, 
J. Kleiva,’F. Vilkas, M. Vilkas, 
O. Petrauckiutė, A. Poškevi- 
čienė, V. Zdanis, K. Pudimas, 
A. Vaičkus, J. Karosas, J. Zve- 
nis, J. Zinkus, 
Jankauskas ir 
po 50c.

Iš tų $56.07
tojui ir už apgarsinimus 
viso $15.00. Pasiųsta į S. D. R. 
Fondą $41.07. Visiems aukoto
jams tariame nuoširdų ačiū.

— P. Plečkaitis.

Ch. Bartulis, P.
S. Daneliunienė

išmokėta kalbė- 
viso

Vyrišky Drapanų Bergeną
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28JM

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 tsdpgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomls iki 6 vai. vak. Snueto- 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
1411 So. Halsted St, 

įsteigta 1NZ

Tel. Boulevard 832) 

Darbo Žmonių 
Knygynas

8238 So. Halsted SL, Chieago
Užlaikome knygų krautuvę, par 

duodama Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir k i 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Srilmame paskelbimus, užrašome la

uraičius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi“ ‘Kardą“ It 
“Dilgėles“. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Res. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
Telephone Haymarket 25<4 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chieago 
Teleohonę Drover 9693 

Valandos: Kk-H ryto; 2^3 P 
7^5 vak.CloIaM

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

3149 S. Morgan et., kertė 32 st.
Chieago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišku ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo (5—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stiipnicki
3107 S. Morgan st. Chieago
VAI ANUOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

Tel Drexel 2880.

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

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

IMS S. Morgan St Chieago. III

V

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

Kamp. Leavitt St.
Pbone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Pbone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pullman 8M.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

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

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 
217 '/, Capitol St. 

Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 fš ryto jr xuw 7 iki 9 v. vak., 
3825 So. Halsted St.. Chieago/
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" NAUJIENOS, CKIeatl, IĮL Ketvergas, Vasario 26,1920

Ki Allll tarėjus, tol viskas buvo ge-
ra|. ka(ja į0 anti-gocia- 

the lithuanian daily neims ištiško bloko pasekmės ėmė 
skaudžiai atsiliepti ant pa
čių tautininkų kailio, tai kle
rikalai jau pasidarė pavojin
gi-

Socialistų veikėjai, ateiki
te pasitarti su mumis! — 
šaukia “Vienybė Lietuvnin
kų”. šitas jos šauksmas te-1 
čiaus mums primena kai-ką 
iš netolimos praeities. Už
pernai, kuomet Dr. J. šliu
pas buvo pagrįžęs iš Euro
pos, tai jisai irgi šaukė “bro
lius socialistus” į konferen
ciją, kad susitarus prieš kle
rikalus; vienok, pašnekėjęs 
apie “pažangosios visuome-| 

Į nes” vienybę kovai su deši
niaisiais, padejavęs delei ku
nigų blogumo, jisai apsisu
ko ir nudūlino į hotelį tar
ties su kun. Kemešio parti
ja. Ir susitarė su ja.

Kame-gi yra užtikrinimas, 
ka<į ir vienybininkai už kiek 
laiko nepasielgs taip-pat?

Praktika parodė, kad tau
tininkai visuomet šaukia į 
talką socialistus, kada kleri
kalai ima perdaug juos skria 
usti; bet ji taip-pat parodė, 
kad “švelnus” klerikalų jun
gas yra pakenčiamesnis tau
tininkams, negu bendra su 
socialistais kova prieš kleri
kalus.

Taigi socialistams nėra 
ko daug rupinties, girdint 
tuos šauksmus. Būti lieptu, 
kad kas-nors per taye galėtų 
išlipti iš balos į kurią jisai 
tyčiomis lindo, — yra per- 
žema rolė.

Published Daily eicept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co« Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rates:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedCldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

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

$6.00
3.50
1.85
1.45 
\ .75

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ................ t. ........... 02
Savaitei ............................. ........... 12
Mėnesiui ..................\.... ........... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 1
paštu:

Metams .............................. ... $5.00
Pusei metų........................ .... 3.00
Trims mėnesiams ......... ... 1.65
Dviem mėnesiams ......... ... 1.25
Vienam mėnesiui ..... .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .............................. ... $7J0J
Pusei metų ......................... ,... 4.00
Trims mėnesiams ......... ... 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

rankas — o “Naujienos” prieši
nasi taml

Iš šitų “komunistiško” orga
no šukavimų matyt, kad jo re
daktoriai visai nepajiegia supra
sti ką skaito.

Pirmas dalykas, “Naujienas * 
I niekuomet nesipriešino tary
boms; priešingai jos visuomet 
stojo už tarybas! Juk ne kas ki
tas, o “Naujienos” jau per kelc-l 

I tą metų agituoja, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai organizuo- 
tųsi į tarybas. “Naujienos” taip- 
pat piitaria Rusijos socialdemo
kratams, kurie buvo tarybų ini
ciatoriais (kuomet bolševikai 

priešinosi joms).
Antras dalykas, pritarimas 

taryboms ir pritarimas tarybų 
valdžios formai reiškia visai ne 
tą pat. Pritarimas tarybų vald
žios formai reiškia atmetimą 
parlamentinės valdžios formos. 
O ar tame atsišaukime, kurį mi 
ni “Darbas” yra atmetama par
lamentas (seimas) ? Apie tai 
tenai nėra nei žodžio. Ar tame 
atsišaukime pasakyta, kad tary
bos turi paimti valdžią į savo 
rankas? Nėra.

Taigi “Laisvės” redaktorius, 
pasirodo, nesuprato nei to, kas 
buvo parašyta dpie tarybas 
“Naujienose,” nei to, kas para
šyta “Darbo” paminėtame atsi
šaukime. Argi tai ne protiškas 
suklcrimas?

“TSvynū” ima pastebėti blogas 
puses dabartinėje Lietuvos pili- 
tikoje. Iki šiol ji nematė jų ir 
tik garbino Lietuvos valdžią. 
Ėmus žiūrėti, ji gal pagalios su
pras, kad Lietuvai grūmoja pa
vojus ne vien iš lenkiškų, o ir 
iš kaikurių savųjų “pašlemėkų”.

būti nuoširdus liaudies teisių ir 
laisvės užtarėjai. Kada ‘‘Vieny
bė Lietuvninkų” pasirodys e- 
santi tokia, tai mes su ja ir pa
sikalbėsime.
--- ------- 4--------------------------------

Gelbėkite!
Vienas po kito tautininkų 

laikraščiai pradeda kalbėti 
apie blogumus dešiniojoje 
lietuvių oficialės ir neoficia- 
lės politikos pusėje. Nesenai 
pastebėjome, kad “Sandara” 
išspausdino laišką iš Lietu
vos, skaudžiai pasmerkiantį 
valdžią. Dabar ir “Tėvy
nė” jau ėmė stebėties Lietu
vos valdžios pataikavimu 
“leųkų pašlemėkams” ir tuo 
pačiu laiku prabilo apie kle
rikalų įsigalėjimo pavojų A- 
merikoje. “Vienybė Lietuv
ninkų” (žiur. Apžvalga).

Girdėt tokius balsus iš tau 
tininkų stovyklos, kurie ligi 
šiol žinojo tiktai šaukti “Bro 
liai į vienybę!” “Valio Lie
tuvos valdžia!” — yra gana 
keista. Nejaugi .jau jie ima 
atsikvošėt ir galvot

Išrodo. Matyt, kad jų sme 
gens jau pradėjo veikti, nes, 
štai, “Vienybė Lietuvnin
kų” ne tiktai jau pastebėjo 
klerikalizmo pavojų, o ir su
spėjo sugalvot pieną apsigy
nimo nuo jo. Ji ragina so
cialistų veikėjus daryt kon
ferenciją su tautininkų vei
kėjais ir stoti prieš klerika
lus! Tik pamąstykite, kokią 
didelę mintį jį sugebėjo pa
gimdyti... •

Gerai. Regint tokių ne
paprastų apsireiškimų “bro
liuose” tautininkuose, tenka 
pasvarstyt, kokią reikšmę 
jie gali turėti. Kodėl jie 
dabar staigu ėmė kalbėti a- 
pie tai, ko pirma jie nenorė
jo matyt? Sekretą išduoda 
brooklyniškis tautininkų or
ganas. Jisai rašo:

“Dabar dešinioji pusė 
visur kolonijose tveria sa
vo katalikų vienybės sky
rius, ardo vietines pir
miau susitvėrusias, tary
bas ir pilnai varo savo 
darbą”.
Klerikalai, reiškia, jau 

tiek įsigalėjo, kad prądėjo 
ardyti vietines tarybai ku
riose jie iki šiol veikė kartu 
su tautininkais, ir mėgina 
visa ką pasiglemžti į savo 
rankas: štai kocV tautinin
kai dabar užgiedojo kitokią 
giesmę. Kol klerikalai ėjo iš
vien su tautininkais prieš 
socialistus ir socialistų pri-

nty-*y-■ - e nu. nm-.

