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True translation filed with the post-master at Chicago, UI. March 2, 1920 
us reąuired b) the act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė 
Stavropolį

SUKILIMAI JAPONIJOJE
• / „........

Francijos geležinkeliečių 
streikas užsibaigė

True trnnslatlon filed wlth the post-į buvo nusitarusi [vakar] mobi- 
. i, vmJ ir Stll—
tyti juos prie darbo kaipo ka
reivius. Bet kada samdytojai 
sutiko užbaigti ginčą arbitraci- 
ją, tai nacionalė darbininkų są
jungų federacija atšaukė strei
ką; [Tūlos žinios sako, kad ji 
tebijojusi valdžios nusitarimo 
mobilizuoti streikininkus].

Prieš pat atšauksiant streikų 
buvo areštuoti penki geležin- 

I kcliečių darbuotojai. Darbinin
kų atstovai dabar reikalauja, 
kad areštuotieji tuoj butų 
liuosuoti. .

master at Chicago, 111. March 2, 1920 ljruofi unlr/inkeliečius as reąuired by the act of Oct. 6.1917 I l,z“ .1 '< ZinKt ueuuj
BOLŠEVIKAI PAfiMfi 

STAVROPOLĮ.

Paėmė po atkaklaus mūšio.

LONDONAS, kovo 1.—Pasak 
bolševikų pranešimo, kuris čia

dienį ]X) atkaklaus mūšio bol
ševikų kariuomenė Įjaėmė Stav 
ropolį, Stavropolio gubernijos 
sostinę, esančią į šiaurę nuo 
Kaukazo.

[Stavropolis randasi 147 my 
lias į rytus nuo Ekaterinodaro. 
Gyventojų turi apie 50,000].

True translation filed with the post- 
mafiter at Chicago, III. March 2, 1920 
us reąuired by tbe act of Oct. 6,1917

SUKILIMAI JAPONIJOJ.

Japonijos kareiviai prisidėję 
prie bolševikų.

LONDONAS, ’kovo 1—Pa
sak Daily Mail, Japonijoj kilo 
ytin rimti darbininkų sukili
mai. Laikraštis sakosi neži
nąs kaip valdžiai iki šiol pavy
ko dalykų padėtį sutvarkyti, 
bet sako, kad sukilimai sekė po 
nesenai paskelbto raporto apie 
vieno Japonijos kariuomenės 
būrio, Siberijoj, prisidėjimą 
prie * bolševikų. Tatai iššaukė 
didelio sujudimo.

FRANCUOS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS UŽSI

BAIGĖ.

Užsibaigė susitaikymu; valdžia 
buvo nusitarus mobilizuoti 

streikininkus.

PARYŽIUS, kovo 2.—Didy- 
sai Fra nei jos geležinkeliečių
streikas vakar užsibaigė. Sam
dytojai, kurie pradžioj griežtai 
buvo nusistatę besitarti su dar 

. bininkais, galų gale sutiko, kad 
kilusieji nesusipratimai butų

da nacionalė darbininkų sąjun
gų federacija atšaukė streiką, 
šiandie geležinkeliai jau vaig- 
što.

Streikas, kaip žinia, kilo pra
eitą savaitę, kada buvo suspen 
duotas vienas geležinkelietis 
Campanaud užtai, kad jisai 
drįso dalyvauti viename darbi
ninkų susirinkime negavęs tam 
specialiu leidimo. Metę darbą 
darbininkai pareikalavo atmai
nyti patvarkymą, kuris leidžia 
samdytojams spenduoti darbi
ninkus, ir vėliau—didesnių al- 
gij. Belo, buvo skelbiama, kad darbininkai buk. reikalavę na- 
cionalizuoti geležinkelius. Vė
liau tatai buvo užginčyta. Tai
gi darbininkų ir samdytojų at
stovai dabar turės tartis tik dėl 
dviejų pirmųjų klausimų.

Kilęs streikas buvo iššaukęs 
dideliausio sujudimo. Komu
nikacija buvo suparalyžuota ir 
Paryžiui ėmė stokoti kuro ir 
maisto. Beto, jisai grūmojo 
pavirsti visuotinu visų Franci- 
jos industrijų darbininkų strei
ku. O tai dėlto”, kad valdžia

'SI

pa-

SERBIJOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖS.

BELGRADAS, kovo 2.- Vi
soje šalyje nepaprastai siaučia 
šiltinės. Šimtai žmonių jau 
mirę. Amerikos Raudonasai 
Kryžius kovoja su besiplėtojau 
čia epidemija.

SMAUGIA DARBININKŲ 
ORGANIZACIJAS.

SARAGOSSA, [Ispanijoj], k. 
2j— G uberna toriaus paliepimu 

čia uždaryta vietos darbininkų 
sąjungos raštinė ir areštuota ke 
liatas darbuotojų. Mat, kažin- 
kas vienoj ponijos valgykloj 
padėjo bombą. Delei to dabar 
esą kalti organizuotieji darbi
ninkai. i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917

LENKIJOS APETITAI
Reikalauja $7,875,000,000 

atlyginimo.
KOPENHAGEN, kovo L— 

National Tidende sužinojo, kad 
Lenkija savo taikos sąlygose so 
vietų Rusijai reikalauja idant 
jai butų atlyginta 31,500,000,- 
000 markių arba $7,875,000,000 
—skaitant šios šalies pinigais.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.
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True translMtion filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917

Kėsinosi nužudyt Anglijos 
ambasadoriy.

LONDONAS, kovo 1.—Iš ti
krų šaltinių sužinota, kad Hel- 
singforse, Finlendijoj, buvo su 
(rengta, .nesėkmingas pasikėsi-

Anglijos ambasadorių Finlen- 
dijoj. Miesto rinkoje į jį bu
vo paleista kelintas šūvių, bet

Nė vienas delei to neareštuo
tas. Kėsinimosi priežastįs dar 
nepatirta.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reąuired by uic act of Oct. 6,1917

NENORI ŠELPT KAIZERĮ.

Socialistai reikalauja konfis- 
kuot jo nuosavybes.

BERLINAS, kovo 1.—Berli- 
no apskrities socialistų susirin
kimas vakar naktį užprotesta-

moj sumanymą šelpti buvusį 
Vokietijos imperatorių Wilhel- 
iną, kuris neteko savo sosto. 
Kaip vienu balsu užgirta rezo
liucija^ reikalaujanti konfis- j 
kuoti visas buvusios valdžios 
[kaizerio] nuosavybes. Susirin 
kiine dalyvavo ir keli ministe- 
rių kabineto nariai. Reikšta 
pagrūmojimo, būtent; jeigu ši
tą landtago pasiūlymą užgirs ir 
buržuazinės partijos, Sociali
stai tuomet pasitrauksią nuo 
valdžios vairo. - ,

True trnnslatlon tlled with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as i

First Ltthuanian Daily t n A mene
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VALDŽIA PRALAIMĖJO
Augščiausias teisman atsisako 

likviduoti plieno trustą.

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

True trnnslatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2. 1920 
as reąuired by tne act of Oct. o, 1917

Turkai paskerdė 16,000
GENERALIS STREIKAS 

MILANE.
Atsisakė dėtis prie “trečiojo 

Internacionalo. gyventoją. Policija nušovė du darbininku.

Jo-
Stėel 
susi-

WASHTNGTON, kovo 
Federalė valdžia prakišo, 
sios užvesta prieš United 
korporaciją ir kitas su ja
rišusias plieno kompanijas by
la pralaimėta. Jungtinių Val
stijų augščiausias teismas va
kar atsisakė išpildyti valdžios 
reikalavimą likvidiioti-panai- 

! kinti plieno trustą. Savo rei
kalavimą valdžia rėme vadina
muoju prieš trustiniu Sherma- 
no įstatymu. Bef augščiausias 
teismas —keturiais balsais prieš 
tris—pareiškė, kad trustai
esą galimi, suprantama, ta są
lyga, jeigu jie nekenkia vald
žiai ir visuomenei.

Atmesdamas valdžios reikala
vimą augščiausias teismas te
Čiaus valdžiai pripažino teisės 
dar kartą atiduoti visą reikalą 
teismui, jeigu pasirodys, kad 
Irusio gyvavimas neša ne nau
dos, o žalos.

PARYŽIUS, kovo 2.—Fran- 
cijos socialistų partijos suva
žiavimas Strasburge po ilgų 
diskusijų didžiuma balsų nuta
rė nusidėti prie “trečiojo” 

•[Maskvos] Internacionalo. Kar 
tu nutarta stovėti nuošaliai ir 
nuo antrojo Internacionalo. Vie 
toj to suvažiavimas didžiuma 
balsų užgyrė Jean Longueto 
[Markso dukters sunaus] pa
siūlymą šaukti internacionalį 
socialistų kongresą Genevoj, 
Šveicarijoj. • Tatai busią pada
ryta kaip galima greičiau.

l^rieš dejimasi prie “trečio
jo” Internacionalo ypač griež
tai buvo nusistatęs Longuet. Jį 
rėmęs ir Pierre Renaudel. Ži
nių agentūros tečiaus per dvi 
dieni skelbė, kad Francijos so
cialistai “kurni ir dūšia atsida
vę Leninui.”

1.—Ex- 
iš Grai 
šiandie 

kad po to,*

IX)NDONAS, kovo 
cbange Telegraph žinia 
kijos sostinės Atėnų 
oficialiai praneša,
kaip franeuzų kariuomenė ap
leidus Marash’ą, Cilicijoj, tur
kų gaujos ten paskerdusios še- 
šioliką tūkstančių gyventojų.

Pranešimas, kurį nesenai ga
vo Armėnijos delegacija Lon
done, tečąius sako, kad skai
čius užmuštųjų armėnų siekiąs 
20,000.

BALTIEJI STREIKLAUŽOS 
AFRIKOJ.

MILANAS, kovo L-—Vidur
nakty čia tapo paskelbta visuo
tinas streikas. Visos dirbtuves, 
ir gatvekarių vaigščiojimas su
stojo. Tai protestas prieš bru-

kar čia buvo surengę didelį su
sirinkimą paliuosuotieji iš ka
riuomenės žmonės. Policija 
įsimaišė ir kilo suįnitės. Pa
sekmėj, du darbininkai mirti
nai pašauti: Abudu tuoj jųirė.

PASIGROBĖ PABALTIJOS 
PIRKLYBĄ.

Keturi negrai nušauti, 
35 sužeisti.

Anglui paėmė Lietuvos 
miškus ir linų pirklybą.

GAL KILS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS.

j Prezidento atsakymu darbinin- 
kai nepatenkinti; kompanijos 
ryžasi grąžint “senus gerus” 

laikus.

WASHINGTON, kovo
Kartu su pavedimu geležinkeT 
lių į kompanijų, rankas geležin
keliečių streiko klausimas ir 
vėl stoja pirmon vieton. Gele-

2.—?

ŠEŠI TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
NETEKO DARBO.

Kompanija ryžasi pasmaugti 
uniją.

ister at Chicago, III. March 2, 1920 
reąuired by the act of Oct. 6.1917 i

LENKIJA NORI GAUT į
$50,000,000 PASKOLOS.

VVASHJNOTON, kovo 1.— 
Lenkų legacija šiandie paskel
bė, kad tarybos delei naujos 
penkiasdešimts milionų dolerių 
paskolos Jungtinėse Valstijose, 
jau esančios užbaigtos. Pasko
los reikalus vesianti Industrial 
Trading korporacija, New Yor- 

‘ ke.

True translation filed wttb the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
n reųuired by tne act of Oct. 6,1917

LENINAS BAUDŽIA 
REDAKTORIUS.

LONDONAS, vas. 29.—Ex- 
change Telegraph žinių agen
tūra iš Berlino praneša, kad 
Rusijos bolševikai uždarę ke
lintą laikraščių; uždarę, kadan 
gi jie kaltinę Išminą ir Trockį,’ 
prisiėmusiu gen. Briusilovo 

pagalbą “vardan proletariato 
diktatūros” arba “naujo cariz
mo įkūrimui.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 2, 1920 
as reąuired by Ine act of Oct. 6,1917

IŠVAIKR AZIJOS

SUKILĖLIUS.

Užmušo 120 puolikų Kurame.

LONDONAS, kovo L—Gau
ta čia iš Indijos žinia, datuota 
vasario 26 dieną, sako, kad 
Truis ir Kuramo milicija Ku
rame [Afganistane] išvaikė 

Mangai ir Zadran genčių gau
ją, kuri ten puolusi miliciją. 
Puolikai neteko 120 vyrų, ku
rio buvo užmušti milicijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 2, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALŲ-SLAVŲ TARYBOS 
NEPAVYKO.

LONDONAS, kovo 1.—Tary
bos tarp Italijos premiero Nitti 
ir Jugo-Slavijos užsienio reika
lu ministcrio Paticho šiandie 
staiga užsibaigė. Nebesitikima, 
kad jos butų atnaujintos—bent 
šią savaitę.

Adrijos pakraščių klausimas 
tuo bildu lieka atidėtas, ir aiš
kiai nusimanoma, kad jisai ne
bus išrištas kol vyriausioji ta
ryba savo posėdžius laikys Lon 
done. Tatai, tur būt, bus pada
ryta, kada taikos konferencija 
susirinks Romoje—apie pabai
gą kovo mėnesio.

dai, kaip šiandie patirta, stro
piai rengiasi prie labui galinio 
streiko. Visur girdėt nepasi
tenkinimo. Ypač nepasitenki
nama prezidento Wilsono atsa
kymu. Tasai atsakymas yra 
toks, kad geležinkeliečiams, ga
li būt, prisieis dar palaukti. O 
laukti jie ir nebenorį ir nebe
galį. Tnli geležinkeliečiai te
galiną tik po $2.25 dienai. To
kia alga pragyventi stačiai ne
galima. Bet to neveizint, kom
panijos jau pienuojančios su
gražinti “senus gerus laikus” 
—sąlygas, kųjcios buvo prieš 
karę. Tai reikštų, kad darbi
ninkams prisieitų dirbti ilges
nes valandas negu kad jie dir
ba dabar ir gauti dabartines ar 
dar mažesnes algas.

Vakar gauta iš Detroito ži
nia sako, kad Brotherhood of 
Maintenance of Way preziden
tas, Aliau E. Barker, rengiasi 
įteikti naują ultimatumą—šį 
kartų samdytojams. Tas ulti
matumas busiąs toks: “Išpildy- 
kite musų reikalavimus arba 

mes streikuosime.” Toji broli
ja sudaro vieną penktą dalį visų 
geležinkeliečių, būtent: 400,000. 
Jeigu josios nariai nutarsią 
mesti darbą, tai nėsą abejonės, 
kad juos paseks ir kitų broli
jos nariai.

BALT1MORE, kovo 2.—Bal- 
timore Dry Docks and Ship- 
building kompanija būtinai ry- 
^asi Įpasmaugti savo darbinin
kų uniją. Kelios savaitės atgal 
kompanija įsakė foremanains 1 
išstoti iš unijos^ o to nepada
rius—jie neteksią darbo. Dar
bininkai užprotestavo. Pro
testas atmesta. Tada 2,500 dar
bininkų mete darbą. Delei to 
neteko darbo dar 3,500 darbi
ninkų, nes pirmiemsiems {išė
jus ir jiems nebebuvo kas veik
ti.

Streikas kol kas einąs sėk
mingai. Iki šiol kompanija pa- 
jiegusi susimedžioti tik 500

LONDONAS, kovo 2.—Joha- 
nesburge, pietinėj Afrikoj, kiek 
laiko atgal kilo aukso rudos 
kasėjų-negrų streikas. Kompa
nija .tuoj suverbavo būrį balte 
veidžių ir nuvežė juos į kasy
klas. Negrai streikininkai an- 
dais bandė pastoti jiems kelią. 
Kariuomenė ir policija atsakė 
šūviais. Keturi negrai nušau
ti, o trįs dešimts penki sunkiau 
ar lengviau sužeisti. Sužeista 
šeši baltveidžiai.

PENKI TŪKSTANČIAI 
ANGLIAKASIŲ NETEKO 

DARBO.

Stokoja” vagonu.

ir

BUTLER, Pa., kovo 2.- But- 
ler-Mercer kasyklų 'apskrity 
penki tūkstančiai angliakasių 
neteko darbo. Kompanijos, at- 
statydamos darbininkus, trunv 
pai pa reišk ilsios: “Rasi kada 
nors mes jus gražinsime, bet 
dabar—stokoja Ikarų.” Darbi
ninkai teČiaus laukti nelinkę, ir 
važiuoja jieškotųs darbo kitur.

PO GILTINĖS DALGIU.

GENEVA, kovo 2.—Gauta 
Viennos žinia rodo, kad kadai
se pertekusio] ir smagioj Au
strijos sostinėj dabar giltinė tu 
ri geriausios. rugiapjutes: nuo 

vasario 8 iki 14 d„ taigi begiu 
vienos savaitės,
1,032 žmonės, daugiausia 
kai. Tuo pačiu laiku gimė 
8.

Tai vis bado aukos.

iš

Viennoj mirė 
vai- 
tik

SYDNEY [Australija], kovo 
2.—Jungtinių Valstijų pirkly- 

binis laivas, Davidsan County, 
visiškai sugėdo kely iš Fayala 
į Hampton Roads. Reikalingas 
ūmiem pagalbu®.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PIETINĖJ AMERIKOJ.

NEW YORK, kovo 2. - Ka
belio komunikacija t su Chileį 
Argentina, Paraguay ir Brazi
lija. tapo nutraukta1—bent lai
kinai. Tai delei įvykusio žemės

LAIVAS UžBfiGO ANT
UOLŲ.

63 pasažieriai išgelbėta.

HALIFAX, kovo 2.—Kilus di 
delei pūgai pirklybinis laivas 
Bohemia šiandie netoli Halifax 
prieplaukos užbėgo ant uolų. 
Laivas visiškai sugadintas. 63 
pasažieriai j au‘išgelbėti. Kiti 
dar tebėra ant laivo, bet ir 
Jiems pasiųsta (pagalbos.

■■■■■■■■■■■■■

WISCONSLNO “SLAPIEJI” 
LAIMĖJO.

