
Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje

r

VOL. VII.

t h uanian Dailu in America
tll iltlMCTinįUjby------- -—

m u i u MĄUIIENOS
173ėT,>Siutl¥ TOftted Street, Chicago, Illinois I

Telephonb Cakal ĮSOS

THE
Entered as sccond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879,

LITHUANIAN DAILY NEWS
Kaina 2c. Chicago, III., Utarninkas, Kovo (March) 9 d., 1920 m

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telkphonb Canal 1606

Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje

Price 2c No. 58
Tmc translation filed with the post- master at Chicago, 1)1. March 9, 1920 
as reąulred by Ibe act of Oct. 0,1917

Talkininkai užima Kon-
stantmopoii

Siunčia kariuomenę Armenijon
Riaušes Honduros parlamente

True translation filed with tfce post- 
inaster at Chicago, III. March 9, 1920 
as rcqibred by Ine .•>< i wt Uci. 0,1917

TALKININKAI UŽIMA 
KONSTANTINOPOLI.

tuo tikslu, kad atsteigus jo po
zicijas Armėnijoj ir kad nepri- 
teidus tolimesnių puolimų ant 
tosios šalies.

I^aivynas ir 60 tūkstančių 
kariuomenės koncentruojama.

RIAUŠĖS HONDŪRAS 
PARLAMENTE.

true translation filed wlth the post 
master at Chicago, 111. March 9, 1920 
as rcąuircd by the act of Oct. 6,1917

Bolševikų kariuome
nė puola Lenkiją ir 

Rumaniįą
»

Bėdinas sako, kad generolas 
Ludendorffas tebėra Vokietijoj.

True translation filed wlth the post* I True translation filed with the post 
hincfnv ui f'ki inn ern III O 1 Q9H nuiutar dl ('liinntm III Hfnvzik <1 1(10/mastei- at Chicago, III. March 9, 1920 
as reąuired by lao act of Oct. 6,1917

NOSKE AREŠTUOJA
, KUNIGAIKŠTI.

master at Chicago, 111. March 9, 1920 
as reųuircd by tne act of Oct. tt, 1917

Jung. Valst atnaujins 
pirklybąsu Rusija?

PARYŽIUS, kovo 8.—Petit 
Parisien šį rytą paskelbė, kad 
talkininkų kariuomenė fakti- 
nai jau užėmusi Turkijos sosti
nę Konstantinopolį; užėmusi 
sulig patvarkymais, kurie buvo 
sutarti musių {>aliaubą darant. 
Laikraštis sako, kad kalbama
si i miestas esąs generolo Fran 
cbet d’Esperey kyatiera ir kad 
jame randasi penkiolika ar še
šiolika tūkstančių Francijos ka 
reivių.

Belo, Konstantinopolyj ran
dasi vienas regimentas Italijos 
ir batalionas Anglijos kareivių, 
o kiti Anglijos kariuomenės bu 
riai randasi palei samaugą. 
Viena Anglų divizija užplūdo

Dvidešimt žmonių pašauta.

MEXICO CITY, kovo 8.— 
Vietos laikraštis Et Universal 
šiandie išspausdino gautą iš Te 
gucigalpa žinią, kuri sako, kad 
trečiąją vasario menesio savai
tę Honduras’o parlamente kilo 

I didelių riaušių, kurios užsibai
gė tuo, kad dvidešimt žmonių 
tapo užmušta ar pašauta. Vie
nas užmuštųjų yra Dr. Romu
lo E. Duron, kongreso prezi
dentas. Tas riaušes sukėlęs ge
nerolas Tiburcio Garcia, griež
tai nusistačiusis prieš Guitere- 
zo valdžią. Mat liepos mėnesy 
1919 metais, kada buvusio Hon 
duras prezidento vietą užėmė 
generolas Luiz Popez, Hondu- 
raso kongrese nuolatos pasi
kartodavo labai griežtų scenų. 
Jas keldavo naujosios valdžios 
priešininkai. Pagalios padėtis 
buvusi taip rusti, kad valdžiai 
grūmojo nuVertimo pavojus.

i Viename kongreso posėdy Dr. 
stantinopolv ir kitose gretimo- ' Vcneico Gallejas pasakė stiprią 
se Turkijos teritorijose. Toji kalb* Pricš va,dži*; IPykinti 
kariuomenė sukoncentruota vi- | ^uitterres o valdžios salininkai 
sose strateginėse vietose, ir tai!vietos nušovė Dr. Galle- 
vra pasekmė pilno talkininkų ■ ia84* P° 1° kongrese prasidė- 

I jo didelės muštynės. Be kon
greso prezidento Durono ir Ga- 
llejas’o nušauta dar trįs opozi
cijos nariai. ' ‘

Po riaušių parlamente pra
sidėjęs didelis bruzdėjimas ir vi 
soje šalyje. Iki šiol valdžios 
priešininkams savo tikslą at
siekti—nuversti valdžiai—te

čiaus nepavyko.