Apžvalga
įr-*~—— ir———*^ii i * •—-r~»

K. ŠLIUPAS IŠVAŽIAVO.

“Tėvynė” rašo, kad " Dr. J. 
šliupo sūnūs, Keistutis šliupas, 
išvažiavo Šveicarijon; iš tenai 
jisai vyksiąs į Lietuvą ir busiąs 
Smetonos sekretoriutn. «•

P-as K. šliupas — sako 
“Tėvynė” — yra oficialiai pa
kviestas už privatinį preziden
to A. Smetonos sekretorių, 
kurio žinioj bus visas Lietu
vos prezidento (kanceliarijos 
vedimas. Be to dar g. K. 
šliupas skaitys lekcijas iš fi
zikos Augštuosiuose kursuo
se, Kaune, kurie tuo tarpu 
Lietuvai atstoja universitetą.
Keistučio tėvas Lietuvoje eina 

išvien su pusiau-klorikališkąja 
“pažangos” (Smetonos — Yčo 
— Tumo) partija; todėl nenuo
stabu, kad ir Keistutis gavo ge
rą “džiabą” prie Smetonos. Kur 
dingo tie laikai, kada senis Šliu
pas keikdavo popiežius “Romos 
krokodiliais!”

SKAITO, BET NENUSKAITO.

Nesenai mes nurodėme, kad 
“Laisvės” protavimas yra labai 
sukleręs, jeigu ji dar vis įsivai
zdina, kad Lietuvoje turi būti 
ne parlamentinė valdžios for
ma, o tarybų valdžios forma. 
Mes pažymėjome, kad ir “kai
riausioji” veikiančiųjų Lietuvo
je partijų, vadinamieji “revoliu
ciniai socialistai liaudininkai,” 
savo atsišaukime pataria žmo
nėms dalyvauti seimo rinkimuo 
se.

• Bet štai “Laisve” perskaitė 
kauniškiame “Darbe”, kad ke
letas kairiųjų partijų Lietuvoje 
išleido atsišaukimą, raginantį 
žmones nuversti Smetonos- 
Galvanausko valdžią ir “kurti 
darbininkų, valstiečių ir karei
vių tarybas.” Perskaičius tatai, 
ji kad ims rėkti! Po tuo atsi
šaukimu, girdi, yra ir “socialde
mokratų grupės” (ne visos par
tijos) parašas, taigi ir socialde
mokratai Lietuvoje stoja už ta
rybas, — o “Naujienos”, girdi, 
priešinasi taryboms! Socialde
mokratai Lietuvoje girdi, stoja 
už pttčnrimą valdžios į tarybų

——;■    -

“TĖVYNĖ” STEBISI.

čia 
at- 
Ji-

“Tėvynė” sako, kad jai nesu
prantama, kodėl Lietuvoje daž
nai augštas valdiškas vietas uži
ma žmones, atvirai stojantįs už 
lenkus, ir kode) valdžia nepaiso 
žmonių balspC Girdi:

Labai tankiai tenka paste
bėti Lietuvos laikraščiuose, 
jog daugelyje vietų yra pasta
tyta net aukštesniais Lietuvos 
valdininkais toki žmonės, ku
rie atvirai užjaučia lenkams, 
arba įvairių Lietuvos valdžios 
įstaigų hžtaraujami atviri agi 
tatoriai prieš Lietuvos'nepri- 
gulmybę.
Padavus dvejetą ilgų ištraukų 

iš Lietuvos laikraščių aprašan
čių tokius atsitikimus “Tėvynė” 
taip užbaigia:

Kodėl taip elgiasi Lietuvos 
vyriausybė, mums tiesiog ne
suprantama. Juk už jos pečių 
stovi galinga (? “N.” Red.) , 
Lietuvos kariuomenė, skait
lingi narsių Lietuvosi šaulių 
būriai, pagaliaus visa Lietu
vos liaudis, tad kam leisti vi
sokiems lenkų pašlemėkams 

. pykinti Lietuvos piliečius, 
duoti progos platinti Jso- 
sokiems nebūtiems paska
toms ir tuomi mažiuli Lietu
vos piliečių pasiryžimus ir pa 
sitikėjim) savo valdžia?
‘♦Tėvynės” redaktorius 

kalba, kaip žmogus, tik-ką 
keliavęs nuo kitos planetos
sai tik dabar pastebėjo, kad Lie
tuvos valdžia pataikauja dvari
ninkams ir lenkų bajorijos a- 
geniams; jam nuostabu, kad ji 
taip daro. O tuo tarpu “Naujie
nos” apie tai rašo jau keletas 
mėnesių, paduodamos vis naujų 
faktų kone kasdien.

“Tėvynės” redaktorius naivi- 
škai įsivaizdina, kad “visa Lie
tuvos liaudis” stovi už valdžios 
pečių; o tuo tarpu senai yra ži
nomas faktas, kad dabartinė 
valdžia neturi pasitikėjimo liau
dyje. Nuo to laiko, kaip tapo 
suorganizuotas Galvanausko 
ministerių kabinetas iš vienų 
dešiniųjų partijų, liaudis nusi
gręžė nuo valdžios.

“Tėvynės” •redaktorius pasa
koja, kad reguliarė Lietuvos 
kariuomenė ir šaulių būriai tik 
laukia ženklo, kad puolus ginti 
valdžią nuo “lenkų pašlemėkų;” 
o tuo tarpu jisai žino, juk, kad 
vyriausiuoju kariuomenės va
du valdžia vėl paskyrė gen. Žu
kauską, pasižymėjusį savo sim
patijomis lenkų bajorijai. Iš an 
tros gi pusės, jisai turėtų žinoti, 
kad paprastieji Lietuvos karei
viai anaiptol nėra taip ištikimi 
valdžiai, kaip tūli mano: ne be 
reikalo juk toji valdžia atėmė 
balsavimo teisę kareiviams!

Bet vis dėlto yra gerai, kad'

“VIENYBĖ” SAUKIA J VIE
NYBĘ.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

kavo valdininkai, reikalaudami 
didesnės algos. Nishinarigun po 
pieros fabrike streikuoja visi 
darbininkai, reikalaudami tris
dešimts nuošimčių bran
giau mokesties ir trumpesnio 
darbo laiko. Tokioj streikuoja 
spaustuvių darbininkai, kovoda
mi dėl aštuonių valandų darbo 
dienos.

ĮS Įvairių Sričių

Ir brooklyniškė “Vienybė 
Lietuvninkų” ima atsipeikėti. 
Jau ji pamatė, kad, klerikalams 
įsigalėjus, grūmoja pavojus vi
sam musų visuomenes judėji
mui pakliūti po jų letena. Ir 
ji šaukia “kairiąją” visuomenės 
dalį organizuoties prieš klerika
lus, kurie, nežiūrint visų tarpu
savinių kivirčų, mokėjo sueiti į 
vienybę. Sako:

Tokis dešiniųjų tarpe sa
vęs solidariškumas priverčia 
ir pažangiąją visuomenės da
lį būti solidariška, nes kitaip 
viskas bus pralošta, šiandien, 
taip dalykams virius, visuome 
nė tegali dalintis tik į dvi pu
si: dešiniąją ir kairiąją. Deši
nėj! jau pilnai susiorganiza
vo, pertvarkė savo tarybą, nu
statė savo taktiką. Gi kairieji 
pusė pasiskirčiusi. Dabar de-j 
šinioji pusė visur kolonijose 
tveria savo katalikų vienybės 
skyrius, ardo vietines pirmiau 
susitvėrusias tarybas ir pil- 

• nai varo savo darbą. Gi kai
rėj! pusė pasidėkavojant ne
lemtam ALTS. seimo nutari
mui, kad Tautinėn Tarybon 
tegali priklausyti tik sandarie 
čiai, padarė tą, kad tik sanda- 
riečiai ir tepriklauso, o šiaip 
jau žmonės, draugijos eina 
savais keliais, eina į katalikų 
vienybes.
Taip dalykams esant, dabar, 
rodos reikėtų visiems tauti
ninkų ir socialistų veikėjams 
sušaukti konferenciją, kad 
pasitarti, kad nustatyti taktą. 
Jei to nebus padaryta, jei bus 
palikta taip, kaip dabar yra, 
tai bus Lietuvoje ir gal būt 
čionai Amerikoje pilnas deši
niųjų užviešpatavimas. Ypač 
mes atkreipiame socialistų a- 
tydą į šį klausimą, kurie sa
vo negativiškumu Lietuvos 
klausime rod it nusamdyti, 
remia dešiniud^ius ir nuo jų | 

 

gauna pagiriimį.

ad “Vienybė 
Lietuvninkų pagalios atmerkė 

 

akis. Bet gaila,ykad jo^ akįs at- 
pratusios n šviesos, dar ne
įžiūri dalykų taip, kaip jie yra.