SUKILIMAS HONDURA’SE 
PLĖTOJASI.

Galės daryti 2’/2 nuoš. alų. Sukilėliai užgriebę daug 
amunicijos.

M1LWAUKEE, Wis„ kovo 2. 
—Federalis teisėjas Greiger va 
kar išnešė prielankų Manito- 
woc Products kompanijai nuo
sprendį, būtent: alus, turįs du 
ir pusę nuošimčių alkoholimis 
negali būt skaitomas svaigina
muoju gėrimu ir todėl leisti
nas.

Kaip greit kongresas pa- 
iskeU>s taiką, kompanija galės 
daryti ir pardavinėti 2VL» nuoš. 
alų- * .

Slapieji tatai skaito esant di
dele pergale. Bet “sausieji” vi
są dalyką žadą perkelti į Wa- 
shingtoną.

SAN SALVADAR, kovo 2.- 
čia gauta žinių, kad sukilimas 
Hondura’so r respublikoj plėto
jasi. Sukilėliai užpuolę kelin
tų miestų ir pasigrobę daugy
bę amunicijos.

BIZN1ERIĄI SKELBIA*
karę: radikalams.

Bandys triuškinti {darbininkų 
organizacijas.

Meudkos banditai užmušo 
amerikietį. Ta

LAREDO, Tex., kovo 2.— 
Čia gauta žinių, kad praeitą su- 
batą Pachuca kaimely, Hidala- 
gos . apskrity Mexikoj, būrys 
banditų užmušę vieną ameri
kietį, tūlą Ray Corcoran, Santa 
Gertrudis Mining kompanijos 
superintendentą. Mexikos valr 

džia jieškanti žudeikų.

ST. LOU1S, Mo., kovo 2.— 
Vakar Čia pradėjo savo “nepa
prastą konvenciją” aštuonioli
kos valstijų fabrikininkal {bei 
pirkliai. * Savo “atstovybes” tu
rinti ir Illinois valstija,
“nepaprasta konvjencija,” kaip 
žinių agentujros skelbia, 
šaukta tik tuo tikslu, kad nu
stačius “bendrą }x>ziciją kovai 
su radikalizmu.” Taigi pažan
giuoju darbininkų judėjimu 
jų organizacijomis.

ORLAIVYSTfiJ.

su-

ir

Pripažino balsavimo teisę 
z moterims.

OKLAHOMA CITY, kovo 2. 
—Oklahomos legislatura 76 bal 
sais prieš keturis užgyrė priedą 
brie ftederalės konstitucijos, su
teikianti balsavimo teisių mo
terims. Reikia dar trijų val
stijų, tada priedas liks įstaty
mu.

PARYŽIUS, kovo 2.—Pran
cūzų orlaivininkas Casale pa
siekė didžiausio greitumo—177 
mylias į valandų.

SUTIKO TARTIS.

PANAMA, kovo 2«r-Strei- 
kuojantįs Panapaos kanalo dar 
bininkai priėmė samdytojų pa
kvietimą išrišti algų klausinį 
ariritracija.

PARYŽIUS, kovo l.-Wa- 
shingtono tylėjimas apie savo 
poziciją linkui Rusijos, daro di
delių nuostoliu Amerikos užru- 
bežiniai pirklybai. Tuo-gi tar
pu Anglijos interesai nepralei
džia mažiausios progos, kad 
tik kaip nors priėjus ir pagrie
bus milžinišką Rusijos marke- 
tą'

Kaip pranešama iš Varšuvos, 
stipri didžiųjų Anglijos intere
sų grupė? padare |>enkiolikos 
metų kontraktą su Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos valdžiomis 
apie naudojimą tų šalių miškų.

Angliška grupe, kurios prie
kyje s’ / National Metai and

pinti ' Js ir linais iš PaiMil 
tijos 18 bet taipjau
Franvij^ipRcf^ą.

Padidino kainas laikraščiams. 
Areštavo žudeikas.

BUDAPEŠT, kovo 2.—Penki 
žudeikos, kurie nužudė vietos 
Socialistų laikraščio redakto
rių, Belą Somogyi, jau areštuo
ti. Visi jie reakotonierio Hor- 
thy’o gaujos nariai.

Sudegė 86 arkliai.

, PITTSBURGH, kovo L- Mc 
Kteešporte, netoli Pittaburgo, 
mulais užsidegė C. J. Noble 
kompanijos arklidė. Sudegė aš- 
tupniiLsdešimts šeši arkliai. 
Nuostolių pridaryta už 30 tūk
stančių dolerių.

Nupirko pačiutei dovanu.

NEW YORK, kovo L—Pa- 
skilbusis italų dainininkas, En- 
rico Caruso, pažymėdamas sa
vo gimimo dieną, nupirko savo 
pačiutei brangią dovaną— už 

460,000 dolerių kartelius.

Nušovė sargą—nusinešė 
$100,000.

DALLAS, Tex., koto 1.—Ne
žinomi piktadariai vakar nak
tį nušovė naktinį Natiųnal City 
banko sargą, Planc’o miestely, 
ir nusinešė apie šimtą tūkstan
čių vertingomis popieromis bei 
pinigą is.

Nupuolė nuo kalno ir liko 
gyvas.

kovo *>. ,

— Angliakasys, John Broad- 
beck, stebėtinu budu išliko gy
vas. Jisai nupuolė nuo kalno 
—šešių šimtų pėdų augštumos 
—ir puldamas tik treja tą šon-. 
kaulių tesulaužė. Pasveiks.

WASHINGTON, kovo 2.— 
Vakar čia mirė senatorius J. H. 
Bankhead, iš Alabamos. Mirė 
gripu. Paskelbus* apie senato
riaus mirtį, senatas tuoj nuta
rė uždaryti posėdį, kad pager-

jbU8 mirusį senatorių.
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Bolševikai paėmė 
Stavropolį

SUKILIMAI JAPONIJOJE
Franci jos geležinkeliečių 

streikas užsibaigė
True translation filed with the post* 
master at Chicago, 111. March 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
STAVROPOLf.

buvo nusitarusi [vakar] mobi
lizuoti geležinkeliečius ir sta
tyti juos prie darbo kaipo ka
reivius. Bet kada samdytojai 
sutiko užbaigti ginčų arbitruci-

Paėmė po atkaklaus mūšio.

LONDONAS, kovo 1.—Pasak 
bolševikų pranešimo, kuris čia 
gauta šį vakarų, praeitų nedėl- 
dienį įx> atkaklaus mūšio bol
ševikų kariuomenė paėmė Stav 
ropolį, Stavropolio gubernijos 
sostinę, esančią į šiaurę nuo 
Kaukazo.

Stavropolis randasi 147 my 
lias į rytus nuo Ekalerinodaro. 
Gyventojų turi apie 50,000].

True translation filed with the post- 
ma>ter at Chicago, 111. March 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

SUKILIMAI JAPONIJOJ.

Japonijos kareiviai prisidėję 
prie bolševikų.

LONDONAS, 'kovo 1.—Pa
sak Daily Mail, Japonijoj kilo 
ylių rimti darbininkų sukili
mai. Laikraštis sakosi neži
nąs kaip valdžiai iki šiol pavy
ko dalykų padėtį sutvarkyti, 
bet sako, kad sukilimai sekė po 
nesenai paskelbto raporto apie 
vieno Japonijos kariuomenės 
būrio, Siberijoj, prisidėjimų 
prie 'bolševikų. Tatai iššaukė 
didelio sujudimo.

FRANCUOS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS UŽSI

BAIGĖ.

Užsibaigė susitaikymu; valdžia 
buvo nusitarus mobilizuoti 

streikininkus.

PARYŽIUS, kovo 2.—Didy- 
sai Francijo® geležinkeliečių 
streikas vakar užsibaigė. Sam
dytojai, kurie pradžioj griežtai 
buvo nusistatę nesitarti su dar 
bininkais, galų gale sutiko, kad 
kilusieji nesusipratimai butų 
išrišti bendrame samdytojų ir 
darbininkų atstovų posėdy. Ta
da nacionalė darbininkų sąjun
gų federacija atšaukė streiką, 
šiandie geležinkeliai jau vaig- 
što.

Streikas, kaip žinia, kilo pra
eitų savaitę, kada buvo suspen 
duotas vienas geležinkelietis 
Campanaud užtai, kad jisai 
drįso dalyvauti viename darbi
ninkų suvirinkime negavęs tam 
specialiu leidimo. Metę darbą 
darbininkai pareikalavo atmai
nyti patvarkymą, kuris leidžia 
samdytojams spenduoti darbi
ninkus, ir vėliau—didesnių al
gų Beto, buvo skelbiama, kad 
darbininkai buk reikalavę na
cionalizuoti geležinkelius. Vė
liau tatai buvo užginčyta. Tai
gi darbininkų ir samdytojų at
stovai dabar turės tartis tik dėl 
dviejų pirmųjų klausimų.

Kilęs streikas buvo iššaukęs, 
dideliausio sujudimo. Komu
nikacija buvo suparalyžuota ir 
Paryžiui ėmė stokoti kuro ir 
maisto. Beto, jisai grūmojo 
pavirsti visuotinu visų Francl- 
jos industrijų darbininkų strei
ku. O <ai dėlto, kad valdžia 

jų, tai nacionalė darbininkų są
jungų federacija atšaukė strei
kų. [Tūlos žinios sako, kad ji 
{tebijojusi valdžios misi tarimo 
mobilizuoti streikininkus].

Prieš pat atšauksiant streikų 
buvo areštuoti penki geležin
keliečių darbuotojai. Darbinin
kų atstovai dabar reikalauja, 
kad areštuotieji tuoj butų pa- 
liuosuoti.

SERBIJOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖS.

BELGRADAS, kovo 2.—Vi
soje šalyje nepaprastai siaučia 
šiltinės, šimtai žmonių jau 
įnirę. Amerikos Raudonasai 
Kryžius kovoja su besiplėtojan 
čia epidemija.

SMAUGIA DARBININKŲ 
ORGANIZACIJAS.

SARAGOSSA, [Ispanijoj], k. 
2.— Gubernatoriaus paliepimu 

čia uždaryta vietos darbininkų 
sąjungos raštinė ir areštuota ke 
batas darbuotojų. Mat, kažin- 
kas vienoj ponijos valgykloj 
padėjo bombų. Delei to dabar 
esą kalti organizuotieji darbi
ninkai. (

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKIJOS APETITAI
—____ L.

Reikalauja $7,875,000,000 
atlyginimo.

KOPENHAGEN, kovo L — 
National Tidende sužinojo, kad 
Lenkija savo taikos sąlygose so 
vietų Rusijai reikalauja idant 
jai butų atlyginta 31,500,000,- 
0<X) markių arba $7,875,000,(MM) 
—skaitant šios šalies pinigais.

*

True translation filed wltb the post- 
master at Chicago, 111. March 2, 1920 
Ai reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENINAS BAUDŽIA 
REDAKTORIUS.

LON1X)NAS, vas. 29.—Ex- 
change Telegraph žinių agen
tūra iš Berlino praneša, kad 
Rusijos bolševikai uždarę ke
lintą laikraščių; uždarę, kadan 
gi jie kaltinę Išminą ir Trockį, 
prisiėmusiu gen. Briusilovo 

pagalbų “vardan proletariato 
diktatūros“ arba “naujo cariz
mo įkūrimui.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March. 2, 1920 
as reųuired Dy Ine act of Oct. 0,1917

IŠVAIKĖ AZIJOS 
SUKILĖLIUS.

Užmušo 120 puolikų Kurame.

LONDONAS, kovo 1.—Gau
ta čia iš Indijos žinia, datuota 
vasario 26 dienų, sako, kad 
Truis ir Kuramo milicija Ku
rame [Afganistane] išvaikė 

Mangai ir Zadran genčių gau
ją, kuri ten puolusi miliciją. 
Puolikai neteko 120 vyrų, ku
rie buvo užmušti milicijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 2, 1920 
a* reqnired by tbe act of Oct. (i, 1917 

Kėsinosi nužudyt Anglijos 
ambasadorių.

LONDONAS, kovo L—Iš ti
krų Šaltinių sužinota, kad Hel- 
singforse, Finlendijoj, buvo su 
.rengta, nesėkmingas pasikėsi
nimas nužudyt lordų Actonų, 
Anglijos ambAšadorių Finlen

dijoj. Miesto rinkoje į jį bu
vo paleista kelintas šūvių, bet 
nepataikė.

Nė vienas delei to neareštuo
tas. Kėsinimosi priežastįs dar 
nepatirta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as rcąuired by mc act of Oct. 6,1917

NENORI ŠELPT KAIZERĮ.

Socialistai reikalauja konfis- 
kuot jo nuosavybes.

BERLINAS, kovo L—Berli
no apskrities socialistų susirin- 
cimas vakar naktį užprotesta
vo prieš Prūsijos landtago [sei 
mo] sumanymų šelpti buvusį 
Vokietijos imperatorių Wilhel- 
mų, kuris neteko savo sosto. 
Kaip vienu balsu užgirta rezo
liuciją, reikalaujanti konfis
kuoti visas buvusios valdžios 
[kaizerio] nuosavybes. Susirin 
kimo dalyvavo ir keli ministe- 
rių kabineto nariai. Reikšta 
pagrūmojimo, būtent; jeigu ši
tų landtago pasiūlymų užgirs ir 
buržuazinės partijos, Sociali
stai tuomet pasitrauksiu nuo 
valdžios vairo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

LENKIJA NORI GAUT 
$50,000,000 PASKOLOS.

WASIRN(iTON, kovo L— 
Lenkų legacija šiandie paskel
bė, kad tarybos delei naujos 
penkiasdešimts milionų dolerių 
paskolos Jungtinėse Valstijose, 
jau esančios užbaigtos. Pasko
los reikalus vesianti Industrial 
Trading korporacija, New Yor- 
ke.

True translation filed with the pojst- 
master at Chicago, III. March 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

ITALŲ-SLAVŲ TARYBOS 
NEPAVYKO.

LONDONAS, kovo 1.—Tary
bos tarp Italijos premiero Nitti 
ir Jugo-Slavijos užsienio reika
lų m misterio Paticho šiandie 
staiga ' užsibaigė. Nebesitikima, 
kad jos butų atnaujintos—bent 
šių savaitę.

Adrijos pakraščių klausimas 
tuo budu lieka atidėtas, ir aiš
kiai nusimanoma, kad jisai ne
bus išrištas kol vyriausioji ta
ryba savo posėdžius laikys Lon 
done. Tatai, tur būt, bus pada
ryta, kada taikos konferencija 
susirinks Romoje—apie pabai
gų kovo mėnesio.

PO GILTINĖS DALGIU.

GEN'EVA, kovo 2.—(vanta iŠ 
Viennos žinia rodo, kad kadai
se pertekusio] ir smagioj Au
strijos sostinėj dabar giltine tu 
ri geriausios rugiapjūtės: nuo 
vasario 8 iki 14 d., taigi begiu 
vienos savaitės, Viennoj mirė 
1,032 žmonės, daugiausia vai
kai. Tuo pačiu laiku gimė tik 
8.

Tai vis bado aukos.

SYDNEY [Australija], kovo 
2.—Jungtinių Valstijų pirkly- 

binis laivas, Davidsan County, 
visiškai sugėdo kely iš Fayala 
į Hampton Roads. Reikalingas 
ūmios pagalbt*.

VALDŽIAPRALAIMĖJO
Augščiausias teismas atsisako 

likviduoti plieno trustų.

WASHINGTON, kovo 2.— 
Federale valdžia prakišo. Jo
sios užvesta prieš United Steel 
korporacijų ir kitas su ja susi
rišusias plieno kompanijas by
la pralaimėta. Jungtinių Val
stijų augščiausias teismas va
kar atsisakė išpildyti valdžios 
reikalavimą likviduoti-panai- 

| kinti plieno trustų. Savo rei
kalavimų valdžia rėmė vadina
muoju prieš trustinių Shcrma- 
no įstatymu. BeC augščiausias 
teismas —keturiais balsais prieš 
tris- pareiškė, kad trustai 
esu galimi, suprantama, ta są
lyga, jeigu jie nekenkia vald-
žiai ir visuomenei.

Atmesdamas valdžios reikala
vimų augščiausias teismas lo
čiau* valdžiai pripažino teisės 
dar kartų atiduoti visų reikalų 
teismui, jeigu pasirodys, kad 
trusto gyvavimas neša ne nau
dos, o žalos.

GAL KILS GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS.

Prezidento atsakymu darbinin
kai nepatenkinti; kompanijos 
ryžusi grąžint “senus gerus“ 

laikus.

WASHINGTON, kovo 2.-, 
Kartu su pavedimu geležinke
lių į kompanijų, rankas geležin
keliečių streiko klausimas ir 
vėl stoja pirmon vieton. Gele
žinkeliečių unijų (brolijų) va
dai, kaip šiandie patirta, stro
piai rengiasi / prie labai galimo 
streiko. Visur girdėt nepasi- 

j tenkinamo. Ypačį nepasitenki- 
' narna prezidento Wiisono atsa
kymu. Tasai atsakymas yra 
toks, kad geležinkeliečiams, ga
li būt, prisieis dar palaukti. O 
laukti jie ir nebe norį ir nebe
galį. Tūli geležinkeliečiai te
galinu tik po $2.25 dienai. To
kia alga pragyventi stačiai ne
galima. Bet to neveizint, kom
panijos jau pienuojančios su
gražinti “senus gerus laikus“ 
—sąlygas, kokios buvo prieš 
karę. Tai reikštų, kad darbi
ninkams prisieitų dirbti ilges
nes valandas įlegu kad jie dir
ba dabar ir gauti dabartines ar 
dar mažesnes algas.

Vakar gauta iš Detroito ži
nia sako, kad Brotherhood of 
Maintenance of Way preziden
tas, Aliau E. Barker, rengiasi 
įteikti naują ultimatumą—šį 
kartų samdytojams. Tas ulti
matumas busiąs toks: “Išpildy- 
kite musų reikalavimus arba 

mes streikuosime.’’ Toji broli
ja sudaro vieną penktą dalį visų 
geležinkeliečių, būtent: 400,(MM). 
Jeigu josios nariai nutarsią 
mesti darbą, tai nėsą abejonės, 
kad juos paseks ir kitų broli
jos nariai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PIETINĖJ AMERIKOJ.