LONDONAS, kovo 8. - Pa
sak Central- News paskelbtų ži
nių, iš Kopcnhagcno ir Berlino, 
kurių čia gauta šiandie, Rusi
jos sovietų kariuomenė pradė
jusi puolimą kartu ir ant 
Lenkijos ir Rumanijos.

Gauta iš Kopenhageno žinia 
sako, kad 150,000 Rusų jau bu 
vę perėję Dnicstro upę, bet Ru- 
manų kariuomenė juos sumu
šusi.

įBoiševikų kariuomene puo
lusi lenkus iš Siaurės ir pietų 
nuo Priepeto peikiu. Jie betgi 
buvę sumušti su dideliais jiems 
nuostoliais— sako pranešimas 

iš Berlino.
Exchange Telegraph žinia, i 

gauta šiandie iš Berlino, sako, | 
kad generolas Ludendorffas 
dar tebėra Berline ir niekuomet 
nekeliavęs per Helsingforsą į 
Rusiją, kaip kad buvo skelbia
ma.

Susisiekimas tarp Berlino ir 
Rusijos jau atdaras. Specialė 
Rusų komisija tartis dėl pirk- j 
llybinių santykių atnaujinimo 

tik-ką atvyko Vokietijos 
nen.

KĖBLINAS, kovo 8. —šalies 
gynimo ministeris, Gustavas 
Noske, įsakė laikinai sulaikyti- 
ajreštuoti Prūsijos kunigaikštį 
Joachimą Albrechtą, buvusio 
Vokietijas imperatoriaus Wil- 
hehno brolėnų.. Kartu įsakyta 
areštuoti 
Tai dėl 
mo ant

jų pasimojimo-puoli- 
Fr&ncijos oficicriaus, 
Roughevin'o, taikiniu 

kų misijos nario Berline. Puo
limas turėjo vietos Adlono vieš 
buty, praeitos subatos naktį.

Ant rytojaus, nedėldienyj, 
kada kunigaikštis įėjo Adlono 
valgyklon, patarnautojų viršai
tis jam pareiškė, jogei reikia
mo jam patarnavimo jis ne
gausiąs. Bet jeigu jis būtinai 
spirtųsi užimti vietą prie stalo 
—darbininkai sustreikuosią.

Unija prieš reakcininkus.

Tada Joachimas apleido val
gyklą. Aitas patarnautojų žy
gis, elgimąsi manoma, yra pa
sekme jų unijos nusitarimo, 
kuri griežtai nusistačiusi prieš 
reakcininkus.

Laukiančios tik talkininkų 
nusistatymo.

WASf IINGTON, kovo 8.— 
Jungtinių Valstijų valdžia, kaip 
pranešamu, galutinai nusitaru
si, būtent: leisti atnaujini pirk- 
lybinius santykius su sovietų 
Rusija taip greit, kaip talkinin
kų valdžios delei to galutinai 
savo poziciją nustatysiančios.

uis, linkui pirklybinių santykių 
su Rusija, po jų nusistatymo 
sausio 17 dieną, kad pirklyba 
su Rusijos kooperatyvais yra 
galima, buvo jų duotasai praei
tą savaitę pareiškimas apie pa
skyrimą spccialės komisijos, 
kuri bus pasiųsta Rusijon jos 
padėčiai tyrinėti ir kuri savo

rybai.
Ar Jungtinės Valstijos' veiks 

talkininkų raginamos, būtent: 
jų reikalaujamos pasiųsti savo 
atstovą, kas tuo tarpu dar yra 
abejotina, nežinia. Bet yra ai
šku, kad šios šalies valdžia vis

j dėlto veiks taip greit, kaip tik 
sugirįš dabar paskirtoji komi
sija, ir veikiausia dar šį pava
sarį.

i’nie translntion flhd with the post- 
master at Chicago, III. March 9, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. u, 1917

Paskelbė monar
chiją Rusijoj

Naujos ablavos
Waterburyj areštuota 204 
žmonės ir užgriebta daug 
literatūros; Akrone areš

tuota 66 žmonės.
Trans-Kaspija atsigrįžusi 

prieš bolševikus.

LONDONAS, (kovo 8.-Be
vielis pranešimas iš Maskvos 
skelbia, , kad Trans-Kaspijos 
provincijoj tapo paskelbta mo
narchija su nauju caru pryša- 
ky. .

FRANCUOS DARBININKŲ 
KOVA.