“Vien. L.” pasaka, kad soci
alistai' savo nusistatymu Lietu
vos klausime “it nusamdyti , 
remia dešiniuosius,” yra aroga- 
gantiška insinuacija. Ji, kuri 
per eilę metų ranka už rankos 
ėjo su klerikalais, drįsta mums 
tokių priekaištų daryti! 

A

Paskui, be reikalo ji priskaito 
save prie “kairios” arba “pažan 
giosios” visuomenės dalies. Kuo 
gi ji parodė savo “pažangumą” 
— kokiu, bent vienu, darbu? 
Mes anąmet kėlėme protestus 
prieš vyskupą Karevičių, o ji 
mus peikė už tai; mes nurodi- 
nėjome Amerikos klerikalų at- 
žagareiviškus žygius, o ji šaukė, 
kad tai esąs trukdymas “Lietu
vos laisvės darbo;” mes kriti
kavome kenksmingą liaudžiai 
Lietuvos valdžios politiką, o ji 
bumbėjo ant mus už tai. Visa
me kame ji rėmė atžagareiviš- 
kumą, o ne progresu.

Pirma negu ėmus rodyti pre
tenzijų prie pažangumo. “Vie
nybė Liet.” turėtų užimti tokią 
poziciją, kuri pritaria progreso 
šalininkams. Tikrai pažangus 
žmonės (o ne smetoniniai “pa
žangiečiai!”) negalį bičiuliuo-

slėpti skriaudų, kurias daro 
žmonėms dabartiniai Lietuvos 
valdonai, negali tylėti, kuomet 
Lietuvoje yra smaugiama darbi
ninkų spauda ir persekiojamos 
darbininkų organizacijos, nega
li garbinti ir remti dabartinę de
spotišką Lietuvos valdžią.

Kovoje už demokratybę — už 
liaudies teises ir laisvę > so da
lis tai neatsisako tarties su žmo
nomis, kad ir nepritariančiais 
socializmui; bet tie žmones turi 4

frue translation filed with the post- 
master ut Chicago, III. Feb. 26, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
Paryžius. — Savo pastango

se kiek galint greičiau pralobin 
ti Franciją, franeuzų valdinin
kai Tunise, Afrikoj, bando įve- 

I sti toje šalyj, tikrą feodalę ver- 
gybės sistemą. Jie, butent, pie
nuoja įvesti konskripciją darbi
ninkų mažiausiai bent dvejiems 
metams. Nesenai laikytame 
vietos patariamosios tarybos po 
sėdyj, sekretorius gen. Berid, to 
sumanymo autorius, pasinaudo-’ 
damas tuo, kad tarybon nebuvo 
atvykę kaikurie įtekminges- 
nieji vietinių gyventojų atsto
vai, pareikalavo, kad jo suma
nymas butų priimtas. Tiesa, jis 
nori, kad kareivijos taryba bu
tų sutrumpinta iki vienų metų, 
bet užtai kad vietos gyventojai 
butų per dvejus metus vartoja
mi karinei tarybai kolonijose. 
Vietos gyventojų tarybos nariai, 
neturėdami drąsos tam francu- 

[ zų valdininkui pasipriešinti, 
balsavo už jo paduotąjį suma
nymą, po ko generolas Beriel 
pranešė franeuzų administraci
jai, kad yietos gyventojai vien
balsiai jo pienui pritarę. O ka
da vietos gyventojai, supratę 
dalyką, pradėjo griežtai protes
tuoti, tai Beriel pasišaukė pas 
save tris opozicijos narius ir ė- 
mė grūmoti:

• “Jus, sako, neturite teisės 
priešinties tam, ką mes matome 
reikalinga esant daryti šalies iš- 
naudojimo reikalu. O jeigu jus 
nesiliausite šiaušties,. tai žinoki
te, kad mes turime pakankamai 
kulkosvaidžių ir mokėsime prie 
šininkuš suvaldyti. Be to, aš dar 
turiu jums pasakyti, kad Fran- 
cija nebegali imti ant savo po-, 
čių naštos ir leisti pinigus jūsų 
vaikų mokykloms laikyti (Tu
nise vietos gyventojų vaikai 
franeuzų atstumti nuo mokyk
lų). Turėkite pasitikėjimo val
džia, kuri rūpinsis jūsų gyve
nimą laipsniškai gerinti.”

Po šito betgi generolo Beriel 
grūmojimo, vietos žmonės grie
žtai užreiškė franeuzų valdinin
kams, kad jie nenusilenksią, bet 
kovosią prieš priverstinojo dar 
bo įstatymą ir prieš uždraudi
mą jų vaikams edukacijos.

INDIJA.
Cawnpore. — Besitęsęs. per 

dvi savaiti Cawnfore fabrikų 
darbininkų streikas, kuriame 
dalyvavo apie 17 tūkstančių 
žmonių, pasibaigė. Streikinin
kai kovą visai prakišo. Jie su
grįžo darban, be jokų sąlygų.

Da'rbininkai reikalavo bran
gesnės mokesties už darbą, pa
gerinimo darbo sąlygų ir trum
pesnių darbo valandų. Per mė
nesių menesius jie davinėjo 
prašymus samdytojams, kad 
jų padėjimą pagerintų, bet iš 
aštuonių Cawnfore fabrikų tik 
vienas jų padidino darbinin
kams algą 10 nuošimčių, ir tai 
per visą laiką nuo pat kar?s 
pradžios. Tuo tarpu gi gyveni
mo brangumas per tą laiką pa
kilo 200 nuošimčių. Darbinin
kai turi dirbti 12 valandų, su 
puse valandos pietums. Samdy
tojai griežtai atsisakė priimti 
streikininkų atstovus pasitari!. 
Tada pastarieji kreipėsi į pro
vincijos generalgubernatorių 
Butlerj, bet ir tas atsakė, kad 
jis nieko negalįs įdaryti, ir pata
rė darbininkams grįžti darban. 
Visi tie fabrikai, išskyrus vie
ną, yra anglų kapitalistų valdo
mi.

JAPONIJA.
Tokio. Visokios rųšies Ja

ponijos darbininkai dagi mies
tų smulkesnieji valdininkai ne
pasitenkinę. esamomis sąlygo
mis. Taip, pa v., Oita prefektū
ros miestelyj Hida-cho sustrei-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Lynn, Mass. — Vietos darbi

ninkų unijų laikyto j konvenci
joj, reprezentavusioj 47 unijas,

vietos Chamber of Conimerce 
— pirklių organizaciją, — kuri 
atkakliai kiša savo nosį į darbi
ninkų su samdytojais ginčus ir 
tuo budu dar labiau prailgina 
streikus.- Tam pavyzdi duoda 
kad ir sankrovų tarnautojų 
streikas, kurs, ačiū tam pirklių 
organizacijos besikišimui, tęsia
si dar nuo gruodžio mėnesio, 
ir elektros įstaigų darbininkų 
streikas, besitęsiąs dar nuo sau
sio 1 d. š. m. Be to, konvenci
ja priėmė protesto rezoliuciją 
prieš steigimą' Massachusett? 
valstijoj kazokų arba taip vadi
namų valstijos konstablerių, 
kokių jau nuo senai turi įsive- 
dus Pennsylvanijos valstija dar
bininkų judėjimui smaugti.

$50,000,000 lenkų armijai.

Wasbington. — Kongresma- 
nai Baer ir Sinclair, abudu iš 
North Dakotos, atsisakė balsuo 
ti už paskyrimą 50 milų mų do 
erių neva sušelpimui ceutrali- 

nės Europos ir Armėnijos žmo
nių. Jie sako, kad tie pinigai 
eisią ne tariamam sušelpimui, 
jet aprengimui ir sustiprinimui 
>nkijos armijos, kurią tal
kininkai norį pavartoti savo ko
vai prieš sovietų Rusiją.

L.S. Sąjungoje
Kuopų veikimas

■ Waterbury, Conn. Vasario 17 
dieną LSS, 34 kp. laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Po protoko- 
o perskaitymo ir valbydos ra- 
>orlų sekė įvairių komisijų ra- 
lortai. F. J. Bagočiaus prakal- 
jų komisija pranešė, kad jie su
rengė dvejas prakalbas — Nau- 
gatuck ir Waterbury, Conn. ' ir 
tad abejos prakalbos gerai pa
vyko. Surinkta apie $135.00 
aukų Lietuvos Socialdcmokra- 
ams remti, sutvėrė Naugatuck

>o to svarstyta LSS. reikalai. 
Pasirodė, kad dar nekaip musų 
Sąjunga gyvuoja, nes dar ne vi
sos kuopos moka į Centrą savo 
mokestis, o ir šiaip nematyti 
gyvumo. Labai nuostabu, kad to 
<ia kuopa, kaip Bostono, da nė
ra mokėjusi LSS. Centrui savo 
mėnesinių duoklių. Tas pats ir 
su kitomis kuopomis. Nutarta 
jaragintųLSS. pildomąjį komi- 
ctą, kad jis atsišauktų, į sąjun- 

giečius, ragindamas prie veiki
mo, nes taip ilgiau laukt negali
ma.