NEW YORK, kovo 2 —Ka
belio komunikacija, su Chilej 
Argentina, Paraguay ir Brazi
lija. tapo nutraukta1—bent lai
kinai. Tai delei įvykusio žemės 
drebėjimo pietinėj Amerikoj.

LAIVAS UŽBĖGO ANT 
UOLŲ.

63 pasažieriai išgelbėta.

HALIFAX, kovo 2.—Kilus di 
delei pūgai pirklybinis laivas 
Bohemia šiandie netoli Halifax 
prieplaukos užbėgo ant uolų. 
Laivas visiškai sugadintas. 63 
pasažieriai Jau ‘išgelbėti. Kiti 
dar tebėra ant laivo, bet ir 
Jiems pasiųarta pągalbos.

FRANCUOS SOCIALISTU 
SUVAŽIAVIMAS.

Atsisakė dėtis prie “trečiojo” 
Internacionalo.

PARYŽIUS, kovo 2.—Fran- 
cijos socialistų partijos suva
žiavimas Strasburge po ilgų 
diskusijų didžiuma balsų nuta
rė nesidėti prie “trečiojo“ 

i[Maskvos] Internacionalo. Kar 
tu nutarta stovėti nuošaliai ir 
nuo antrojo Internacionalo. Vie 
toj to suvažiavimas didžiuma 
balsų užgyrė Jean Longueto 
[Markso dukters sunaus] pa
siūlymą šaitkti inlernacionalį 
socialistų kongresų Genevoj, 
Šveicarijoj. ' Tatai busiu pada
ryta kaip galima greičiau.

Prieš dėjimasi prie “trečio
jo” Internacionalo ypač griež
tai buvo nusistatęs Longuet. Jį 
rėmęs ir Pierre Renaudel. Ži
nių agentūros tečiaus per dvi 
dieni skelbė, kad Francijos so
cialistai “kurni ir dusia atsida
vę Leninui.”

ŠEŠI TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
NETEKO DARBO.

Kompanija ryžosi pasmaugti 
unijų.

BALTIMORE, kovo 2.—Bal- 
timore Dry Docks and Ship- 
building kompanija būtinai ry- 
zasi (pasmaugti savo darbinin
kų unijų. Kelios savaitės atgal 
kompanija įsakė foremanams 
išstoti iš unijos] o to nepada
rius—jie neteksią darbo. Dar
bininkai užprotestavo. Pro
testas atmesta. Tada 2,500 dar
bininkų metė darbų. Delei to 
neteko darbo dar 3,500 darbi
ninkų, nes pirmiemsiems (išė
jus ir jiems nebebuvo kas veik
ti. 
»

Streikas kol kas einąs sėk
mingai. Iki šiol kompanija pa- 
jiegusi susimedžioti tik 5(M) 
streiklaužų.

VVISCONSINO “SLAPIEJI” r 
LAIMĖJO.

Galės daryti 2'/2 nuoš. alų.

MILWAUKEE, Wis., kovo 2. 
—Federalis teisėjas Greiger va 
kar išnešė prielankų Manito- 
woc Products kompanijai nuo
sprendį, būtent: alus, turįs du 
ir pusę nuošimčių alkoholimis 
negali būt skaitomas svaigina
muoju gėrimu ir todėl leisti
nas.

Kaip greit kongresas pa
skelbs taikų, kompanija galės 
daryti ir pardavinėti 2M> nuoš. 
alų.

: >šlapieji tatai skaito esant di
dele pergale. Bet “sausieji” vi
sų dalykų žadu perkelti į Wa- 
shingtonų.

Metrikos banditai užmušo 
amerikietį.

LAREDO, Tex., kovo 2.— 
Čia gauta žinių, kad praeitą su- 
batą Pachuca kaimely, Hidala- 
gos . apskrity Mexikoj, būrys 
banditų užmušę vienų ameri
kietį, tūlų Ray Corcoran, Santa 
Gertrudis Mining kompanijos 
superintendentų. Mexikos vaiz
džia j ieškanti žudeikų.

Pripažino balsavimo teisę 
z moterims.

OKLAHOMA CITY, kovo 2. 
—Oklahomos legislatura 76 bal 
sais prieš keturis užgyrė priedą 
f>rie ftederalės konstitucijos, su
teikianti balsavimo teisių mo
torinis. Reikia dar trijų val
stijų, tada priedas liks įstaty
mu.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 2. 1920 
as rcquircd by tne act of Oct. o, 1917 

Turkai peskerdė 16,000 
gyventoju.

LONDONAS, kovo 1—Ex- 
change Telegraph žinia iš Grai 
k i jos sostinės Atėnų šiandie 
oficialiai praneša, kad po to,* 
kaip franeuzų kariuomenė ap
leidus Marash’ą, Cilicijoj, tur
kų gaujos ten paskerdusios še- 
šiolikų tūkstančių gyventojų.

Pranešimas, kurį nesenai ga
vo Armėnijos delegacija Lon
done, tečųius sako, kad skai-‘ 
čius užmuštųjų armėnų siekius 
20,000.

BALTIEJI STREIKLAUŽOS 
AFRIKOJ.

Keturi negrai nušauti, 
35 sužeisti.

LONDONAS, kovo 2.—Joha- 
nesburge, pietinėj Afrikoj, kiek 
laiko atgal kilo aukso rudos 
kasėjų-negrų streikas, kompa
nija .tuoj suverbavo būrį balt* 
veidžių ir nuvežė juos į kasy
klas. Negrai streikininkai an- 
dais bandė pastoti jiems kelių. 
Kariuomenė ir policija atsakė 
šūviais. Keturi negrai nušau
ti, o trįs dešimts penki sunkiau 
ar lengviau sužeisti. Sužeista ir 
šeši baltveidžiai.

PENKI TŪKSTANČIAI 
ANGLIAKASIŲ NETEKO 

DARBO.

“Stokoja” vagonų,

BUTLER, Pa., kovo 2.- But- 
len-Mercer kasyklų 'apskrity 
penki tūkstančiai angliakasių 
neteko darbo. Kompanijos, at- 
statydamos darbininkus, trum
pai pa reiškusio s: “Rasi kada 
nors mes jus gražinsime, bet 
dabar—stokoja Ikarų.” Darbi
ninkai tečiaus laukti nelinkę, ir 
važiuoja jieškotųs darbo kitur.

SUKILIMAS HONDURA’SE 
PLĖTOJASI.

Sukilėliai užgriebę daug 
amunicijos, 

-t ■
SAN SALVADAR, kovo 2.— 

Čia gauta žinių, kad sukilimas 
Hondura’so z respublikoj plėto
jasi. Sukilėliai užpuolę kelin
tų miestų ir pasigrobę daugy
bę amunicijos.

BIZNIERIAI SKELBIA
KARĘ RADIKALAMS.

i RA111—

Bandys triuškiiili [darbininkų 
organizacijas.

ST. LOUIS, Mo, kovo 2.— 
Vakar čia pradėjo savo “nepa
prastų konvenciją” aštuonioli
kos valstijų fabrikininkai fbei 

pirkliai.* Savo “atstovybės” tu
rinti ir Illinoas valstija. Ta 
“nepaprasta konvencija,“ kaip 
žinių agentūros skelbia, su
šaukta tik tuo tikslu, kad nu
stačius “bendrą pozicijų kovai 
su radikalizmu.” Taigi pažan
giuoju darbininkų judėjimu ir 
jų organizacijomis.

NAUJAS REKORDAS 
ORLAIVYSTĖJ.

PARYŽIUS, kovo 2.—Fran
euzų orlaivininkas Casale pa
siekė didžiausio greitumo—177 
mylias į valandų.

SUTIKO TARTIS.

PANAMA, kovo 2.«r-Strei- 
kuojantįs Panapios kanalo dar 
bininkai priėmė samdytojų pa
kvietimą išrišti algų kleurimą 
ariri t racija.

GENERALIS STREIKAS 
MILANE,

Policija nušovė du darbininku.

MIlJ\NAS, kovo L—Vidur- • 
nakty čia tapo paskelbta visuo
tinas streikas. Visos dirbtuvės, 
ir gatvekarių vaigščiojimas su
stojo. Tai protestas prieš bru
talų policijos elgimąsi. Mat va
kar čia buvo surengę didelį su
sirinkimą paliuosuotieji iš ka
riuomenės žmonės. Policija 
Įsimaišo ir kilo suįnitės. Pa
sekmėj, du darbininkai mirti
nai pašauti: Abudu tuoj ąiirė.

PASIGROBĖ PABALTIJOS 
PIRKLY BĄ.

Angkii paėmė Lietuvos 
miškus ir linų pirklybą.

PARYŽIUS, kovo l.-Wa- 
shingtono tylėjimas apie savo 
poziciją linkui Rusijos, daro di
delių nuostolių Amerikos užru- 
bežiniai pirklybai. Tuo-gi tar
pu Anglijos interesai nepralei
džia mažiausios progos, kad 
tik kaip nors priėjus ir pagrie
bus milžinišką Rusijos marke- 
tą‘Kaip pranešama iš Varsa vos, 
stipri didžiųjų Anglijos intere
sų grupė- padarė penkiolikos 
metų kontraktų su Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos valdžiomis 
apie naudojimų tų šalių miškų.

Angliška grupė, kurios prie
kyje s’ Natlbpal Metai and
Chem lauk prižada aprū
pinti is ir linais iš Pabal 
tijos finglijų, bet taipjau
FranViją if

Padidino kainas laikraščiams. 
Areštavo žudeikas.

BUDAPEŠT, kovo 2.—Penki 
žudeikos, kurie nužudė vietos 
Socialistų laikraščio redakto
rių, Belą Somogyi, jau areštuo
ti. Visi jie reakoionierio llor- 
thy’o gaujos nariai.

Sudegė 86 arkliai.

P1TTSBURGH, kovo 1- Mc 
Keesporte, netoli Pitteburgo, 
andais užsidegė C. J. Noble 
kompanijos arklidė. Sudegė aš- 
tuoĮniasdešimts šeši arkliai. 
Nuostolių pridaryta už 30 tūk
stančių dolerių.

Nupirko pačiutei dovanų.

NEW YORK, kovo 1.—Pa-. 
»kilbusis italų dainininkas, En- 
rico Caruso, pažymėdamas sa
vo gimimo dieną, nupirko savo 
pačiutei brangių dovaną— už 

400,000 dolerių karielius.

Nušovė sargą—nusinešė 
$100,000.

IMLIAS, Tex, kovo 1.—Ne
žinomi piktadariai vakar nak
tį nušovė naktinį Natiųnal City 
banko sargų, Plane’o miestely, 
ir nusinešė apie šimtų tūkstan
čių vertingomis popicromis bei 
pinigais.
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Nupuolė nuo kalno ir liko 
gyvas.

LONACONING, Md, kovo 2.. 
—Angliakasys, John Broad- 
beck, stebėtinu budu išliko gy
vas. Jisai nupuolė nuo kalno 
—šešių šimtų pėdų augštumos 
—ir puldamas tik trejatą šon
kaulių tesulaužė. Pasveiks.

WASHJNGTON, kovo 2 — 
Vakar čia mirė senatorius J. H. 
Bankhead, iš Alabamos. Mirė 
gripu. Paskelbus* apie senato
riaus mirtį, senatas tuoj nuta
rė uždaryti posėdį, kad pager
bus mirusį senatorių.



Utarninkas, Kovo 2 <1., 1920

j daryta Kadangi ’. Lazauskas iš 
l pradžių nenorėjęs eiti, tai prie
vartos bildu buvo išvarytas.

Kaune gruodžio 27 dienų, pe- Mokytojai buvo nepatenkinti to 
reit.v, metų buvo mokytdjų pro- I 
I 
žiavimas. 1_ _ ____ ______
duosime tiktai įdomesnius to į 
suvažiavimo darbus 
mus. •

Suvažiavimo prezidiumai) bu apskr. mokytojų profesinė sų- 
vo išrinkti* Natkevičius, Las-! junga turinti 156 narius. Kaso
tas. Kaulinaitis, Natkevičaitė jo esama apie 900 markių. Pe- 
ir Dumčius. I reitų vasarų buvo surengti du

. . _ .. ' vakarai sąjungos naudyi. Ruo-
Dar prieš svarstant d.enotvar |sjanlu nl()k toj gel1>iiu,loji Ra

kę. buvo Raulinaičio pranešta _ s ju - &n6 leis|i sav() lai. 
apie kilusius nesusipratimus 
dėl Pajevonio mokytojo Lazaus' 
ko, kuris nepatikęs Vilkaviškio1 
apskr.komendantui; tad l._ 
mendantas įsakęs Vilkaviškio ’ 
apskr. instruktoriui Šlekiui,'

Iš MOKYTOJŲ SUVAŽIA
VIMO.

kiti elgimusi ir nutarė paduoti 
esmių sąjungų delegatų šuva-j tani tikrų paklausimų švietimo 

Del vietos stokos pa- ' ministerijai.
Remiantis pranešimais iš vie- 

ir nutari- tų, Mariampolės ap. mokytojai 
. • daugiausia dirba. Mariampolės

irmokyklų 
labai vargin- 
mokyklomis

Beraštį”. Prie šio laik- 
į rašČio leidimo prisidėjo šakių 

, i Vilkaviškio ir Alytaus apskr. ko-1- , sąjungos-.
Vilkaviškio ap. atstovai skuti 

kad mokytojų Lazauskų nukel-tdėsi, kad jų mokyklų instruk- 
tų j kitų vietų. Tatai ir buvo pa torius neteisingai elgęsis su mo*

HamburgaN
CUNARD UNIJA
Dvivindis Garlaivis 

SAXON1A BALANDŽIO 34a 
Kambarių Kaina $15!) Trečia Klesa $100 

Ir $5 karės taksų.
Dolei piln*esniy informacijų kreipties:

THE CUNiBO STEAM SilIP COMPANY L1MITE0
arba j vietos agentus.

Patyrimas, Geriausias Mokytojas
Išbandyk šį Naują Išradimą

MI RAI IR MOTERYS, ar jums juu yra žinoma, 
ka / ipo išrasta gyduole prašalinimui pleiskanų 
ir kymui plaukų slinkimo?,

)K PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
yto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

vmfcitfls Išradimas ir paseknungiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Bt~ to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISITftMYK! žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarautuoja Sen-Rayto Plaukų Tonikų, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų s’inkimą. *

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

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

THE SEN-RAYTO COMPANY
G617 Wade 1‘ark Avv., Cleveland, Ohio.

Gerbianti. Šiuomi aš prisiunčia jam 10c vertės štampų, už ka
rius malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 

Į RAYTO PLAUKŲ TONI KO.

Vardas ..:...................................................

Adresas ........................................................................................ .

Miestus ............................................................................................

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 visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepar • 
veiksiu. w

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjhnas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, stftaas ir tt. 
neturėjau apetite) Tr neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydaunas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie lik norite būti sveiki irDabar Pirma

tvirti tai naudokite* SALŲ TĘS BITTEIŪ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infltienzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti Ir par
davinėti,kaip apliekose, karČiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite apliekose ar tani panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Statutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu sji užsakymu ir Money Ordęr dėl
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj pr

Prisiuskile tikrą ir aiškų savo tmtrąšą ir 
LUTES MANUFECTURING,

Ry P. A. B ALTU ANAS CO.
Td. Bouleviiri

me dėl t^hiitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: p - A!’

suokit taip: SALUTES ....

616 W. 31st St., Gbięąta), UI.

kytojais. Del šio instruktoraus 
suvažiavimas priėmė tam tikrų 
rezoliucijų, kuria reikalauja in- 
strtiktorį atšaukti, j

Alytaus ap. atstovas pasako
jo apie sunkių mokytojų med
žiaginę padėtį. Daug vargo nio
kotojai turi su malkomis, ku
rių sunkirgauti.

Kauno apskr. 
mokytojų padėtis 
ga. Savivaldybės 
nesirūpina.

Apskritai kalbant, iš deleguo
tų pranešimų aišku buvo, kad 
daugelyje vietų profesinės mo
kytojų sąjungos labai silpnai 
tesidarbuoja, o kai kur beveik 
nieko nedirba.

Tose apskrityse, kurias buvo 
paėmę kolčakininkai, vietos 
mokytojai buvo suorganizavę 
partizanų burių.

Ketvirtame posėdyje Matu
laitis pranešė, kad švietimo mi
nisterija mananti 1 Vilkaviškio 
instruktorių atšaukti. Bet Prad
žios Mokslo Departamentas pa
sakęs, kad iš Vilkaviškio mo
kytojų konferencijos pasiūlytų 
šešių kandidatų nesama gerų 
pedagogų, todėl ministerija pra 
šanti nurodyti kitų' kandidatų.

Mokytojų profesinės sąjun
gos organas nutarta leisti Ma- 
riampolėje. Laikraščio pava
dinimas — “Beraštis.”

Algų klausimu.nutarta, kad 
mokytojų algos butų sulygintos 
su išėjusių aukštesnį mokslą 
specialistų tarnautojų algomis.

Į Centro Valdybų išrinkta: 
Gūžys, M. šalčius, Brašiškis, A. 
Jakučionis ir I. Stalkevičius 
kandidatais Lazauskas, Stau 
gailis ir Dumčius. J Revizijos 
Komisiją - Natkevičaitė, Žige- 
lis, Raulinaitis, kandidatais 
Greimas ir Trečiokas.

[Darbas] K.

PAŽABOJĘ DARBININKUS 
—ŽABOJA VALSTIEČIUS.

Kauno “Darbininkų Gyveni
mas” rašo:

Po lapkričio gruodžio aud
ros dvarininkai pirmiausia ap 
sidirbo su darbininkais.