Kovos už išlaikymą aštuonių 
valandų darbo dienos.

WATERBURY, Conn., kovo 
9.—Federalės valdžios agentai 
vakar čia naujų medžioklių su- 
rrngč. Viso, kaip pranešama, 
areštuota 204 žmonės ir už
griebta daugybė “radikalės li
teratūros.“ šešiasdešimts vie
nas vyras ir viena moteris su
laikyti “tolimesniam tyrinėji
mui.” Ar kili areštuotieji žmo
nės paliuosuoti, telegrama ne
mini. Ablavos buvusios su
rengtos vietos rusų kolonijoj.

Akrone tas pats.

9.—Fran- 
griežtai pasi
lsiu i kymą aš- 
darbo dienos, 
valdžia dabar 

nc-

Bruso, o Prancūzų divizija ra n 
dusi vakarinėj Trakijoj.4*-*

LONDONAS, kovo 8.—šian
die po pietų čia patirta, jogei 
talkininkų armija, susidedanti 
iš šešiasdešimts tūkstančių vy
rų, jau sukoncentruota Kon-1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 9, 1920 
ns rcųuiręd by Ule act of Oct. 6. 1917
LENKAI IR FINAI ATMUŠĘ 

BOLŠEVIKUS.

LONDONAS, kovo 8.—Pa
sak čia gautu pranešimų, Ru
sijos sovietų kariuomenė pra
dėjusi puolimą vakariniame ir 
pietiniame frontuose—prieš ten 
kus ir finus. Abejose vietose 
jie tečiaus tapo atmušti. O fi
nai, sakoma, dagi patįs 
ję pulti bolševikus ir

susitarimo.
Įvairių talkininkų valstybių 

kariniai laivai suverbuota Mar
muro juroje - kanuolės šūvio 
atstumoj nuo Konstantinopo
lio.

Kariuomenė iš Egipto.
Sakoma, kad Anglijos kariuo 

menei, esančiai Egypte ir Pa
lestinoj, įsakyta vykti Konstan 
tinopolin. Būriai talkininkų 

kariuomenės, kurie buvo laiko
mi artimuosiuose rytuose, su
traukiama netoli Turkijos so
stinės. Tai pasekmė krūtingo
sios padėties, kuri ten susida
riusi.

Kariuomenė, esanti Anglijoj, 
laikoma pilname prisirengime 
—tarnystei.

t ulki/1 inde, ų nota

BŪTINAI NORI PARDUOT 
LAIVUS.

Reikalauja atšaukti injunc- 
tion’ą.

8.— 
vadi-

lą, turi griežtų patvarkymų, ir 
ją, jei bus reikalo, seks toks 
jau griežtas veikimas,—šian
die pasakė vietos laikraštis Dai
ly Telegraph.

True translntion filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

SIUNČIA KARIUOMENĘ
> ARMENIJON.

WASH1NGTON, kovo 
John Barton Payne, taip 
namo Shippintf Board’o pirmi
ninkas, būtinai stovi už tai. 

kad pardavus tą trisdešimts 
laivų, kurie buvo atimti iš vo
kiečių. Jo prašomas, apskri
ties prokuroras Laskey vakar 
įteikė augščiausiam Kolumbi
jos apskrities teismui reikala
vimą panaikinti išduotąjį in- 
junction’ą. ir tuo bud u Shipp- 
ing Boardo pirmininkui pilną 
laisvę suteikti—elgtis kaip tin
kama.

Talkininkai stiprina generolo 
Gouraud spėkas.

“Pirmas sniegas.”
Į. Į j

kovd 8.—Ang- 
Lloyd George 

butui pranešė, 
valdžia ėmėsi 
idant pa si u n-

NEW ORLEANS, kovo 9.- 
Louisianos gyventojai vakar 
įsitikino, kad pas juos vasara 
irgi nėra amžina: vakar rytą, 
bėgių dvidešimt vienų metų, 
ten ir vėla pasirodė “pirmasai

LONDONAS, 
Ii jos premieras 
šiandie atstovų 
jogei Francijos 
griežtų įmonių, 
lūs naujų sustiprinimų genero- sniegas.1’ Snifegas tečiaus vei
kli Gouraud’ui, vyriausiam kiaf sutirpo ir laukams jokių 
Francijos kariuomenės koman nuoMrdtų, turbut, nebus prlda- 
duotojui rytuose. Tai Baron™ | ręs.

AKRON, Ohio, kovo 9.—Ak- 
ronc vakar taipjau buvo abla- 
vų. Federalės valdžios^ agen
tai, policija, deputy šerifai ir va 
dinamoj i “industrinė policija,” 
vadovaujama justicijos depar
tamento viršininku Kage, už
puolė kelius susirinkimus ir 
areštavo šešiasdešimts šešis 
žmones. Dešimt 'areštuotųjų 

žmonių esą pramoniečių unijos 
nariai, visi kiti- komunistų 
partijos nariai ir “rusai holše 
vikai.”

