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Denikino armija apsupta
True translation filed with the post 
master at Chicago, 111. March 3, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 0,191/

NAUJOJI PRŪSIJA

Talkininkai finansuos Vokietiją
Japonų grobikų darbai 

Sibtrijuj.

Vokietijos klerikalai nori 
monarchijos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. tt, 1917

DENIKINO ARMIJA 
APSUPTA.

True translation fjled wlth the post- 
mast^r at Chicago, III. March 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. b, 1917

J A PONIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI BUS GEGUŽES 

MENESY.
LONDONAS, kovo 

oinlis Rusijos sovietų 
pranešimas, datuotas 
nedėldienį ir gautas čia šiandie 
bevieliu iš Maskvos, sako, kad 
generolo IKnikino armija tapo 
apsupta Kubaniaus pusiausalyj, 
į pietryčius nuo Azovo juros.

Bolševikų pranešiu) a s, ku
ris čia buvo gautas vakar, pra
nešė apie paėmimą Stavropo
lio, šiauriniame Kaukaze (?), 
sumušimą generolo Denikino 
kariuomenės ir sunaikinimą 
pirmųjų Kubaniaus burių, šian 
die gautasai pranešimas rodo 
bolševikus esant apie devynias
dešimt* mylių pasistumusiais 
šiaurvakarių linkui ir paėmu
siais Tichoretskaja, geležinke
lių jungę, astuonias dešimts my 
lii» į šiaurryčius nuo Ekateri- 
nodaro.

Paėmimas šitos geležinkelių 
jungės veikiausia ir skaitoma 
apsupimu geuNRiio* Denįkitio 
kariuomenes. Jisai nukerta De-1 
nikinui komunikaciją • į šiaur
vakarius su Kaukazu ir palieka 
jam vienintėlį pasitraukimui 
kilią per Ekaterinodarą į Juo* 
dąją jurą ir Novorossyską .

2.—Ofi- 
valdžios 
praeitą

HON0LULU, kovo 2.—Vie
tos japonų laikraštis Nippu Ži- 
ži gavo iš savo korespondento 
Tokyo’j pranešimą, kad nauji 
Japonijos parlamento rinkimai 
bus gegužės mėnesyj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 3, 1920 
as recj jircd by the <*ct of Oct. 6,1917reqjired by the <*ct of Oct. 6,1917 

20,000 žmonių apleisiu 
Novorossyską.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
29 (suvėlinta).—Talkininkų at
stovybės Konstantinopoly lau-

evakuavimas Novorossysko, ir 
jie svarsto klausimą apie pri
ėmimą pabėgėlių. Apskaito
ma, kadį talkininkai galėsią 
priimti apie 20,(XX) pabėgėlių.

1,700 pasažieriy pavojuj.
Laivas užbėgo ant seklumos.

True translation filed wltn the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as required by tne act of Oct. 6,1917

TALKININKAI FINANSUOS 
VOKIETIJĄ.

LONDONAS, kovo 3.—Čia 
gauta žinių, kad didelis pasa- 
žierinis laivas, Caserta, plau
kiąs į New Yorką su 1,700 emi
grantų, netoli Samuzzo pa
kraščių užbėgo ant seklumos. 
Laivas labai apgadintas ir rei
kalingas ūmios pagalbos.

į.limaliibių ViilMtijų bevie
lio telegrafo stotis Vladivos
toke šitą žinią {lersiųati atsi
sakė asmeniškai patariama 
admirolo Graves, kuris sakė, 

, kad ji įžeistų Japonijos jaus
mus. ' P-as Hunt srtvo žinią 
nusivežė Pekinan ir iš čia ka
beliu pasiuntė ją kur reikia].
HEKINAS, [per Londoną], 

vus. 29.—Chicagos Tribūne ko
respondentą s, F raz icr 
rašo: Jeigu Japonija 
trauks savo kariuomenę 
berijos, ją pasitiks netik
nytoji Rusija, bet revoliucija 
Korėjoj ir labai galima karė su 
Kynija.

Debesįs didelės karės rytuo
se niekuomet dar nebuvo taip 
apsiniaukę kaip kad dabar. Ky
nija įniršusi, ir lankia tinka
mos valandos šokti ant Japoni
jos; Korėja kvėpuoja revoliuci
ja, o Siberija griežtai pasiryžu
si vyti japonus laukan.

Hunt
neiš

Suvie

rių man suteikė Siberijos revo
liucijos vadai, kad trumpoj at-

Šiandie Japonijos militaristų 
vadai įskaudinti yt meškos. Jie 
nebeturi kuo atsiremti. Visais 
atžilgiais jie yra perviršyti. Bė
giu kelių sekamų dienų jie bus 
bevilčiai perviršyti ir skaičiu
mi, daugelis jų kariuomenės 
atkirsta šalies gilumoj ir už
klupti šalčio. Juos pasitiks ul
timatumas kraustytis laukan 

ar muštis..

Japonijos žmonės karės nenori.
Žinios iš Japonijos rodo, kad 

žmonės yra nusistatę prieš in
tervencijos tesimą. Aš esini au
toritetingai painformuotas, kad 
visi Japonijos ministerių kabi
neto nariai, išskiriant karės ini 
ništerį, stovi už pasitraukimą. 
Neužginčijama, kad visas pa
žu ngusai elementas—Japonijos 
politikoj tai yra kas nors nau
ja ir verta dotuos- veda griež
tą kovą už atšaukimą ekspedi
cijos. šiandie militaristų par
tija dar pajiegia atsiremti, bet 
delei Siberijos khiusimo ji da
bar lošia paskutine korta.

Vaizdas imperialistinės ir mi 
litaristinės armijos, kuria Ja
ponija kauja Siberiją prieš de
mokratiją ir teisybę, bus visuo
met. toks, kuris iššauks ašarų. 
Didžiuma japonų armijos ofi- 
cierių dagi nenusimano kaip 
susilabuoti žodį demokratija, 

[bet užtai jie labai gerai nusi
mano tokius žodžius, kaip bau-

Lietuva Anglijos 
bankininką kišenių]

Nuo jų priklausysianti Lietu
vos pirklyba/ir finansai.

LONDONAS/ kovo 3. An-
A

gi i jos fabrikininkų ir pirklių ry 
žiinnsį pasigrobti Lietuvos pirk 
lybų rodo sekamas jų nusitark 
mas. Keli didžiuliai Londono 
bankai nutarė paskirti apie pen 
kiolikų milionų dolerių įkūri
mui nacionalio banko Lietuvoj.

•Lietuva esanti padarius su
tartį, kad tasai bankas “koope
ruos su Lietuvos valdžia per 
penkiolikų metų.’’ Anglijos in
teresai veiks kaipo agentūra 
pardavinėjimui Lietuvos miš-

kaipo pirkėjai labiausiai Lietu
vai reikalingų medžiagų iš už
sienio.

VISA LIETUVA PASIPIKTI
NUS GALVANAUSKU.

Kažin, ar jis begrįžšiąs iš 
Londono.

eity Japonijai bus įteikta uiti- j džianioji ekspedicija ir degini-

RIAUŠES ISPANIJOJ.
Barcelonoj padėta trįs bom

bos; Bllbaoj nušauta du 
žmonės.

BARCELONA, kovo 3.—Tri
jose vietos dirbtuvėse vakar 

naktį buvo padėta bombų. Kas 
jas ten padėjo nežinia. Bet vė
liau policija surengė didelę me
džioklę ir užtikusi slaptą spau
stuvę. Po ilgo priešinimosi spau 
slavė buvus užimta ir jos sa
vininkas areštuotas. Vėliau 
areštuota dar trįs žmonės. Jie 
dabar kaltinami dėl nužudymo 
tūlo fabrikininko.

Mušys gatvėse.

B1LBAO, kovo. 3.—Vakar 
naktį čia kilo didelių riaušių. 
Riaušės sukėlusi nacionalistų 
grupė, kuri užpuolusi patrio 
grupės narius. Du žmonės nu
šauta, o keliolika sužeista.

SVARSTYS GELEŽINKELIE
ČIŲ ALGŲ KLAUSIMA.

Ispanijos kunigai 
streikuos?

Reikalauja didesnių algų;

vyskupai ir valdžia susirūpinę.
MADRIDAS, kovo 3.—Bū

rys Kspanijos vyskupų vakar 
laikė specialį posėdį kartu su 
ministerių kabineto nariais. Ta 
rosi apie kunigų reikalavimus 
-—padidinti algas. Ir vyskupai 
ir ministerių kabineto nariai 
turį didelio susirūpinimo. O lai 
dėlto, kad kunigai, ne|špildžius 
jų reikalavimų,'žada paskelbti 
—streiką!

Ministerių kabineto nariai 
ragina vyskupus, kad jie kuni
gų reikalavimus išpildytų, nes 
kitaip busią daug nesmagumo. 
Matai, kunigų streikas galįs pa
daryti didelės demoralizuojan- 
čios įtekmės į darbininkus.

Taigi—o kai kur [Pennsyl- 
vanijos valstijoj etc.] kunigai 
yra pirmieji streikkiužos.

GOMPERSUI JAU GERAI.

LONDONAS, kovo 2.—Nau- 
jasai Anglijos ambasadorius 
Jungtinėse Valstijose, Auck- 
land Geddes, šiandie atidengė, 
kad talkininkai užtvirtino inter 
nacionalę paskolą Vokietijai.

Toji paskola busianti panau
dota tam, kad pastačius Vokie
tiją ant kojų ekonominiai.

Šitą talkininkų nusitarimą 
suteikti paskolos Geddes atiden 
gė savo kalba, pasakyta gra
fienės Aston surengtame ban- 
kiete, kuriame dalyvavo ir spau 
dos atstovai-korespondentai.

PINIGŲ KLASTUOTOJAI 
VEIKIA.

Reikalauja daugiau žmonių 
klastuotojų gaudymui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III. March 3, 1920 

rečiu»red P>v’ the i <^f* f G. 1917

VOKIETIJOS KLERIKALAI
NORI MONARCHIJOS.

WAS H4NGTON, kovo 3.
Slaptosios policijos viršininkas, 
W. H. Morą n, atstovų buto ko
misijai pareiškė, kad esą reika
linga paskirti didesnę sumą pi
nigų, samdymui slaptosios po
licijos agentų. Tai dėlto, kad 
pastaruoju laiku ėmę nepapra
stai veikti popierinių pinigų 
klastuotojui. Toklų| klastūnių 
pinigų dabar esą labai daug.

Pardavinėja valdžios 
nuosavybes.

BERLINAS, kovo 1 (suvė
linta).—Muiisterio ir Westfali- 
jos centristų Fklerikalų] parti
jos sparnas priėmė rezoliuciją, 
pageidaujančią monarchijos at 
steigimo Vokietijoj.
True translation nted with the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reqtiired bv tne art of Oct. 6.1917

VENGRIJOS REGENTO 
ALGA.

Gaus tris miliomis kronų kas 
metais.

BUDAPEŠT, kovo 2.—Admi 
rolo Horthy’o, kaipo Vengrijos 
regento, alga tapo nustatyta— 
trįs milionai kronų metams.

Po to, kada steigiamasai su
sirinkimas aprinko jį regentu, 
buvo pasiųsta speciali deputa*. 
cija palydėti jį f susirinkimo

WASHINGTON, kovo 
Darbo sekretorius Wilsonas va
kar čia pareiškė, kad valdžia 
nusitarusi parduoti visas tas 
nuosavybes, kurios buvo nu
pirktos karės reikalams tvar
kyti. Tų nuosavybių vertė sie
kianti daugiau kaip penkių bi- 
lionųl dolerių. Visa tai busią 
parduotu iki birželio 30 d. š. m.

3.—

WILSONAS ATSISAKYS 
NOMINĄCIJĄ.

Laikysis nuošaliai nuo prezi- 
dentoi rinkimų kampanijos.

WASHINGTON, kovo 3.— 
Vakar čia buvo tikrai sužinota, 
kad prezidentas Wilsohas tre
čiam terminui savo kandidatū
ros nebestatys. Taipjau suži
nota, kad Baltasai Namas ne

būtą, kur jisai prffimlB fn-Meką bandys mailytfs f sekamąją pre 
ir uitaė raktinę. zMetrtb rinkimų kampaniją-

matomas leidžiant pasirinkti!Inas kaimų._
Nori dar daugiau.

Daugelis* mano, kad Japonija 
iš Siberijos pasitrauks. ReJ ji 
darysianti desperatinių pastan
gų nutūpti ant rytinio Kynijos 
geležinkelio per šiaurinę Man- 
žuriją, padarant trumpą šuolį 
tarp Vladivostoko ir Trans-Si- 
berijos geležinkelio į Manžuri- 
jos miestą. Japonija ilgą lai
ką taikstėsi prie to neįkainuo
jamo geležinkelio, o dabar ji 
turi puikaus pasiteisinimo užė
mimui tos linijos ir pasiliki
mui ant jos. Taip ji nutūpė 
pietinėj Manžurijoj, ir liko jo
je.

Japonija delei to pasauliui 
tur būt pasiaiškins, kad ji tik
tai ginanti Kynijos pasienį nuo 
raudbnojo bolševizmo bangos, 
kuri užlietų jį iš Siberijos. Bet 
tai butų tiek jau verta fikcija, 
kaip kad jeigu ji užsimanytų 
tikrinti, jogei ji savo durtuvais 
laikosi pietinę Mftnžuriją todėl, 
kad Japoniją neužlietų azijati- 
nė

vieną iš dviejų—pasitraukti ar 
kariauti. Naujoji valdžia Vla
divostoke, pirma negu įteikus 
savo reikalavimų Japonijai, lau 
kia savo naujai užimtų pozici
jų sustiprėjimo, kad mobiliza
vus kaimiečius ir darbininkus, 
kad pastačius kariuomenę stra
teginiuose punktuose ir atsig
inus paskutinius kelius mieste
lius, likusius kolčąkininkų ran
kose.

Padėtis nepakenčiama.

šiandie japonų padėtis Sibe- 
rijoj yra nepakenčiama. Jie nu
simano esant svetimoj šaly tar
pe žmonių, kurie rodo jiems 
tokios didelės neapykantos, ko
kios tik kada nors man teko 
matyti. Japonijos pareiškimais 
jie nepasitikėjo jau nuo to lai
ko, kada Siberijon atėjo pir
mieji japonų kariuomenės bū
riai—'rugpjūčio mėnesy 1918 

metais. Tas nepasitikėjimas vis 
augo, ir šiandie jisai liko aitria 
neapykanta perpildyta baime.