Taipjau nutarta paraginti Lic 
uvos Socialdemokratų rėmimo 

Fondo komitetą, kad jis dali
nau ragintų remti LSDR. Fon
dą, nes rodos, pirmininkas C. A. 
Herman dar nieko neparašė pa 
raginimui remti tą fondą. 
iats ir su kitais komiteto 
’iais.

Po to išrinkta komisija 
rengimui kituose
prakalbas ir sutvėrimui Rajono 
tos taip negalima ilgiau laukti, 
reikia stiprinti kiek galint LSS., 
nes daug darbo stovi prieš mus 
o kol mes neturėsime stiprią 
LSS., negalėsime pasekmingai 
varyti savo darbo.

Nutarta .paaukoti $5.00 atėmi- 
nui savo turto.

Nutarta laikyti LSS. 34 kp. 
susirinkimus kas trečią ularnin- 
cą kiekvieno mėnesio Šviesos 
inygyno svetinėje, 7:80 vai. va 
<are.

Musų kuopa nors neskaitlin
ga nariais bet užtai visi nariai 
abai veiklus ir su mumis turį 

skaityties net stipresnės sriovės.
— Dėdės Draugas.

Tas
na-

su
mieštuose

Rašo ŠERNAS.
KVĖPYLŲ DARYMAS.

Kvepylus daro nuo senai viso
kios tautos. Daugiausiai jų 
vartoja moters, ir tai ne vien 
civilizuotų tautų moters, bet ir 
nieko bendra su civilizacija ne
turinčiųjų. Ir necivilizuotų tau
tų moters moka vyrų patrauki
mui kvėpalų daryti ir juos var
toja dar greičiau negu, civilizuo
tų tautų moters, nes jų prakai
tas labiau dvokto, tai joms kve- 
pylai dar labiau reikalingi. Pie
tinių kraštų žmonės, lygiai mo
ters kaip ir vyrai, kvepylus, ir 
tai aštrius, mėgsta labiau, negu 
šiaurinių kraštų žmonės. Italai 
mėgsta aštrius heliotropų kvė- 
pylus. Civilizuotų kraštų žmo
nėms kvepylus rūpina specialus 
dirbtuvės, kuomet necivilizuotų 
kiaštų moters moka pačios sau 
kvėpylų pasigaminti. Kvepylus 
labai mėgsta Sudano negres, tik 
jos jais nesitoisto, bet apsiruki- 
na, ir tai taip, kad jų besiarti- 
nimą iš tolo galima pajusti. Ap- 
sirukymui kvepylus jos pačios 
sau daro ir moka geriau tai pa
daryti, negu lietuvės, kurios sau 
kvėpylų pasidaryti beveik nei 
nemoka, ir vartoja pirktinius 
Sudane, kiekviename Kardafa- 
no negrų kieme yra iškasta ke
lių pėdų, gilumo loma, kurioj 
ant medinių anglių degina kve
piančius augmenų žiedus, kaip 
antai mirtų, akacijų ir panašių. 
Prieš tokią ugnį sėda moteris 
ir apsirūko taip, kad kvepėjimo 
pakanka visai savaitei; tam už
tenka prieš tokią kvepiančių 
medžiagų ugnį pasėdėti 15-20 
minučių^ Čia reikia pasakyti, 
kad rytinių kraštų moters la
biau kvepylus mėgsta negu eu
ropietės; mėgsta juos kinietes ir 
japones, pastarosios ypač mėg
sta vyšnių žiedus, kuomet kinie
tis mėgsta sandalų medžio kva
pą. Lietuvės mėgsta rūtų kva
pą, kurios tikrai sakant, kve
pėjimo nei neturi; lietuves ne
mėgsta nei eglių kvapo, kurios 
turi malonų kvepėjimą, —-*nc 
tik malonų, bet ir sveiką, svei
kesnį už fabrikų dirbtą kvepy- 
lų kvapą.

Redakcijos Atsakymai j 

^gWlb^^^***^**^^^*** ***^^***^*n*,»***lw*l**-***>** *w^-*^**^'

L. S. S. 228 kp. valdybai.— 
Jūsų kuopos nutarimai yra ge
ri, bet jie reikėjo pasiųsti toms 
įstaigoms, kurias jie paliečia: 
tada jie geriaus atsiektų tikslo 
ir pasiliktų organizacijos vidu
je. Komitetų adresus juk ži
note. Jųsų rastą įteikėme sekr. 
-vertėjui.

Kazimieras Gugis 
advokatas

Veda visokius reikalus, kaip kri mina nikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus trpopieras.

Namų Ofisas: 
1121 S. Haltied St

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Deirborn St.

1111-13 UitilySMt- 
Tel. Central 4411

A. PETRATIS & CO

European American Bur? ai>
Siunčia Pinigus Parduoda LaivoKortes 

NO'iARIJlŠAS

3249 So Halsted Street, Chicago. Illinois 
Telephone RouuevAHo

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
. 25 E. WashingtOB St. 

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimu 1827 
Phone Central 3862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto •
2121 North Vartant Ava. 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
K-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 0126
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Lietuviu Rateliuose!^:
ROSELAND

Socialistų prakalbos.

kp.Vas 22 d. L. S. S. 137 
Strumilų svet. surengė prakal
bas, tikslu nurodyti daibinin* 

. . .1 kanis už kų jie turi balsuoti vas.
Vas. 23 d. buvo atvažiavusi į <>| (|

Roselandą Lietuvos Misija. Pa- > p šatkus aiškino apie skir- 
sitikti misiją prisirinko pilnutė- |uni^ pirmesnių ir dabartinių 
16 Strumilų svetainė, dalyvavo. rinkim„ lvarkoje> chas,v. j0|m 
ir kelios katalikiškos draugijos.
Svetainė buvo išpuošta ir šiaip 
prisirengta buvo gana gerai, ti
kėtasi gal. L d ir bonę bus daug 
parduota, bet su bonai»išėjo ne
kaip.

‘Pasibaigus visoms ceremoni
joms ir prakalboms. I. Bagdžiu
nas papra

Lietuvos Misijos prakalbos.

prieš neatsilanko ir^ant pagrin
dų pasirodo tik koks trečdalis 
choro. Taip buvo LMPS. III 
rajono parengtame vas. 14 d. 
Stilsonienės naudai vakare.

Bet kiti į tai neatkreipė ati
dos ir vienas net stačiai užrei- 
ške, kad nėra ir reikalo mai
nyti vardų.

Toliau tas pats Jonušas už- 
reiškė, kad kuopa, kuri ikiŠiol 
apmokėdavo chorvedžiui, dau
giau to nebedarys ir pats cho
ras turės padengti visas savo 
išlaidas. (Kokia kuopa tai nu
tarė ir kada nutarė tai tik tur
būt vienas Jonušą žino, bet ir 
įis to nepaaiškino). Jis patarė, 
kad choristai užsidėtų inokeš- 
čius, tai tuomet esu choras bus 
tvarkesnis ir choras augsiųs

skelbė, kad šią savaitę mėsa ir niekų.” Ir ponas> Case nedarė, 
sviestas yra brangesni negu pe- Jis neteko savo revolverio, pi- 
reitą savaitę ir kaina pakįlo nuo 
1 iki 5c ant svaro. Tik vieni 
kiaušiniai nupigo 4c ant tuzino 
ir dabar augščiausia jų kaina 
yra 61c.

nigų ir laikrodžio.

L. G. D
$100,000.

DRAUGUOS
LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

Gręsia namų budavotojų strei
kas.

son kalbėjo apie savo veikimų, 
kada jis buvo aldermanų ir kaip 
kiti aldermanai nepaiso žmonių 
reikalų. Dr. A. Montvidas kal
bėjo apie socializmą, Socialistų 
partiją ir L. S. Sąjungą, aiškino 
kaip socialistai kovoja už dar
bininkų reikalus, kaip jie buvo

kach pirkusieji bo- visaip persekioijami, kas juos 
nūs pakeltų rankas. Pakėlė ran- persekioja dabar.

Prakalbos žmpnėms patiko. 
Žmonių susirinko arti šimto, 
nežiūrint kad tuo pačiu laiku 
J. Stančiko svetainėj komunis
tai buvo surengę savo prakal
bas, kad socialistams pakenkus. 
Tečiaus komunistai nieko nepel 
nė, nes žmonės jau spėjo juos 
gerai pažinti.

Pageidautina, kad socialistai 
ir daugiau prakalbų parengtų.

— Socialistams pritariantis.

kas vos 26 žmonės iš silėj bu
vusių apie 800 žmonių. “Kų ma
note, roselandiečiai?” 
Bagdžiunas. “Ar jus nor?e 
garbę ant savęs užsitraukti, 
jus norite, kad mes viešai 
laikraščius paskelbtume, 
jus neperkate bonų ir išsižndate 
Lietuvos?” Žmonės gi tik sėdi 
ir klausosi. “Kas dar norite. 
pirkti bonų, pakelkite rankas”, 
vėl šaukia Bagdžiunas. Skaito 
— trįs vyrų ir viena moteriška 
ranka. “Kas daugiau?” Visi ty
li, sėdi nesiskirsto, bet ir neper
ka bonų, nors jau vėlus laikas. 
Tada Bagdžiunas perstatė kalbė 
ti vietinį J. J. Stonkų. Tasai vėl 
šaukia kiek galėdamas, ragina 
pirkti )iepia<J<elti rankas, bet 
daugiau nebekjla rankos.