PAHYŽItlS, kovo 
cijo.s darbininkai 
ryžę kovoti už 
tuonių valandų 
kurį patvarkymą
norinti panaikinti kaipo 
praktišką.” Atšatikti aštuonių 
valandų darbo dieną reikalauja 
didieji pramoninkai ir šiaip 
“augštose sferose dalyvaujantis 
žmonės.” Ir jų reikalavimą iš
pildyti valdžia norėtų—nors 
laikinai. Tik nesitikima, kad 
tatai jai pavyktų, nes darbinin
kai esą pasiryžę kovoti ant žūt
būt.

Sumanymas atšaukti aštuo
nių valandų darbo dienos įsta
tymą parlamentui dar nepa- 
duotas, bet neužilgio tai busią 
padaryta.

Nėra žinoma, ar Francijos 
valdžia delei įvykusiojo inci
dento padarė kokių nors žings
nių ar ne, bei laukiama, kad 

sosti-1 v‘sa Vokietijos valdžiai di- 
; delio nesmagumo pridarysią.
j Puolimas suplenuotas kuni

gaikščio.
Pasimojimas, iššaukta fran- 

euzų nenorėjimu atsistoti, ka
da orchestra griežė Vokiečių 
himną, Deutschland Ubcr Allcs.

Joachimas ir jo sekėjai metė 
į franeuzų partiją žvakių, indų 
ir kitokių dalykų. Kapitonas 
Boughevi buvo sumuštas ir jo 
drabužiai sudraskyti. O kapi
toną Klcin’ą į rengimosi kam
barį palydėjo tarnai, kurie jį ir 
apgynė. u.

Matyt, šitą pasimojimą su- 
plenavo Joachimas, kuris yra 
žinomas kaipo kraštu t inj'sis 
Įpan-germanas. Sakoma, kad 

jisai tapo išvytas iš kone visų 
zBbrlino viešbučių, kur jis taip
jau bandęs sukelti puolimų ant 
svetimšalių.

pradė- 
vienoj

Lenkų būriai laikosi liniją, 
einančią per Priepeto pelkes, į 
pietus nuo Bobruisko. Dvie
jose vietose bolševikų armija 
juos ėmusi pulti. Bolševikų 
kariuomenė dabar veržiasi iš 
šiaurinės ir pietinės dalių Prie
peto pelkių. Nesenai buvo pra
nešta, kad dideli bolševikų ka
riuomenės būriai pasiųsta į Go 
mėlį, truputuką į rytus nuo 
Priepeto. Todėl labai galima, 
kad šita kariuomenė dabar me 
lama vakarų link—ant lenkų 
laikomos linijos. Kartu su tuo 
prisimenama, kad praeitą savai 
tę lenkai atsisakę tartis su bol
ševikais delei paliaubos mūšių, 
nusimanydami, kad šituo bol
ševikai nori pasinaudoti ir sa
vo linijas sustiprinti.

..... . ...................... ...... .
SVARSTYS GELEŽINKELIE

ČIŲ REIKALAVIMUS.

Tarybos prasidės sekamą 
seredą.

SUMIŠIMAI IRLANDIJOJ.

Insurgentai užpuolė policijos 
stotį.

LIMERIGK, (Irlandija) k. 8. 
—Šimtas gerai pasiginklavusių 
žmonių praeitą nedeldienį su
rengė stebėtinai drąsų puolimą 
ant policijoj stoties Doon mie
stelyj. Puolimas tęsėsi per išti
są valandą, bet galų gale poli
cijai pavyko atmušti puolikus 
šautuvų ugnimi ir rankinėmis 
įqjranatomis. Puolikai nebeat- 
laikė ir pasitraukė. Iš polici
jos nė vienas nesužeista.

Prisideda prie tautų lygos.

SAN SALVADOR, kovo 9.-~ 
San’ Salvadoro respublikos val
džia nutarė prisidėti prie tautų 
lygos.

. LUDLOWO SKERDYNIŲ
AUKOS NIEKO NEGAUS.

Italijos valdžia buvo pareika
lavusi 51,000 dolerių.

DENVER, Col. kovo 9.--CO- 
lorados Icgislaturos specialė ko 
misija, nagrinėjusi Ludlowc 
įvykusias skerdynes 1914 me

kad Italijos reikalavimą užmo
kėti 51 tuksiantį dolerių už nu
šautuosius italus streikininkus 
reikėtų atmesti. Matai, juos 
nušovusieji kareiviai lik tvar
ką tedarę. O už lai prisiimti 
atsakomybės butų '.neleistina.