Gerai jautėsi valstiečiai, bei 
taip pat lig laikui. Pajutęs save 
spdką, dvarininkas ir juos 
ima už sketeros. Sodžiuj prade 
da dejuoti: vienur karo ir re- 
voliudijos metu pritartoji iš 
dvarininko žemelė atimta, ki
tur — ganyklos dvarų dirvo
nuose. visur uždrausta kirst 
miškai. Bet to negana. Kad ii 
gavo savo “nuosavybę” algai 
dvarininkai vkstick nepakakin
ti. Jie reikalauja, kad valstie
čiai už viską užmokėtų ir dar 
paduoda juos į teismų, kad už 
savivalingus žygius atatinka-s 
mai butų nubausti. Ir teismuo
se baudžia. Net “Santara” pra
neša apie tai: “Vienas dvari
ninkas apskundė 29 ūkininkus 
dėl savivalingo jo miško kirti
mo... Taikos teisėjas nubaudė 
ūkininkus už sitvivalingų miš
ko kirtimą, remdamąsis čia 630 
kodekso str.”... “Kitoj byloj 
dvarininkas įskundė ūkininką 
už tai, kad ūkininkas savivalin- 
gai atidaręs dvarininko užkal
tus vartus ir varęs į ganyklų gy
vulius per kampelį dvarininko 
žemes. Taikos teisėjas ūkinin
kų nubaudė...”

Taip puikiai dvarininkams se 
kasi nepriklausomoj, laisvoj ir 
demokratingoj Lietuvos respub 
likoj.

laiškai iš Lietuvos.
Iš Linksnakių, Tirkšlių .vate. 

Mažeikių apskr.

Vincas Jakštas rašo'savo bro
liui Ignui, Cleveland, Ohia.:

Lapkr. 13, 1919. — Labai a- 
čiu už 3 laiškus ir laikraščius. 
Mes iš Amerikos gauname net 
vienų dienraštį - Naujienas ir 
4 savaitraščius -- Tėvynę, Dir
vą, Keleivį ir Amerikos Lietuvį. 
Man labiausiai pasidaboja 
skaityti Naujienas ir savaitraš
tį Keleivį. Tėvyne irgi neblogas 
laikraštis, lik jis man nuobodus 
skaityti. liet Amerikos laikraš
čiai tai bent laikraščiai. Didelio 
formato, dideliais antgalviais.

............... R ......— ...... . ......

Severa’a
Regulutor.

(Severos Regulntorius) 
suteikia greitą paleng
vinimą ligone, kurio
mis paprastai serga 
moterĮs ir mergaites. 
Tai yra tikras moteriš
kų draugas ligoje ir 
skausmuose. Todėl pa
tariame moteriškoms 
jis išmėginti.
Kaina $1.25 ir Scentai 
taksų: •

Ar kosi?
Neleisk kosuliui ISsivystyti. Kpsulvs esti reiš

kėju pavojingesnių ligų, todėl jis reikia tuoj 
gydyti. Tam reikia gerų vaistų, kurie esti išmė
ginti ir kuriais galima pasitikėti. Paklausyk mu
sų rodos. Vartoki

Oevera’s ftZy Balsam for Lunįs
t

(Severos Balzamas Plaučiams) Yra tai malonus 
vaistas nuo kosulio vaikams ir augusiems. Jo 
veikmė esti greita ir gerai veikianti; panai
kina erzinimą gerklėje, palengvina atkosėti ir 
nuramina kosulį. Išmėgink ji. Ir greitai persi
tikrinsi, jog musų patarimas buvo geras..

Tai yra rekomenduojama vartoti nuo kosulio, 
persišaldymo, užkimimo, sausojo kosulio ir ko
sulio inftuenzoje.

Kainos: 25 ir 50 centų ir 1 ar 2 centai taksų.

Severa’s Kidney and 
Liver Remedy.

(Severos vaistas dėl 
inkstų ir jaknų) duo
da labai didelį paleng
vinimą gydyme inkstų 
ir pūslės. Vartok jas, 
kad turi skausmus nu
garoje ir duok kūdi
kiams, kada jie šlapina 
lovon. Jis patenkino 
tūkstančius ligonių. Pa 
mėgink ir pats! Kai
nos: 75c ir 3c taksų, 
arba $1.25 ir 5c taksų.

Severa’s
Blood Purifier.

(Severos Kraujo valy
tojas) yra labai gerai 
žinomas, kaipo geriau
sia gyduolė. Visur pa
tariama ji vartoti, kaip 
kraujas pasidaro neŠva 
rus ir išsipila kūnas 
spuogais, skauduliais, 
votėmis arba žaizdomi. 
Esti tai labąi geras su- 
tvirtintojas pavasario 
metu. Kaina $1.25 ir 5c 
taksų.

Severa’s
Balsam of Life.

(Severos Balsamas Gy
vybes esti geru sutvir
tintoji! ir vaistu, pa
geriančiu gydyme to
kių ligų, kurių simpto
mai apsireiškia, kaip 
tai: užkietėjimu vidu
rių ir nevirškinimu, dis 
pepsija ir gelslige. Ji 
paskubina veikimą jak- 
nų. 85c ir 4c taksų.

Severos Vaistai šeimynoms pardavinėjama visur vaistinyčiose. Jeigu negali gauti Severos vai
stų savo vainstlnyčioje, siųsk užsakymą tiesiog į mus, prikergdamas sumą vertėsir taksų.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA
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Fur būt lietuviai išmoko nuo 
imcrikonų (jankių) dėti tokius 
didelius antgalvius ant pirmo 
puslapio. Suprantame jog Ame 
cika tai biznio arba prekybos 
r pramones šalis ir amerikonų 
loleris, tai jų vyresnysis dievas 
Laikraščiai pareina per 35 die
tas.

Mes gavome nuo tamstos 
knygų — 68 egz., daugiausia 
)arašylų šerno. Bet kad rašėt 
og siuntėt mums knygų į Lie- 
uvą 110 egz., pakeliuose po 4 
įvarus, tad mes dar nesame 
javę visų knygų. Knygos parei
ni taip išardytos, kad sunku 
būna ir adresą jskailyti. Turbūt 
•enzuroriai suvalgo popierius 
ui visais antrašais.

Aš nuo savęs norėčiau patar
ei Amerikos broliams ir sese- 
ems lietuviams, kad jie, kaipo 

kalėdų dovaną, užprenumeruo
tų, laikraščių ir pasiųstų kny-' 
*ų savo giminėms Lietuvoje, i 
Musų jėzuitai kunigai ir jų se-i 
brai varo propagandą per spau-; 
’ą ir bažnyčiose per i^pažinŲ 
'gituoja už savo vadinamą kri- j 
ščionių demokratų partiją, ku ! 

•ios visa demokratija užsibai
gia po Romos juoduoju skver
ui. Todėl amerikiečiai lietu- i

justi į Lietuvą pirmeiviškų ir 
ocialistiŠkų laikraščių ir kny- 

}ii, kad pabudinus Lietuvos kai 
niečius iš to šimtmetinio mie- 
ro ir ištraukus juos iš jezuitiš-' 
Vkos kunigi jos nagų, ypač da-! 
bar, kada jtra kalinama apie, 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą.,

Dar turiu parašyti, kad ir ne-j 
'inksmią nau jieną. Musų Ma-,

leikius, Tirkšlius, Žemalę, Ži
dikus, Sedą, Įlakius ir kitus i 
miestelius yra užėmę taip vadi- Į 
narni kolčakininkai-vokiečiai 
kareiviai. Jie beveik visi nešio- 
rą senosios Rusijos (caro lai
kų) uniformas, bet tikrenybė
je jie yra vokiečiai ir tik mažas 
ųrocentas rusų. Čia paduodu 
tų kolčakininkų prisaiką nau
jokams: “Aš N. N. prižadu tar 
nauti tik ir tik Rusijos carui ir
10 imperijai ir niekam dau
giau. Ne Lenkijai, nė Lietuvai, 
nė Latvijai, ųė Estonijai — tik 
Rusijos carui ir jo imperijai.” 
Tris sykius persižengnoja ir 
dalą pabučiuoja. Tie kolčaki- 
ninkai vokiečiai nuginklavo 
musų policiją ir miliciją, išvai
kė valsčiaus valdybą, o jos vie
ton pasodino vokiečius ir ru- 
nts. Tie kolčakininkai nėra 
net pilnoj to žodžio prasmėj, 
kareiviais nors ir nešioja uni
formą, bet yra tik plėšikais ir 
valkatomis: plėšia ir net sušau
do gyventojus. Nuo tų kolčaki- 
ninkų, Žemaitija labai nukentės 
ir dar negalima pasakyti, kada 
jie iš Lietuvos išsikraustys.

Bet Lietuvos
griebsis ginklo ir kovos prieš 
visus Lietuvos priešus: 
lenkus ir vokieČius-kolčaki- 
nius, Lietuva turi būti Lietu-

Y

vos piliečių respublika.
P. S, Šį laišką meldžiu paduo

11 į Amerikos lietuvių darbinin
kų dienraštį Naujienas.

darbo žmonės

j irtos

ant 3-čio pusi.)

KIRPK PATS 
<SAU PLAUKUS.

Jeigu gali šukuoti, tai 
gali ir kirpti; patyrimas 
nereikalingas. Kerpa 
kuomet juo šukuojate 
trumpu, laiku. Tai di
džiausias laiko ir pini
gų taupytojas dabarti
niame laike. /
Įsigyk naują, nepapfas- 
tą plaukų kirpiklį. 9 
Reikalaudami pasiųski
te $2.00.

S. MATAS
1734 So. String Street, Chciago, III. 

(Agentai reikalingi).

PENKI APGARSINIMAI VIENAME
Turime parduoti geriausių ūkių mažų ir didelių su budinkais, 

sodnais, gyvuliais, mašinomis; geriausio gatunko žemės dėl viso
kių javų auginimo, tarpe lietuvių ūkininkų; Didžiausioje Lietuvių 
Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje apiclinkėje miesto Scottville, Mich.

PARDUODAME
Pirkite iš musų valgomus produktus, gausite šviežius kiauši

nius, sviesto, lietuviško sūrio, tikro medaus, daržovių, bulvių, viso
kių grudų, šieno.

PARDUODAME
Parsitraukite vaisingų medelių čiepus ir pavėsio medelių, viso

kių rožių ir žydinčių krūmų; galite pas mus gauti žema kaina nu
sipirkti.

ATVAGŽIUOKITE VAKACIJAS PRALEISTI
Pas mus gražiausioj’ ir Didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Koloni

joj, tarpe savų Žmonių, palei puikius ežerus ir upelius, pas lietu
vius Ūkininkus norintis linksmas vakacijas turėti miestų lietuviai, 
moters ir vyrai, kreipkitės i musų draugiją; mes jums pastorosime 
geriausių pragyvenimų vietų. ’

UŽSIRAŠYKITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI
“ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurias mes rengiame išleisti nuo pra

džios Balandžio mėnesio eis dvi savaitinis BEPARTYVIŠKAS ii 
Muštruotas. Talpins svarbiausias žinias iš viso pasaulio ir talpins 
moksliškiRusius ukininkystės raštus, pamokinančius geriausio bu
do visokio ūkininkavimo ir gyvulių auginimo.. Talpins gaspadinių 
pasikalbėjimus ir visokius pamokinimus apie namų tvarkos ve
dimą, valgių gaminimu ir konservų sudarymą. Talpins visokių 
linksmų pasiskaitymų jaunuomenei ir daug kitokių raštų. Užsira
šyk, turėsi geriausį draugą namuose. Kaina melams $1.50; pusei 
metų $1.00. Užrubcžiuose $2.J>0 metams. Skaitykite ateinančią 
Pėtnyčią “Naujienas’*, rasite didelį musų apskelbimą su daug ' 
naudingų paaiškinimų. '

SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės i musų LIETUVIU 
ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, ANTANA KIEDI,.

Atvažiuokite, arba rašykite ant adreso:

LETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
Robinson Building, Scottville Mich.

Siunčiant Pinigus į Lietuvą 
siuskime visus nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pasi

lieka žydai.
nusiuntimu:
5000 auksinų .

10000 auksinų .. 
20000 auksinų

Mano kursas su
500 auksinų ................ $8.50

1000 auksinų ............... $17.00
• 3000 auksinų ............... $51.00

. $85.00
$170.00
$340.00

Pinigus prisiųskite per pačio inoney orderį ir adro 
są (o, kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigaį bus 
išmisti be užvilkimo ir jus gausite kvitas nuo priimtų 
pinigų.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių /icžino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai

"" 1 ■'..... ■■ 1 ■ ■ ■.. .... ..".. ..  *

Ar Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio Žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros, 
(jai turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerkles kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas inane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. AŠ esu vienu- se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. įleiskite 
man tą nriparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

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

120 So. State gat. 2 lubos ant 

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

v---- .

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

Dvasia

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
L t e t o v i s 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėtomis 9 Iki 12 dlepą. 

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

Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

farp Marshficld ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- s"9 A n
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /Tk zCJ 11 U
Atneškite arba atsiųskite < 
Atdaru kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergui# 
Ir Subatomis 9—9

J. G. SACKIIEIM & CO 
1S35 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Su.

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

vatiškų ligų. Francužiškų daktarų gydymas dėl Kraujo Ilgų.
2221 So. Kedzie AvenueDr. J- van “aing v«u. m; 7—»pmm

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampJAarahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 Iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1167 

.. I !■„>

tinę adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi- 

Įjj^jĮĮfįH me tikros šikšnos 
UglHHL svetinei eilę ir kl- 
i [m i limų.
__ Wl Mes taipgi turime H

I 1 1 k** teugštos klesos
13 i) I PlHH,°8r»fy. kuriuos

ttyOv’J mes parduosime uš
IRI MI® pasiūlytą kainą

mes turi-
JI «ne pratuštinti vietą.

JEI GYVENATĘ UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
ĄPŽIuRRTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojrią. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Ęondus.
WESTERN FURNITURE STORAI.K 2810 W. H«rrlson St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 va\ NeM> 

įlomis nuo 10 Udį 4

‘ ■< t j, ■ •
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Laiškai iš Lietuvą?
(Tąsa nuo 2-ro imsi.)

Iš Leminėiio, Ežerėnu apskr., 
Degučiu valsč.

M. .1. Lileikiui. 1739 So. Hn Iš
irti st., Chicago, III., rašo levai:

...Mylimas musu sūneli! La
bai pakaimei tlėkavojain tau už 
lai, kad esi geru musų vaiku ir 
tankiai rašai laiškus. Nuo tavęs 
gavome jau aštuonis laiškus, 
o tau siuntėm apie dešimts. Ar 
visus gavai? Taipgi gavome 
“Naujienų” ir “Kardo” kelis 
pakelius. Labai ačiū. Siųskite ir 
daugiau laikraščių. Mes dabar 
su dideliu noru skaitome laik
raščius, o ypač Amerikos lietu
vių laikraščiai labai turtingai 
išrodo, tai yra ko ir pasiskaity
ti. O aš jūsų motinėle, labai 
džiaugiuosi, kad atleidei mums 
savo paveikslus, kurių gavom 
net keturis. Džiaugiasi ir gi

mines, kad neužmiršti musų ir 
palinksmini mus savo meiliais 
žodeliais. Kiti tėvai nė vieno 
laiško negauna nuo savo vaikų 
verkia, tai (u ,rodosi, kad už 
visus esi geriausiu vaiku. Mes 
ir jums pasiuntem savo šeimy
nos paveikslus. Tik vienas tė
velis nepanorėjo imties, .lis yra 
tokis pat, koks ir buvo. Bet se
sučių gal jau ir nebepažinsi. 
Jau visos užaugę?

Taipgi ačiū už. geras dienas 
Bernotam ir Mažaitavičiam. 
Perduokite ir nuo musų jiems 
gerus linkėjimus. Bet kurgi yra 
Silva Bernotas, kad apie jį nie
ko nerašai? Jo moteris laukia 
nuo jo žinios, bet nieko nesu
laukia. Taipgi iš Murmuliškių 
Mykolas Stankevičius prašo jis 
jumis, kad sužinotumėt, kur 
jo sūnūs Petras randasi. Jis da
vė tokį jo adresų: Petras Stan
kevičius, Tom. Boy Mine, 
Smuggler, Gulo. Gal sykiu gy
venate su Juozapu Mediniu iš

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

General!* štabas
Literatūros Dalis

Graudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuoini Įgaliojome “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratų “Kariškiu žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Krak i nes. Jo tėvas giriasi, kad 
jis esąs kunigu Amerikoj. Ar 
tiesa? Iš Čigoniukių musų švo- 
gerį Juozapų Bivainį (Pumpu
tytės vyrų) vokiečių granata Į 
užmušė Bokštuose. Tada buvo 
dideli mūšiai ir sproginant mi
nas užmušė labai daug žmonių. 
Siunčia Pumpučių vijja šeimy
na jums pasveikinimus. Dėdie
nė Teofilė su vaikučiais sveiki
na jus ir dėkoja už parašymų 
jiems.

Mums dabar lengviau gyven
ti kai lietuvių kariuomenė iš
vijo bolševikus. Prie jų buvo 
toks vargingas gyvenimas, kad 
net ir dabar baisu pamislyti. 
Jie ėmė viską, kas papuolė, ne
siklausė nieko. Kų rado, tas bu
vo jų. Karlais kaip kam už
mokėdavo, o kaip kam lai ir 
šautuvo kotu per galvų apdau
žę atimdavo. Jie mokėjo to
kiais pinigais, kurių ir jie palįs 
nenorėdavo imti nuo žmonių. 
Mes tokių pinigų turime daug, 
bet kas iš jų do nauda. Pasiun- 
čiame ir jums dėl pažiūrėjimo 
bolševikų pinigų trirublinę, 
taipgi ir jų pastos markę, ku
rias jie vartoja. O dabar nėra 
ramybės nuo tų pasiutusių gu
dų, kurie kai kokie parazitai 
kelia maišius ir patįs buntavo- 
jasi. Keturi verstai už Salaku 
ten jau Lenkija ir lenkai turi sa 
vo frontų netoli Dvinsko. O Eže 
reny parapijos gudai nenori, 
kad butų lietuvių valdomi, mat 
jų kariuomenė netoli, tai tikisi 
apgalėti lietuvius. Andai baž
nyčioj sukėlė dideles muštines. 
Nedavė lietuviams lietuviškai 
giedoti, mat, girdi, jiems nesu 
□naro, kad chamai bajorus pa
žemins laikydami lietuvių kai-

Ištiesk Pašalpos RankąH 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar (langiaus, 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.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

■' ................ ......