Iš pirmos rankos tyrinėjimų 
Siberijos kaimuose aš sužino
jau, kad ten butą nesuskaitomų 
žiaurumų, kurių atliko japonai. 
Vargiai rastum gyventoją, ku
ris Japonijos užimtuose apskri 
čiuose nebūtų jautęs sunkios 
militarinės japonų kurkos. šim 
tai žmonių man sakėsi, kad jie 
noriai paaukosią savo gyvastis 
pirmu liepti matysią Jnponijij 

pasiliekant Siberijoj.
Taip <lidi yra ten neapykan

tos prieš japonus pasiaubą, kad 
delei jos civiline 'karė tapo ko
ne užmiršta.

Ryžosi pasilikti.
Didelė didžiuma Siberijos gy 

ventojų tiki, kad japonai ryža- 
si pasilikti. Ir jie rengiasi prie 
didelio uždavinio— vyti japo
nus iš Siberijos.

Nė vienas aiškiai nenusima
no, kad Japonijos politika bu
tų tiesiog tokia. Bet vyriausia 
nuomonė yra tokia, kad japo
nai turės būt išvyti. Dieną 
Vladivostoko revoliucijos japo 
na i parodė savo noro sulaikyti 
kolčąkininkų priešus, kad ne- 
prileidus jiems padaryti tą mie
stą savu miestu. Tą akymir- lis streikas, kuris čia buvo pa
ką, kada Vladivostokas pateko skelbtas užprotestevimui prieĄ 
| Siberijos revoliucionierių ran- Žiaurių policijos . elgimesi, va- 
kasr--J<Dc«iI.fe Ūko ethMŠU kar užslheJ^ TMriieš prastdS-

Ir®.

PARYŽIUS, kovo 2.—Lietu
va yra naujo užgrobimo scena. 
Anglijos fiįv.msistai grobiasi 
ten ką gali. Publikos nusistaty
mas yra perdėm prieš premje
rą Galvanauską. Tai dėl to, kad 
jinai suteikė didelių koncesijų 
tūlai Anglijos finansistų gru
pei.

Galvanauskas dabar yra Lon 
done, kur jis daro sutarčių su 
Anglijos finansų karaliais. Vy
riausios sutartįs kol kas yra to
kios:

1. Anglijos finansistų grupė 
įkurs Lietuvos Valstybės ban
ką.

2. Ta finansistų grupė] visa 
sumonopolizuos: ji liks vienin
teliu pirkėju Lietuvos produk
tų, kurie skiriami vežimui į 
užsienius, ir vieninteliu parda
vėju Lietuvai reikalingų daik
tų, kurie bus atvežti iš užsienių.

Žmonių nepasitenkinimas 
yra didelis, ir Galvanausko su
grįžimas Kaunan skaitomas la
bai abejotinu.

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, III. March 3, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6.1917

Atima Turkijos laivyną.
cholera.

Kinijos premjeras 
pasitraukė.

HONOLULU, kovo 3.—čia 
gauta iš Tokyo pranešimas, 
kad Kynijos premieras, genero- 
l*»s Cli ti—J iiii—l rezignavęs.

Rczignavimo priežastįs nepa
duodama.

Rezįgnavusis premieras bu
vęs suvienytos nedalhiamos Ky 
nijos šalininkas. Jo rezignacija 
skaitoma neniažii Japonijos 
laimėjimu. /

PALMERIS NORI BŪT 
PREZIDENTU.

\VASHiINGTON, kovo 3.— 
Vyriausias Jungtinių *. Valstijų 
prokuroras, Palmeris, šiandie 
paskelbė, kad jis sutinka pri
imti nominaciją Jungtinių Val
stijų prezidento vietai.

STREIKAS MILANE 
UŽSIBAIGĖ.

MILANAS, kovo 3.—Genera-

Talkininkai nutarė, kad laivy
nas jai nereikalingas.

LONDONAS, kovo 2.—Vy
riausioji talkininkų taryba šia n 
die iiutarė, kad Turkija nepri
valoma turėti karinį laivynų. 
Jai paliekama tik kelios milti
nės reikalams skiriamos valtįs.

GRAŽINA DAUG ATEIVIŲ.

Todėl, kad jie nemoka 
skaityti—psalmų.

NEW YORK, kovo, 3.—At
stovų buto komisijos iiumigra- 
cijos reikalams tvarkyti narys, 
Isaac Siegel, vakar čia pareiš
kė, kad mažiausia trečias nuo-

Prezidentas reikalauja, kad 
darbininkai savo atstovus 

paskirtų.

Jis ir vėl kalba “už visus 
darbininkus.”

WASHLNGTON, kovo 3. 
Geležinkeliečių algų klausimą 
dabar riš “bepartyvė taryba.” 
Prezidentas Wilsonas jau įtei
kęs darbininkams pakvietimą 
paskirti savo atstovus, viso še
šis. Kitus šešis pasiskirs sam
dytojai. Likusiąją dalį-taip
jau šešis—paskirs pats prezi
dentas Wilsonas. Tai busią “pu 
blikos atstovai/*

Tos “bepartyvČs tarybos” vei 
kimo tvarka busianti tokia: abi 
pusi, taigi darbininkai ir sam
dytojai, turėsią pildyti josios 
tarinius. - Tarimai skaitysis tei
sėtais, jeigu pasiūlymas gaus 
paprastą didžiumą balsų.

Tūli pažangesnieji darbinin
kų vadai lečiaus sako, kad ta 
‘'bepartyvė taryba” esanti ne
gudriausia komedija, kokios 
tik galima įsivaizdinti. Tam esą 
geras liudyinas kadaise nelai
mingai užsibaigusi “industrinė 
konvencija,“ kurioj taipjau bu
vo ir darbininkų ir samdytojų 
ir “publikos atstovai.” Vis dėl
to, ji pakriko. Gompersas ir 
jo sekėjai turėję pasitraukti, 
kadangi “publikos atstovai“ rė
mė ne darbininkus, o samdyto
jus.

Ir dabar taip busią.

VVASH1NGTON, kovo 2.
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gom pers, 
vakar čia viešai pareiškęs, kad 
neveizint to, jogei visi šios ša
lies organizuotieji darbininkai 
griežtai priešinęsi tik-ką kon
greso priimtam ir prezidento 
pasirašytam geležinkelių biliui, 
Amerikos Darbo Federacija dn 
bar visą reikalą skaito esant 
užbaigtu ir ateity delei to nieko 
..y. jdary*M»nl.

Sa*muel Gompersas kalbąs 
“už visus organizuotus darbi
ninkus.”

X

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS BUCH AREŠTE.

Kariuomenė puola 
streikininkus.

LONDONAS, kovo 3.—čia 
gauta žinių, kad Rumunijos 
sostinėj Buchareste kilo gele
žinkelio darbininkų streikas. 
Darbininkų reikalavimai nepa
duodama. Keliose vietose ka
riuomene ir policija užpuolusi 
streikininkus. Daug žmonių su
žeista.

ALUS GRJŽTA.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS PORTUGALIJOJ.

TUY, [Ispanijoj], kovo 3.— 
Visoj Portugalijoj paskelbta 
geležinkelių darbininkų strei
kus. Darbas įnešta vakar nak
tį. Streiko priežasčių nepaduo
dama. Žinia tečiaus sako, kad 
geležinkeliečius paseksią ir te
legrafistai, kad parėmu^ savo 
draugus geležinkeliečius.

Kėlia toje 
streikininkų 
sirėmimai.

VIENNA,
nisterija tikimi surinkti po tris 

jbilionus kronų kas metais—• 
*’ 1 . Jų turėsią sudėti 

stambieji piniguočiai.

vietų jau įvyko 
su kariuomene sū

kovo 3.—-Iždo mi-

šimtis visų atvykstančių į New motkesčiais.
Ynvlrn nri^nlnnVi. žmnniii ' ....Yorko prieplauką žmonių tesą 
gražinami atgal į savo gimtą
sias šalis. O tai dėlto, kad jie 
nemoka skaityti—-dabar psal- 
mų!

Pramonininkų rateliuose jau 
kalbama, kad kongreso priim- 
tasai patvarkymas turėsiąs būt 
atšauktas^ Tie žmonės, kurie 
dabar gražinama, nors jie skai
tyti ir nemoką, bet esą kuoge- 
tiausi darbininkai. O tokių ge
rų, palankių darbininkų Jung
tinėms Valstijoms dabas labai 
štbkb’fa.

ŠALNOS FLORIDOJ.

Sunaikinta daug derliaus.

iMIAMI, kovo 3.—Pietinėj 
Floridoj vakar naktį buvo dide
lių šalnų. Apskaitoma, kad 
nuostoliai siekią daugiau kaip 
už penkis milionus dolerių.

PARYŽIUS, kovo 2^RU3Uo- 
se išrasta naujas eSrumas 
tinių epidemijai sulaikyti.

New Jersey “Slapieji 
irgi laimėjo.

TRENTON, N. J., kovo 3.-

torius Edvmrds vąkar pasirašė 
bilių, kuri tik-ką priėmė tos 
valstijos senatas. Dilius yra 
toks: taip greit, kaip bus pa- 

skelbhi taika .su Vokietija, New 
Jersey valstijoj bus galima da
ryti alų, turintį tris ir pusę nuo 
šimČių alkoholimis.

MARION, III., kovo 3.
Plumberių unija paskelbė strei
ką. Darbininkai reikalauja pa
didinti algos—10 dolerių die
nai.

Šiandie
Brighton Parke, L. S. S. 

174 kp. rengia prakalbas 
Liuosybės svetainėj, 3925 
S. Kedzie Avė., kampas 39 
Place. Pradžia 7:30 v. vak.

Kalbės Naujienų redak
torius d. P. GRIGAITIS.

Lietuviai darbininkai ii’ 
darbininkės kviečiami atsi 
lankyti.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Chicago

Kas Dedasi Lietuvoj SUSI

Sereda, Kovo-March 5, 1920

Karininko Rimavi 
čiaus likimas.

[Naujienų korespondencija] 
Raseiniai, sausio 4. — Praei

tų metų lapkričio 26 dienų vo
kiečiai, traukdamiCs iš Rasei
nių, išsivežė su savim kariniu-,

kų, kuopos vadų, Vincų Rima
vičių. Sulig sutarčių su Lietu
vos valdžia, jie turėjo gruodžio 
1 dienų atvežti jį atgal i Ra
seinius ir perduoti 
kuri buvo atvykus 
Komisija atvažiavo, 
laukdama vokiečių
gal į Kaunu. Dabar atėjo žinia,

komisijai, 
iš Kauno, 
bet nesu- 

sugrįžo at-

Įdomios Prakalbos
Tema: MOTERIS PIRMUTINĖ ALGINĖ VERGĖ 

ir LIETUVOS LAISVĖ.

Rengia Lietuvos Dukterų Draugystė. 
KETVERGE, KOVO-MARCH 4 d., 1920 m. 

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Nuoššrdžihii kviečiame gerijiama publikų kuoekaitlin-' 
ginusiai atsilankyti į šias prakalbas ir užgirsti daugel nau
jo apie moteris ir Lietuvos laisvę iš gabaus kalbėtojo.

Draugiškai kviečia visus L. I). DRAUGYSTĖ.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jafh niežti, ir 

•visi kiti tų žino. >
Vyrai ir moterįs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą- niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kafįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar ihoney order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r |

' AD. RICHTER 6 CO., 3?6-330 Broadway, New YJrk

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
- “KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą j savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia- 
.raas Krašto Apsaugok •Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojinių tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M..

Generalis Stabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

. 1 LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI,
% Boston, Mass.

šiuomi įgallojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę0 Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio“ laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinui, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabp Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, ' Boston, Mass

.. ...... .n

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų Ir deaaiuf 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

w3103 So. Halsted SL, Chicago.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Mes perkame Pergalės Bondas pilna paralyta- f* A HI
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. v A U k
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utaniinkais, Ketvergais 
h* Subatomis 9—9

1335 MIUWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Siu.

kad vokiečių kareiviai 
Rimavičių. į Vokietijų

Kitame laiške., apie kariniu 
kų Rimavičių parašysiu pla 
čiau. — Kurkur.

Simaniifaeiio dvaro, Alvito 
valsčiaus, atstatyta 7 darbinin
kai nuo darbo ir 3 darbininkai 
iš draugų tarpo išrauti. Dabar 
tas dvaras tikrai “krikščioniš
ku” liko, nes dirba tik seneliai 
darbininkai, kurie bijosi kam 
nors žodį tarti. Dėlto ponas sma. 
giai jaučiasi. Atstatyti darbiniu 
kai dar darbo apmokėjimo ne
gavo. Kur tik buvo galima, vi
sur skundėsi, bet skundais nie
ko nelaimėjo. Pas mus 
susipratusių, moterėlių, 
darbininkus įskundžia. 
mis tai tikra nelaimė.

įgaliotiniu dvaro yra
Galiorius, bet jp niekas nematė 
Ponai, kad žmonių akis apdum 
ti, giriasi, kad važiuoja į Ka
raliaučių, bet atsiduria už Viš
tyčio pas legioninkus tartis, 
kaip čia elgtis reikia. [D. Gyv.]

Severa’s
Regulator.

(Severos Regulatorius) 
suteikia greitą paleng
vinimą ligosfe, kurio
mis paprastai serga 
moteris ir mergaitės. 
Tai yra tikras moteriš
kų draugas ligoje ir 
skausmuose. Todėl pa
tariame moteriškoms 
jis išmėginti.
Kaina $1.25 ir Scentui 
taksų:

Ar kosi?
Nck-’iHk kosuliui išsivystyti. K^suJys esti roiš- 

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

Severą
Balsam for Lun£s

A
Severa’s Kidney arid 
Liver Kemedy.

(Severos vaistas dėl 
inkstų ir jaknų) duo
da labai didelį spaleng-* 
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.

yra ne
kurtos 

Su jo-

ponas

Pocvaičio dvaro, Žaliosios 
valsčiaus, ponas parsikvietė 
milicijų, kad ji prispirtų geriau 
pono klausyti. Milicislai pono 
gerai pavaišinti, įsakė darbinin
kams pono visame kame klau
syti. Darbininkai su milicistais 
gerai pasiginčijo. [D. Gyv.]

Raišupio kaime, Mariam po- 
lės apskrityje, gyvena gerai pa
siturinti ūkininkai. Derliaus 
gero sulaukę dabar degtinės va
rymu užsiima. Vietos degtinda
riai visame Savaravo valsčiuje 
pragarsėję, jie visus Lietuvos 
bravarni tikus iškonkuruos.

Pernai ruzgių putlu i mokėjom 
25 30 m r., o dabar mokam 
iki 60 markių, o kiek duosim 
kai ateis pavasaris? [D. Gyv.]

Mieraslavo vaisė., Alytaus ap
skričio, kuriasi žemės ūkio dar
bininkų profesinė sąjunga 
Darbininkų spaudos fondui pri
tarta ir jau aukų sumesta.