NEGAVO PILIETYBĖS
POPIERŲ—NUSIŽUDĖ.

SURADO “ŠEIMYNIŠKĄ 
SALIUNĄ.”

už 80 tūkstančių degtinės.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
FRANCIJOJ.

Darbininkai reikalauja dides
nių algų.

BETHUNE, (Francija) kovo

to angliakasių konferencija 
šiandie kaip vienu balsu nuta
rė paskelbti angliakasių strei
ką. Tatai paliečia visą kalba
mąjį departamentą. Streikas 
paskelbti nutarta lodei, kad ne 
senai samdytojų nutartasai pa
didinimas algų esąs nepakan
kamas. Darbininkai reikalau
ja daugiau. •

CjLEVELAND, kovo 8. Pra 
eitos subatos rytą policija čia 
surengė ytin sėkmingą medžio 
k 1^;- ponios Julia Yurick bute 
ji surado “šeimynišką saliuną.” 
Pačiame bute ji maža tesura- 
do, bet užtikusi tūlą požeminę 
kamaraitę—išvilko net už aš- 
tuoniasdešimts tūkstančių deg
tinės.

Ponia Yurick savo brangeny-

valdžios agentai visa tai konfis
kavo ir dar žada' nubausti pu
čia ponią Yurick.'

Balsuos dėl prisidėjimo prie 
lygos.

WASH1NGTON^ kovo 9.— 
Sekamą seredą Washingtonan 
suvažiuos visų geležinkelio dar 
bininkų brolijų atstovai, kad 
kartu su samdytojais ir prezi
dento Wilsono paskirtais įga
liotiniais pasitarus dėl padidi
nimo geležinkeliečiams algų. 
Tatai vakar paskelbi vyriau- 
sius geležinkelių direktorius 
Hines.

ST. LOUIS, kovo 9.—Nežino 
mi». piktadariai įėjo valdžios 
kontroliuojaman degtinės san
deliu, Valley Parke. Išsinešė už 
8000 dol. degtinės.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 8 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
oinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.62
Austrijos 100 kronų ..... .....  $ .55
Belgų 100 frankų ............... $13.15
Danų 100 kronų ..... .............  $16.00
Finų 100 markių ............... $ 5.10
Francijos 100 frankų........... $13.75
Italijos 100 lyrų ..................  $18.00
Lietuvos 100 auksinų ...........$ 1.15

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 markių .......... . $ 0.8,0,
s Norvegų 100 kronų

Olandų 100 guldenų 
kraną ..

Vokiečių 100 markių

RJHNELANDER, Wis., kovo 
9.—James Gabie, negavęs pilnų 
pilietybės popierų, nuėjo vie- 
(Uan vietos viešbutin ir peiliu 
perpjovė sau gerklę. Palikta
me raštelyj jis sako, kad “to
kios didelės gėdos pergyventi 
negalima.”

, “Laimingiausias rašytojas.

MADRIDAS, kovo 9. Kara
lius Alfonsas nacionaliame Ma
drido knygyno įkūrė “Servan- 
tos’o skyrių. Skyriun sudėta 
vienui vienas senui mirusio is- 

pany rašytojo veikalas—Don 
Kišotas (Don Quixote). Ir to 
neveizint, vietos laikraščiai vei
kalo autorių vadina Laimingiau 
siu rašytoju. Kodėl? Ve kodėl: 
iki šiol Don Kišotas susilaukė 
daugiau kaip aštuonis šimtus 
laidų!

Kiekviena Don Kišolo laida 
galima’ ton rasti ir pasiskaityti.

150 tuksiančių už paveikslą.

PARYŽIUS, 9.—Turtingas
amerikietis, C. P. Shea, j ieško 
Amerikoj dar turtingesnio žmo 
gaus, kuris galėtų nupirkti “pa
skutinį Rafaelio piešinį”—Ma- 
donna su kūdikiu. Jisai norėtų, 
kad šitą paveikslą būtinai nusi
pirktų “koks nors inteligentin
gas amerikietis.” Paveikslo kai- 

;... ąi8.oo na esanti palyginamai maža: 
į”’Rinitas penkiasdešimts tuk* 
Z; $ Liir stanČių dolerių!

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA.

Sako profesorius.
*•.

BERNAS, kovo 8.—Šveicari
jos valdžia vakar paskelbė, kad 
visuotinas žmonių balsavimas 
apie prisidėjimą prie tautų ly
gos įvyks gegužės 16 dieną š. 
m.