Dr. A. R. Blumenthal

Akis Egsaminuoju Dykai 
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma a t 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėllomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 aL 

Telephone Yards 4317.
Boulevard 6437

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam® iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauaiu 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iŠ petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei* 
kitę i 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 DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SU Chicago.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
j dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, I’res.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

boj pamaldas. Tai ir bažnyčioj 
viską ištraukė. Taipgi jie la
bai pavydi, kad lietuviam keti
na iš Amerikos atsiųsti duonos, 
miltų ir mėsos. Andai buvo da
linamas maistas biedniem, tai 
kaimo lenkai kėlė buntus prieš 
lietuvius. Ale visgi nėra didelės 
bėdos tarp savų gudų. Musų 
narsus kareivėliai juos suvaldo 
lengvai. Ir šiaip jau atsivėrė 
akįs kai išsiblaivė Lietuvos pa
dangėj pragarinio karo durnai, 
net ir saulutė liko šviesesnė; o 
ypač turime didelę palieką iš 
Amerikos, kad iš ten žada daug 
gelbėti Lietuvai.

Pas mus žmonės labai ser
ga karštinėms ir labai miršta. 
Iš Degučių musų dėdė Mykolas 
(Dziacka) pasimirė sausio 25 
d., 1920. Šermenįs buvo pas 
mus, o palaidojom 27 <1. Para
šykite apie jo mirimą Mažaita
vičiam. Dabar aš jūsų sesuo 
Anele, prašau jus, kai bus gali
ma į Ameriką važiuoti, tai pa
rašykit. Aš labai ukvatinu pas 
jus važiuoti. Arba kai pabaig
site mokyklą atvažiuokite jus 
į Lietuvą. Dabar ir mes laisvi 
ir surengiame pasilinksminimo 
vakarus, pažaidžiame. Tai ir 
sudieu-sudieu, Mikuliuk.

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canai 6417. Chicago, III.

EXTRA! EXTRA!
R K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi
nio laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.

Kodai Tuksiančiai žmonią ir 
Vaiky Miršta kas metą nuo 

Plaučiu Uždegimo.

Iš Naumiesčio.

Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

Telephone Yards 5032

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

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

I

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 liga.

Tel. Drexel 2880.

VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
dį, kamerą ar bikokį daiktelį iš mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk 
mums savo vardą, adresą ir mes pri 
siusime jums paveikslus. Mes pa
sitikime skaitytojais šio laikraščio. 
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaite ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
005 Cambridge Bldg. 
, Chicago, III.

V1BNAT1NIS BBGUBTBUOTAB BU8AB APTTBK0BIU8 ANT BBIDGBPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rimuota nuo 18.00 tr •«- 
rėčiau. Sidabro rimuota nuo il.OO Ir 
augičiau. Pritaikoma akinius oBdyk*. 
Atminkit: Galvot aopijlmat, ntrvilku- 
mu, akiu ikaadijimas, uivilkimat tr 
tt. yra valtiah įvairių Ilgų, kurio* ga
li būti praialintot garų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimu uidykų, jai pariti «r 
skaudaakls. Jai jot raudono*, jai sal
va topą, jai blogai matai, jai ak|t ailp- 

’tta, natųak U«iaa, o jiaikok pagalbu 
aptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma •> 
kiniai uldykų. Atmink, kad maa koB- 
nam svarantuojam akinio* tr kiek via 
nam serai prirenka*.

B. M. MKSIBOFT, Bkapartaa Optika*.
Jai Jot tariate tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pat mana. AB buvau ap- 
tiekoriue RutŲoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Al duodu patariama DTKAJL Galiu 
padaryti bite kokiui nuiikut vaistu*. Ai rekomenduoju tik GEBU H daktarus. AB ara 
•raugta Bmonlų.

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

Rašo Kazimierui Kuosaičiui į 
Chicagų:

Mes jau gyvename Nepri
klausomoje Lietuvoje. Visur da 
bar jau Lietuvių valdžia o ne 
svetimtaučių. Nors iš visų šo
nų Lietuvą priešai apstoję ir ją 
laukia pagrobti, bet mus dvasia 
nepuola. Tikimės, kad Lietuva 
turi būti savystovi nepriklauso
ma valstija. Politinis stovis, ži
noma, kaip išpradžių buvo la
bai sunku taip ir dabar yra sun 
kus, bet nors ir lengva, bet tvir 
tu žingsniu eina geryn ir tvir- 
tyn. Daug reikia lietuviams dar 
buoties, kad pasaulinėje politi
koje išsklaidžius tuos rukus, 
kuriuos supūtė visoki rusų du- 
plomatai ir lenkų endekai, ku
rie ir šiandien nepaliauja savo 
užgrobimo politikos varę. — 
Viduinė politikos padėtis Lietu 
voje neperblogia tįsia. Sunku 
naujai tik kų susitvėrusiai vals
tybei užlaikyti skaitlingų ka
riuomenę, bet susipratę Lietu
vos piliečiai noriai duoda dėl 
kariuomenės, kuri mus savo 
krūtinėmis vaduoja nuo prie 
šų.. Pragyventi Lietuvoje gali
ma ir šaliai badas dar negręsia.

Kun. A. Vibeliunas.

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų....... $17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $25.00

) Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bonds.

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas,
kaip Ir nosies, yra butlnns norint apsi
saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar
ba linzės, kurios gali būti pavojingiau
sios i A visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prislrengkite iŠ kaipo ir 
laikykite po ranku arba parankiojo 
vietoje

Severa’s 
Antisepsol
(Severos Antisepsoliu). Vartokite Ji 
kasdieną gargaliavimui ir i nosį iJ- 
mirkštiinui. Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptiSkas plovimas Vaiz
dams, nusidresklmains ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieku malo
nu skoni burnojo. Kaina 35 ot. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

M

M

81

M

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1788 So. Halsted 8t, Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canai 217 
v. —■ - -. ■

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

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, Šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir Yeumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankunioj; kaina: 50 ir 85 centai.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 Ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel„ Yards 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8308 S. Morgan St Chleago, m.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canai 6222

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

GYVENIMO VIETA* 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
; Palengvins akių įtempimą, kuris 
j esti priežastimi galvos skaudėj tipo, 
j svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
. luino, skaudamą akių karsti, atitai- 
Į so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

i Ashland Avė. Tel. Drover 9660

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už-, 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canai 2199.

" Tel Canai 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jusų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

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

Skaitykite ir Platinkite 
•‘NAUJIENAS”

Vyrišką Drapanų Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantua 

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

Vyrų Ir vaikinų gatava! padaryt' 
siutai ir o verkautai $1.00 iki $28.0<

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedėllomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visą dieną iki 10 va], vak.

S. GORDON.
1411 So. Halsted St, ttciafla 

įsteigta im

Telefoną* Pullman 8*8. 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roaeland. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. MENDELOFF. 
Lytie* Ligų Specialistas 
217 '/, Capitol St.
Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegneir 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.'
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AUJIENOS suteikti jiems ūmios pinigiš- neveizint tečiaus, publikos
TMK LITHUANIAN DAILY NEIMS

Publiahed Daily exeept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. CoM Ine.

Editor Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., i
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

kos pagalbos, persiųsdami 
pinigus kablegrama. Aukau
kite, draugai j tuos fondus!

Lietuvai reikia 
gerų raštų.

— Seattle, Wash., praimerių 
rinkimais nominacijas į miesto 
majoro vietų laimėjo darbinin
kų kandidatas James A. Dun- 
can, gavęs daugiau kaip 26 tuk
siančius balsų, ir Hugh M. Cald 
wcll, gavęs per 28 tukst. balsų. 
Dabartinis majoras Fitzgerald, 
už kurį visi trįs kapitalistams

Subscription Rates:
$6.00 per year i» Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
17.00 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 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IU. —. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paStu:

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

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena Kopija ............. 
Savaitei .............................. .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85

02
12
50

$5.00 
3.00 
1.65

Lietuvos draugai 
prašo pagalbos.

Nedėlioje “Naujienų” 
daktorius gavo sekamo 
rinio kablegramą nuo Vla
do Požėlos:

“Tuoj siųskite rinkimams 
pinigų”.

Drg. Požėla yra vienas 
svarbiausiųjų vadų Lietuvos 
Socialdemokratų Partijoje. 
Jisai prašo, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai padėtų 
jo partijai Steigiamojo Sei
mo rinkimų kovoje-

Tie rinkimai, kaip jau mu
sų skaitytojai žino, įvyks ba
landžio 14 ir 15 d . Taigi pri 
valome pasiskubinti suteikti 
pagelbos musų draugams.

Aukaukite kas kiek išga
lėdami į Am. Liet. Darbinin
kų Tarybos Laisvės Fondą 
arba į Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Rėmimo Fon
dą (esant L. S. S. globoje).

re- 
tu-

Vienas žmogus rašo iš Lie 
tuvos savo broliui:

“Mes iš Amerikos gau 
name net vieną dienraštį
— Naujienas ir keturis sa I įmanydami ir pagalios stau- 
vaitraščius — Tėvynę, Dir girnų ir baubimu stengėsi 
vą, Keleivį ir Amerikos pertraukt kalbą; visi vienu 
Lietuvį. Man labiausia pa kartu ,tarytum pagal koman 
sidaboja skaityti Naujie- dą, kaip ims staugti “U-hu- 
nas ir savaitraštį Keleivį, hu” ■—• ir nesiliauja kokią 

minutą, arba dvi. r” 
nistiškos” moterėlės, neatsi- 

Uikdamos nuo savo vyriškų
jų vienminčių, irgi koliojosi 
ir baubė kiek drūtos. Viena, 
matoma, smarkiausioji tar
pe jų.sušuko iš vietos: “Sei, 
ponas Grigaiti! Jei as bu
čiau davatka, tai paleisčiau 
į Tamstą kiaušiniu!” Ir pas
kui per keletą minutų ji vis 

vo vadinama krikščioniu al,t,vls“s paines:
*■ t t *■ I •• Iflirni Qa Kimiau I

demokratų partiją, kurios 
visa demokratija užsibai
gia po Romos juoduoju 
skvernu. Todėl amerikie
čiai lietuviai turėtų kuo- 
daugiausia pasiųsti į Lie
tuva pirmeiviškų ir sočia- 
u’tiŠkų laikrašč’u ir kny
gų, kad pabudinus Lietu
vos kaimiečius iš to šimt
metinio miego ir ištrau
kus juos iš jėzuitiškos ku
nigijos nagų, ypač dabar 
kada yra kalbama apie , ... , L.Lietuvos Steigiamąjį Sei-1 "e„b^e£a„ sau at‘ 
mą.”

prisirinko pusėtinai.
Ir patįs “komunistai”, ne

žiūrint to, kad jie kitus bau
gino “guzikuočiais”, subur
bėjo j vidų, kada prasidėjo 
prakalbos ir ėmė čia “dar- 
buoties”.

“Naujienų” redaktoriui be I tarnaujantis vietos laikraščiai 
klabant apie skirtumus tar-Įvedė smarkiausią agitaciją, pa
pe socialistų ir komunistų 
programo, tie elementai su* 
kavo iš vietos, koliojosi kaip

Skaitytoju Balsai
[Ut išreikštas Štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

PRITARIU.

Matyt, dalyvaus 
rinkimuose.

Drg. VI. Požėlos kablegra 
ma, prašanti pinigų rinki
mams, rodo, kad musų drau
gai Lietuvoje, socialdemo
kratai, rengiasi dalyvaut rin 
kiniuose.

Buvo abejonės, ar jie taip 
darys, kada pradėjo ateiti 
vis daugiaus ir daugiaus ži
nių apie siaučiančią Lietu
voje reakcija. Vienas drau
gas net rašė nesenai iš Lietu
vos, kad suvaržymas agi
tacijos laisvės galįs priversti 
visas kairiąsias partijos bči 
kotuot rinkimus.

Bet matyt, kad socialde
mokratų partija nevartos 
boikoto taktikos, pasitikė
dama, jogei, stodama į rinki
mų kovą, ji gali daugiaus nu 
veikti darbininkų labui, ne
gu šalindamasi nuo jos.

Todėl reikia padėti musų 
draugams šitame reikale. 
Atsiminkime, kad rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą yra be ga 
lo svarbus dalykas. Tas Sei
mas darys konstituciją Lie
tuvai ir paskirs jai naują 
valdžią. Nuo to, koks bus 
Seimas, priklauso Lietuvos 
tvarka. . .

Fondai, remiantis Lietu
vos socialdemokratus, galės

‘Aš nuo s;zvęs norėčiau 
patarti Amerikos bro
liams ir seselėms lietu
viams, kad jie... užprenu
meruotų laikraščių ir pa
siųstų knygų savo gimi
nėms Lietuvoje. Musų 
jėzuitai kunigai ir jų seb- 

rai varo' propagandą per 
spaudą ir agituoja bažny-1 
čiose per išpažintį už sa-l

Fanatiškos agi
tacijos aukos.

; “Jeigu aš bučiau davatka; 
tai kiaušiniais mėtyčiau! Jei- 

I gu bučiau davatka, tai kiau
šiniais gautum į galvą! Sa
kau, jeigu bučiau ' davatka, 
tai...” i

Tokiu nekulturišku elgi- 
musi pasižymėjo Detroit’o 
“komunistai”. Vienok sunku 
yra kaltinti juos už tai. Už
tenka valandėlę pasižiūrėt į 
juos, kad supratus, jogei jie 
yra proto ir nervų suirimu 
sergantįs ligoniai, kurie jau

Pereitą nedėldienį “Nau
jienų” redaktorius kalbėjo 
Detroit’e, Mich.; prakalbas 
rengė tos vietos reorganizuo 
toji L. S. S. 116 kuopa. Tai 
buvo pirmos socialistiškos 
prakalbos tame mieste *po ke 
lėto metų pertraukos. Per 
ilgą laiką tenai agitavo pu
bliką tiktai “kairiasparsniš 
ki” ir “komunistiški” orato
riai.

Socialistų kuopa Detroit’e 
mėgino parengti P. Grigai
čiui prakalbas dar vasario 
1 d., bet dėl ligos kalbėtojas 
negalėjo atvykti. Vietiniai 
“komunistai” tuomet, bijo
dami, kad jų įtekmė gali nu
pulti, kada žmonės išgirs kri 
tiką jų “programo”, paren
gė tą pačią valandą savo pra
kalbas netoliese nuo sociali
stų svetainės.

Bet šį kartą jie nesuspėjo 
nieko surengti atitraukimui 
publikos nuo prakalbų, todėl 
pavartojo kitokių “kovos” 
metodų. Pirmiausia, tapo 
nudraskyta nuo stulpų plaka 
tai, garsinantis tas prakal
bas. Paskui tapo užtraukta 
policija ant svetainės: dide
lė krūva policistų, atėjo prie 
svetainės durų ir, kada pra 
kalbų rengėjai paklausė, ko
dėl jie čia atsiųsti, tai jie pa-» 
aiškino, kad esąs gautas apo 
nymiškas (be parašo) skun
das ant kalbėtojo ir rengė.
JV

Kad Detroito “komunis-( 
tai” yra prikišę savo nagus 
prie šitų darbų, tai yra aiš
ku ne tiktai iš pirmesniųjų 
pastangų pakenkti prakal
boms, o ir iš jų tolimesnio 
“darbavimosi”. Sustoję bū
reliais netoli svetainės, jie 
stabdė kone kiekvieną jmo- 
gų, kuris norėjo eiti į ją, ir 
grasino, kad neitų, nes, gir
di, “pilna salė gu'zikuočių”. 
Nemažas skaičius žmonių 
tuo budu tapo sulaikyti. To

skaitą iš savo darbo.
Tokiais juos padarė ta fa

natiška agitacija, kurią “Lai 
svė” ir “kairiasparniški” 
bei “komunistiški” rėksniai 
varė tarpe žmonių per eilę 
metų. Panašių tos agitaci
jos pasekmių matyt ir kito
se lietuvių kolonijose. Ims 
laiko, kol jos galutinai išdils 
iš darbininkų judėjimo.

pats atsitiktų ir su LDLD., kaip 
greit ji pakliūtų, į komunistų 
rankas. Nes komunistai, ku
rie jau spėjo išsižadėti savo ko
munistiškos sąjungos ir tuo bu
du nustojo visuomenėje užsiti- 
kčjinio, dabar iš kailio neriasi, 
kad kaip nors užvaldžius LD
LD. ir po jos priedanga vėl 
pradėjus varyti savo pragaištin 
gą darbą pirmyn ir stumti ne
kaltus žmones į tą pavojų, ku
rio atbalsiai dar ir dabar atsilie
pia.

Ir kaip tik jie pradėtų skleis-

Na, ir ką , ar galima tiketies, 
kad LDLD. pakliuvus į “komu
nistų” rankas turėtų gero pasi
sekimo? Ar galima tiketies, 
kad LDLD. vedama tamsiausių 
gaivalų, atneštų naudą darbi
ninkų klesai? Ar galima tike
ties, kad LpLD. būdama tokia
me stovyje, įstengtų išleisti to
kiu, raštų, kurie užpildytų žy
mią spragą musų darbininkiš
koj literatūroj? Kiekvienam ro
dos aišku, kad ne.

Kas kita butų, jei LDLD. pa- 
įsiliktų artimoj giminystėj su 
iLSS., t. y. tose pat vėžėse, ku
riose''ji dabar stovi. Ji galėtų 
sau laisvai augti ir plėtotis nie
kieno nevaržoma. Ji galėtų 
skleisti darbininkų miniose mo 
kslą ir apšvietę pilnoj to žodžio 
prasmėj. Ji įstengtų išleisti to
kių raštų, kurie užimtų pirmą 
vietą musų literatūroj; nes su 
ja išvien eitų ir ją remtų ne tik
tai pati žymiausioji inteligenti
ja, bet ir šiaip daugiau prasila
vinę darbininkai, žodžiu sa
kant LDLD. taptų viena kulju- 

įr naudingiausių 
bildukams organizacijų.