Panevėžys, čia vienas žmo
gus pardavinėjo visokius lietu
viškus laikraščius ir “Darbinin
kų Gyvenimų”^ Dabar jam 

MDairi)iiiinlk|ų. Gyvenimas” už
drausta pardavinėti, iš jo visus 
numerius Mėmė ir, sako jei 
toliau pardavinesiųs, kalėjime 
atsidursiąs. [D. Gyv.]

Taujėnai, Ukmergės

tai

nas per pamokslų užsakė, kad 
jaunimas susirinktų, nes norįs 
pavasarininkui kuopų sudaryti. 
Jaunimas susirinkimų atlankė, 
bet į krikščioniškų draugijų at
sake rašyties. Kuomet klebo
nas ir mokytojas pamatė, kad 
iš jų darbų nieko neišeina,
ragino rašytis į vakarinius kur 
sus, jaunimas išpradžių ir ne
norėjo, lik kuomet vienas jau
nuolis paaiškino, kad kursai ne 
politikos dalykas ir kad visiems 
privalu mokyties, jaunimas pr: 
tarė ir dabar kursus lanko.

Taujėnų jaunimas nebenori 
Uracho sėbrų garbinti ir tam
sos apaštalai daugiau jaunimu 
galvos nebesuks. [D. Gyv.]

laiškai iš Lietuvos
Iš Joniškėlio, Pasvalio apskr.

K. Piotrauskas rašo rašytojai 
Žemaitei, Chicago:

Aprašysiu nuo pradžios iki 
dabartinio laik,o: Išleidome vo
kiečius pradžioj 1918 m. iš Jo
niškėlio ir įsidangino-į Šiaulius, 
kur juo? lauke didžiosios armi
joj, susirinkusios iš kitų paša
lių ir patraukė linkui “fader- 
lando.” Vienok jie ir iki šiol 
neišėjo, nes persivertė kolčaki- 
ninkais ir išnaujo manė užimti 
.Lietuvą ir Kuršų. Bet dabar lat
viai sumušė juos ties Ryga, o 
lietuviai po Radviliškiu ir jiems

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS' 

Panedėlio, Utarninko ir Ketvergoi 
vakarais.

JONO BAGDZIUffO BANKOJE. 
2334 So. Oakley Avė., ------- J

. Severa’s " 
•*" Bertsam of Life.

(Severos Balsamas Gy
vybės esti geru sutvir
tintoji! it 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 Balzamas Plaučiams) Yra tai malonus 
vaistas nuo kosulio vaikams ir augusicms. Jo 
veikmė esti greita ir gerai veikianti; panai
kina erzinimą gerklėje, palengvina atkosėti ir 
nuramina kosulį. Išmėgink jį. Ir greitai persi
tikrinsi, jog musų patarimas buvo geras..

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

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

Severa’s.
Blood Pnrifier.

(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, 
volėmis arba žalzdomi. 
Esti tai labai geras su- 
tvirtintojas - pavasario 
metu. Kaina $1.25 ir 5c 
taksų.

Severos Vaistai šeimynoms pardavinėjama visur vaistinyčiose. Jeigu negali gauti Severos vai
stų savo vainstinyčioje, siųsk užsakymų tiesiog j mus, prikergdamas sumų vertėsir taksų.

W. F. SEVERĄ co., cedar rapids, iowa

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- 
niaipe laike.
Įsigyk naują, nepapras
tą .plaukų kirpiklį.
Reikalaudami pasiųski
te $2.00.

S. MATAS
1734 So« String Street, Chciago, 111. 

(Agentai reikalingi)... ........  ■ ............................................... .................... -O—...............................    I I .. M 1 M 
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prisėjo prašyti lietuvių, kad* jų 
nemuštų, o jie palikę visų amu 
nicijų ir ginklus Lietuvai, bai
lia kraustyties iš Lietuvos, lai
mingai tarpininkaujant ang
lams, ir franeuzams.

Dabar apie bolševikus. Nuo 
gruodžio 20 d., 1918 m., pradė
jome liuosai tvarkyties ir vyk- 
lyti gyvenimai! seimelio nuta
rimus. Vienok neužilgo išgirdo
me, kad nuo rusų pusės trau
kia j Lietuvę alkani ir nuskurę 
bolševikai, vedami Kapsuko- 
Mickevičiaus, apiplėšt ir sunai
kinti viską, kaip ir Rusijoje, 
K’S alkis žmogų privaro prie 
tokių žiaurių ir žvėriškų pasiel
gimų, kokiuos tik miškiniai pa-

PENKI APGARSINIMAI VIENAME
Turime parduoti goriausių ūkių mažų ir didelių su budi ūkais, 

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

PARDUODAME
Pirkite iš musų Valgomus produktus, gausite šviežius kiauši

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

PARDUODAME
Parsitratikite vaisingų medelių Čiepus ir pavėsio medelių, viso

kių rožių ir žydinčių krūmų; galite pas muš 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- 

, džius Balandžio mėnesio eis dvi savaitinis BEPARTYVIŠKAS ii 
liustruotas. Talpins svarbiausias žinias iš viso pasaulio ir talpins 

' moksliškiausius ukininkystčs raštus, pamokinančius geriausio bu
do visokio ūkininkavimo ir gyvulių auginimo,. Talpins gaspadinių 
pasikalbėjimus ir visokius pamokinimus apie namų tvarkos ve
dimą, valgių gaminimą ir konservų sudarymą. Talpins visokių 
linksmų pasiskaitymų jaunuomenei ir daug kitokių raštų. Užsira
šyk, turėsi geriausi draugą namuose. Kaina metams $1.50; pusei 
metų $1.00. Užrubežiuose $2J>0 metams. Skaitykite ateinančią 
Pėtnyčią “Naujienas”, rasite didelį musų apskelbimą su daug 

‘^maldingų paaiškinimų.
“SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės i musų LIETUVIU 

ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, ANTANA KIEDI,.
Atvažiuokite, arba rašykite ant adreso:

LETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
ding, Scottville Mich.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistų, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie išda- 

5 lies gali būti gerais, 
t bet kodėl nepasinau

dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

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

23 metus prie State gatvės.
Ni'sibijdktie ateiti čia ir duoti a- 

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

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

120 So. State St., 2 lubos, Chicago. 
Besisukamų Šviesų iškabi per 

Valandos 9 ryto iki G vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

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

Lithuanian American Information Burcau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzle 8902.

351446 W. 12th ST
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekus
Tėmykitc mano parašų.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Laukiame jų diena iš dienos, 
a čia virte verda šaikos razbai- 
rinkų ir girtuoklių, kad tik pa
sipelnius progai atėjus^ Kada 
iau užgirdome, jog* j Panevėžį 
rusai atėjo, tuoj Joniškelyj pen 
kios niokeho nerinktos ypatus 
ipsišaukė save Revoliuciniu 
Komitetu ir pareikalavo iš mus 
perduoti jiems apskrities vald
žių. Mes dar laikėmės kol neatė
jo jiems į pagclbų rusai karei
viai, tada jau turėjome atiduoti 
valdžių. Tai buvo sausio 22 d., 
1919 m. Paėmę J savo rankas 
^radėjo tvarkyti kitokiu budu, 
ristematiškai ardyt ir naikinti, 
kirst Lietuvos miškus kur kas 
norėjo rekvizuoti javus ir ati
minėti iš žmonių per prievartų l 
ir nagaikomis gyvulius. Viskas J 
asą ne tavo, tik jų — visuome- | 
nes. Bet tik žiuri, kad jiems bu- • 
tų prikrauti kišeniai. ir prisigė- ! 
rę atėminėja nuo žmonių, o pa
tįs komisarai savo neduoda kų 
turi, tik žiuri iš kito. O tas bied- į 
nas žmogus ir kųsnio duonos i 
neturi ir niekas neduoda, nie- a 
kas nedirba, visi darbai susto- ’ w
jo, o valgyti visi nori. Klausi- R, kad reikia varyti lauk rusus 
nas: kas dirbs? Jei žmogus ir, įp jų komunas, nes greitai butu- 
lirbo, tai sustoja dirbęs, nes1 me netekę duonos, visa butų 
rinojo, kad ryto ateis ir alinis, į išplaukusi Rusijon, o čia butu 
ai kam dirbti? Reikia visiems laukusi bado mirtis. Suprato ir 
įasiversti plėšikais ir kurie bu-j kumečiai, ir bežemiai, visi mc-i 
ini stipresniais atimsime 
lipnesnių. Tokiu budu viskas ■ 
ipmirū ir laukė žmonės pasku- . j 
‘inės suduos dienos. Kickvie-' Sleževičiaus, o prie bolševikų 
tam matėsi, kad rytojus bus Į paliko tik vagįs ir chuliganai, 
blogesnis už pereitų dienų; tik; bet ir tie visi grįžta dabar į 
razbaininkams ir plėšikams bu- J 
vo nauja gadynė — be darbo 
-lolųs ir bagoti, kas girdi, jų ne 
klausys, tas bus nubaustas mir
tim.

Joniškėlio kumečiai turėjo 
po dvi karvi, avių ir tl. ir lau
kia komunos, kad paimt iš 
dvarų ir ukininkų, o savo pasi
laikyti ir niekam neduot. Kada 
primini jiems jog reikia atsi
žadėti savasties, tai nesutinka;! 
sako, mano, o iš ukininkų tai 
esu reikia paimti, nes dar jam 
trūksta, o pas ūkininką dar yra 
trįs karves ir 1 arklys; o kad 
pas jį bus daugiau, taip esą ir 
reikia. Kada paklausi, kas už
dirbs duonų, tai atsako, kad kož 
nas sau. O kas maitins kariuo
menę ir tt? Tai, sako, kam jos 
reikia, tegul kožnas dirba sau.

Žmonės manė, kad jei iš kito 
atims ir jam pridės, tai jau bus 
gerai. Bet kada pamatė, jog taipL.. 
nebus gerai, visi pradėjo šaiik-

visa butų

kumečiai
i^ptč ginklus. Kurie buvo razuni- 

■ nesni, stojo j musų eiles, kurios 
1 tvėrėsi Kaune .po 
Šleževičiaus, o prie 

, paliko tik vagįs

savo gimtinę.
Mes dabar tveriame valdžių 

ant demokratinių pamatų, kad 
visi mažažemiai ir bežemiai 

: gautų žemės, kas tik nori dirb
ti. Visi miškai turi pereit į val
džių. Ponams nepalikti dau
giau kaip 100 deš. žemes ir tt. 
Bet tai dar ne galas, nes dabar 
pradėsime darbuoties prieš rin 
kimus į Steigiamąjį Seimų, ten 
viskas ir bus nustatyta.

ir nebėr Lietuvoj, dabar lietu
viams paliko tik užimti Dvins- 
ką ir nustatyti rubežius su 
lenkais ir latviais ir laukt kilų 
valstybių pripažinimo įiepri- 
klausomos* Lietuvos. Gerai ži
nome, kad lenkai kiša kojų, jie 
nori unijų grąžinti, bet mes sto
vime prieš visus lenkus, nes, vi
sa Lietuva nenori turėti su jais 
jokių ryšių. Franouzai palaiko

(Tąsa ant 3-čio puJČT

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM - PO

la-

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

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?

Geležis tai raudonasis kraujui mai
stas — Nuxated Iron pagelb

sti įdėti rožes moterims į 
skruostus ir stiprumą bei 
energiją į gįslas-vyrams.

Bandymas kraujo parodo, jog
bai daugeliui žmonių, kurie esti silp
ni ir sargai io ja, trūksta geležies krau
jui ir dėl to vien jie ir serga, kad jų 
kraujui stokoja geležies. Stoka gele
žies atsiliepia į sveikatą, mažėja jie- 
gos ir nusilpnina visą kūną. Išblyš
kęs veidas, neramumas, susierzinimas, 
stoka spėkų ir ištvermės, negalėjimas 
lenktyniauti su tvirtais, stipriais žmo
nėmis gyvenime -— visa tai esti apsi
reiškimai, kurie liudyja, jog kraujas 
patapo skįstas, išblankęs, vandenin
gas ir alkanas geležies. Jeigu nežinai 
pats, kas su jumis darosi, tai nueik 
prie daktaro ir li$pk jhm ištirti tavo 
kraują — pats pamatysi, kame esąs, 
arba padaryki šitokį mėginimą:

Temyk, kaip ilgai gali dirbti arba 
kaip toli gali eiti be nuovargio. Po to 
imki dvi ponkių-gramų Nuxated Iron 
pilės tris sykius į dieną po 'kiekvie
nam valgiui per visą sąvaitę. Tada 
savo tvirtumą vėl mėgink ir temyk, 
kibk esi laimėjęs. Turtindamas krau
ją ir prigelbėdamas jam sudaryti rau
donąsias celes prie pagelbos Nuxated 
Iron sutvirtjni dirgsnius, atbudavo- 
dini nusilpusias kūno daleles, tokiu 
budu atgauni spėką ir jiegą visam 
kunui.

Nepanašią! senovėj inorganiškai ge
ležiai Nuxated Iron lengvini kūno 

tirpinama, riekdrikia dantimfe, nė už
teršia skilvio. Išdirbėjai pilnai gvaran 
tuoja sakomąsias šios geležies ypaty7 
bes, kitoniškai jie sugražins pinigus 
kiekvienam pirkėjui. Tai privalo pa
daryti visi geri vaistininkai.

DR. M. T. STRIKOUS
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. 

Nedaliomis 9 iki 12 diena. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263
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Laiškai iš Lietuvos

14 Metu Sukaktuves Seniausio 
Lietuviško Banko Chicagoj

Pradžioje šių metų sukako lt metų nuo 
uždėjimo seninusio šiandieną gyvuojančio lietu- • 
visko banko Chicagoje kuris per tuos ilgus me
tus, neatsižvelgiant ant įvairių krizių, pasirodė 
lietuvių finansiniu Gibraltaru.

Ši finansine įstaiga yra tai gerai žinomas 
Jono Bagdžiuno Bankas, uždėtas 1906 metuose.

Kad p. Jonan Bagdžiunas buvo pilnai paty
ręs finansuose, gerai suprato bankinius reikalus 
ir mokėjo kaip investuoti žmonių sudėtus pini
gus ir juos pilnai apsaugoti, 1 indy ja faktas, kad 
jo įstaiga pergyvetio sunkiuosius laikus. įvairius 
finansinius krizius* ir šiandieną pasekmingai te
begyvuoja. •

Kada 1907 meduose, 'užėjus finansiniui kri
zini, daugelis bankt 
pinigų, .
peš permatyta prisiartinanti finansinė audra ir 
pagaminta užtektinai pinigų.