Tad iš 800 rosclandiečių bo
nus pirko tik 3-1 žmonės. Jie ai
škiai parodė, kad nepritaria da
bartiniai Lietuvos valdžiai ir ne 
nori remti jos paskolos. Bet jie 
visi sako: “Mes pirksime ‘tik

šaukė 
ne- 
ar 

per 
jog

BRIDGEPORT

Smagi pramoga.

J U LIJ ON A MOŠEIKIENĖ, 
mirė vasario, 12 d.. 1920. Pali
ko dideliame liūdėjime vyrą 
ir 4 kūdikius. Ji paėjo iš Užsie
nių kaimo, Tirkšlių valsčiaus, 
Telšių apskr. Ji buvo 25 metų 
amžiaus. Palaidota vas. 17 d., 
1920 St. Marys kapinėse.

Labai širdingai ačiuoju Mus- 
kegan lietuviams, kurie man 
vargdienfui prigdbėjo ir su
šelpė pinigiškai šioj mano ne
laimėje.. — Albertas Mošeika.

Muskcgan, Mich.

Socialistų Jaunuomenės Lygos 
1 kuopa buvo surengusi Mildos 
svetainėj taip vadinamų krep
šinį balių. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia, 'ypač stekavo 
merginų, tečiaus juokiu buvo 
iki sočiai ir visi smagiai pra
leido laiko. Ypač buvo daug 
juoko delei dviejų pavardžių 
susimaišymo, o .Vincukas laime 
jo už visus geriausių vakarienę 
su Onute, kad ir dabar gardžiuo 
jasi. — Gvaizdikas.

Reikia pastebėti, kad Jonušas 
nepriguli prie choro, nes tik pa
čioje pradžioje išklausė ponį 
repeticijų ir daugiau nebedaly- 
vavo, tad ir jokių įnešimų ne
galėjo jis davinėti choro susi
rinkime. O už betvarkę kalti 
ne kas, kaip tokię žmonės, ko- 
kiuo yra ir pats Jonušą. Cho
ras gyvavo gerai, kol dailė ne
tapo nustumta užpakalin, o pir
mini vieton pastatyta politika. 
Kaip tik tapo įvestas patvarki- 
mas, kad tik prigulinlįs prie ko 
munistų sųjungos (nuo kurios 
ji< patįs dabar žegniojasi) gali 
dalyvauti chore, choras tuoj 
pradėjo silpnėti, geresnieji dai- 
ninh/kai pasitraukė, kartu su 
mokytoju, kuris pamatė, kad iš 
okio choro nieko neišeis. Taip 

įvykus clioras nupuolė ir dabar

36 nahių budayotojų unijos, 
atstovaujančios 46,000 darbi
ninkų nutarė reikalauti pakelti 
algų iki $1.25 už valandų. Kitos 
unijos irgi tuoj prie to prisidės. 
Gręsta visuotinas namų būda
vote jų streikas, jei kontrakto- 
riai atsisakys išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Kon trak toriai 
gaus reikalavimus sekamų sa
vaitę; dabartinis gi kontraktas 
su unijomis užsibaigia gegužės

Kalbama, kad namų budavo- 
tojai tūkstančiais apleidžia Chi- 
cago, jteškodamies didesnio už
darbio. Viso 40,000 jų jau ap
leidę miestų.

Reikalauja panaikinti apkal
tinimų.

Komunistai bijosi savo vardo.

lytojų teikiami vaistai.
— Bridgeportietis.

M ergai te augininimui.

Vakar prieš! teisėjų Hebei 
prasidėjo smarki kova už panai
kinimų apkaltinimo prieš mi- 
lionierių komunistų William 
Bross Llpyd ir 14 kitų apkal
tintųjų su juo Komunistų Dar
bo partijos narių.

Jie reikalauja panaikinimo 
remdamiesi tuo, kad apkaltini
mas nėra pilnas ir nepaduoda 
jokio aiškaus peržengimo įsta
tymų, o tenkinasi vien tik a'bel- 
nomis frazėmis.

Komiui ilsius darbiečius gina 
advokatai Forrest, William Cun 
uea, Peter Sissman ir Charles 
Šocike, Seymoujr Stedmano 

bendras.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija (L. M. A. D.) per p-ią 
P. Balickienę pridavė L. G. D. 
centrai! $181.20. Tai yra au
ka Lietuvos Raudonąjam Kry
žiui.

Paskutiniuoju laiku musų lie
tuvėj pradeda įdomauti Lietu
vos viešuoju gyvenimu, o kur 
moterįs pradeda veikti, ten vis
kas greitai susitvarko ir veiki
mas pasidaro spartesnis ir pa
sek m i ilgesnis.

L. M. A. D. per paskutinius 
trejus metus stropiai darbavo
si švietimo dirvoje tarp savo 
sesučių ir rengė eilty-eilę 
pamokų, daugiausia apie namų 
ruošų ir asmeniškųjų ir viešųjų 
higieną. Dabar gi ji praplėtė 
savo veikimų. Ji atėjo pagel- 
bon skurstantiems Lietuvos 
žmonėms.

L*. G. D. netik širdingai ačiuo 
ja L. M. A. D. už gausių aukų 
ir bet kviečia L. M. A. D. ir ant 
toliau nepamiršti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus.

Neužilgo bus pradėtai “dri- 
ve*’ surinkti $100,000 Liet. Rau 
donajam Kryžiui ir L. G. D. pa
sitiki, kad ir gerb. lieutvės ateis 
talkon ir pagelbės surinkti pas
kirtųjų sumų.

Kviečiame jus, sesulės, tal
kon, padėti nušluostyti . ašaras 
Lietuvos žmonėms, kurie
kia pagelbos iš Amerikos nuo 
savo brolių ir seserų.

Dr. A. L. Graičunas,
L. G. D. Centf. Sekr.

J. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Avė.

L. Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

Fran. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yainilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.'

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesi an
trų subatos vakarų, 7:30 vai. vakare. 
D. Sheinaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margcvičia, 
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 Wcst 14th Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė. 

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Barber St.

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
1. J. Guzauskls; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas.
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metama.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K, Alvinskis, pad., 12020 Halsted St,
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi., 

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

Avė.
Avė.

St.
st.
st.

lau-

MOTIEJUS MARCINKEVIČIUS 
mirė vasario 25 d., 1920 m. 8-sc 
ryto. Kilęs iš Teizų ‘ kaimo, 

šventažerio parap., Seinų pav.
Kūnas'pašarvotas prie 1240

— 50th Ct., Cicero, Iii. Laido
tuvės jvyks 10 vai. ryto į Tau
tiškas kapines, Vasarių 28 d.

Giminės ir draugai meldžia
ma suteikti paskutinių pagar
bų a. a. velionio kunui.

Giliame liūdėjime paliko 
penki broliai ir sesuo; visi gy
vena Amerikoje.

Antanaa Marcinkevičius.

’ Milkų “komuriištar* pradeda 
labiau bijoties komunistų var
do, negu piktukas švęsto van
dens. Andai utarninke, vas. 17 
d. Mark White Square svet. bu
vo ketvirtosios “partijos” ko
munistų choro repeticija, taip
jau buvo renkama nauja choro 
valdyba. Valdybon išrinkti vi
si nauji žmonės. Vieton orga
nizatoriaus Zolpo išrinktas P. 
Paužulis, vieton sek. Kairio iš
rinkta Petridkas, o vieton gaidų 
užžiurėtojos čeplinskienes iš
rinkta Gdbrys. Vos spėjo iš
rinkti valdybų, kaip Jonušą duo 
da įnešimų, kad choras permai
nytų savo vardų ir vieton LKS. 
t kp. mišrus choras pasirinktų 
kokį nors kitokį vardų, nes da
bartinį vardų esu labai pavojin
ga “kipiti.” Toliaus jis pradėjo 
apgailestauti esančių chore be
tvarkę ir nesusitariimų. Girdi, 
kada choras gauna pakvietimų 
kur dalyvauti, tai balsavusieji

Ar kas nors nenorėtų švies- 
plaukės, mėlynakes, gražios 9 
metų mergaitės? Jos vardas 
yra Palmira ir ji nori gauti ge
lis tėvelius, kurie jų į mokyk- 

’ų leistų. Ji gali gana daug 
įpie namus padėti.

Kas norėtų tokios mergai
tės tegul atsikreipia dienomis 
nuo 9—12 vai. pas Marę Jurge- 
lioniehę, 538 So. Dearborn St., 
Room 903.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Grąsina lokautu.