Juk jau ir dabar, kaip “Kelei
vis” praheša, yra pagaminti du 
stambų^ rankraščiai, “Iš Euro
pos Revoliucijų Istorijos”, ir 
“Skirtumas Tarp Socialistų ir 
Komunistų”, kuriuos LDLD. 
galėtų išleisti, kaip ji spėtų su-

Atėjimui pilnai pritariu. Jis 
rašydamas apie Naujienų kon- 
certąi-išikihnę, gale paminėjo': 
“kam naujieniečiai turi apsiru- 
bežiuoti tik metiniais vaka
rais?” Ir aš sakau: kam? Žinau 
ir pažįstu naujieniečius, ir aš 
jiems pasitikiu, ką jie pažada, 
tą išpildo atsakančiai ir rūpes
tingai. Ir tą pilnai patvirtina 
Naujienų buvęs koncertas.

Kodel-gi tad nesurengti dari 
kitą panašų koncertą? Nėra jo-'

švęsdami jam ištisus puslapius, 
tegavo tik 21 tukst. balsų ir tuo 
budu išlėkė ir iš kandidatų. 
Kontestąs dėl ma j orybės dabar 
bus 
no. 
šios 
mai.

— Didžiųjų Ežerų laivų dar
bininkai grūmoja sustabdyt pa-

“Komu-Į vasari vis, laivą judėji.n,, jei-1 ^ii^lm^ įoi Į reakcija ir „rusą 
--- Igu samdytojai atsisakys lve»*> butą kupinai ir vi.i butų pilnai nokal,« o‘«a"‘Z“cij, pasmaug-

rerkalaujamas įas pnmamas po llžgllll£<lintit kaip kad lr siuomi tų. Tokiu būdą visas musų kc 
8 valandas darbo. Dabar laivų I I Im motu frinsuK nueitu niekais,
darbininkai dirba po 12 valau- , ... ... _, . . 1 , Dabar dailės laikas. Žmonesdu ant vandens, o ant sausu- . . .. . -v . .. ,. n i non pamatyti ir išgirsti kąmos, pertuose, po 9 vai. . .. . . 11 1 nors prakilnesnio ir gražesnio.

Kodėl jų norą neužganėdinti?
'JTokie dailės vakarai,' koks 

buvo Naujienų vakaras, sutei
kia daug gero — įneša daugiau 
kultūros j žmonių gyveninių. 
Juo žmogus tankiau lanko dai
lės vakarus, tuo jis darosi kul- 
turtingesniu, švelnesniu, jaut
resniu ir žmoniškesnių.

Žinau, naujieniečiai gali su
traukti dar ir daugiau artistiš
kų jiegų.

į šį koncertą buvo žmonės at 
važiavę net iš Sioux City, Iowa. 
O į kitą panašų koncertą pra-

RUSIJA. Įdėtų atvažiuoti net ir New Yoiv
[Federuotos npau<ion žinia] kiln iai ir kiti rytiečiai.

Rusijos profesinės sąjungos Kairiasparniška liga jau pe- 
pasiuntė Anglijos amalų tini- <^bar naujieniečiai vėl ga 
joms atsišaukimą, kuriuo kvie H pasekmingiausiai varyti savo 
čia jas “susipažinti su Rusi jos | darbą visose šakose, 
proletariato judėjimu ir kovo
mis,” o susipažinus, veikti ben 
drai su juo. Atsišaukime sako
ma, kad Rusijos profesines są
jungos dariusios nuolatinių pa
stangų susisiekti su kitų šalių 
darbininkų organizacijomis, bet 
tie bandymai visados susitikę 
su užsienio valdžių durtuvais, 
—“valdžių, kurios bijosi suži
noti tiesos, apie galingas ir did
vyriškas Rusijos proletariato 
pastangas.”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
(Federuotos spaudos žinia)

— Clevelande, ()., gaisrinin
kai pareikalavo, kad jiems bu
tų pridėta 250 dolerių daugiau 
algos metams. Clevelando Dar 
bo Federacija jųj reikalavimą 

parėmė. Dabar gaisrininkai gau 
na algos metams 1800 dolerių, 
o praeitą pavasarį gaudavo 
1500 dol.

— Rahway, N. Y., streikuo
ja Begina Kompanijos metalo 
poliruotojai, reikalaudami pri
pažinimo jų unijos ir unijinės 
mokesties.

— Douglas, Ariz., Centralinė 
Darbo unija pradėjo kampani
ją, kad surinkus pakankamai 
pinigų bylai prieš kasyklų kom 
panijos viršininkus, kurių, su
moksiu buvo 1200 organizuotų 
draibininkų deportuota iš Bis- 
bee liepos 12 d. 1917 m.

— Butte, Mont., Federaliame 
apskrities teisme, Helenoj, tei
sėjas Bourųuin išdavė nuspren
dimą, kad I. W. W. organizaci
jos narys John Jackson, kurį 
Saldžios agentai laikė kalėjime 
iki deportuosiant, butų tuojau 
paleistas. Del tokio teisėjo nu

sprendimo, Jacksmią gynusis 
advokatas Nolan sako: “Šitasai 
federalio teismo nuosprendis 

aiškiai nusako, kad jeigu atei
vis yra dėl ko-nors kaltinamas, 
tai teismas turi bešališkai išna 
grinėti jo bylą, kur kaltinamo-

kiai išrūdyti, ir tik po to, kai 
teismas pripažins, kad jis yra 
kaltas, valdžia tegali jį depor
tuoti. Taigi šitoks nuospren
dis yra skaudus smūgis tiems 
elementams, kurie, prisidengę 

neva tvarkos ir įstatymų išlai
kymo skraiste, patįs tą tvarkų 
ardo ir įstatymus po kojų mi
na.” t

tarp Caldwcllio ir Dnnca- 
Kuris jų laimūs, parodys 
dienios (kovo 2) balsavi-

atdengę LDLD. vardu, kaip tik 
nesusipratusieins 
kurtstyti prie 
<lcl įvykinimo 

diktatūros,” taip 
nieku

darbininkus 
smarkavimo 
“proletariato

KANADA. 
I Federuotoa spaudos žiniai

Calgary, Alberta.—Drumhel- 
ler klonio, kurs yra anglių ka
syklų centras, angliakasiai ren
giasi atsimesti nuo United Mineli 
Wiorkers organizacijos ir dėties 
prie One Big Union. Jie nepa
tenkinti vyriausiai tuo, kad U. 
M. W. organizacija suliko pri
imti padidinimą algos tik 14 
nuošimčiu, ° reikalauja

Tokiu būdų visas musų ke 
lių metų triūsas nueitų niekais. 
Ne gana to, prasidėtų nauji per
sekiojimai, areštai ir kimšimai 
nekaltų žmonių į kalėjimus. Ir 
vėl šimtai lietuvių darbininkų 
liktų išgabenti ant salų ir kitas 
panašias vietas; ir vėl šimtai šei 
mynų liktų išardyta, atskiriant 
vyrus nuo moterų nuo vaikų; 
ir vėl pulkai našlaičių likusių 
be tėvo ir motinos atsidurtų ba 
do šalčio ir kitokių nelaimių su

Prie darbo, su muzika ir dai
nomis! — Untanis.

L.D.L.D. Reikalai

Tai ve kas atsitiktų su LDLD 
jei jai lemta butų, pakliūti į 
komunistų rankas.

Antra vertus, jei ji ir pajieg- 
tų atsilaikyti prieš siaučiančią 
reakciją, tai visgi ji neturėtų 
gero pasisekimo ir neneštų 
daug naudos darbininkams, nes 
būdama po komunistiškų “bo
sų” kontrole, ji negalėtų išleisti 
nei vienos naudingos darbinin
kams knygos, ji negalėtų suren
gti literatiškų pamokų vakarų, 
nes komunistai žiuri į mokslų 
kaipo į “buržuazijos išmislą”. 
Juk visi atmename, kuomet ko 
munistų žvaigždė, Baltrušaitis, 
viename 
skelbė,
nereikia didelio mokslo, girdi, 
užtenka pasimokyti gramatikos

SĄJUNGA ISLAMUI 
IŠVADUOTI.

Į Federuotos spaudos žinia)

Rusijoj niusulmanai įsteigė 
taip vadinamą Sąjungą islamui 
(mahometonų religijai) išva
duoti—organizaciją, kurios tik 
slas yra remti ir stiprinti pa
saulio mahometonų, judėjimą 
prieš europiečių viešpatavimą. 
Sąjungon priimama, be skirtu
mo, visų musulnioninių šalių 
reprezentantai, partijos* ir orga 
ii iz a ei jos, kurios tik sutinka su 
aplamais, sąjungos nustatytais 
principais. Ikišiol sąjungon jau 
prisidėjo: Egipto nacionalistai; 
Turkų nacionalistai; Vienybės 
ir Pažangos partija, turinti sa
vo sakas Indijoj ir kituose kra
štuose; Indijos nacionalistai; 

Afgano patriotai; Kaukazo Mu- 
snlmanų Susivienijimas (čer
kesai, dagestaniečiai ir k.); Ru
sijos Musulmanų Kongresas; 
Persijos Nacionalistų Sąjunga. 
Centralinis Sąjungos pildoma
sis komitetas esąs Maskvoj. Jis 
turi įsteigęs subkomisiją, vadi
namą “Rytų centralinis komi
tetas,” kurio žinioj yra visos 
organizacijos Persijoj,, Užkau- 
kazyj, Anatolijoj, Turkestane,

ga leidžia ir skleidžia specialį 
propagandos tikslais laikraštį 
persų, arabų, turkų ir totorių 
kalbomis. Su ta lyga turi ar-

voliucionierių, ištrukusių iš An
glijos nagų ir pabūgusių į Mas
kvą. Vienas jų yra Burkat 
Ullab, paskilbęs Indų revoliu
cionierius, kurs savo gyvenimo 
tikslu pasistatė išvyti anglus iš 
Indijos ir už kurio galvą anglų 
valdžia yra paskyrus didelę pi
nigų sumų. -

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Delko mes kovojame, kad 
LDLD ne pakliūtų i ko

munistų rankas.
*..-........ 1

Kova, kuri dabar vedama tar 
pe komunistų pasiryžimų su
griauti LDLD. iš vienos pusės, 
ir socialistų pasiryžusių ją gin 
Ii iš antros puses, kaip kuriems 
dar negana aiški, nesupranta
ma.

Dalis LDLD. narių yra los 
nuomonės, kad ši kova yra nie
kas kitas, kaip tuščias vienų ir 
kitų besivaržymas už vadovau
jamą rolę šioj draugijoj ;ir anot 
jų kaip tik abi kovojančios pu
sės įsitikrins ir pamatys, kad 
pešasi dėl tuščio maišo, taip 
greit išnyks tarp jų visi nesu
sipratimai ir padavę vieni ki-

veikti, kaip kad buvo veikiama 
iki šiol.

Bet argi ištiesų ši kova ve
dama vien tik dėl vadovavimo 
draugijoj? Ar ištiesų ši kova ne 
turi savyje nieko tokio ypatin
go, kas galėtų draugiją pastū
mėti į gerąją ar į blogąją pusę?

Mes, kurie arčiau stovime ir 
visą dalyką aiškiau permato
me, sakome, kad ne! Mes sa
kome, kad ši kova apsireiškė 
ir vedama tarp dviejų skirtin
gų principais taktika ir griežtai 
priešingų viena kitai pusių, ku
rių užpuolančioj i puse, deda 
savo visas pastangas ir panau
doja įvairiausius budus, idant 
pasmaugus šią draugiją arba 
priešingame atsitikime pada
rius iš jos nuolankių nuolan
kiausią vergę. Antra, tai yra nž-

klastingus žygius ir matydama, 
koks LDLD. gresia pavojus, jei 
užpuolikai paimtų viršų, deda 
visas savo pastangas, idant at- 
mušiis priešo antpuolį ir tuo bu 
du apsaugojus LDLI). gyvastį 
ir užtikrinus jai laisvę ir laimiu 
gų besiplėtojimą ateityj.

Dabar pažvelkime kas iš tik 
rųjų atsitiktų su LDJLD. jei ko

tai yra komunistai?.
Žinant komunistų neapgalvo

tus išsišokimus; žinant tai, kas 
atsitiko su jų naujai gimusia 
Liet. Komunistų Sąjunga, drą- 
iai galima sakyti, kad lygiai tas

“Apžvalgos” nu m. pa- 
kad net ir redaktoriui

garsusis Bimba pereitą vasarą 
bepolemizuodamas su Petriką 
pasakė: “mes neprivalome už-' 
siimti leidimu moksliškų kny
gų, nes tai buržuazijos darbas.”

Pagalios, jeigu ir užeitų 
jiems noras išleisti vieną kitą 
naudingesnę knygą, tai visvien 
jie nestengtų, to padaryti, nes 
kas gi jiems pagamintų rank
raščių? Juk žinome, kad ne 
vien inteligentiją, bet ir šiaip 
daugiau prasilavinę darbinin
kai nusigrįžo nuo jų; pas “ko
munistus” liko patįs tamsiausi 
gaivalai. Taigi likusi pora ar 
daugiau nesubrendusiu inteli
gentėlių, apnrt šmeižimo ir nic- 
tkininio jiems nepatinkamų 
žmonių, daugiau nieko naudin
gesnio nuveikti negali.

Del aiškesnio supratimo, 
kaip musų “komunistai” rūpi
nasi apšvieta ir mokslu, čia 
privestu dar vieną įdomų fak
tą: Kuomet gruodžio mėnesyj, 
1917, liko sulaikyti LSS. orga
nai — “Kova” ir “Naujoji Ga
dynė”, lai lo laiko Pildomasis 
Komitetas (kuris savo didžiu
moje susidėjo iš dabartinių 
“komunistų,”) pastate vieną 
“žymų literatą” prie rašymo 
knygų, kuriam Sąjunga mokė
jo algą kaip ir nuolatiniam sa
vo darbininkui. Tas žmogus ra 
še gamino rankraščius per išti
sus dvejus metus, o Sąjunga jo 
raštus išleido knygomis. Na, ir 
ar žinote kokios puikios litera
tūros mes susilaukėm? Ugi štai 
Rusijos Sovietų dvi konstituci
jos —- viena nepilna, antra pa
pildyta; “Bolševikų Darbai,” 
“Kas yra tie Bolševikai”, “Le
nino laiškas N.l,” “Lenino lai
škas Na. 2,” ir dar keletą pana
šių bolševikų propagandos 
brošiūraičių, kurios teisybę sa
kant, darbininkams daugiau 
blėdingos, negu naudingos.

Tai ve, kodėl mes gynanie, 
kad LDLD. nepakliūtų į “ko
munistų” rankas; tai ve, kodėl 
mes trokštame, kad ji eitų to
mis pačiomis vėžėmis, kurio
mis ėjo iki šiol.

Dabar ik klausimas, ar pajie
gsime mes atlaikyti savo pozici
ją? Ar pajiegsime mes LDLD. 
apginti nuo “komunistų”? Man 
rodos, kad pajiegsime. Jei tik 
mes visi imsimės už darbo per
organizavimo senųjų kuopų, 
tvėrimo naujų, kalbinimo į jas 
naujų narių ir t. p., tai esu 
ras, kad trumpoje ateityje 
šutysime LDLD. ant stiprių 
jų ir galėsime pasidžiaugti 
vo darbo vaisiais.

— M. J. Iškauskas, 
Laik. LDLD. Sekret.

tik- 
pa- 
ko-

Kazimieras Gugis

taip ir civUitkuoss teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopitrasi
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Socialistų Vyrų Choro 
pramoga.

Nedėlioj, vasario 29 d., Lilio 
sybės svetainėje, Chicagos Lie
tuvių Socialistų Vyrų Choras 
buvo surengęs vakarėlį su pra
kalbomis. Kalbėjo Dr. Mont- 
vidas apie dailę ir jos party v iš
kurnu. Jo kalbu, kaip ir visa
dos, visiems patiko.

Po to dainavo Soc. Vyrų Cho 
ras po vadovyste d. Diliaus. Jis 
savo puikiomis dainomis ir ge
rai išlavintais balsais publikų 
labai užganėdino.

Pasirodė pirmų sykį duetas 
iš N. Š. ir J. Č.; dainavo taip, 
kad visa publika iš juoko nuo 
sėdynių kuone išvirto.

Solo dainavo J. Čepaitis. 
Nors pirmų sykį pasirodė, bet 
matyti, kad su laiku bus geras 
solistas; jo balsas tyrus ir ma
lonus.

Dalyvavo ir daugiau progra- 
mc ir visi savo užduotis atliko 
vidutiniškai. Žmonių buvo pil
na svetainė. — J. G.

a + *
JONAS ŽEMKALSKAS 

mirė nedėlioj, vasario 29 d., 1920 
m., 8 vai. ryto. Paeina Kauno 
rėd., Raseinių apskričio, Liuda- 
vėnų parapijos, Petkiškių kai
nai. Buvo nevedęs. Turėjo 27 m. 
amžiaus. Paliko Amerikoje 3 
pusbrolius ir 1 pusseserę. '

Laidotuvės bus sercdoj, kovo'
3 d., 8 vai. ryto i šv. Jurgio baž
nyčią, iš ten į šv. Kazimiero 
kapines, iš namų po num. 3447 
So. Morgan St.,

Giminės ir draugai malonėki
te dalyvauti laidotuvėse. ?

________ Juozapas Balkis.

Į VERTINGAS TONIKAS |
Užduotis, kokias dažnai sloguojama ant skilvio ir £ 

virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu būdu s 
H kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- S

bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima 
atsiekti vartojant

Severą s 
Esorka

ipiirm.iau būdavo žinoma, ‘Severus Skilvio Bitteris*’ 
kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir pajėgu
siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa
sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini
mo, dispepsijos, stokos nort> valgyli ir abelno susineštoj i- 
mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 
šių vaistų šiandien- Stokis ant kėglio prie sveikatos. Kai
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų

U W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA fe 
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Garsioji armija Chicagoje.