Kada 1916 metuose, užėjo Cbicagoje banki
nė audra ir vienas bunkas po kitam virto kaip 
grybai prieš dalgį. Jonas Bagdžiunas pareikala
vo valstijos prokuroro MacClay Hoyne idant jo 
bankas butų peržiursiąs ir tikras stovis viešai 
praneštas. Sutinkant su tuom reikalavimu, pro
kuroras paskyrė patyrusį bankinį tyrinėtoją. ku
ris |m> savaitės laiko atsargaus kvotimo ir perkra- 

’tinėjimo banko turto ir sekuraeijų išdavė pilną 
raportą, kuriame pripažino, kad Jono Bagdžiuno 
Bankas yra genam ir stipriam padėjome.. Negana 
to. Jonas Bagdžiunas sušaukė būrį dėpozitorių iš 
kurių tarpo likosi išrinktas komitetas perkrati- 
nėjimui banko tikro stovio. Minėtas komitetas, 
susidedantis iš 13 narių, savo raporte pilnai pri
pažino Jono Bagdžiuno Banką kaipo ištikimą ir 
stiprią finansine įstaigą ir tarp kitko pasakė: 
“Pagal bankinio tirinėtojo raportą ir musų locną 
patyrimą, žmonėms netik ką nereikia abejoti 
apie Jono Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali 
be baimės pasidėti ten savo pinigu®, nes ir mes 
ten turime pasidėję’’

Buvo atsiradę ir užvydiftčių asmenų kurk' mčgi- 
io kenkti sparčiam ir pasekmingam augimui Jono 
Bagdžiuno Banko paleisdami įvairius melagin
gus paskalas, bet tas nepadarė jokios įtakos, o 
jeigu kas ir abejojo, tai tas shvo pinigus gavo 
ant pareikalavimo, nes Jono Bagdžiuno Bankoje 
sudėti pinigai visados yni investuoti tokiose se- 
kuracjose, kurias galima trumpame laike apver
sti į gryną pinigą.

Jono Bagdžiuno Bankas patarnauja netik 
bankiniame skyriuje, bet ir įvairiuose kituose 
reikaluose, o ypatingai persi mitri i iu | rii rtgų "Lie
tuvon. parupinime laivakorčių atvaduojant ir 
išvažiuojant Lietuvon, išgavime pasportų, pada
ryme įgaliojimų, išdirbkime dokumentų perkant 
ir parduodant nuosavybes ir biznius. Per tuos 
1 I metų patarnauta tūkstančiams žmonių ir ga
lima drąsiai sakyti, kad nesiranda visoje Ame
rikoje miesto lietuvių apgyvento kuriame nesu
rastų lietuvio, kuris nebūtų turėjęs reikalus su 
Jono Bagdžiuno Banku.

Jono Bagdžiuno Bankas yra patarnavęs lie
tuviams taipgi ir įgyjime nuosavybių duodamas 
lengvas ir prieinamas išlygas, o ypatingai West 
Šile apygardoje, kur lioksi pastatyta su virš 50 
moderniškų mūrinių namų ir visi šiandieną yra 
nuosavybe pilnai užsiganėdinusių lietuvių.

Jonas Bagdžiunas netik ką pasekmingai val
dė savo banką, bpt dar padėjo suorganizuoti ir 
kitus bankus, o tarp jų ir Universal State Banką, 
kuriame šiandieną-yra vienu iš didžiausių šėrį- 
ninkų ir direktoriumi.

Laike Liberty Bonų vajaus Suvienytų Val
stijų Federal ReservC Bankas paskyrė Jono Bag
džiuno Banką ofisiatia įstaiga užsirašinėjiinų bo- 
nų ir priėmimui už juos mokesčių.

Prie šios progos p. Bagdžiunas nori ištarti 
visiems savo'draugams ir kostumeriams širdin
gą ačių už prielankę ijginetinę paramą, tikrinda
mas ir ant tolinus pilną užganedinimą visame. 
Turėdami reikalą kreipkitės asmeniškai arba laiš
ku sekančiu antrašų:

Jono Bagdžiuno Bankas
(uždėtas 1906 meluose)

2331 South Oakley Avė., Chicago, III.

ugelis bankm mokėjo čekiais delei stokos 
Jono Bagdžiuno Bankas mokėjo pinigais.

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

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

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

ENGLANDER COUCM-BEO
fumiturG dealers 
nerti storas

ENGLAMDEH SPRING BED CO.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) Dr. A. R. Blumenthal
juos, bet viską turės nuspręsti! 
ateities politika ir Steigiamasis 
Seimas.*

Kunigija, žinoma, irgi ne
snaudžia, varo savo agitaciją, 
bet tai vis niekis.

Aš pats dabar tarnauju vald
žioje. Buvau išrinktas apskry,- 
ties komitetai), dabar bus nau
ji rinkiniai, tai nežinau kaip 
bus. Greitu laiku mane nori pa 
skirti Pasvalio apskrities nuos- 
.tolių komisijos pirmininku, be 
iki sol nesulaukiau patvirtini
mo iš Kauno. Tad gal apsigy
vensiu, kaipo valdininkas, Pas
valyj ar kur kitur.

Bobute, grįžk pavasaryj na
mo, čia reikalingi žmonės ir 
pamatysi kaip Lietuva tveriasi 
ir tvarkosi.

Pas mus dabar duonos jau 
užteks ir viskas eina pigyn, nes 
daug ko pristatoma iš Ameri
kos ir kitų kraštų. Blogiausiai 
yra su apautuvu ir drabužiais, 
bet žmonės apsieina su namų 
išdirbiniais. —

Kalbininkas Jablonskis, biti
nas žmogus, nebegali pavaigš- 
čioti, važinėja ant ratelių.

Bažnyčios atskyrimas nuo 
Valstybės Ir mokyklos - 

nuo bažnyčios.
Ne taip* seni tie laikai, kuo

met bažnyčia, arba, geriant pa
sakius, jos valdytojai, kurie rū
pinasi savo tikinčiųjų dūšios 
reikalais, jos išganymu, buvo 
kartu ir pasauliniais valdonais, 
niekuo neskiriamais puo kitų 
tokių. Bet tie laikai jau praėjo.. 
Iš Rymo popežiaus pasaulinė 
valdžia ir valstybė tapo galuti
nai atimta jau keletą.dešimčių 
metų atgal. Tiesa, tos valdžios 
geidimas .yra toks didelis, kad 
ir iki šiol popežiai nesusitaikina 
su savo likimu ir, protestuoda
mi prieš jų ntiskriaudimą, visa 
amžių jie liakasi užsidarę savo 
rūmuose. Vatikane. Musų gi 

-JnHttris kad ir nobėfn pasaulines 
dūšių ganytojų valdžios, visgi 
jos liekanų yra užsilikę dau
gely] vietų, ir religijos su savo 
bažnyčiomis dar maža kur ra
do atatinkamų savo vietų.

> Daugelyje šalių iki šiol tebė
ra valstybinės religijos, kurių 
bažnyčios ir tarnautojai yra 
tampriai surišti su valstybės ir 

-Valdžios organais atlieka jų 
darbus ir naudojasi įvairioms 
pirmenybėmis, palyginant net 

su kitomis religijomis. Pavyzd
žiui, taip buvo Rusijoj. Pravo
slavų tikyba skaitėsi viešpatau
jančia. Ją visaip globojo vald
žia, iš valstybes turto, kuri su
darydavo taip prigulintieji ki
toms religijoms, taip ir esan
tieji visai be jokios religijos, 
mokėdavo jos tarnams algas, 
statydavo cerkves, vienuoly
nus, aukodavo jiems žemes ir 
tt. Kiekvienas valstybinis dar
bas būdavo surištas su įvairio
mis cerkvinėmis apeigomis. Mo 
kyklose kartu su kitais dalykais 
turėdavo mokinties religijos 
mokslo. Beveik visos pradines 
liaudies religijos švietimo mo
kyklos buvo atiduotos dvasiš
kiams. Priklausantieji tai reli
gijai naudodavosi visokiomis 
pirmenybėmis. Ir kilos religijos 
taip pat pakankamai turėdavo 
žemių ir visokiu kitokių turtų, 
o daugelis jų apeigų taip pal 
atlidavo valstybės darbą. Buvo 
netgi tai, kad kiekvienas, kuris 
norėdavo turėti šiokių tokių pi 
lietinių teisių, turėdavo būtinai 
prigulėti bet kuriai religijai 
Daugely gi šalių, kur oficiali-

jos, kur jų yra keletą ir visos 
skaitomos lygios, bažnyčios sa
vo įvairiomis apeigomis — kri
kštu, šliubii, prisieka, visgi at
lieka tam tikrus pilietinius vals 
tybės aktus. Paprastai ir mo
kyklose dėstomas religijos mo
kslas.

Esant panašiems santykiams 
t. y. kuomet religija, bažnyčia, 
kišasi į grynai pasaulinius val
stybes dalykus, atlieka bet ku
riuos jos darbus, kuomet ji yra

Akis Egzaminuoja Dykai
v, Gyvenimas yra

a tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
BFjf pagerinta Oph- 
P thalmometer. Y- 

patinga doma at 
" B kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieni 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį.

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

Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko. ,
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

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

Uthuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
.**.•3 *<<*/<..<* JĮJCz* •„> ** i CŽ I J J 1 V-J ĮJliVVHh JI

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

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitterla, 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 tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U T A R AS ..
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted StH Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

m.

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

Tel. Drover 9687.3321 So. Halsted St., e 
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.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų .... 
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų 
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų 

Atdara laikom kožną vakarą. P

Kodėl Tūkstančiai žmonių Ir 
Vaiky Miršta kas mėty nuo

Iii ■ II* *■■■ —

Plaučių Uždegimo.
ligas

$17.95
$21.50
$25.00

Priinuune Liberty Ronds.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

1 dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

....................." ■" 1 "'-1- - 

'DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
fit netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, fikUL

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

Įsiskverbusi mokykloje, ir at
bulai, kuomet valstybe jai pa
deda, sakoma, kad bažnyčia y- 
ra surišta su valstybes ir mo
kykla su bažnyčia.

Ten, kur darbininkai viešpa-į 
lauja, lo nėra. Neturi to būti ir 
pas mus. Kuomet darbininkai 
patys tvarkys gyvenimų, jie pa
sirūpins, kad bažnyčia ir pas 
mus vištai butų atskirta 
valstybės ir mokykla nuo 
nyčios.

Kiekvienas darbininkas 
kiai supranta, kad religij: 
privatus » kiekvieno žmogaus 
dalykas. Taip pat ir tikinčiųjų 
draugija — bažnyčia, nieko ne
gali skirties nuo kitų draugijų 
ir naudoties bet kokiomis pir
menybėmis. Susidaręs tikinčių 
jų būrys, kaip paprastos drau
gijos nariai, sudaro draugiją, 
sustato jos įstatus, duoda juos 
įregistruoti, savo napių mokes
niais laiko religijos tarnauto
jus, įsigija pamaldų namus, ku
ria religijoms kursus sau arba sa- 

vaikams ir tt. Niekai nega
li versi priklausyti tokiai drau
gijai, arba versti mokinties jos

nuo 
baž-

pui-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
t svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 

, I tunto, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniai.s nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

Ashland Avė. ' Tel. Drover 9660.

Todėl kad jie sutinka šias 
kaip: šaltį, infhienzą, kosulius, ka
tarų, 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 į 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 reumatiškus skausmus.

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723..  ___ ____ _ - /

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

VAIANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St Chicago, III.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborins

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

Tel. Canal 2199.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

nuo 1 po piety iki 8 vakare.
—4---------------------------------------------- ------ -----------

Rez. 933 S. Ashlaoid Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

guldomojo mokslo. Taip pat 
ir visos tos apeigos negali turė
ti jokių pilietinių teisių.

Tuomet religija, bažnyčią ir 
jos tarnai bus pastatyti savo

VyriškųDrapaną Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganfidinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode* 
liai, 320.00 iki 345.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai 31.00 iki 328.01

Vyrų kelinės 33.00 ir augščiau. 
Vaikų siutai 35.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų Ir over* 
kautų 38.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
STedėliomis iki 6 vftl. vak. Sunkto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
141* So. Halsted St, Ghclafn 

įsteigta 190 .. •

Telefonas Pnllmaa BM, 
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentista* 
>657 Michiaan Roaelaod.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halated St, Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 237

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
PriCmlmo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago?
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Apžvalga
NEATSIŽVELGIA Į TIESĄ.

Tautininkų “Lietuva” pasiry
žo parodyti, kad “visi socialis
tai palaiko “diktatūrą” (vieno 
žmogaus valdymą) —*tuomi la 
biau lietuvių socialistai,” ir tuo 
tikslųjį, vieno savo bendradar
bio lupomis, seka ilgą pasaką 
apie “diktatorių P. Grigaitį” ir 
kitus socialistų “diktatorius.”

Labai nuostabu, kad žmonės, 
kurie turi progos kuoplačiau-1 
šia susipažinti su 

Naujienos eina kasdien, išskiriant I redaktoriaus 
nedėldienius. Leidžia Naujieny Ben-| vi„,drovfi, 1739 S. Halsted St., Chicago, dl*taluros klausimą, diąsta št
ili. Telefonas: Canal 1506.
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Naujienų” 
paž valgomis į

M A IIJIEJM <IS, Cblrac*, W Sereda, Kovo-March 3, 1920

Trustų 
“ naikinimas”.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

3.00
1.65
1.25
.65

Amerikos liberalai jau se
nai skelbia kovą stambiojo 
kapitalo susivienijimams, 
trustams. Jų pastangomis 
kongresas išleido net įtaty- 
mą (Sherman’o prieštrasti- 
nį įstatymą), pagal kurį tru
stų tvėrimas yra nelegalia 
darbas.

Liberalizmo žvilgsniu, tas 
varymasi prieš trustus yra 
labai suprantamai dalykas. 
Liberalizmo idealas yra biz
nio ir konkurencijos laisvė, 
o trustus kapitalistai steigia 
tuo tikslu, kad panaikinus 
savo tarpe konkurenciją ir 
sutriuškinus smulkesniuo
sius konkurentus.

Bet ką daro įstatymas, ku
ris draudžia steigti trustus? 
Jisai irgi eina prieš biznio 
laisvę, ir tuo budu nusideda 
prieš liberalizmo principus.

Taigi liberalės buržuazi
jos nusistatyme linkui trus
tų visuomet buvo nepergali
mas prieštaravimas, ir todėl 
iš visos josios kovos prieš 
trustus neišėjo nieko. Kaip 
tik nuo to laiko, kada ėmė 
veikti Sherman’o įstatymas, 
trustai Amerikoje daugiau
sia išbujojo.