NEW YORK, kovo 9—Ne
užilgio Jungtinės Valstijos susi 
lauks to paties, ko jau susilau
kė F ra nei ja—nuolatinio gyven 
tojų skaičiaus mažėjimo. Taip 
sako Holyoke kolegijos profe
sorius Dr. Ainy Hewes. Jo ap- 
skailliavimu, vidutinė amerikie 
čio šeimyna dabar yra trįs kū
dikiai. Tuo tarpu viena gent- 
kartS tam atgal vidutine šelmy 

na turėjusi ‘‘septynias galvas.”

Sudegė didelis budinkas.

ST. BERNARO, kovo 9.—Va 
kar čia sudegė didelis Elmvvood 
Casting kompanijos budinkas. 
Nuostolių pridaryta už 150 tuk-

Olandijos parlamentas nutarė 
prisidėt prie tautų lygos.

ATŠAUK® KARIUOMENĘ.
ST. PAUL, kovo 8.—Guber

natorius Burnąuist pagalios nu 
sitarė atšaukti kariuomenę iš 
Int/ernational Fallso. Ten ji 
buvo pasiųsta dabotų Minneso
ta, Dakota ir Western geležin
kelio liniją, kurios darbininkai 
v medžių kirtėjai paskelbė 

streiką. Kariuomenė atšaukta, 
nes ji neturėjusi kas veikti: 
darbininkai ardyti geležinkelį 
nė. nemano. Bet darban jie 
taipjau negrįžta.

HAAGA, kovo 6.—Pirmūnai 
Olandijos atstovų butas 31 bal
sų prieš 2 šiandie nutarė prisi
dėti prie tautų lygos.

V1ENNA, kovo 9. Jungti
nių Valstijų kapitalistai naudo 
jasi. šiomis dienomis į jų ran
kas perėjo kokos pačios didžiau 
sios Austrų geležies dirbtuvės.

Jie

Mokytojai įkūrė uniją.
OKLAHOMATkovo 9.^Vio- 

tos mokytojai nutarė susiburs * 
ti i uniją. Kartu nutarta prh 
sidėti prie Amerikos Darbo 
deracijos. Vietos spauda nepa-: 
tenkinta. J

Ryto—
Kovo 10 d., Cicero, .1. 

Jukniaus svetainėj; 4837 
W. 14th St. bus svarbios 
prakalbos. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Gri
gaitis. Visi cįceriečiai ir 
cięerietes atsilankykite.



Kas Dedasi Lietuvoj
-■ -■ y --------------------------------- --------------------------------------------------------- -----------------■

DARBININKŲ GYVENIMAS.

JURBARKAS. čia įvykusia
me ūkio žemės darbininkų su
važiavime dalyvavo 21 atsto
vas nuo 900 darbininkų. Iš at-

kad <larbininkai dvaruose gy
vena tiesiog negalimose sęlygo-

se.; Butai be langų, be x pečių, 
daugely vietų šulinių nėra. Duo 
na nepakenčiama, nes iš dirsių 
kepama. Gyvuliams nėra tvar
tų. Visa, tai galvoj suvažiavi
mas turėdamas, nutarė reika
lauti kad dvarininkai tuoj dar
bininkams duotų geresnes gy
venimo sąlygas. Taipgi pripa
žinta, kad kumečiams butų 
duodamos tokios algos:

organizacijų reikalams privalo 
turėti 4 dienas liuosas į mėnesį. 
Dvarų darbininkų komitetai tu 
ri teisę kontroliuoti darbdavius, 
kad jie nealintų žemės, kad 
laukai butų tinkamai apdirbti 
ir laiku viskas jsėta.

Jei visi tie teisėti darbininkų 
reikalavimai dvarininkų nebū
tų išpildyti, tai reikalauti vald
žios, kad ji įstatymo keliu tiios 
reikalavimus prispirtų dvari
ninkus išpildyti. JD. Gyv.].

Nevatgkie dėl Užkietėjimo, Kiekvienas kumetis prie ark- 
viduriy, jeigu yra tokia i lių privalo gauti 90 markių niė-

gyduolė, kaip ' nėšiui, be arklių — 80 markių,
' o javais į metus — rugių 20 
! centnerių, kviečių 4 centnerius, 

i 8 c., avižų 8 c., žirnių 4 
centner., bulvėms žemės vieną 
trečdalį dešimtinės, linams — 
vieną šeštadalį, daržams — 
dvyliktą dešimties dalį. Malkų 
duonai kopti 2 sieksniu. Šakų 
pečiui kūrenti tiek, kiek reikia. 
Darbo dienos ilgumas vasaros 
metu 10 valandų, rudens ir pa 
vasario — 8 vai., o žiemą tik 6 
valandos. ,

Taipgi nutarta, kad visuose 
dvaruose butų įsteigtos vai
kams mokyklos ir suaugusiems 
kursai. Butą, kurą ir šviesą 
mokyklai privalo duoti dvarų- 
savininkai. Darbininkai savų

PARTOLA
GYDYTOJAS PAVIDALE 

SALDAINIŲ
Tai nepaprastas vaistas valy

mui kraujo ir pa Ii uogavimui vi
durių pavydule saktainių; nėra 
jam panašaus, kaipo tvarkyto
jui ir valytojui skilvio.