Kansas gubernatorius Allen 
vakar prisiuntė telegramų gub. 
Lowden, kad Chicagos negras 
policistae Combliss butų teisia
mas be jokių atidėliojimų. Ta- 
sis pol teistas pdšiklaususių pas 
jį kelio baltų mergaitę Wiebeck 
iš Kans. nuvedė į ištvirkimo na
mus ir ten jų per tūlų laikų lai
kė. Ji delei to mirė. 84 orga
nizacijos reikalauja teismo. 

Byla jau kelis sykius tapo ati
dėta.

DRAUGIJOS IR.ORGA
NIZACIJOS

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
^AMERIKOJE NO. 1.

■ Valdyba 1920 m..
Pirmininkas, J. Grabauskis,

4508 So. Paulina 1
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,

4435 So AVood 1
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus,

6418 So. Juatin St.
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

St.
St.

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
;.. 1617 Winchestcr

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard

Vice-Pinn., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood

Iždininkas, J. Degutis,

Fin. rašt., V. Briedis,
Kon rašt., J. Ascilla.

Iždo globėjai:

Avė

St
St

JUST KIDS— Oreat Relations. By Ad Carter

PRANEŠIMAI
Lietuviu Vyrų Socialistų Cho

ras rengia draugišką vakarėli, Nedė
lioję vasario 29 d., Liuosybės sve
tainėje, 1622 Wabansia Avė., pradžia 
6:30 vai. vak. Kalbės Dr. A. .Mont
vidas ir bus gražus programas. Paš
tui šokiai Ir Žaismės.

, Kviečia visus Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono laikino Ko
miteto susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 29 d., 1920 m., Naujienų na
me, prasidės lotą vai. ryto. Visi 
nariai yra kviečiami atvykti ir ne- 
siyėlinti. — J. šmotelis, sekr.

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

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

Paj ieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Edwardo Grigaravi

čiaus, turiu labai svarbų reikalą 
su tamsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pranešti.

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

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

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

PAJIEŠKAU sesers Liudvikos 
Pqlenaitės-iMI)romavičienės, Kauno 

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

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

2228 Carver St.

1049 Marshfield Avė.
1713 Juliari St.

K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

PAJIEŠKAU savo brolio Fra no 
Jankuno. Pirmiau gyveno Chicago- 
jc. Šiaulių apskričio, Šiaulėnų val

sčiaus, Dalijančių kajmo. Turiu 
svarbų reikalų; atėjo laiškas iš Lie
tuvos.

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

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Norvaišo, Kauno rėd., Telšių ap. 
Alsėdų miestelio. 8 ar 9 metų kaip 
Ghicagų apleido. Turiu svarbų rei
kalą, ir manau važiuoti *j Lietuvą. 
Malonėčia, kad jis pats atsilieptų ar 
kas kitas praneštų. Kas pirmas 
praneš, duosiu $5 dovanų, adresu: 

FRANK NORVAIŠAS.
1931 Canalport Av., Chicago, III.

Kratomųjų paveikslų- teatra
lių savininkai grųsina uždaryti 
savo toatrėlius ir paskelbti lo
kautų prieš kru taniųjų paveik
slų mašinų operatorius, jei tie
ji ne pašalins iš savo unijos vir 
šininkų neva užmuštojo Maurice 
Enright draugu. Boto unija rei 
kalauja pakėlimo algos, ko sa
vininkai nenori išpildyti. Lo
kautas busiąs vedamas ne pačių 
teatrėbų savininkų, bet filmų 
išdalintųjų. Tos asociacijos at
sisakysiančios pristatinėti teat
rams filmų ir todėl visi teatrai 
bus priversti užsidaryti. Lokau 
tas galbūt prasidėsiąs jau 
nantį panedėlį.

Policija tyrinėja apie nusinuo 
dijinią p-lės Ida Sullivan, kuri 
gyveno kartu su Brakley, 3528 
Lake Park Avė., kuris jų tan
kiai mušdavęs. Ir kada ji nu
sinuodijo, ji buvo sumušta ir 
apdraskyta.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union 

Nutarimų Raštin., G. Sarkaitis, 
3259 So. Union 

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union 

Kasierius, J. Mazelauskas, 
3259 So. Union

Avė.

Avė.
Avė.
Avė.

Avė.

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p.. 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Mihvaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N, Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.
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Pranešimai

PAJIEŠKAU Juozapo Grakauskio. 
Jis gyveno Gary, Ind. prie 26tos ir 
Van Buren. Leidau jam kelis laiš
kus, bet visi sugrįžo. Norėčiau, kad 
jis atsišauktų, pr kas apie jį man 
praneštų.

ST. VITKAUSKIS, 
Jackhorn, Ky.

PAJIEŠKAU Antano Vertelio, pir
miau gyveno Cleveland, Ohio. Paei
na iš Dimaičių kaimo, turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinot apie jį pranešti man.

SOFIJA SIRUTAITĖ
2907 So. Emerald Avė., Chicago, Iii.

Iš

atei-

Mažai balsavo.

George Human, 17 m., suims 
turtuolio, vakar važiuodamas 

pro stovinti gatvekarį, automo
biliu užgavo dvi-mergaites. Jis 
iššoko iš automobilio ir padavė 
sužcjstomsioms korteles neva 

su savo vardu, nes jis buk sku
binasi ir bandė nuvažiuoti. Bet 
policija jį sulaikė. Paduotosios 
kortelės buvo visai ne jo, o pa
prasto sankrovos klerko. Jį pa 
leista tėvui užstačius kaucijų.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m„.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prcridentas

1526 So 4<Jth Ct., Cicero, 111. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 
Telefonas Van Burcn 3005 

Stop. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvienų mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi biit priduoti Redakcijai iš- 
vakuro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojau! 
numeryj.

PAJIEŠKAU Juozo Povilaikos ir 
Motiejaus SukcviČiaus. Jie gyveno 
\Vilkes-Barre, Pa. Paeina iš Alvyto, 
Vilkaviškio paveito.

PLIUŠAS POVILAIKA 
604 Oakiand Avė., ‘ Peoria, III.

759,179 užsiregistravusių 
Chicagoje balsuotojų, pereitų 
utarninkų aldermanų rinkimuo
se dalyvavo vos tik trečdalis jų 
—viso 263,433 žmonės—195,- 
817 vyrų ir 67,616 moterų.

W. G. Case, 1357 W. Harri- 
sDn St. buvo prisirengęs. Jis 
visuomet nešiojosi revolverį ir 
tik laukė, kada jį užpuls plėši
kai, o jis jau jiems parodysiųs. 
Vakar jis ir sulaukė to. Jį už
puolė plėšikai ir jis siekėsi savo 
revolverio, kaip vienas jų ra
miai patėmijo: “A, nedaryk tų

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 Ę.Kensington Av, Kensington.Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grlgula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. Statę St., Roseland. III.

18 ir Union gatvių kolionijos ati
dai — L. L. Paskolos Vietinio Ko
miteto susirinkimas ivyks ketverge, 
vasario 26 d., 8 vai. vak. I). žemai
čio svet. prie 18 ir Union gatvių. Vi
si užsirašiusieji L. L. P. bonų turi 
būtinai atsilankyti. Taipgi valdy
bos visų vietinių draugijų kviečia
ma atsilankyti. Bus duotas rapor
tas iš pereito veikimo Komiteto ir 
bus aptariami pienai tolimesniam 
veikimui.
— L L. Paskolos Vietinis Komitetas.

PAJIEŠKAU tikro brolio Kazimiero 
Pundino, Raseinių pavieto, Kftižių 
parapijos, Karižnų sodos. Gavau 
laiškų iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
jj žino malonėkite pranešti ma .n

BARBORA ŽUKAUSKIENĖ
1060 McLaughlin St., Bridgeville, Pa.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS netamsus kamba

rys — vyrui su valgiu ar be valgio, 
prie laisvu žmonių; apygardoj 18-tos 
gatvės arba Wcstsaidės. Teiksitės 
pranešti antrašu: “Naujienų“

Maistas brangsta.

pa-

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
N0W UISTCN 

D0 T LOOK 
čMARMOVG?

“Fair price” komitetas

Binghamton, N. Y., Aušras choro 
susirinkimas įvyks nedėlioję, vasa
rio 29, 2 vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, 267 Cfinton St. Nariai malo
nėkite atsilankyti nes yra svarbių 
dalykų aptarimui.

— Sekr. B. Zmitriutė.

REIKIA švaraus kambario Brid- 
geporto apiclinkėjc; atsišaukite grei
tai, kreiptis i Bridgeport Garagc.