Užvakar Augščiausis Su v. 
Valstijų Teismas išnešė nuo
sprendį apie- didžiausiąjį 
šioje šalyje trustą, United 
States Steel Corporation.. 
Keturiais balsais prieš tris 
atmetė valdžios reikalavimą, 
kad plieno trustas butų pri
pažintas priešingu įstaty
mams susivienijimu ir butų 
išardytas. Trustas gali sau 
gyvuot, kaip gyvavęs.

Šituo Augščiausiojo Teis
mo nusprendžiu turbut pasi
baigs ant visados buržuazi
jos “kova” prieš trustus — , 
pasibaigs kaip tik tuo laiku, 
kada susivienijusis į trustus i 
kapitalas ėmė aršiausiai 
engti žmones. Buržuazinis , 
liberalizmas “nupasavo” ne- ! 
įstengdamas išrišti trustų 1 
klausimą? 1

Jį turės išrišti darbinin- ’ 
kų klesa- Ir ji negalės iš- ' 
rišti jį kitaip, kaip tiktai tuo ] 
budu, kurį nurodė Socialis- , 
tų Partija: paėmimu dirbtu
vių ir kitų darbo bei komu- i 
nikacijos priemonių į visuo- i 
menės rankąs. i<

[ taip iškreipti jo nuomones. 
“Naujienos jau senai yra užė
musios aiškią poziciją tuo 
klausiniu ir pašventė jo išdės
tymui daugybę straipsnių. Prie
šingai bolševikams arba komu
nistams, “Naujienos” atmeta 
ne tiktai vieno žmogaus dikta
tūrą, o ir paremtą privilegijo
mis klesos diktatūrą. Jos griež
čiausiai kritikuoja bolševikus 
už tai, kad jie įsteigė vadinamą 

I “proletariato diktatūrą,” atim
dami teises kitų klesų žmo
nėms. UŽ šitą kritiką jos susi
laukė fanatiškos neapykantos 
iš “komunistų” — vienok “Lie
tuva” nesidrovi prikaišioti 
“N.” redaktoriui “diktatūrą” ir I 
dagį asmenišką!

Ji (arba jos bendradarbis) 
tečiaus nemoka pagerbti tiesos 
ir kituose dalykuose. Ji deda į 
savo špaltas tokią pasaką:

Prasidėjus karei, kuomet 
tautininkai pradėjo aiškiai a- 
gituoti ir skleisti idėją, kad | 
Lietuva, jei nevisai laisva, tai 
turi būti autonomiška, tai so
cialistų diktatorius Grigaitis 
iš estradų aštriai kritikuoda
vo tokį tautininkų žingsnį ir 
skelbdavo, kad tai tautinin
kai sapnuoja apie neįvykdo
mą idėją. * ,

Kuomet Rusijoje carizmas 
žlugo, tautininkai pradėjo 
skelbti visišką Lietuvos Nc- 
prigulmybę, — tai socialistų 
agitatorius užroiške, kad Lie
tuva permaža ir todėl nega
lėtų pati viena savo Nepri-

Kuomet Lietuvoje vargais- 
negalais susitvėrė Lietuvos 
provizionalė valdžia, tai so
cialistų agitatorius tuojaus 
apskelbė, kad Lietuvos vald- 

• žia buržuaziška ir todėl to
kios valdžios negalima palai
kyti, — taigi reikia pavarto
ti visus budus, idant ta val-

ka yra tęsiama per špaltą su- 
viršum. Nuo pradžios iki galo 
ji yra melaginga.

“Diktatorius Grigaitis” kriti
kavo tautininkų “autonomijos 
reikalavimą” visai ne todėl, kad 
skaitė autonomiją “sapnu” ar
ba “neįvykdoma idėja,” o todėl 
pirmiausia, kad sprendžiamą 
balsą suformulavime Lietuvos 
tautinių reikalavimų jisai pri
pažino Lietuvos žmonėms. Ji
sai sakė, kad pati Lietuva pri
valo nuspręsti savo likimą, ir 
nurodinėjo, kad tas nusprendi
mas gal apsireikš ne autonomi
jos formoje, o federacijos arba 
nejMriklausomybės. “Naujienų” 
redaktorius, pįrmiaus negu vi
si tautininkai (dar Brooklyno 
seime 1914 m.), išreiškė mintį, 
kad Lietuvai gali tekti kovot už 
savo nepriklausomybę. Už me
tų kitų tautininkai patįs buvo 
priversti pripažinti savo obal- 
sk) klaidingumą ir išbraukti iš 
savo programų “autonomijos 
reikalavimą.”

Kada žlugo carizmas, “Nau
jienų” redaktorius neišsižadėjo 
savo principo, jogei Lietuva tu
ri pati nuspręsti savo likimą, o

vedė kovą prieš tuos gaivalus, 
kurie kėsinosi uždėti ant Lietu
vos naują vergijos jungą. Jisai 
ragino žmones protestuoti prieš 
vyskupo Karevičiaus žygius ir 
smerkę Lietuvos Tarybą, nu

tarusią pasodinti ant Lietuvos 
sosto vokišką junkerį von-Ura- 
chą. O tautininkų. organas

Chicagoje, neva skelbdamas 
“neprigulmybės” obalsį (po to, 
kaip išsižadėjo “autonomijos”) 

i gynė tuos elementus. “Naujie
nų” redaktorius sakė, kad atsis
pyrimui prieš kaizerizmą Lie
tuvai geriausia butų laikyties 
išvien su demokratine Rusija, 
bet kartu jisai nurodinėjo, kad 
jeigu kaizerizmas Vokietijoje 
grius arba jeigu Rusijon su
grįš despotizmas, tai Lietuvos 
padėjimas pasidarys visai ki- 

| toks, ir ji tuomet turės kitaip 
nustatyti savo santykius su 
svetimomis tautomis.

Kada įsisteigė laikinoji Lietu
vos valdžia, tai “Naujienos” ne
skelbė, kad reikia griauti jų, 
kaipo “buržuaziškų”, o pažy
mėjo, jogei tatai yra svarbus 
žingsnis Lietuvos pastangose į- 
gyti tautinę laisvę; nežiūrint to, 
kad Lietuvos tvarka tuo tarpu 
negali būt kitokia, kaip buržu
aziška. Ne griaut Lietuvos val
džių ragino “Naujienos,” o kri- 
tikuot jos darbus, kiek jie ne
sutinka su darbo žmonių reika
lais. Tarp kitko “Naujienos” 
griežtai smerkė ir tebesmerkia 
tokius Lietuvos Valdžios žings
nius, kurie grūmoja pavojum | 
pastatyti Lietuvę po svetimu 
jungu (pataikavimas lenkų ba
jorijai, nuolankaviinas talki
ninkų diplomatams ir tt.). O 
tautininkų organas nei žodžio 
netarė prieš tuos pavojingus 
Lietuvos laisvei dalykus.

Vienok tasai laikraštis drįs
ta šiandie skelbti, kad “Naujie
nų” redaktorius esąs Lietuvos

VĖL APIE “KAIRIŲJŲ 
BLOKĄ.

vėl“VJienyjbė Lietuvninku 
kalba apie tai, kad pirmeiviš- 

I kosios sroves turi susitarti tarp 
savęs ir kovoti išvien prieš kle 
rikalų įsigalėjimą. Sako:

Šiandien jau klausimo ne
gali būti, kiek sriovių ar par
tijų turi būti. Šiandien visuo
menę galima padalinti tik į 
dvi pusi: vienoje, pusėje yra 
dešinieji arba katalikų parti
ja, o kitoje pusėje kairieji. 
Šie kairieji skirstosi pažiū
rose pradedant ramiaisiais 
tautininkais, demokratais ir 
baigiant socialistais, 
bolševikus socialistus 
gali būti kalbos, nes 
ba tiktai griovimo
Dabar ir reikėtų visiems kai
riesiems, tai yra visiems tau
tininkams ir visiems sociali
stams sudaryti kairiųjų blo
ką, kairiųjų sutartį ir laikyk 
ties. Jei tas nebus padaryta, 
dešinieji paims viską. Čia jau 
ne partijų reikalas, bet atlai- 
kymas demokratybes pradų.

Tą atsiekti nelengva. Tam 
daug darbo reikia. Pirmiau-

(Apie 
čia ne- 
jie dir-

vadovų arba taip vadinami 
veikėjai. Privalėtų dalyvauti 
visi tautininkų ir socialistų 
veikėjai, susitarti, apdirbti 
planus, nustatyti bendras vei
kimo pagrindas ir aptarti tak 
tikos klausimus, kad bent 
nepasikartotų tokios nc- 
malonios taktikos klaidos, ko 
kias papildė “Sandara” norė
dama viską aprėpti, o faktiš
kai išardžiusį vidurinę srovę. 
Vienu žodžiu * būtinai reikia 
sudaryti demokratinis kai
riųjų blokas.

Tokis blokas reikalingas 
dėlto, kad Lietuvos kairieji 
turėtų kuomi pasiremti Ame
rikoje, turėtų paramą iš a- 
merik iečių kaip dešinieji re
mia dešiniuosius Lietuvoje. 
Supraskime gerai vieną, kad 
dabar eina kūrimo darbas ir 
ką dabar lengvai galima at
siekti, tų vėliau bus labai sun 
kii padaryti. Dabartinis ame
rikiečių kairiųjų sriovių ne
susitari mas, tai padavimas 
vadovavimo dešiniemsiems.
Jau antru kartu “Vienybė 

Lietuvninkų” šitaip kalba; ma
toma, ji rimtai stoja už tų “kai
riųjų blokų.’K Bet mes jau pir
ma pastebėjome, kad sutartįs 
gali būti tiktai tarpe žmonių, 
kurie turi bendrų pamatinių 
reikalų.

Kova su klerikalizmu yra vie 
nas pamatinių reikalų socialis
tams. Bet ar jį tokiu pat skai
to ir tautininkai? Dalis jų šian
die sako “taip,” bet dar jie ne
parodė, kad jie tikrai ir mano 
taip. Iš pačios “V. L.” išvadžio
jimų galima numanyt, kad jai 
dauginus rupi varžytinės su 
klerikalais dėl vadovavimo vi
suomenėje, negu kova prieš 
klerikalizmo principus. O kiti 
tautininkai (pav. ta atžagarei- 
škoji srovė, kurią atstovauja 
chicagiškė “Lietuva”) daug la- 
biaus bijosi socialistų, negu 
klerikalų.

Kova už demokratiją Lietu- 
I voje yra kitas, ir dar svarbes
nis už augščiaus minėtąjį, pa
matinis > reikalas socialia* 

I tams. Bet ar tautininkai 
pripažįsta jį tokiu? Iki šiol ne
pripažindavo; žodžiais jie neva 
garbindavo “deinoknatybę”, o 
darbais remdavo visa, kas yra 
Lietuvoje priešinga demokrati
jai; ir teberemia šiandie. Net 
despotiškiausius Smetonos — 
Galvanausko darbus jie nedrįs
ta'nupeikti; net Lietuvos vald
žios sėbravimosi su lenkų bajo
rais jie nuduoda nematą.

“V. L.” klysta, kada ji įsivai- 
I zdina, kad Amerikos tautinin
kai priklausą kairiajai visuo
menės daliai. Jų pozicija iki 
šiol buvo panaši į Lietuvos 
“pažangiečių” poziciją, o tie 
“pažangiečiai” yra klerikalų 
pusbroliai. Ne be reikalo juk 
ir Dr. J. Šliupas, didžiausis A- 
merikos tautininkų šulas, nuke
liavęs Lietuvon, susidėjo su 
Smetonos, Yčo ir Tumo partija. 
Kairiosios partijos Lietuvoje 
prasideda Socialistais Liaudi
ninkais Demokratais, o musų 
tautininkai yra, aplamai imant, 
konservatyvesni net už Lietu
vos “santariečius,” kurie fenai 
stovi viduryje tarpe dešiniosios, 
ir kairiosios visuomenės dalių.

Tautininkams teks 
gokai maršuot, kol jie 
tarpe kairiųjų.

Remkime Lietuvos 
darbininkų judėjimą.

Amerikos lietuviai vis la
biau rūpinasi Lietuvos likimu 
Dar jie niekad nebuvo atkreipę 
tokioj atidos į Lietuvą, kaip da
liai*. Tai liudija didelis rėmi
mas Lietuvos finansines misi-

dar il- 
atsidurs

PASIGENDA L. M. P. S. 
CENTRO IŽDININKES IR 

IŽDO.

Lietuvių Moterų Projgresy- 
v*iojo Susivienijimo Centro sek
retorė K. Petįrikienė brooklyni- 
škėj Laisvėje praneša:

šiuomi-pranešame, kad L. 
M. P. S. Centro iždininkė Ži- 
linskiutė prasišalino su Su
vienijimo iždu. Todėl visos 
kuopos malonėkite nesiųsti 
jos vardu Centrui mokesčių, 
pakol mes nepr'anešime nau
jos iždininkės vardo.

sekretorės paskutiniąja apy
skaita, paskelbta Moterų Balso 
vasario laidoj (No. 2), moterų 
organizacijos centro ižde buvę 
$2,063.06 pinigų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINES VALSTIJOS.
SEATTLE, Wash. — Vielos 

mętalo darbininkų taryba nu
balsavo atsisakyti nuo baigimo 
dirbti tuos daiktus, kurie buvo 
pradėti neunijinių darbininkų. 
Daug to nebaigto darbo parga
benta į Seattlę iš streiko palies
tų Kalifornijos apygardų.
Kasyklų darbininkų streikas.
BUTTE, Mont. — Bingham- 

Ganyone, Utab, sustreikavo ka
syklų darbininkai, skaičiuje 
nuo 4 iki 5 tūkstančių žmonių. 
Prieš mesiant darbą, darbinin
kai norėjo'gerumu susitaikyt 
su samdytojais, ir tuo tikslu pa
siuntė kompanijos ofisan savo 
įgaliotąjį komitetą. Bet kom
panija atsisakė dagi matylies 
su darbininkų atstovais. Kasė
jai reikalauja: 8 valandų dar
bo; kad prie kiekvieno mašinos 
dirbtų nemažiau kaip du dar
bininku; šešių. dolerių dienai 
kiekvienam, kurs dirba po že
me; sanitaringų pasilsio triobų, 
kurios tuojau turėtų būt pasta
tytos; kad po žeme niekados 
nedirbtų vienas pa|s darbinin
kas. (

Samdytojai parsigabeno ne
maža mušei* ę ir provokatorių, 
bet Hgšiol dar jiems nepavyko 
muštynių sukelti, dėl to kad 
streikininkai patįs sudarė savo 
policiją, kuri prižiūri tvarkos. 
Kampanijos parsidanginti iš 
Salt Lake streiklaužiai atsisakė 
dirbti. Keletas streikininkų are
štuota, o vieną jų komiteto na
rį, Albertą Wills, valdžios agen
tai laiko arešte' ir žada depor-1 jos ir aukavimas didelių sumų 
tuoti. į tam tikrus tautininkų ir kle

rikalų fondus. Tas aiškiai pa
rodo musų visuomenės ūpą. 
Jai rupi, kad Lietuva liktų lai
sva ir dėl tos laisvės Amerikos 
lietuvis yra pasirengęs aukauti 
paskutinį dolerį.