Nusipirkite pakelį šiandien. 
Kaina $1.00. šešios — $5.00. Už
sakymas siųsti:

• APTEKA PARTOSA
160 Second Av., New York, N.Y

DIDELIS

ATIDARYMAS I
Vidur Gebatiį Sąkrovos

4719 So. Ashland Avė.
DJDŽIAVSLA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA 

SOUTH S ĮDĖJĘ

čebatai Vyrams, Moteriškėms ir Vaikams.

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas. 
Mes esame tikri, jog užganėdinsime jus.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS” ’

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

Generalis štabas *
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Šiuomi įgaliojome “Lietuvių Prekybos Bendrove’' Amerlkoję 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui, kaina Ameri
koje metams 43 auksinai, pusei metų 24* auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
' Gcncndio štabo 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 adresų ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

RAUDONĖS VALSČIUS. 
Gruodžio 19 dieną Zamko Ele- 
onaravo, Manino, Liudvinavo 
Začyzio ir Krupkonco dvarų 
darbininkai įkūrė žemėsi ūkio 
profesinę sąjungą. Tų dvarų 
darbininkų visuotiname susi
rinkime paaiškėjo, kad visų tų 
dvarų darbininkai labai išnau
dojami ir gauna sulyginamai 
mažesnes algas, ne kad kitose 
vietose.

Į mėnesį dabar algos moka
ma 12 markių javais gaunama 
į metus: rugių — 48 pudus, 
kviečių — p., miežių 15 p., žir
nių — 6 p., avižų 7 p., karvę a- 
vį gali laikyti tik vieną. Gyvu
lių tvartai supuvę, šalti. Darbi
ninkų (butai be langų, netaisyt’’ 
pečiai. Dėlto darbininkai nuta
rė reikalauti, kad darbas šiaip 
butų apmokamas:

Kumetis prie arklių privalo 
į mėnesį gauti 90 markių, be 
arklių — 80 mr., javų į metus: 
rugių — 60 pūdų, ^virčių — p.. 
miežių — 24 )p., avižų 2A p., 
žirnių —• 12 p. Bulvėms žeme? 
— trečdalis dešimtinės, linams 

šeštadalis deš., daržams — 
dvylikta dalis .deš. Duonai kep 
ti malkų 2 sieksniu. Pečiui kur . 
Ii žabų tiek, kiek reikia. Kar 
ves ir avis gali laikyti dvi. Taif 
gi reikalaujama, kad visuos' 
dvaruose butų įsteigtos vai 
kams mokyklos ir suaugusienr 
kursai ir lt.

Ž. u. profes. sąjungoje daly 
vau ja 247 darbininkai—[D. G.l

sulaukti, nenori eiti išvien su 
krikščioniškai demokratiškais 
žmonėmis. Dabar sąjunga skun 
džiama, buk ji esant bolševi
kų. Jau net buvo ir tardymų, 
klausinėta kas iš narių raudo
mis, o kas bpltąs. Jokių susi
rinkimų, nei paskaitų nebegali
ma daryti. Betgi darbininkai 
stipriai vienas kito laikosi ir 
kunigams nepasiduoda.

KolČak įninka i išvyti, bet da
bar savi kolčakin inkai atsirado.

Bedarbių, darbininkų pas 
mus daug yra. Pragyvenimo 
brangumas maždaug toks: ru- 
ųių pūdas 12 rublių, miežių — 
10 rub., kviečių — 25 rub.

Darbininkai gyvena bloguose 
butuose.
elgiasi kaip jiems tinkama. Dar 
bininkų uždarbiai menki. Į 
metus darbininkui gauna 80 r., 
nilną užlaikymą ir 1 milo kel
nes. Moterims mokama tik 40 
rub. Darbo diena.— saulė nuo 
saulės.

Čia kun. Grigaliūnas daug 
davatkų priveisė, dėlto ir darbi 
linkai šnipinėjami.

Klaikus laikai! — [D.‘Gyv.]

Utarninkas, Kovo 9 d., 1920
II ——1 II IMI—OM—

varuose užveizdos

aiškai iš Lietuvos
Iš Žagarės, Šiaulių apskr.