• 3207-9 So. Halsted St., Chicago, 
Tol. Boulevard 261.
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TRIS VMR I5CAUSIN& 
LITTLE P0^TO60l 
OOT ON STRIKE.’ ;

X SHOULp ŠA'/ 
S0! you 
COULD ČHARM 
Ą SMAKE.*

OH BV THf WAV JULIUS, 
W VA HEAR ABOVT <EM
RAISIN' THE PRICE
OF HOLV 

SMOKES1
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, J IEŠKO DARBO

NAUJIENOS, Chicago • Ketvergas, Vasario 26, 1920
REIKIA DARBININKŲ, R E I K IA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

P AJ IEŠKAU darbo bučernėje ir 
grocernėje ;esu tlirbes tame amate 
tris metus ;t tiriu paliudijimus išti
kimumo; vartotų 4 kalbas.

P. PETKUS, 
509 — 24th Avė., Mihvaukee, AVis.

MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ
■.a1.1, irise!
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
III I —

VYRŲ
vwmvw<

REIKIA DARBININKŲ
J1M..........■LLĮ_ai’JLJLX,'■ '!■--—j-sss-sssr-?

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGAITĖS 
metų arba senesnes 

Geros darbo sųlygos. 
Crera mokestis.

Kreipties

LOOSE VVILES BUSCUIT CO. 
37th St. ir Ashland Avė. '

Reikia darbiniku
*T

16
PALM BEACH APSIAUSTŲ

SIUVYKLA Budavojirtio 

darbui.

REIKIA 
MECHANIKŲ

REIKIA patyrusio Cabinet meike- 
rio (on Cedar Chests). Nuolat dar
bas. Gera mokestis.
THE ROOS MANUFACTURING CO. 

1051 W. 16th Street
3 blokai j vakarus nuo Halsted SI.

REIKIA
APSIAUSTŲ 
SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ.

REIKIA moteriškų ir mergaičių 
dribyklos darbui. Gera mokestis.

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

Tri merių
Tailorių
Ali around operatorių
Pocket meikerių
Operatorių

Agščiausiu mokestis.

Western
Electric

Finišerių prie vyriškų 
gerų apsiaustų. 
Mes mokame nugriausią 
mokestį mieste.
93*/2C už apsiaustų 
109c už burnosų.
Nuolat darbas per du 
metus.

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

108 N. Jefferson St. ,'

REIKIA moteriškų sortavi- 
mui skudurų. Gera mokestis ir 
bonus.

GINSBERG and ALTER 
2707 Roosevelt Road.

SCHEYER AND COMPANY, 
412 So. Wells St, 

lOth floor.

MERGAIČIŲ valymo darbui 
kelinių dirbykloje.
GRANERT & ROTHSGHILD,

2422 So. Crawford Avė.

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

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

KL1NG BROTHERS.
2035 Charlston St.

REIKIA mergaičių arba 
terų abelnam namų ruošos 
darbui. Gera mokestis.

Kreipties
3436 Douglas Blvd.

ino-

JAUNŲ mergaičių ir mote
riškų, Virš 18 metų amžiaus; 
lengvam darbiu dirbykloj. Ma
lonios sąlygos. $16 savaitėje 
pradžiai. Nereikalingas patyri
mas. Kreipties tuoj.

OLSON RUG CO., 
1508 Weet Monroe Street

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinėjimui. 
Taipgi mergaičių mokint ies. 
Augštos mokesty* mokama.

C. O. 0WEN & COMPANY, 
1060 W. Van Buren St. 3rd floor

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

MERGAITES IR MOTERS 
PRATUSIOS SU ADATA 

DIRBTI. GERA MOKESTIS 
SAVAITĖMIS ARBA
UŽDĄ VU. PRISlUVINfcJIMU 
LABE3UŲ PRIE VYRIŠKŲ 
AUGŠTOS RŪŠIES 
APSIAUSTŲ.

VYRU.
I Mašinistų ir pagelbininkų, 45 iki 
75c valandai.-) 2-jų oilerių, 2 vač-

I nionų; 3 inspektorių mašinų dirbyk
loje; nereikalingas patyrimas. En- 
ginieriaus pagelbininkų; operatorių 
prie driliaus, punch presų; 2-jų vy
rų prie pasažierinio elevatoriaus; 
steam fiterių ir pagelbininkų; jn- 
nitoriaus su pačia prie teatro; kal
vių ir pagelbininkų; dailydžių $36— 
8 valandos — viduje, nuolat darbas; 
firemonų ir pagelbininkų $30—$36 
savaitei.

MOTERIŠKU.
Dirbyklai moteriškų dienos ar 

dalies savaitės darbas: Taip-gi mo- 
l “riškų tnunpų valandų darbams 
kaip tai:

Nuo 6 vakare 19 nakties.
Nuo 8:30 vak. iki 3:30 nakties.
Nuo 4 vak. iki 1 nakties.
Nibo 3 Vakare iki 1:30 nakties. 
Nuo 5:30 vakare iki 11 nakties 
Nuo 6:30 vakare iki 12 nakties 
Nuo 7 ryto iki 12 (dienos.
Nuo 2:30 po pietų ‘‘iki 5 vakare. 
Nuo 10:30 ryto iki 2:30 po pietų. 
Nuo 5:30 vakaro iki 11:30 nakties 
Nuo 12 dienos iki 4 vakare. 
Nuo 6 vakaro iki 11 nakties. 
Nuo 4 vakaro iki 8 vakaro.

Janitorės $18.75
2 ofiso valytojų nuo 7 vakare 

iki 3 ryto.
SOUTH i»ARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

I." " ■ a 2..,........ Į-Į'JĮ.

REIKIA DARBININKU 
i-J

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

2849 W. Lake Street .
* ............. • • ............................. ....-

Rėl KALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas. •

Kreipkitės
6222 So. Harper Avė.

KURIEMS TINKA 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGOJE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE.

. PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PASIMAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKŲ; PATYRUSIŲ 
SU PIELYčIA PRIE, 
SMULKIŲ DARBŲ. 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVŲ BENČIAUS 
DARBŲ.

UNION SPECIAL MACH1NE 
COMPANY, 

311 WEST AUSTIN

REIKIA patyruso barberio. Ge
ras ir nuolat darbas geram vyrui. 
Atsišaukit tuojau.

J. GRIGONIS, 
2050 W. Colter St., Chicago, 111.

REIKIA geležies atmatų sortuoto- 
{ų ir truckerių. Gera mokestis mo- 
;ama. Klausti Mr. ROTH 

LOEWENTHAL CO.,
947 W. 20th St., Chicago, III.

REIKALINGAS kraiučius prie nau 
jo ir seno darbo. Pastovus darbas 
geru vieta ir geras užmokestis. At
sišaukit tuojaus.

GEORGE KISHKIS, 
4920 Baring Avė., E. Chicago, Ind.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI: Bučernė ir groscr- 

nė, lietuvių apgyvento) vietoj. Kas 
Įdomauja tokiu bizniu — malonės 
kreipties į

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

AVĖ.

Off presserio prie apsiaustų.

Vieno gero patyrusio operato- 
raus prie apsiaustų.

Bu t ton scwerio prie apsiaustų.

PROGRESS TAILORING CO 
101-163 W. HnrrteonSt 
7th floor.

REIKIA DARBININKŲ

70 centų valandai prie Wright- 
wood ir Hcrmitage Avenues.

GERHARDT F, MEYNE

reikia ;
25

VYRŲ DARBUI prie Mallea- 
ble Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas Hegeryvtisch; vyrų 

patyrusių mouldingus ir core- 
ius daryti, bet čia yra gera pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
moldfcrystčs. amato.

EXTRA PIGUMAS GROJAMU 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON • " 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA —’AVurlitzer Play- 
er—Piano; — Pigiai, tur būti par
duotas šią savaitę.

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

WESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO. 

1361h St. ir Branion Avė. 
Hegerofech, Chicago, III.

PARSIDUODA barzdaskutykla ar
ba Barter Shop pirmos klėsos, 3 
krėslai. Biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Apgyventa visokių tautų, ge
roj vietoj.

A. 1). D.,
4934% S. Ashland Av.^ Chicago, Ilk

PARSIDUODA pigiai 2 geri kuk- 
nios angliniai pečiai ir dvi geros di
delės paduškos ir 2 geri gramafo- 
nai, vienas Victrolas o kitas Colum- 
bia. Kam tie minėti dalykai guli bu 
ti sugadnus, tai meldžiu trumpu lai
ku atsišaukti šiuo adresu:

JOE ANDROU
453 W. 24, St. ąrti Ganai St. City,

i.f'

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

FINISERIŲ
POCKET MEIKERIŲ 
BUTTON SEEMERIŲ 
FLAP MEIKERIŲ 
EDGE BUSTERIŲ 
BOSTUN MEIKERIŲ 
CORNER MEIKERIŲ 
JOINERIŲ

KREIPTIES

Alfred Decker
& Cohn

M—RV1 •
REIKALINGAS geras Ii- 

notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ofisą.

DARBININKŲ
Mokestis 44 centai < 
per valandą

i
RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

PARSIDUODA geležų ir malevos 
krautuvė. Priežastis — mirtis vyro. 
Lietuvių apgyveni g; vietoj, pigiau
sia kaina kaip galima. Norinti ge
ros progos, i’hijiiukitc.