Tuo turėtume tik džiaugies, 
jei musų žmonių kruvinu pra
kaitu uždirbti centai butų su
naudojami tokiam tikslui, ko- 

Ikiam žmonės aukoja. Bet ant 
nelaimės, to nėra. Ikišiol pini
gus renka dešinieji, kurie Lie
tuvos laisvę supranta visai ki
taip, negu mes, darbininkai. 
Jiems bile tik Lietuva bus ne
priklausoma, bile jos valdžia 
bus lietuviška, kad ir klerikali- 
ška ir atgaleiviška, tai jau ir 
“laisva” Lietuva.

Tuo gi tarpu Lietuvos darbi
ninkai veda sunkią kovą su 
dabartine klerikalų valdžia. IŠ 
ateinančių laiškų, ir atsi
šaukimų juose, mes matome, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
nedaug kuo skiriasi nuo buvu
sios caro valdžios. Darbininkų 
laikraščiai smaugiami, darbi
ninkų vadovai kemšami kalė
jimai! ir dabar, kada žpdžio ir 
spaudos laisvės liko atimtos iš 
darbininkų, kuomet kalėjimai 
pilni geresnių Lietuvos jiegų 
skelbiama rinkimai į Steigia
mąjį Seimą. Męs aiškiai gali
me permatyti koks likimas lau 
kia Lietuvos darbininkus, jei 
rinkiniuose į Steigiamąjį Sei
mą laimėtų dabartinės Smeto- 
nos-Galvanausko valdžios šali
ninkai.

Tad kįla klausimas: ar mes 
Amerikos lietuviai darbininkai 
galime remti dabartinę vald} 
žią ir ką turime daryti, kad pa
gelbėjus Lietuvos darbinin
kams jų kovoje su ta valdžia?

Mes, Amer. darbininkai, jo
kiu budu negalime remti dabar 
tinės Lietuvos valdžios, bet turi 
nie eiti su susipratusiais Lietu
vos darbininkais, kurie kovo
ja su ta valdžia ir įsigalinčia 
buržuazija; kuri siekiasi paver
gti Lietuvos liaudį. Ir mes turi
me kovotojams suteikti visokią 
galimą | m geibų. Mes turime 
paduoti pagalbos ranką Lietu
vos Sočiai idemok ra tų Partijai, 
nes ji nuosekliausiai gina dar
bininkų klesos reikalus Lietu
voje. Ypač ta pagelba yra la
bai svarbi dabar, kada artinasi 
Steigiamojo Seimo rinkimai. 
Tas Seimas turės padėti pama
tus busiančiai Lietuvai ir todėl 
yra begalo svarbu, kad tau Sei
man butų išrinkta kuodaugiau- 
sia darbininkų klesos reikalų 
gynėjų.

Mes visi žinome, kad Lietu
vos darbininkai yra nuvarginti 
karės ir nesvietiško brangumo, 
todėl materiališkai yra bejie- 
giai. Todėl musų, amerikiečių, 
pareiga yra remti juos pinigiš- 
kai, kiek tik išsigalime.

Paremti pinigiškai Lietuvos 
darbininkų judėjimą ir gyvuo
ja Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Rėmimo Fondas, įs

teigtas ir esantis po LSS. kontro 
le ir į kurį jau yra įplaukę apie 
$700. Tad draugai, kur tik 
mažiausia proga pasitaiko, rin
kite aukas tan fondai), paremti 
Lietuvos darbininkų kovą. Su
rinkę kiek aukų siųskite jas, 
išrašydami čekį ar moncy or
derį ant iždininko vardo — S. 
Michelsonas, So. Boston, Mass., 
sekretoriui J. J. Yuknis, 4910 
W. 13-th st. Cicero, III. Kaip tik 
sudarysime $1,000, tuoj pasių
sime juos Lietuvos Socialde
mokratų. Partijai.

Tad į darbą, draugail 
Tegyvuoja laisva demokra

tinė Lietuvos respublika!
Tegyvuoja Liehivos Social

demokratų Partija!
■— J . Yuknis.

-^-Tonopah ir Divide distrik- 
tuose sustreikavo visi kasyklų 
darbininkai, dėl to kad samdy
tojai užsimanė numušti jiems 
50 centų nuo dienos algos. 
Samdytojai ypatingai nustebo, 
kad kartu su kitais darbiniu^ 
kais metė darbą taipjau iri 
“kompanijos unijos” nariai.

LYNN, Mass. •— Burdett 
Shoe kompanija skundžia savo 
darbininkus dėl padarytų jai 
streiku nuostolių, o taipgi nori 
gaut teismo “injunetion” prieš 
streikininkus. Streikas tęsiasi 
nuo sausio 30 dienos.

MILWAUKEE, Wis. — Vie
tos ' mokytojų asociacijos na
riai aukoja vienos dienos algą 
kampanijai už išsikovojimą di
desnės mokesties.

NEW YORK. — Viešbučių ir 
valgyklų darbininkų federaci
ja laimėjo iš samdytojų padidi
nimą algos nuo 50 iki 1(M) 
nuošimčių, devynias darbo va
landas ir darbo sąlygų pageri
nimą.

DANIJA.
I

KOPENHAGA. — Danijos 
telefono darbininkų streikas pa 
sibaigė; darbininkai sugrįžo dir 
bti. Streikas tęsėsi aštuonias 
savaites.

ŠVEDIJA.
STOKHOLMAS. -

metinis Švedijos socialistų par
tijos Kongresas. Partijos pir
mininku išrinkta vėl švedų so
cialistų žymiausis lyderis Hja- 
Imar Brantingąs.

Įvyko

VOKIETIJA.
KELNAS. — Vietos gelžke- 

liečių streiką sulaužė okupaci
nė Anglų kariuomenė. Tos ka
riuomenės vyriausias koman- 
duotojas įsakė visiems darbiniu 
tams grįžti darban, be jokio 
atsikalbėjimo. Apie šimtas dar- 
iininkų, kurie įsakymo nepa- 
dausė ir nėjo dirbti, buvo areš
tuoti, pristatyti anglų karo tei
sman ir varu priversti grįžti 
darban.

BERLYNAS. — Visuose did
žiuliuose Vokietijos miestuose 
sustreikavo apdraudos kompa
nijų agentai, reikalaudami di
desnės mokesties. Streikuoja 
viso apie 10 tūkstančių agentų.

ISPANIJA.
MADRIDAS. — Darbininkų 

‘ederacija nutarė baigti visuo
tinį streiką. Didžiuma streiki
ninkų jau sugrįžo darban ir pa
dėtis darosi normalesnė. Dau
gelis streikininkų ir streiko va
dovų, kurie buvo suirutės lai
tu areštuoti, tapo paleisti iš 
talejimų. Paleistas taipjau ir 
’ederacijos pirmininkas Pcdro 
Vergara. Greitu laiku busiąs 
atšauktas ir apgulimo stovis.

ANGLIJA.
GLASGOW. — Nepriklauso

mosios darbo partijos vadovas, 
J. Ramsay MacDonald tapo no
minuotas kandidatu į parlamen 
tą iš Aberdeeno distrikto.

a FRANCIJA.
PARYŽIUS. — Kad pareiš

kus savo solidarumą, prie strei 
tuoj ančių oleomargarino dar
bininkų prisidėjo taipjau visi 
skerdyklų darbininkai. Oleo- 
margarino darbininkai kovoja 
dėl 8 darbo valandų ir dides
nės mokesties.

Skaitykite ir Platinkite

I

■

L.S.S. Reikalai
PARĖMĖ LSS. 234 KP. 

{NEŠIMĄ.

CHICAGO. — LSS. 4 kp. va
sario 29 d. laikytame susirinki
me parėmė LSS. 234 kp. įneši
mų apie pakėlimų narių mokės 
čių iki 50c. į mėnesį.

Taipgi 4 kp. nutarė išreikšti 
pageidavimų, kad VIII Rajono 
komitetas daugiau veiktų rajo
no naudai. 4 kp?komitetas nu
siskundė, kad jis lankęs VIII 
Rajono susirinkimus, bet kad 
kitų kuopų komitetai nevislio
se susirinkimuose dalyvauja.

Draugai, nemanykime , kad 
kas kitas už mus veiks, ar mu
sų darbų atliks. Socialistų pa
reiga yra dirbti neatlaidžiai ir 
parodyti pasauliui, jog mes esą 
ine tie žmonės, kurie tikra at
liekame didelius darbus žmo
nijos labui. Sekr. K. J. Bačionis

Kazy a Kieta.

• NORIS VERKTI.

[Iš Darb. Gyvenimo]. 
Noris verkti, aimanuoti 

Liūdnoms dainoms apdainuoti,
Dienas žlugusias jaunas 
Meilės skraiste apsuptas. 
Man imi vasaris sušvitęs, 
š|irdį jautriąją palietęs, 
Veik pranyko nejučia, 
Lyg nematomai, slapčia. 
Viskas bėga, viskas slenka, 
Paskutynės viltys smenga 
Bėgy mėnesių ir metų 
Tarp,gyvenimo verpetų... 
Nemalonus rudens rytas 
Tirštu ruku apraizgytas... 
Man drėgnojoj ūkanoje 
Jau širdis nebeliepsnoja... 
Vėjas ūžia, šniokščia, kaukia, 
Baisios gaidos ore plaukia, 
Krankia varnas palaukėje, 
Apsiniaukę padangėje...

Kazimieras Gugis
V«da vUoIHui reikalus, kfip krlvtinaliikuote 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus ir papieras ;

Namų Ofisas:
U28 8. HalstMl St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 181*

Mieato Ofisui
117 ». Durtom tt. 

1111-11 InityBU t.
TsL Central 4411

A. PETHATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE- INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Liivok<”'tU 

NOIARIJUSAS
3249 So Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telcphoni: Boulevard 611

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo, 
8261 So. Halsted St. Chicago, Ilk 

i ■■■■ m /

DIDELĖ BAUSMĖ
Už NEUžSIMOKfiJIMĄ 

UŽDARBIO TAXŲ 
x Kovo 15 yra paskutinė 
diena išpildyti income tax 
blankos. Po ta m reikės mo
kėti bausmę. Tą viską ta- 
mistai priderančiai atliks 
tam specialiai patyręs žmo
gus
Jono Bagdziuno Bankoje
2334 S. Oakley Avenue.

Telefonai*; Ganai 1667 
Kasdien nuo 9 iki 6. Panedėlio, 
Utaminko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais nuo 7 iki 9.

. Nedaliomis nuo 9 iki 1 vai.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Reikalauja deportuoti ir 

moteris.

Chicagos bažnyčių federaci
ja vakarykščiame susirinkime, 
išklausiusi kalbos p-les Helen 
Todd, buvusios Illinois valsti
jos fabrikų inspektorės, pri
ėmė rezoliuei j *j, kuri bus p*»- 

siųsta prezidentui Wilsono, jo 
kabineto nariams ir visiems 
kontfresmanams.

Rezoliucijoj reikalaujamai 
kad moteris deportuotų vyrų, 
taipjau kad butų deportuotos ir 
kad nesenai suimtieji butų ar
ba teisiami, ar visai paliuosuo- 
ti? Rezoliucija sako: ' .

“Kadangi šimlaj svetimšalių 
motinu ir jų Amerikoj gimę 
vaikai yra palikti benamiais ir 
be jokio užlaikymo, delei de
portavimo jų vyrų ir tėvų ant 
transporto Buford ir laikant 
kalėjimuose kitus laukiančius 
deportavimo.

“Todėl tebūnie nutarta, kad 
tokios pačios ir jauni vaikai pa 
likti čia Amerikoj butų kaip 

PFPFECTLY ANO WITH0UT 
k, ALTERATION-

fOUND at LAŠT! 
lljELF- ADJUSTING

Mc&JUSRUL
BRASS1EPES

* v ?. "'i*.

N°9 J5O N°I5 9GD 
SliMOfRl----  •>. 5I0UT U--

LaSK YOUR DEALEPTOP THf.M

T0EV.F!tASYOU FASTEN

dealer doeen’t carry them, 
send money and bust meas- 
ure and we will send you one 
fortriaL Postage prepaid. 
MfMO HYGIEN1C-FASHION IHffHTOTĘ 
J*- New Twfc

įproiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiB
| VERTINGAS TONIKAS J

Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir = 
sai virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu bildu |||| 
H kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- |= 
= kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį,

; bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima g 
atsiekti vartojant.

^B

Oevera’s | 
I Esorka I

{pirmiau būdavo Žinoma, “Severos Skilvio Bitteris”
Į kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to- ggg 

=g nikus, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- ||į 
== siems žmonėms. Jos gydančioji verte ir tikrai verta pa- g 
J sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, ųevirškini- §

■ mo, dispepsijos, stokos noro Valgyti ir abelno su^inešioji- g 
; mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink g 
i Šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai- 9

H| uos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų 
=j= vaistininkų..
jj W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPlDS, I0WA |
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JUST K1DS THE INEVilABLE! »

• Geriau kalėjimas, negu vesti.
Joseph S. (k>ok, 33 m., 1431 

Millard Avė. nusprendė, kad 
bus geriau atsidūrus kalėjiman, 
negu kad apsivesti.

Tai jis nusprendė prie pat 
apsivedimų langelio ir pasidavė 
•policijai, kuri ir nugabeno sau
gesnei! vieton—kalėjiman. O 
prie langelio jį atvarė, su re
volveriu rankoje, busiantysis 
uošvis Charles Bleinstein, 4442 
Montana St., kuris reikalavo, 
kad jis vestų jo dukterį Minnie, 
22 m.

Cook su savo mergina ir jo 
tėvu atėjo prie langelio, bet vos 
tik užmatė policistus, kaip pri
bėgo prie jų ir pradėjo maldau
ti: “Aš noriu kad jus mane 
areštuotumėt. Pat lipdyk i t ma
ne kalėjiman.” Policija išpildė 
jo norų, o Bleinsteinų nugink
lavo.

galima greičiausiai pasiųsti pas 
jų vyrus ir tėvus, ir kad šim
tai vyrų, kurie laikomi kalėji
muose visoje šalyje kaipo ne
geistini svetimšaliai, butų ar 
tuojaus teisiami ir deportuoja
mi į sovietų Rusi jų su jų šei
minėmis, ar butų paliuosuoti 
pas jų užlaikomas šeiminas.”