Paslęilbusi prohibicijos valdi
ninko maj. Dalrymple armija, 
kuri buvo užpuolusi miestelį 
Iron River, Mieli., bet turėjusi 
bėgti po pavieto prokuroro Mc 
Donough užsistojimui už mies
telio gyventojus ir prigrųsini- 
mo areštuoti patį Dalrymple, 
jei bus neteisėtai areštuotas 
nors vienas žmogus, dabar at
vyko į Chicago. Ji su labai di
deliu triukšmu išsirengė “fron
tai!,” apsiginklavusi nuo galvos 
iki kojų ir sugrįžo nieko nepe
šus!. Pats Dalrymple dabar 
jau ketina rezignuoti, o kiti 
juokiasi, kad kiekvienas poli- 
cistas galėjo areštuoti jį ir jo 
armija, jei butų norėjęs, po at
vykimui į Chicago, už nešioji
mąsi ginklų. O michiganiečiai 
dabar garbina McDonough. Jis 
visur gauna šimtus sveikinan
čių telegramų. Pasveikinimų 
jam prisiuntė net New Yorko 
prokuroras.

Neuždarys teatrų.

Krutaniųjų paveikslų maši
nų operatorių unija laimėjo pil 
nų pergalę, jos visi reikalavi
mai liko išpildyti ir jokio lo
kauto nebus.

Filmų mainymo kompanijų 
užsispirimų sulaužė du daugy
bės teatpėfTijj savininkai, kurie 
atvylafiš New Yorko, sustabdė 
išvažiuojančius New Yorkan 
unijos viršininkus, prigrųsino 
filmų kompanijoms ir į tris ber 
(ainius valandos išrišo visus ne
sutikimus su unija. Jie filmų 
kompanijoms pasakė, kad jos 
nusides prieš įstatymus, jei ne
duos filmų norintiems būti at
darais teatrams, To užteko, 
nes nesusipratimai palietė lik 
kelis didžiuosius teatrus, už ku
riuos mažesnieji teatrai anaip
tol nebuvo palinkę atsakyti, be
lo *ir buvo asmeninių nesusi

pratimų tarp kompanijų virši
ninkų ir unijos viršininkų. 
Kompanijų viršininkai sutiko 
atšaukti šmeižtus ant unijos 
surši ninku.

Pritaria dienos šviesos 
taupimui.

Miesto tarybos teisių komite
tas vienbalsiai užgirė paduotą
jį sumanymą įvesti Chicagoje 
dienos taupinimą, t. y. pa varl
iną laikrodžių vieną valandą 
priekyn vasaros laiku, kaip bu
vo per porą metų visoje šaly- 
ję, bet tapo panaikinta.

Tas įstatymas turi daug ne
parankumų, nes padarytų dide
lę maišatį—Chicagos laikro
džiai skirtųs nuo kitų miestų, 
belo iš darbininkų atima svar
biausi ryto pailsį. Jis tinka tik 
>fisų darbininkams ir turčiams, 
kurie ir taip vėlai keliasi. Tada 
jie keliasi valandą ankščiau ir 
turi daugiau laiko vakare žai
di golfą ar šiaip pasiboviji- 
iiiams.

Budavoa namus.

Aldermanų komitetas kovai 
su augštomis remtomis mano 
aiorganizuoti paskolos ir buda- 
vojimo bendrovę, kuri būda vo
lų ir paskui be pelno pardavi
nėti žmonėms. Tą pieną esą 
remia ir bankieriai. Išpradžių 
manoma pabudavoti apie 200 
namų, o paskui ir daugiau.

Kaip žmonės prigaudinėjami.

Tūlą laiką atgal policija ga
vo nusiskundimų, kad jaunas 
žmogus pardavinėja šorus pie
no kompanijos, kuri užpirkusi 
visą žalįjj sūrį ant mėnulio.

Pereitą gi savaitę keli biznie
riai pranešė, kad juos buvo ap
lankęs jaunas vyras, rodęs 
iiems fotografijų ir siūlęs Šerų 
kompanijos, kuri ketina pabu- 
lavoti kanuolę. ir iššaut kulką 
10 mylių j orą. Ta kulka ten ir 
kabosianti. Ji surinksianti žai
bus ir paskuti retežiu perduo
danti žemėti, kur žaibas bus pa 
naudotas apšvietimui ir mašinų 
varymui. Girdi, Edisonas ’sin- 
’ęs milionus dol., kad tik tas 
šradimas butu sunaikintas.

Ir atsirado vienas nedidelis 
biznierius, kuris nusipirko už 
M ,000 Šerų tos stebuklingos 
kompanijos.

Perdūrė peilių akį.

Frank Petkiewicz, 1100 Dix- 
)ii St. įbėgu į aptieką prie 1361 
N. Ashland Avė. su kyšančiu iš 
ikies peiliu ir maldavo išimti 
įeilį. Aptiekorius pabijojo ir 
nugabeno pavieto ligonbutin, 
kur peilį ištraukta. Bet mano
ma, kad pažeista smegenįs ir

LAIDOTUVĖS
A.a. Onos Kraulaidikės, atsibuvo pčt- 
nyčioj, 9 vai. ryto į Šv. Jurgio bažny
čią, iš ten j šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėse dalyvavusieji: gerb. Gra- 
borius Maselskis, prie grabo nešimo 
buvo 10 jaunų mergaičių Elena Šle- 
kiutė, Marijona Rekeckiutč, Elena 
Bužinskiutė, Petronėyė Redickiutė, A- 
nele Piutis, Ona šleponiutė, Ona Že- 
brauskaitė, Salomea Žebrauskaitė, 
Antanina Dainelaitė, Anelia Daine- 
laitę, Potam giminės ir pažįstami..

Mes tėvai pasilikę su skausmu šir
dies visiems dalyvavusiems laidotu
vėse tariam širdingą ačiū visom mer
gaitėm ir jų tėvam taipgi giminėm 
ir visiems pažįstamiems. Su nuliudu- 
sia širdimi VLADISLOVAS KRAU- 
LAIDIS ir MARIJONA KRAULAI- 
DIENĖ ir Sūnelis JONAS KRAU- 
LAIDIS.

Su pagarba dalyvavęs laidotuvėse, 
— G. šarkaitis.
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sužeistasis turbūt mirs. Stanley 
Mairienow'ski, 1254 Dixon; St., 
kuris perdūrė Frankiui akį, 
areštuotas.

Eksprefilninkai grąsina strei

ku; reikalauja pakėlimo algos.
Vakar šoferių, vežėjų ir kitų 

darbininkų unija įteikė Ameri
can Raikvlay Express reikalavi
mą pakelti algą po $35 į mė
nesį. Panašų reikalavimą tos 
kompanijos darbininkai pada
vė Toledo, Omaha, Kansas City 
ir kituose miestuose.

Chicagoje kompanijai dirba 
virš 4,000 darbininkų ir jie at
virai kalbasi apie streiką, jei jų 
reikalavimai nebus išpildyti.

Pamoka brangiai atsiėjo.

Pamoka Jonui Aniševskiui, 
3319 Risk St. brangiai kaina
vo: jis guli ligonbutyj peršau
tas dviem kulkom ir turbūt 
daugiau nebebandys perkalbto 
t i plėšikus “vesti dorą gyveni
mą.

Jis uždarė savo sankrovą ir 
^ėjo namo, kuomet prie Morgan 
ir 31 Place pastojo kelią du plė
šikai. Vieton atiduoti pinigus, 
jis pradėjo išdestinėti jiems pa
moką, kad jie pasi j ieškotų dar
bą, dorai gyventų ir tt. Turbūt 
ta pamoka juos taip sugriau
dė no, kad jie peršovę jį dau
giau ne nebandė apiplėšti.

Užgesins viešbučių pečius.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bobertson paliepė be jokio to
limesnio laukimo ar pasitari
mų užgesinti Congrcss, Pahner 
Ilouse ir North Shore viešbu
čių, Illinois Athletic Club, Mar- 
shall mokyklos ir Armitage 
teatro pečius, kadangi jų kami
nai labai rūksta.

Gasas eksplodavo.

Vakar gasui eksplodavus nu
nešta stogas ir apgriauta ir pa
skui apdegė Frank Cuneo na
mas, 4812 Sheridan Bd., vienas 
gražiausių namų šiaurinėj *mic 
sto dalyj. Nuostoliai siekia 
$60,000,

Nuo Naujų Metų iki nedėlios 
Chicagoje papildyta 18 žmog
žudysčių. Didžiumą jų užmušė 
plėšikai.

Užpuolė merginą.

Nedėlios naktį tuštumoje 
prie Howard ir Murphy gatvių 
nežinomas žmogus užpuolė p- 
lę Margaret Gertz, iškoneveikė 
ją ir apiplėšė.

Porą valandų vėliau prie 
5155 Cullom Avė. buvo užpul
ta Mrs. Throckmorton, įeinant 
jai į savo namus, bet ji užpuo
liką apdraskė ir sumušė, taip 
kad tas džiaugėsi ištrukęs iš 

“jos nagų.

Mrs. Jennie H. Strong, 1018 
N. State St., galva $10,000,000 
kasyklų korporacijas, neva tu
rinčios kasyklas Meksikoj, tapo 
atgabenta į Chicago iš EI Pa
so, Tex., kur ją areštuota. Še- 
rininkai kaltina ją priga vystė- 
je. Ji gi kaltina kitas moteris. 
Ta korporacija yra vedama 
daugiausia moterų.

Nedėlioj, Chicagoje lankėsi 
Shv. Valstijų vicc-prczideiitas 
Marshall ir jo pati.

Sužeidė du vaikus.

Du vaikai, Joseph Lance, 9 
m. ir Peter Gilcpsie, 12 m. prie 
54 ir Richmond Avė., tuščiame 
loto rado uždarytą bonką. Ka
da ją atidaryta ir prikišta deg
tuką, pasidarė smarki eksplozi
ja, Jtfiri galbūt mirtinai sužeidė 
ibu vaikus. Jei jie ir pagytų, 
tai Lance ant visados pasiliks 
aklas, o Gilepsic reikės nupjau
ti ranką. Bonkoje butą para
ko.

Turtinga moteris Mrs. Har- 
riet Warc, 1312 N. Howard St. 
nusišovė. Priežastis /saužudy- 
stės, spėjama, nusiminimas, 
kad ji neturi vaikų.

29 vyrai ir moterįs tapo areš
tuoti nedėlioj dviejuose viešbu
čiuose. Kaltinami ištvirkavi
me.

(JLEVELAND, kovo 2.—Vic 
tos laikraščių leidėjai padidino 
kainas nedėklienito laidoms— 
po 10 centų už kopiją.

Pranešimai
Lietuvių Kliubų F'ederacijos mėne

sinis susirinkimas įvyks šiandie, kovo 
2 d., kaip 8 vai. vakare, M. Meldažio 
svet., Delegatai meldžiami yra atsi
lankyti ir nesivėluoti.

L. K. F. Sekr. P. Indrelė.

Cicero, 111. Lietuvių Raudonos Ro 
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas invyks pėtnyčioj, kovo 5 d., 
pradžia 8 vai. vakare, Jos. Neffo sve
tainėje, 1500 So. 49 Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti laiku, nes tu
rim daug sbarbių reikalų, taipgi ku
rie esate ant priėmimo į narius, ma
lonėkite atsilankyti ir kurie nbrite 
prisirašyti, taipgi malonėkite atsilan
kyti. — Valdyba.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus mė 
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
kovo 5 d., Unijos salėj,1564 N. Ro- 
bey St.; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių pranešimų. Kiek
vienas narys tūri būtinai atvykti.

Valdyba.

Bridgeport — Susiv. Ame. Liet. Ka 
reivių 3čios kuopos lavinimos ir šiaip 
kareivines pamokos įvyks utarninke, 
kovo 2 dieną, šv. Jurgio par. .svet.

Lietuvių Kliaučių Kliubo Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, kovo 3 d., 7:30 vai. vak., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Vi
si nariai malonėkit atvykti laiku.

— Rašt. J. Kalaine.

Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas įvyks Utar
ninke, Kovo 2 dieną, 7:80 vai. vakare, 
Aušros kambariuose. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, yra daug svar
bių reikalų. —Valdyba.

PAj ieškojimą!
ASMENŲ JIEšKOjfMAI
PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Bu- 

činskio Raseinių apskr. šidlavos vai. 
'Ragliačių sod. pirmiau gyveno Bu
enos Aires Argentinoj. Jis pats ar 
kas žinote praneškite adresu:

W. Bučinski,
11853 Michigan Avė.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Stanislo
vo ir Petro Kuršauskių, angliškai va
dinas Kors; paeina iš Šiaulių apskr., 
Tryškių miestelio. Meldžiu atsišaukti 
turiu svarbų reikalą; kas žino malo
nėkite pranešti už ką busiu dėkinga.

AGNIEŠKA KURŠAUSKAITĖ 
PAKUTINSKIENĖ.

616 River St., So. Saginavv, Mich.

PAJIEŠKAU Kazimiero Raudoniaus 
kurs priklauso prie muzikantų kliubo. 
iš Lietuvos nuo jo sesers. Jo adresas 
Turiu svarbų reikalą: Gavau laišką 
buvo 716 Canal st., bet aš jo ten ne
suradau. Jis' pats ar jo draugai tegul 
atsišaukia ar praneša man jo adresą.

DOMININKAS UŽGALIS, 
371 E. Kensington Avė., 

Kensington, III.

ASMENŲ JIEŠKOJĮMAI
PAJIEŠKAU savo svainio Juozapo 

Stulpino iš Ryškinu sodos, Lieplaukio 
par., Telšių pavieto. Pirmiau gyveno 
Roseland, III. Yra laiškas iš Lietuvos, 
svarbus reikalas. Būtinai, kad atsi- 
žauktų adresu:
Mrs. DOMICĖLĖ KUčINSKIENfi, 
718 W. 15th St. 2nd floor,

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano ir Alexandro 
Žaibų’ iš Dvargudžių sodos, Varnių 
vol., Yra svarbus laiškas iš Lietuvos. 
Reikia, kad tuoj atsišauktų, ar kas 
apie juos praneštų adresu:

MARTINAS BRANDT,
2933 Milwaukee Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU M. Kaltauskio buvo 
Suvienytų Valstijų kariuomenėj, Co. 
H. 60 Inf. 9 Brigade, 5 Div. Turiu 
labai svarbų reikalą meldžiu atsišauk
ti.

' J. ANDRIKIS, 
8130 Stewart Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugų Kazi
miero Maceinos, Andriaus Studinsko 
ir Juozo čiupkevičiaus. Visi Suvalkų 
gub., Mariampolės pavieto, Garliavos 
parap. Girinikų kaimo. Turiu labai 
svarbių reikalų. Atsišaukite arba kas 
žinote praneškite šiuo adresu:

JUOZAS SANKUS, 
1626 N. 23rd St., East St. Louis, III.

PAJIEŠKAU savo moteries, Marės 
Svetakaitės, kilusios iš Šnipelių sodos. 
Vasario 9 d., 1920 ji prasišalino iš 
mano namų, pasiimdamate metų duk
terį,vardu Bronė. Tuom laiku dingo 
ir įnamis Kazimieras Stankūnas iš 
Ukmergės pav., ir $450.00. Mano mo
teris, vidutinio ūgio, tamsių plaukų 
ir tamsaus veido, nosis plati, augštin 
riesta. Vyras šviesių plaukų, smaili 
nosis, liesaus veido, vidutinio ūgio.; 
mergaitė šviesių plaukų, apvalaus vei
do. Užklausta vardo tuoj atsako: Bro
nį Bushman. Kas pamatys tokią porą 
ir duos man žinoti, tam duosiu $50 at
lyginimo.

F. BUSHMAN, 
213 Pine St., Gardner, Mass.

PAJIEŠKAU švogerio Kazimiero 
Joniko, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Vizbarų sodos, Žvingių parapijos. Tu
rime svarbų reikalą iš Lietuvos, lai 
atsišaukia pats, ar kas kitas.

K. GLOBIS, 
1825 W. 45th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU dedėą Juozapo Kviet- 
kos, paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Mosėdžiu kaimo, pirmiau gy
veno New Yorko apielinkėje, dabar 
nežinau kur, meldžiu atsišaukti grei
tai.

JONAS JURGILAS, 
948 W. 35th PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU J. Narbuto, Kauno 
rėd. Reseinių apskr., Rietavos para
pijos. Jis Amerikoje pirmiau gyve
no 1900 Elston Avė., o paskiau 1340 
Diversey Park Way, Chicago, III. Kur 
jis dabar gyvena, nežinia’. Malonės 
atsišaukti, nes yra laiškas iš Lietu
vos nuo jo brolio.

K. POCIUS, 
2256 W. 24 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Povilo Kursos, 
turiu labai svarbų reikalą; meldžiu 
kuogreičiausiai atsišaukti. Brolis

JONAS KURSAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo švogerio Marti
no Liekio, paeina iš Tauragės apskr., 
Skaudvilės parapijos, Valiūkių kai
mo. Meldžiu atsišaukti, arba krfh jį 
pažįsta pranešti adresu:

TONY M. SLAZAS,
134 Indiana Avė, Westville, III.

PAJIEŠKAU draugo Kazimiero 
Barzdos, paeina iš Rokiškio apskri
čio, Panemunio vai. Rumpiškėnų so
džiaus, malonėkite atsišaukti.

KAZIMIERAS JASIUNAS.
Grand Island cp. 2 Munising, Mich. -- ---------------------------------------------

PAJIEŠKAU savo sesers Marcelės, 
paeina iš Trakų apskr. žižmarių vai., 
Kibučių kaimo.. Pirmiau ji gyveno 
Pitston, Pa., o dabar nežinau kame. 
Prašau atsišaukti, ar kas kitas žinote 
pranešti.

JONAS MURAUSKAS,
. Box 128 Bend, III.
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J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių be valgio Bridgeporto apie- 
linkčje, tarp 31 St. ir 34 St.