4537 S. Wood Si.
Phpnę Yanls 3850

'RAKANDAI

KREIPTIES

Alfred Decker
& Cohn

EMPLOYMENT DEPT.

S. W. Cor. Franklin ir 
Van Buren Sts.

KEIKIA mergaičių ir moterų prie 
spėka siuvamu mašinų darbui ant 
flanelės. Penkios dienos savaitėje; 
$15 j savaitę pradžiai. Greitai pa
keliama. Kreipties: '

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

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

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

REIKIA — Tvirta moteris prigel- 
bčti plovimo darbe plovykloje; 815 
savaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa
vaitėje. •
MUNGER’S WEST SIDE LAUDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

MERGAIČIŲ REIKIA — tuoj; 
patyrusių rankom siūti. ,Mokama 

gerai laike mokinimosi.
STANDARD UMBRELLA CO.

702 West 12th St., Room 301

EMPLOYMENT DEPT.

S. W. Cor. Franklin ir 

Van Buren Sts.

REIKIA kambario dviem moto- 
rčm su išivga, kad virykloje butų 
gulima pasigaminti sau valgyti. 
Atsišaukite tuoj i Naujienas po 
No. 5.

REIKIA
Patvriusio’ presserio 
prie plaunamų rūbų 
ir baltiniu. Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

WABK FABRIG CX>.
508 So, Wabash Avė.

2nd floor. s

KAMBARINIU
Gera mokestis; kambaris ir 
valgis. Kreipties prie 
housekeeper

LAKOTA HOTEL 
3001 Michigan Avė.

REIKIA-
Operatorių prie siuvamų mašinų.
Lengvas, svarus darbos su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co. 

1315 So. Wabaah

REIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų.
Lengvas, Švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabash

REIKIA
Operatorių*prie siuvamų mašinų.
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabaah

REIKIA
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

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

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
43374343 Avė.

. t

NAMAI-ŽEME
v LIETUVIŲ ATIDAI.

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikras būdas likti neprigul- 
mingu ir būti sau bosu — yra 
turėti farmą. Mes galime pada
ryti galimu kiekvieną lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vieną 
musų 40 akrų farmą YVisconsi-
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. PasekmingJ lietuviai far- 

meriai, kurie farmerfauja se
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.
3ANBORN and COMPANY, 

Savininkai.
Dept. L. Eagle River, Wisconsin 

arba 908 Peoples Gas Bldg., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
augščių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 VVallace St. Rendos 
neša 15% už įdėtus pinigus. Savi
ninkas negyveną mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
HEISS, Ž24 — Fifth St., Aurora, III. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymą.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadŽius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių ap^yventoj 
vietoj. Randos neša $83.00 į mėne
si. Parduoda už $4000 ir daugiau.

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

TURĖK savo locną namą. Prisiųsk 
man savo vardą ir adresą ir pave
lyk pasakyti jums mano vietą. Pa
šauk telefonu Stcvvart 7851

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

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., McKinley 3543

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

SAMPLE PASTERIAI 
Ateikite darban tuojau 

25 moters
1 Laikinam darbui — Patyrimas 

nereikajingas.
BART SCHAFFNER & MARK 

823 So. Tripp AvenuĄ 
Corner of Arthington 

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

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

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

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

■ • -fr V 1 - '

REIKIA — 5000 darbininkų prie 
cukrl uių t> ii rok ų NTic-hiK«ii vnl-stijo- 
je. Mes mokame $30.00 už akrų; 
dykai gyvenimui butas pravažiavi
mas ir parvežimas baldų bei rakan
dų iš gyvenamos vietos. Darbas 

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

jūsų šeimynai. Mokama pinigais 
tuoj, kaip darbas 
kitę musų agentus 
vietoje:
1954

i j v aaui iu ./v. 
1722 W. Chicago Avė.,, 11 Nedžlios 

1131

620 Bunker St. l’vgl. Nedalioj po 
pietų, Vasario 29.

2441 W. 22nd St. 2-se Nekėlioj pų 
pietų, Vasario 29. ♦

1114 W. 18th St.. Suba*o|e Vasario

padaroma. Maty- 
paskirtu laiku ir

luirrabee St
ryta, Vasario 29.

rytą, Vasario 29.
W. Chicago Avė., 2-se Neda
lioj po pietų Vasario 29.

9:30 Nedėlios

pietų, Vasario 29.

pietų, Vasario 29.

28 ir Nedėlioję, Vasario 29 d. 
visą djeną .

469 Vernon Avė. East Chicago, 
kiekvieną dieną.

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

SAGINAW, MICH.

REIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaikų didbti 
dešrų dirbtuvėje.

HETZEL and COMPĄNY
1749 LarraJbee St.

Nuolat darbais.

Kreiptieji
Samdos ofiaan

STEWART WARNER CORP.
1828 Diversey Parkway

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

darbą už $1.30 ir $5.00 j dieną, 
tai kreipkite >

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAŪ CO.

-

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

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

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 86c j valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 i 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

REIKIA

Off Presaerių 
prie brangių apsiaustų 
Nuolat dariMMt. 
Malonios sąlygos. 
Šviesi siuvykla.

KREIPTIES 
7th floor
844 West Adams St.

i ' ' ---------------------
SCHOENBRUM & COMPANY

: . ■ 1

Second bristerlų
Off presserių
Top collar meikerių - 
Pocket meikerių 
Undler collar meikerių 
Šilk ftteing beisterių 
Front shaperių 
Joinerių ant kotų.

KREIPTIES

Alfred Decker
t

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

96 W. Washington St., 
Randolph 3543-Phone-Central 2578

22 metui toj pačioj vietoj

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
pagyvenimų, pardavimo priežastis 
— savininkas eina j biznį.

Kreipkitės
3137 Lowe Avė.

MOKYKLOS

Cohnj • v ’

EMPLOYMENT DEPT.

S. W. Cor. Franklin ir 
Van Buren Sts.

TIKTA! SI MfiNESL
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

281C W. Harrison St.
\tdaTa nuo 9 ryto iki 9 vakk Ne 

dėliomis nuo 1O iki 4 vai.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

REIKIA
Aceteylene Torch operatorių.
Nuolat darbas; gera mokestis.

Kreipties:
LEOPOLD COHEN IRON CO., 

31 st ir Hornan Avė.
——"■r ’     1    r——r— —— 

DARBININKAI 
REIKIA 

STANDARD 
GALVANIZING 

COMPANY.
2619 W. Van Buren Street.

.REIKALINGAS — antrarankis 
duonkepis — gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.
8651. Baltimore Avė.,

Telephone: So. Chicago 1194.
4 inw ięi ■■■

REIKIA blekorių, gerų dar
bininkų.

GLOBĖ TIN .SHOP 
824 W. 36th Street.

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

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

714 W. 30th Street

PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 
8 mėnesiai vartoti, beveik nauji. 
Parsiduoda iš priežasties mirties 
mano moteries. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite):

LEONAS STANČIKAS,
3215 So. Wallace St., 2rų lubų

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos "varomos elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio Iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnteka. Vedėjas 

uo N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake StH ant 4-tų lubų.

NAMALŽEMS

.REIKIA Fpreinano apsiaustų, siu
vyklai North West Sidėje prie di
delės drapanų firmos. Puiki proga 
atsakančiam vyrui. Suteik visas 
teisingai smulkmenas, liečiančias 
asmens. Rašyk: Naujienos No. 46.

PARDAVIMUI — 3218 Nor
mai Avė. Nepaprdslas pigumas; 
dviejų augštų namas, muro pa
matai ir 4 kambarių plytų na- 
(mdlis užpakalyje; Visa dšnuo- 
niuota už 53.00 rendos į mč- 
luesį. Kaina tik $4,200.00. Maty
ti Mr. FEENEY. 603 W. 31st

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

S. Halsted, 24$7 W. Madiaaa. 
18*0 N. Welte 8L

137 Mokyklos Jungt. ValaUlose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosljimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment De&igning
Street, Chicago, III. Suite 611. 74 W. Washington Street.

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

...................■!........1................................. 1 --- ------------

REIKIA PARDAVIKO pardavinėji 
mui gatavai pasiutų apsiaustų senai 
įsteigto! rubsiuvvkloj. Algcxs $25 
savaitėj Ir nuošimtis. Vikrus vy-

ŽINOK KĄ PERKI! Egzaminuojam žemių Dokumentus, Pa- Aiivvrik (Jarom AbstrnktuSj Atrnndam vi9as KHu.
tis, Apsvarstom Namų, Farmų ir žemių teisingas Prekes, ir duodam 
atsakančias rodos apie jų tikras Vertybes. Pirmiau kol pirksi kokia 
Nuosavybę, Gauk, didei reikalingas Informacijas, ir, Žinok Ką Perki! 
Taipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemes, Farmas 
ir Namus po visus Amerikos kraštus. Reikalo, Ateik ar Rašyk į 
FEDERAL BOND & LANI^0MPAW^3 W. 18th Street, Chicogo.