Tokios rezojiucijos esančios 
priimtos New Yorke, Detroite, 
Youngstown, ()., ir kitose vie
tose.

P-lė Todd aiškino, kad virš 
1(MX) vaikų ir 600 motinų turi 
b»<luuti delei deportavimo ir 
areštavimo jų vyrų, ir tnieku- 
rios jų delei kenčia pio skurdo 
net išėjo iš proto. Ji paminėjo 
ir vardų moteries Julia Smo- 
lekoff* 168 India St., Green- 
point, Brooklyn, kurios vyras 
yra deportuotas ir ji delei to 
išėjo iš pPoto ir dabar yra be- 
protnamyj. Ji delei to aštriai 
smerkė valdžių, kad ji depor
tuoja vyrus, visai nesirūpinda
ma likimu moterų ir vaiku, ku
rias palieka skursti ir badauti.

Tapo išrinktas komitetas iš 
moterų. kuris tyrinės likusių 
moterų padėjimų ir rūpinsis 
jų likimu.

Gal vėl prašys išleisti bonų.

Ateinančiuose balandžio rin
kimuose balsuotojai gal turės 
nubalsuoti apie išleidimų dar 
už $30,000,000 paskolos bonų 
įvairiems miesto pagerinimams.

Pereituose balsavimuose ta
po . nubalsuota išleisti už $20,- 
000,000 paskolos bonų ežero pa 
kraščio pagražinimui, o dabar 
miesto tarybos finansų komite
tas vėl svarsto apie naujus pa
skolos bonus. Norima pasko
los sekamiems dalykams:->

$5,000,000 pabudavojimui 
municipalės konvencijų, sales.

$10,000,000 pagerinimui ap
švietimo gatvių.

$11,(MM),000 pabudavojimui 
naujų giltų.

Biznieriai tvirtina, kad jie ga 
lėtų padaryti didesnį biznį, jei 
Chicagoje butų laikoma dau
giau konvencijų. O konvencijų 
esą mažai laikoma Chicagoje 
todėl, kad trūksta atsakančių 
vietų. Todėl esą ir reikia, kad 

pats miestas pabudavotų kon
vencijoms salę.

Finansų komisija dar nieko 
galutinai nenutarė. Tai padarys 
ji ateinantį ketvergę. . ' •

rr ~ t

Gal tylūnės grudų korporacijų.

Jei kongresas nutars tyrinėti 
Su v. Valstijų grudų korporaci
jų, tai, kiek patirta, bus taip
jau tyrinėjami Chicagos ofisas 
tos korporacijos. Ta korpora
cija yra valdžios. Ji superka 
grubus iš ūkininkų nustatyto
mis kainomis, o paskui juos par 
ir malūnams esančiomis kaino
mis, kartais net pigesnėmis, ne- 
gu mokėta.

Kaltinama, kad tos korpora
cijos Chicagos ofise buvo dide
lė betvarkė ir ji daėjo iki to, 
kad auditoriai dirbo keletu mė
nesių, kol viską išlygino. Taip
jau kaltinama, kad korporaci
ja palaikė niekinius perkupčius 
ir tik per juos parduodavo grū
dos tolimesniems malūnams, 
delei ko tūlos kompanijos pasi
dariusios milionus pelno.

Atsisakę išpildyti mokytojų 
reikalavimus.

Mokyklų taryba turbūt atsi
sakys išpildyti tris iš keturių 
mokytojų reikalavimus. Moky
tojai nesutinka su mokyklų ta
rybos suteiktu pakeliniu algos 
r» reikalauja didesnes maxi- 
nuni algos, taipjau kitokio su- 
:itvarkynio apie specialius mo
kytojus.

Taryba sakosi negalinti išpil- 
lyti tų reikalavimų todėl, kad 
ji neturinti pinigų. Ir kol ji ne
baus daugiau pinigų, ji negales 
pakelti daugiau algos, kaip kad 
labar yra nutarta. Ji tik sutin
ka su reikalavimu, sutrumpin- 

i tarnybos laikų gavimui maxi-i 
nuni algos.

Apiplėšė ^daktarų.

Dr. Šaut Solomon, 801 N. La 
Šalie St? tapo pereitų naktį pa
sauktas pas ligonį. Kada jis nu
vyko pažymėtoji vieton, jį pa
sitiko žmogus, kuris pasakė, 
Kad jis padavęs per didelį susi
rūpinimų klaidingų adresų, nes 
jis kų tik persikėlė į naujų vie
lų. Bevažiuojant automobiliu 
naujon vk'ton, nepažįstamasai’ 
žmogus įrėmė į daktarų revol
verį ir atėmė iš jo $24. Prieš 
iššoksiant iš automobilio, tui> 
būt kad apsvaiginus, smogė 
daktarui galvų revolverio ran- 
kiena.

Mergelė dabar verkia, neteku
si jaunikio, bet ji vis dar tiki
si, kad Cook bus “vyru” ir jų 
ves. O ji taip norinti apsivesti. 
Ji viskų sutinkanti padaryti. Ji 
net pasirašiusi, kad ji atsižada 
visokių teisių prie jo turto ir 
buvusi jam taip gera. Ji galvo
ja dabar ir nesupranta kas jam 
pasidarė. Cook irgi galvoja 
kalėjimo ir gal patylomis džinu 
giasi, kad jis ten randasi.

Reikalauja dar labiau nupigin
ti pienų.

Russell J. Poolc, miesto mai 
sto tori lįst pratlojo tyrinė
jimų apie pieno kainų. Jis sako, 
kad dabartinis nupiginimas pie 
no po 1c ant kvortos anaiptol 
nėra užtektinas. Jis sako, 
kad už pienų pirmiau buvo mo-' 
karna $3.60 už 100 svarų,, o da
bar mokama $2.90, taigi 70c 
pigiau. Todėl ir pienas suvar- 
totojams turėtų nupigti, ne po 
1c ant • kvortos, bet po 2c ir 
po 1*4 c ant paintės.

Dviejų didelių pieno kompa
nijų. viršininkai jau tapo pa
šaukti pasiteisinti.

Suėmė antrašus.
Policija vakafr ant gatves su

ėmė Alex Gavlin, kuris nešė di
džiumos I. W. W. narių vardus 
ir antrašus. Tas sųrašas dabar 
tapo atiduotas prokurorui 

•Hoyne.

Jaunas vaikiščias Johnny Jo
nės tapo areštuotas vidurmies- 
čio sankrovoje. Jis sakosi, kad 
jis yra iš Galveston, Tex., kur 
jis išgėręs namie darytos deg

tines. Kada jis pabudęs, jis 
buvęs Chicagoje ir prie * savęs 
radęs pusę bonkos degtinės, bi- 
blijų ir baisiai skaudėljusi gal
va. Galvų jis pagydęs rastųja 
degtine ir nuėjęs klaidžioti po 
miestų, kol netapęs areštuotas.

Swift & Co., kad lengviau 
išnaudojus darbininkus, vėl pra 
dėjo pardavinėti savo kompa
nijos Šerų. Ji tikisi, kad nusi
pirkęs Šerų darbininkai jausis 
kaip ir skerdyklų “savininkas“ 
ir dirbs kiek tik jo spėkos ne
ša, kad gale metų gavus kelis 
centus dividendų, visai nesvar
stydamas, kad visas pelnas teks 
didiemjsiejns akciolnkiriams, o 

jam liks tik trupinėliai—cen
tai. u

šešios šeiminos nebepakęsda 
mos rendų augštumo, susidėjo 
ir nusipirko didelį namų prie 
6340 Normai Blvd. Jos visos 

gyvens tame name ir juo iš
vien valdys. Kada norės išsi
kraustyti, galės savo vietų ki
tam persamdyti. Dabar joms 
renda daug pigiau atsieisianti.
Z____________ i----------  \

Gatvekaris po savo sunkiais 
ratais sutrinė Orvil Mulberg, 
2730 Osgood Stj kuris gavęs 
keletu centų bėgo skersai gat
vės nusipirkti saldainių. Jis 
praleido vienų gatvėkarį, bet 
nepatemijo ateinančio iš kitos 
pusės.

Dr. Reg^5OO~N7 Clark St. 
ir dvi moterįs areštuoti ir kaL 
tinami padaryme nelegalcs ope 
racijos moterės, kuri nuo to 
mirė. »

“Advokatas” Tyler, 108 N. 
Dearborn St., kuris atstovavęs 
ir buvęs advokatu ir vadovu 
kelių kovojančių su ištvirkimu 
(Iraugijv, tapo areštuotas ir yra 
kaltiinamas išaikvojlime vienos 
moteries $9,000.

, Pranešimai
Waterbury Conn. — LDLD. 28 kp. 

susirinkimas įvyks kovo 7 d., 9:80 v. 
ryto, svetainėje, 108 Green St. Visi 
nariai būtinai, atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų. Taippat 
ir nauji nariai bus priimami.

— Org. P. Plečkaitis.
.. ...... ..  .IIH. I

Lietuvių Rytinės žvaigždes Paš. ir 
Pas. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, kovo 4 d., Liuosybes 
svet. 8 vai. vakare. Nariai malonėkit 
nesivėluot. — Sekr. P. Indrei?.

Socialistų Apšvietus Kliubo visuo
tinas susirinkimas bus seredoj, kovo 
3 d., Aušros svetainėje, 3001 So. Hal- 
sted St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai butinM.i malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbus reikalas. —Vladyba.

Chicagos Liet. Vyrų Choro veikalo 
“Velnias ne boba“ repeticijos įvyks 
seredoj, kovo 3 d., Mark White Squa- 
re svet. (Engine Room), kaip 8 vai. 
vakare. Visi lošėjai nrtilonėkite būti 
paskirtu laiku. — J. Gedraitis.

Cicero. — LSS. 139 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Ketverge,kovo 4 
d., kaip 8 vai. vakare, J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Draugai kviečiami 
visi atsilankyti 4aiku ir atsinešti mo
kesčių knygutes. Dar turime daug 
naujų svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio kišėjams^“Ma- 
rija Magdelietė veikalo repeticija į- 
vyks šiandie vakare, Meldažio svet. 
paprastu laiku. — Valdyba.

Brighton Park. — LGDRK 4. sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks ket
verge, kovo 4 d., 8 vai. vakare 4585 
So. Rockvvell St. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir su savim naujų rė
mėjų atsivesti. — Valdyba.

Brighton Park. — šiandie kovo 3 
d. 7:30 vai. vak. LSS. 174 kp. rengia 
svarbias prakalbas Liuosybės svetai
nėje, 3925 So. Kedzie Avė. kampas 
39th PI. Kalbės Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis. Vietos lietuviai Ir lietu
vaitės kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. — Komitetas.

Cicero, III. Lietuvių Raudonos Ko 
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas invyks pėtnyėioj, 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 norite 
prisirašyti, taipgi malonėkite atsilan
kyti. — Valdyba.

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

Valdyba.

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

— Rašt. J. Kalainė.
I

Pai ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Bu- 

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

W. Bucinski, 
11853 Michigan Avė.

. Chicago, III.

PAJIEŠKOMA Zenonas Daugėlas 
ir Zenonas, Petras bei Juosas Horo- 
deckiai iš Vėgino kaimo, Girkalnio 
parapijos, Raseinių apskr., Pirmiau 
jie gyveno Waterbury, Conn. Yra 
svarbus reikalas. Laiškas iš Lietuvos. 
Atsišaukti adresu: •

ADOLFAS HORODECKIS, 
843 W. 33rd St., Chicago, Jll.

PAJIEŠKAU savo vyro ir vaikų. 
Parėjus iš darbo neradau nė vyro, nė 
savo vaikučių. Meldžiu sugrąžinti 
man mano vaikučius, o pats eik, kur 
nori. Mano kūdikių vardai: Edvardas 
11 metų ir Bruno metų.

J. ENDRIUKAITIENĖ, 
1505 So,. 51st Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Ja- 
rackio Panevėžio apskričio, Smilgių 
pacto, Bemiškiu kaimo.

ANTANAS SIMONAITIS, 
1826 So. Victoria St., Waukegan, III.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
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 švogerio Kšzimiero 
Joniko, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Vizbarų stulos, Žvingių parapijos. Tu
rime svarbų reikalą iš Lietuvos, lai 
atsišaukia pats, ar kas kitas.

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

PAJIEŠKAU dėdės Juozapo Kviet- 
kos, paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Mosėdžiu kaimo, pirmiau gy
veno New’ Yorko apielinkėje, dabar 
nežinau kur, meldžiu ataiSuukti Kr ei
tai.

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

PAJIEŠKAU J. Narbuto, Kauno 
rėd. Raseinių apskr., Rietavos para
pijos. Jis Amerikoje pirmiau gyve
no 1900 Elston Avė., o paskiau 1840 
Diversey Park Way, Chicago, III. Kur 
jis dabar gyvena, nežinia. Malonės 
atsišaukti, nes yra laiškas iš Lietu
vos nuo jo brolio, s

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

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

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

. ... . ...... —j...... ........ , ...__ _
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,
871 E. Kensingtoh Avė.,

Kensington, III.

PAJIEŠKAU Aleksandro Šepučio. 
Pirmiau gyveno Chicagoje prie 643 
W. 14th PI. Turiu iš jo motinos laiš
ką. Prašo jį rasti. Kas žino, kame 
randasi A. Šeputis, meldžiu man pra- 
pranešti.

JUOZAS STRIKAS, 
4449 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU pinigus dirbykloje va

sario 28 d. Kurie radote meldžiu su
grąžyti. Duosiu gerą atlyginimą.

M. VALAVIČIUS, 
llllPlesent St., De Kalb, 111.

JIEŽKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario.jaunas vai

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

IŠRENDAVOJIMUI
NUOMAI didele sankrova ir kam

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

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

Tel. Graceland 8468

REIKIA DARBININKŲ

PEIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuves darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.
UNION SPECIAL MACHINE 

COMPANY,
311 W. Austin Avenue.

REIKIA
Mergaičių prie viršuojamos 
mašinos.

Gečas uždarbis.
Geriausios darbo sųlygos

INTERNATIONAL PAPER 
B0X CO.,

2003 So. Halsted St.
/

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

^RElKIA'
Operatorių prie siuvamų mašinų, 
lengvas, švarus darbos su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag A Decorating Co. 

1315 So. Wabaah
REIKIA

Operatorių prie siuvamu mašinų.
Lengvas, švarus darbas su gera
mokestįmi pradžiai. 0
Chicago Flag & Decorating Co.