J. PLATAKIS,
3313 S. Halsted St. Tel. Drover 3720

PAJIEŠKAU kambario jaunas vai
kinas su valgiu arba be valgio, prie 
geros šeimynos; kas turite kambarį 
malonėkite greitai pranešti Naujienų 
ofisan No. 51.

rJ'De'YOU LIKĘ L, ; 
POP-CORK BAILS?)

IŠRENDAVOJIMUI
NUOMAI dideli sankrova ir kam

bariai. Naujoviniai įtaisytas, geras 
bikokiam bizniui prie 4209 So. Kedzie 
Avė., Kreipties:

J. NILES,
1423 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Graceland 8468

JIEŠKO DARBO
JIESKAU DARBO. — Norėčiau 

dirbti ant farmų; ir seniau esu dirb ,s 
ant farmų, todėl farmų darbą pa
žįstu atsakančiai. Esu vedęs. Jei ku
riam farmeriui reikalingas toks dar
bininkas, malonėkite duoti man žinią 
tuojau.

J. SMITH
4848 So. Throop St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų.
Lengvas, švarus darbos su gera 
mok ėst imi 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. Wabash

DIRĘYKLAI mergaičių. Gera mo 
kestis laike mokinimosi. Trumpos 
valandos.

NORTHWESTERN CAN SEAL 
COMPANY

108 No. Jafferson St.

REIKALINGOS merginos, mote
rįs prie abelno namo darbo, maža 
šeimyna, 10 dol. savaitmS mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

M. MESSAGE,
3548 S. Halsted st. Chicago, III.

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

GINSBERG and ALTER
2707 Roosevelt Road.

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

1315 So. Wabash

KELNIŲ SIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Pocket meikerių
Pocket Stitcherių
H and sewerių
Top button hole meikerių
Button sewerių
Lining ir Canvas sewerių
Button Fellerių
Waist Band ir Lining 

sewerių
Brusherių

Kreipties

ABfred Decker 
<& Cohni

EMPLOYMENT DEPT.

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

REIKIA — Tvirta moteris prigel- 
bėti plovimo darbe plovykloje; $15 
savaitėje. Dirbama tik 5 dienos sa
vaitėje. *
MUNGER’S WEST SIDE LAUNDRY 
1437 W. Madison St., Chicago.

T NCVtP 
ATTENDED 
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NAUJIENOS, Chicago
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
lengvam

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

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

darbininkAi
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 i dieną, 
lai kreipkitės e,

900 W. 18th St. ?
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA DARBININKŲ
7 VYRŲ

Keikia darbi nikų

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė, priežastis pardavimo nusipirkau 
kitą biznį. Per 30 dienų turiu lai
ko parduoti. Meldžiu atsišaukti j 
Naujienų ofisą No. 48.

JAUNOS MOTERIŠKOS

jums teikiama, kaip 
augŠtos profesijos.

mokslas gydyklos

Aukso proga 
patapti narėmis

Dviejų metų 
(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir laboratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė.

Chicago, III.

REIK)A mergair.’i siūti 
spėka varomomis mašino

mis’ žiurstus, tropus dreves, 
taipgi siuu guzikams skyles, 
foldvriu ir egzami uiotoju.

SOPKIN BROS. / 
366 W. Adam i St.

REIKIA Vyrų darbui 
yarde; $30 savaitėj.

COHN BROS. SCRAP 
1864 N. Ledai re 

Chicago, III.

scrap iron

IRON CO.
Avė.,

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak-

REIKIA

Mergaičių mokinties siūti pirštinių 
taipgi patyrusių operatorių prie 
siuvamų mašinų; (Jera mokestis 

EISENDRATH GROVE CO.
2001 Elston Avė.

REIKIA moteriškių mazgojimui 
indų nuo 8 va), ryto iki 4 vai. po 
pietų, arba nuo 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro $12.50 algos savaitėje, 
nedirbama žventadieniais.

WEST INN CAFETERIA, 
734 W. Madison St., 2 fl.

PARDAVIKIŲ (salesladies) visuo
se departamentuose. Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

KLEIN BROS.
Halsted ir 20th Sts.

REIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuvės darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

311 \V. Aus U n Avenue.

MERGAIČIŲ
Pakavimui arbatos ir Kavos.

GEO. RASMUSSEN CO.,
130 N. Jefferson St.,

REIKIA

Mergaičių prie verpimo 
elektrikinių vylų. 
Geni mokestis.

AND MFG. CO.,

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

REIKIA
Mergaičių prie viršuojamos 
mašinos.

Geras uždarbis.
Geriausios darbo sąlygos

INTERNATIONAL PAPER
ROX CO.,

2003 So. Halsted St.

MERGAIČIŲ reikia lengviam ins
pekcijos spaudos darbui. Geros sąly
gos. Lengvas darbas. Pusė dienos 
Subatomis. $15 sąvaitėje pradžiai 
pakėlimas.

AMERICAN BANKNOTE CO., 
118 E. 20th St.

ir

REIKIA mergaičių Patyrusių 
arba mėgėjų dirbti Table Favors, 
Paper Caps ir Nut Cups. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

FAVOR PAPER WARE WORKS, 
81 W. I>ake St.

REIKIA 3 moteriškių mazgojimui 
tuščių butelių; algos $10.00 sąvaited, 
8 vai. dienos darbas,

ZIFF & BHRMAN, 
1621 So. Canal St, * Chicago, III.

SKAITYK ši *

PASKELBIMĄ IR RODYK

KITIEMS,

IR V P. L PATS SKAITYK

Jeigu gali išmokti, kad būti

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

nesusipratimų.
Vyrai vadavo $12.00 j 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties
EMPLOYMENT DEPT.

08 W. Harrison S L

FLOOR MOULDERIŲ

BENCH MOULDERIŲ

MACHINE MOULDERIŲ

SQUEEZEH MOULDERIŲ

Utarninkas, Kovo 2 d., 1920
SS!-1.1!- — ..■L” L 1 —S?SSEJL..51U4

NAMAI-žEMĖ

REIKIA mergaitės dirbti ofise, mer 
ginos už pardavėją į krautuvę rekor
dų departamente. Jauno vaikino gra- 
mafonų krautuvėje už pardavėją ir

REIKIA Patyrusio Shearmano $36 
savaitėje. 10 darbininkų po $5.00 die
nai, darbui scrap iron yarde.

2034 Southport Avė.

ir manai, jog tai butų gera

tai matyki musų managerį

tarpe. 9nių ryto iki 5 vai. po piet.
J. F. BUDRIK,

3343 So. Halsted St., Chicago. 
Tel. Drover 8167

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA naktimis janitoriaus; nuo
lat darbas, gera mokestis. Kreipties, 

TOP NOTCH COOKIE CO., 
333 So. Western Avė.

Musų foundry yra nauji ir mo
demiška visais atžvilgiais. 
Jus turit balsą tvarkyme šios

VYRŲ

Didmiestyje Apsiaustų 
Siuvyklai

Afltfred Decker
Cohn

Mfg. of Society Brand 
Clothes

Reikalauja.
Second beisterių 
Top collar makerių 
Off presserių

“Shoulder ir under collar 
beisterių

Canvas beisterių

EMPLOYMENT DEPT.

S. W. Cor. Franklin 
ir Va n Buren Sts.

REIKIA 50 vyrų į scrap iron 
yardą. Pastovus darbas, $5.00 ir 
daugiau į dieną. Kreipties:

37th St., ir Homan Avė.

REIKIA vyrų abelnam paprastam 
darbui rakandų dirbykloje.

CLEMATSON CO.,
2607 Floumoy St.,

1 block South of Harrison.

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

1051 W. 16th Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted St.

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mpkestis. 
Mokinama nemokančius. Taipgi rei
kia moterų, kurios imtų darbą į na
mus.

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

REIKALINGAS barberis vakarais, 
nuo kiek galima, subatom po pietų ar 
ba visą dieną. Mokestis kiek rei
kalausite tiek gausite. Malonėkite 
douti žinia greitai.

W. DUOBA,
2351 So. Oakley Av. Tel. Canal 241

REIKIA PARDAVIKO pardavinėji 
mui gatavai pasiutų apsiaustų senai 
isteigtoj rubsiuvykloj. Algos $25 
savaitėje ir nuošimtis. Vikrus vy
ras gali padaryti $75 savaitėj.

LEVY SANG CLOTHING CO.
184 W. Washington St.

REIKIA VYRŲ DARBUI 
PRIE MAUDYKLIŲ.

KREIPTIES:
1115 So. Paulina St.

REIKIA BARBERIO.
J. GRIGONIS, 

2050 West 25th Street 
Chicago, III.

VAIKIUKŲ 
Pakavimui kiaužinių į dėžes. 

GEO. RASMUSSEN CO 
650 W. Randolph St.,

foundres, jums užtikrinamu

teisingumas, mokama gera 
mokestis, nepaprastos darbo

sąlygos.

DARBININKŲ
IR TRUCKERIŲ

APMISLYK TAI.
Nuolat dhrbas, 
43c į valandą.

Kreipties prie limo keeperio

Wclls ir Polk Sts.
RALTIMORE Jt OHIO R. R.

Iiateraatioiniadl
Mamnesteir
^©m^aiiniy 

Tract®!’ Woiriks
-----------------------

2600 West 31st Blvd.

REIKIA

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:

Employment Office REIKIA

STEWART WARNER CORK
1828 Diversey Parkway

REIKIA
Moulderių

Prie Benchj ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:

AER MOTOR COMPANY, 
2500 West Clark St.

RUBSIUVYKLAI

DARBININKŲ

Mums reikia musų naujon 
Apsiaustų siuvyklon:

First beisterių
Second beisterių
Shaperių
Sleeve sewerių

H art Schaffner
& Marx

4512

i-viii,

to 4540 W. 22nd St.

k Jin

DARBININKŲ

Gera mokestis.

Nuolat darbas.

Kreipties
Samdos ofisą n

- ---------------- *

STEWART WARNER CORP.
1828 Diversey Parkway

20 DARBININKŲ
Del foundrės, annealing ir 
shipping room; gera mokestis, 
geriausios sąlygos; 50 valandų 
darbas; pusė dienos Subatomis. 
Važiuok Ashland Avė. karu iki 
Diversey, eiti pusantro blako 

vakaruosna. Kreipties 7se iki.4:30

Employment Office,

ILLINOIS MALLEABLE IRON
1809 Diversey Parkway

CO

REIKALINGAS žmogus dirbti 
junk shopfij. Darbas pastovus, moky
site gerą. Atsišaukite

2149 N. Westpm Av., Chicago, III.

Budavojimo 
darbui.

Westermi 
EDectrflc 

Co.

PARSIDUODA kostumerska kriau 
cių šapa. Biznis išdirbtas gerai, 
darbo yra įvales, priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite j Naujienų offisą klaus 
darni No. 50.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

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

Telephone: So. Chicago 1194.

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

Rcšidence:
1922 So. Kedzle Avc.

ada- 
Ne-

PARDAVIMUI — 3218 Nor
mai Avė. Nepaprastas pigumas; 
dviejų aiigštų namas, muro pa
matai ir 1 kambarių plytų Ba
dmetis užpakalyje; Visa dšnuo- 
nniota už 53.00 rendos į mė
nesį. Kaina tik $4,200.1X1. Maty
ti Mr. FEENEY, 603 W. 31st 
Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
augščių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 VVallace St. Rendos 
neša 15% už (dėtus pinigus. Savi
ninkas negyvena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
IIF.ISS, 224 — Fifth St., Aurora, III. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymą.

RėlKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

Kreipkitės
6222 So. Harper Avc.

“REIKALINGAS geras Tl 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuoj aus j
Naujienų ofisų.

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus pulkų 

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

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Randos neša $83.00 i mėne
si. Parduoda už $4000 ir daugiau.

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

VYRŲ DARBUI prie Mallea- 
jle Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas HcgcAVtisch; vyrų 
>atyrusių mouldingus ir core- 

nis daryti, bet čia yra gera pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
molderystes. amato.

PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 
8 mėnesiai vartoti, 
Parsiduoda iš 
mano moteries. 
Matyti galima 
iki 8 vai.

LEONAS
3215 So. Wallace St., 2rų lubų

beveik nauji, 
priežasties mirties.

Parduosiu pigiai.
vakarais nuo 4 vai.

STANČIKAS,

PARDAVIMUI skūra dengti rakan
dai, kauras, komoda, stalas, virykles 
daiktai, pečius ir vana, ir renda at
siduoda.

KL. RAVOT,
2438 W. 46th PI.

WESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO. 

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

REIKIA kriaučių; pastovus -dar- 
>as. Darbas savaitinis arba užda- 
vu; geriausia mokestis mokama; tik 

valandos kas dieną, o subatomis 
iki pietų. Jus galite dirbti over time 
kiek norite ir mokama laiką ir pu- 
s..; padaroma dideli pinigai.
URBANEK BROS. LADIES TAILOR 

3250 Ogden Avė., 
Tel. Lavvndale 740

REIKALINGAS patyręs kriaučius; 
gera mokestis; kreipkitės tuojaus 

J. KARNELSKIS,
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, 111.

Jl.lI ILUUUgBa.
. PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė 
lenkų ir lietuvių sėdyboje; 
verčiamas parduoti pig’ai. 

Apleidžia miestų.
1S15 W. North Avenue. 

kampas Girard St.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA bučernė laba; pi
giai, geroje lietuvių apgyventoje vie
toje, iš priežasties, kad turiu du biz
niu. Atsišaukite 4555 So. Paulina St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI — Grosernė ir Sal
dainių sankrova. Parduodama pigiai, 
apleidžiama miestas.
1836 So. 56th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA saliunas ir svetai
nė, sykiu. Biziis išdirbtas gerai. 
Lietuvių kolionijoj — Brighton Par
ke. Pardavimo priežastis — važiuo
ju į Lietuvą.

LIBERTY CLUB HOUSE HALL 
3925 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Phone McKinley 2878.

PARSIDUODA labai pigiai grosfer- 
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj; 
geras biznis. Pardavimo priežastis e- 
su pavienis, seserei pasitraukus esu 
priverstas parduoti. Atsišaukite:

J. J. MOSGERS, 
2958 Lowe Avė., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
PUIKI FARMA.

PARSIDUODA 120 akerių gera 
farma Wte. tik 2 mylios nuo miesto. 
70 akerių išdirbtos, 40 akerių gany
klos, 10 akerių gero miško, 25 ake- 
riai rugiais užsėta, 12 akerių dobi
lais, o kita žemė kitokiais javais. 
Visos triobos beveik naujos, stuba 6 
kamb. su beismentu ant cementinio 
fundamento visai nauja, barnė tik 
vienas metas kaip budavota, 3 ark
liai visi jauni, 6 karvės, 14 kiaulių, 
20 vištų, taip-gi su visoms maši
noms kokios tik reikalingos dėl far
mos ir kitais visais įtaisymais. Bus 
parduota arba mainyta ant Chica- 
gos praperttės. Norintieji geros far 
mos nepraleiskite progos.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

SKUBINKIT PIRKTI!
Namai labai brangsta ir dar eis 

brangin per ilgą laiką, nes viskas 
brangsta, materiolas kyla, algos .ky
la, o Chicagos miesto gyventojai šim 
tais tūkstančių dauginasi, jau dabar 
keli Šimtai tūkstančių namų trūksta 
ir kas kart dar daugiau truks, užtai 
kad budavoti per daug brangiai at- 
seina.

Ant sekančių namų galės uždirb
ti gerą pelną, bet turi pasiskubinti 
pirkti, o paskiau bus didesnė kaina.

PARSIDUODA vieno pag. namelis 
su geru beismentu ant Bridgeporto 
tiktai už ................................. $1,500

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis 
namas po 5 kamb. su^gesu ir mau
dyklėmis už ...................  $4,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 4 kambarius už.... $4,700

PARSIDUODA 4rių pag. medinis 
namas po 4 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis. Randos neša $720 į me 
tus, taipgi ant gero cementinio fun
damento už ............................. $5,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 5 kambarius tik 5kių me
tų senumo už ....................... $6,500

PARSIDUODA 2jų pag. naujas 
mūrinis namas po 6 kamb. su pir
mos klesos įtaisymais, šiltu vande
niu apšildomas boileris yra atskirai 
kiekvienai familijai, kožnas sau apsi 
šildo didelis beismentas ir visas iš- 
cimentuotas, namo viduris yra drūt
medžiu ištaisytas, pečiai ir ice boxfes 
priguli prie namo, lotas didelis 30x 
125 ir gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
randasi arti parkų.

Visi virš minėti namai bus par
duoti ant lengvų išmokėjimų ir visi 
randasi gerose vietose ant Bridge
porto ir Brighton Parke. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
augu nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke- 
lieiųs biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ote visur galima išva
žiuoti. Žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, IU.

PARSIDUODA farma 1V2 mylios 
nuo miesto, prie didelio kelio ir prie 
didelio ežero. 200 akrų geros žemės; 
15 akrų gero miško, 75 akrai aria
mos, kita — ganykla. Visa žemė ap
tverta gera vielų tvora. 9 bandos, 3 
arkliai, vištos ir kiaulės: visos farmos 
mašinerijos nauji; barnė 32X50 pėdų; 
7 kambarių namas ir kiti budinkai. 
Kaina $12,500. $8,000 įmokėti., o li
kusius ant lengvo išmokėjimo. Kas 
norėtumėt, dėl 
ties adresu:

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie 8424 Auburn Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
eramento namas. Vanos gazas, elekt
ra; $1000 įmokėti; liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
nių žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
( 3517 Archer Avė.

, MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

)ųs 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 varomoj elektros jiega.

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

Patterns daromos sulię mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

platesnių žinių kreip-

Box 305.
J. MITCHELL,

Eagle River, Wis.

PARDUODU arba mainau ant na
mo lotus Chicagos apielinkėje. Lotai 
randasi Gary, Ind., Atsišaukite vaka
rais.

A. JANKAUSKAS.
4222 So. Richmond St., Chicago, III.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvenimų, gerame stovyje prie 
82Š9 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PANKAN, 
7521 Evans Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokykloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pat temų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Washington Street 

Mikinania dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