1215 So. Waba8h

DIRBYKLAI mergaičių. Gera mo 
kestis laike mokini mosi. Trumpos 
valandos.

NORTHWESTERN CAN SEAL 
COMPANY

108 No. Jeffersoh St.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie abelno namų darbo, maža 
šeimyna, 10 dol. savaitinė mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

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

KEIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų, 
lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co. 

1315 So. Wabash

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

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

FAVOR PAPER WARE W0RKS, 
81 W. Lake St.

MERGAITĖS
IR MOTERS

pratusios dirbti adata, 
gera mokestis;
Darbas savaitėmis
ar uždavu.
prisiuvinėti leibelius
prie vyriškų drapanų.

Alfred Decker
Cohn

Employment Department

S. W. Comer Franklin 
ir Van Buren Streets.

—....................  ■ ■ . .i . , n--..-

REIKIA moteriškų Clothes ironie- 
rių, Body ironierių, press machine o- 
peratoriu ir pagelbininkių kočiavimui.

MICHAEL REESE HOSPITAL, 
LAUNDRY, 

29th ir Ellis Avė.

MERGAITĖ ar moteris lengvam 
namų ruošos darbui.

Gera mokestis.
NORTHWESTERN BAKING CO.

2450 W. Division St.

JAUNOS MERGAITĖS ir moters 
16 metų ir senesnės lengvam dirbyk- 
los darbui. Darbas uždavu ir gera 
mokestis.

Kreipties.
CHICAGO ELECTRIC CO.

2817 So. Halsted St.
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A DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA ~

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
lengvam

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

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALŽEMS
VYRŲ VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18lh SC 
NATIONAL LEAD CO.

RėlKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

’ Kreipkitės t,
6222 So. Harper Avė.______

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

JAUNOS
Aukso proga 

patapti narėmis
Dviejų metų ____  „„ ___

(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir labaratorijos 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 ktesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė. 

Chicago, IH.

MOTERIŠKOS
jums teikiama, kaįp 
augštos profesijos.

mokslas gydyklos

MERGAIČIŲ reikia lengviam ins
pekcijos spaudos darbui., Geros sąly- 

ir
gos. Lengvas darbas. Pusė dienos 
Subatomis. $15 sąvaitėje pradžiai 
pakėlimas.

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

REIKIA 3 moteriškių mazgojimui 
tuščių butelių; algos $15.00 sąvaitei, 
8 vai. dienos darbas.

ziff & Lehman,
1621 So. Canal St., Chicago, 111.

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų.
Vyrai vadavo $12.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKfiTI

Kreipi ics <
EMPLOYMENT DEPT.,

68 W. Harrfeon St.

SKAITYK AI
PASKELBIMĄ IR RODYK

KITIEMS,
IR VĖL PATS SKAITYK

Jeigu gali išmok Ii, kad būti

FL001! MOULDERIU

REIKIA

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; 
kambarin ir valgis.
Klausti Housekeeper:

LAKOTA HOTEL
' 3001 Michigan Avė.

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

2034 South port Avė.

BENCII MOULDERIŲ 
MACHINE MOULDERIŲ 
SQUEĘZER MOULDERIU

Mergaičių mokinties siūti pirštinių, 
taipgi patyrusių operatorių prie 
siuvamų mašinų; Gera mokestis 

EISENDRATH GROVE CO.
2001 Elston Avė.

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

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

ir manai, jog tųi birių getrą 
tai matyki nuisp managerį 
tąrpe 9riių ryto iki 5 po piet. 

Musų foundry yra nauji ir mo
derniška visais atžvilgiais.

REIKIA DARBININKŲ
"VYRŲ ir MOTERŲ”

Jus turit balsų tvarkyme šios 
foundrSs, jums užtikrinama

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

KLEIN BROS.
Halsted ir 20th Sts.

MERGAIČIŲ
Pakavimui arbatos ir Kavos. 

GEO. RASMUSSEN CO., 
615 W. Randolph St.

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

J. F. BUDKIK,
3343 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 8167

REIK1A

DARBININKU

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

REIKIA DARBININKŲ Kreipties:
VYRŲ

teisingumas, mokama gera
t

mokestis, nepaprastos darbo
sąlygos.

APMJSLYK TAI.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

Employment Office
REIKIA 50 vyrų į serap iron 

yardą. Pastovus darbas, $5.00 ir 
daugiau į dieną. Kreipties:

37th. St.. ir Hbman Avė.

STEWART WARNER CORK
1828 Diversey Parkvvay

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų, ofisą.

PARSIDUOpA kostumerska kriau 
čių šupa. Biznis išdirbtas gerai, 
darbo yra {valės, priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienų offisą klaus 
darni No. 50.

PARSIDUODA galiūnas ir svetai
nė, sykiu. Biznis išdirbtas gerai. 
Lietuvių kolionijoj — Brighton Pan
ke. Pardavimo priežastis — važiuo
ju į Lietuvą.

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

Phone McKinley 2878.

KELINIŲ SIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Pocket meikerių
Pocket Stitcherių
H and sewerių
Top button hole meikerių
Button sevverių
Lining ir Canvas sewerių 
Brisherių

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

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

HaOTester •
C©mpainiY ;

' Tractor Works

Kreipties

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

2600 West 31st.Blvd.
RŲBS1UVYKLAI
DARBININKŲ

Mums reikia musų naujon 
Apsiaustų siuvyklon:

Alfred Decker
Cohn

REIKIA PARDAV1KO pardavinėji 
m ui gatavai pasiutų apsiaustų senai 
jsteigtoj rubsiuvykloj. Algos $25 
savaitėje ir nuošimtis. Vikrus vy
ras gali padaryti $75 savaitėj.

LEVY SANG CLOTHING CO.
184 W. Washington St.

First beisterių
Second beisterių
Shaperių
Sleeve sewerių

Employment Department

"S. W. Comer Franklin 
ir Van Buren Streets.

REIKIA VYRŲ DARBUI
PRIE MAUDYKLIŲ.

KREIPTIES:
1115 So. Paulina St.

Hart Schaffner 
& Marx

4512 to 4540 W. 22nd St.
REIKIA

25

REIKIA MERGAIČIŲ 
DARBUI

folding, mailing ir enveloping.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Geros darbo sąlygos.

Darbas baigiasi 4:45 vakare; 
Subatomis — nuo pietų 

visą metą.

PRADŽIAI GERA MOKESTIS;

Greitai pakeliama.

Kreipties: •

BabsOTu Bros.
2845 W. 19th St.

REIKIA BARBERIO.
J. GRIGONIS, 

2050 West 25th Street 
Chicago, III.

REIKIA 
Moulderių

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:
AER MOTOR COttįPANY, 
' 2500 West Clark St.

VAIKIUKŲ 
Pakavimui kiaušinių į dėžes.

GEO. RASMUSSEN CO
130 N. Jpfferson St.,

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

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

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės atei
nančią vasarą Michigane ir uždirbti 
gerus pinigus? Mes mokėsime po $30 
už akerį. Mes taip-gi duosime jums 
gerai apmokamus darbus žiemos metu 
musų dirbyklose. Mes duosime dykai 
gyventi namą, daržą ir pravažiavimą. 
Taipgi mes apmokėsime visas lėšas, 
pasidariusias prie perkraustymo jū
sų baldų ir rakandų.. Mes išvažiuoja
me specialiu traukiniu.

Kreipties, kiekvieną dieną nuo 8 ry- 
to iki 8 vai. *vakaro. Ir nedėldieniais. 
Chicagoje Ofisas 757 W. North Avė. 
S .E. Corn. Halsted St. 2nd floor.

Room 6. Kemper Bldg.
FRANK PULLA, atstovas. 
COLUMBIA SUGAF CO.

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

Didmiestyje
Apsiaustų siuvyklai.

Alfrod ■ Decker
Cohn

Mfg. of Society Brand
Clothes

Reikia

Second beisterių 
Top Collar meikerhj 
Off prešserių
Shoulder ir under collar 

beisterių
Canvas beisterių

Employment Department

s. w. 
ir Van

Comer
Buren

Franklin 
Streets.

DARBININKŲ
25

Gera mokestis.

Nuolat darbas.

Kreipties
Samdos ofisan

6TEWART WARNER CORP.
1828 Diversey Parkway

20 DARBININKŲ
Del foundrės, annealing ir 
shipping room; gera mokestis, 
geriausios šąlygos; 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 CO
1809 Diversey Parkway

REIKALINGAS žmogus dirbti 
junk shopfij. Darban pastovus, moke
stis gera. Atsišaukite

S. MINTZ,
2149 N. Weatern JLv., Chicago, III.

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

patyrusių mouldingus ir Gorč
ius daryti, bet čia yra gera pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
molderystČs. amato.

ATYDA KRIAUČIAMS
3 Šimtai formų dėl kirpimo siu
tams. Parduosiu labai pigiai.

L. GELEŽINIS,
4503 So. Wood St., Chicago.

Tel. Boulevard 5669.

RAKANDAI

VVESTERN STEEL CAR 
& FOUNDRY CO. 

1361h St. ir Branion Avė. 
Hegewiscb, Chicago, 111.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Rcsidence:
1922 So. Kedzie Avė.

Ne-

REIKALINGAS patyręs kriaučių s; 
gera mokestis; kreipkitės tuojaus

J. KARNELSKIS, 
4601 So. Hernptage Avė., Chicago, <111.

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,

DARBININKAI DARBUI 
prie sheet metai. Tur turėti 
patyrimą savo darbe. 
Kitokių nereikia.
Gera mokestis ir darbo 
sąlygos.

Kreipties:

ROBERTS PORTABLE OVEN 
833 W. North Avė.

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

K L. RAVOT, 
2438 W. 46th PI.

co. NAMALžEMe

LIETUVIŲ ATIDAI.

PARDAVIMUI — 3218 Nor
imi! Avė. Nepaprastas pjguinas; 
dviejų augštų namas, muro pa
matai ir 4 kambarių plytų na- 
dnelis užpakalyje; Visa ūšnuo- 
muota už 53.00 rendos į mė
nesį. Kaina tik $4,200.00. Maty
ti Mr. FEENEY, 603 W. 31st 
Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
augščių mūras; Šešių šeimynų na
mas prie 2904 Wallace St. Rendos 
neša 15% už įdėtus pinigus. Savi
ninkas negyvena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
IIEISS, 224 — Fifth St., Aurora, Iii. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymą.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento] 
vietoj. Ramios neša 883.00 į mėne
sį. Parduoda ^$4000 ir daugiau. 

4312-14 So. Wood St Chicago.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvdnimų, gerame stovyje prie 
3239 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PANKAU, 
7521 Evans Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie 3424 Auburn Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
eramento namas. Vanos gazas, elekt
ra; $4000 įmokėti! liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
niu žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
3517 Archer Avė.

> ................. . ............ ...... ....................
REIKALINGA antrarankis duon

kepis. Geram darbininkui gera mo
kestis. Atsišaukite greitai.

V.. GABRYS,
1027 8th St., Waukegan III.

BATHROOM cleanerių, 
GERA MOKESTIS, KAMBARIS 
IR VALGIS, '
Klausti Housekeeper.

LAKOTA HOTEL, 
8001 Michigan Avė.

REIKIA ANTRARANKIO 
DUONKEPIO

1721 So. Union Avė.,, Chicago, III.

REIKIA dviejų vyrų, patyrusių pe
čius taisyti, taipgi dviejų vyrų prie 
trucking warehouseje. Kreipties.

W. D. SAGER,
342 E. N. Water St., Chicago.

REIKIA JAUNO LIETUVIO 
į drapanų (dry goods) 

Sankrovą
A. KAPŲAN,

2448 So. Oakley Avenue.

DARBININKŲ REIKIA; 
50c valandai.

Kreipties tuoj:
LOUIS H. GOLDES CO.

840 W. Kinzie St.

REIKIA gero duonkepio prie pir- 
marankio darbo. Gera mokestis.

Kreipties į
F. WITKOWSKI.
2935 W. 25th St.

REIKIA RUBSIUVIŲ MOTERIŠ
KŲ RŪBŲ SIŪTI; NUOLAT DAR
BAS, GERIAUSI MOKESTIS.

ARTHUR J. HESS & CO. 
3746 Ogden Avė.,

SHEARMENŲ IR VYRŲ 
DARBUI YARDE.

OLSON IRON & METAI, CO.
2122 So. Loomis St.

REIKALINGAS — barberis dirbti 
vakarais. Atsišaukite tuojaus.

4500 So. Hermitage Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
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, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St..

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA bučemė labai pL
Riai, k — -------------- --1-
toje, ii
niu. A šliaukite 4555 So. Paulina St
Chicag

sroje lietuvių apgyventoje vie- 
priežasties, kad turiu du biž-

>, IH.

AVIMUI — Grosemė ir Sal-PA
dainiji sankrova. Parduodama pigiai,
apl
183

žiamą miestas.
So. 56th Ave.y Cicero, III.

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

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

meriai, kurie fermeri® uja se
niai, bus jūsų kaimynais.

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

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY, 

Savininkai.
Dept. L. Eagle River, VVisconsin 
arba 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

RENGKIS .PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

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

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sukrovus, Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradCs budgvoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių Žinių delei ra
šykite, tetefonuokite arba ateikite

1404
A. T. McINTOSH & 'CO.
W. 18th St. Chicago, 

Phone Cnnal 6296
III.

PARSIDUODA — Dveji 3 aukščių 
muro namai, akmens frontai; 1 što
kas ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 į metus; po Mojui Pirmam ren
dos pakeliama iki $2234. Parduodama 
labai pigiai už $16,6110. Prie 4ffl ir 
463 W. 31st St.

Savininkas Store.

Laibai o Pigiai, 
Jei tuoj perkama 

38 akrų vaisių ūkė Michigane — 
74 inailės nuo Chicagos; $2,000 įmo
kėti; liekis lengvu išmokėjimu.

Mrs. J. KRAUSE.
« '1416 Cannen Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Našlė nori parduoti gerą 5 rendų, 

muro namą prie 30th ir Emerald Avė. 
Informacijų kreipties:
27'05 So. Kolin Avė., Chicago, III.

MAINAIS 100 akerių Tenn farma, 
gerai įtaisyta, sodnas ir budinkai i lo
tus ar namus. Informacijų dėlei:

F. L. MAJKA & CO., 
2705 So. Kolin Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

mo ir Designing
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoj elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig m i eros, 
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.

«-----------------------------------------------
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted. 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija ui $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telcf. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj / 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611.^74 W. Washington Street. 

Mikinnma dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi*-' 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tęs, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abclnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystfis, dal- 
liarašys .

Mokinime valandos: nuo V ryte 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo < 
Iki 10 valandai
8106 SO. HALSTED' AT, CHICAGO.

■ HIH