Bašo Povilas Girčius Kazi
mierui JasuČiui, Cbicago:

RAUDONAS ir GUOALAU 
KIO dvarų darbininkai visuoti
name susirinkime gruodžio 21 
d. nutarė kurti žemės ūkio pro
fesinę sąjungą. Narių į sąjun
gą įsirašė 189.
, Susirinkime paaiškėjo, kad 
darbininkai į menesį gauna al
gos 12 markių, o javais į me
tus: rugių 13 purų, kviečių 1 
pūrą 3 putlus ir 20 svarų, mie
žių 5 purus, avižų 5 purus, žir
nių 2 purus. Nutarta reikalaut 
kad algos butų padidinamos, 
lygiai tokios, kokių Vilkaviškio 
apskrities žemės ūkio darbinin
kų suvažiavimas reikalavo rude 
ny. Ir visos kitos
sąlygos kad butų ^vilkaviškiečių 
draugų reikalavimu pakeistos.

[Darb. Gyv.]

gyvenimo

LINKUVA. Žemės ūkio dar
bininkų profesinė sąjunga turi 
676 narius ir kasoj 676 rublius. 
Sąjunga ramiai varė savo dar
bą, bet ji parupo musų klebo
nui ir jaunajam kunigėliui, jie 
pradėjo agituoti, kad sąjunga 
susivienytų su švento Juozapo 
draugija. Atsirado net sąjun
goj keli kunigėlių agentai, ypač 
pasižymėjo' ponai Žvilblis ir 
Kadis. Vienok sąjungos narių 
dauguma jokiu būdu dėtis su 
krikščionimi^ demokratais ne
norėjo, 
atsiminė 
kaikurie 
nes labai 
žandarais •

Kada vokiečiai atėjo į Žaga- 
’ę, visi žmonės džiaugės, kad 
bus gerai, nes vokiečiai ūžim
uose kraštuose sake, kad jie 
aklys kaip Amerikoje, bus 

’arbų ir gerai galima bus pel
yti. Bet mes pamatėme tokį 
orumą, kad ir musų vaikų 
nikai minės kaip vokiečiai el

gėsi su žmonėmis. Ne už šunį 
iclaike žmogaus.

Pirmais metais vokiečiai dar 
lieko sau buvo, neužkabinėjo 
monių. Bet antrais metais už 
ėjo stiprią vergiją ant žmonių 
prando. Jauni Vaikinai nega- 
ėjo pasirodyti ant šviežio oro. 
Kaip tik-ipainaty^avo, tai tuo. 
paimdavo ir nuveždavo už kiek; 
'.imtų viorstų ir uždarydavo už 
Iručių, o vokiečiai su plikom 
soblėm vaigštinėjo, kad jnęišbė- 
»tų. O katrie mėgindavo bėg- 
i, tai kad nutverdavo, už paku

lų tris bausmes turėjo išpildy
si. (Pirma, žiemos čėse priver
kdavo prie šulinio pliką ir sta
liai ant galvos pilė tris viedrus 
irandens; antra, to bėgimo ran
kas ir galvą pririšdavo arkliui 
prie uodegos, arklį gi gine kiek 
tik arklys gali bėgti, o pririšta
is turėjo bėgti kartu; trečia, 
turėjo .prisiekti, kad nebebūgs). 
X.urie išlaikydavo tas baiseny
bes, tai vėl už dratų turėdavo 
vargti. Jonas Jasutis irgi bu
vo pagautas, tai jis pagrįžęs ir 
papasakojo kaip ten buvo ir 
kaip badą reikėjo kęsti. Valgis 
d šitoks buvo. Kada vokie
čiai saldotai skusdavo bulves,

Daugelis darbininkų 
1905 metus, tuomet 
‘^krikščioniški-” žmo- 
uoliai drauge su rusų 

įlarbavosi ir enge 
'darbininkus, dėlto ir sąjungos 
nariai, nenorėdami anų metų

visiems putrą, o duonos gauda
vo tiktai čvertį svaro Į dieną. 
Dekavbju labai tėveliui, kad su 
įraudę mums vaigštinėti ir iš- 
kipravojo mus nuo vokiečių na 
(lį. Per ketverius metus mes iš 
buvome trioboj ir niekur ant u- 
lyčios negalėjom pasirodyti, -o 
kartais tekdavo lįsti ir į beis- 
mantą.

Tolinus po vokiečių išėjimui 
kįlo revoliucija. Revoliucija ma 
išės ič vienaip ir antraip. Visų 
pirmiausia socialdemokratai 
pradėjo tvarkylius ir pastate 
savo policiją ir augštesnę vald
žią. Paskui komunistai iš Ru-

A. 01szewskio Kreditorių Atidon
Atėmimui iš Trustee Kulio aptiekos namo it* A. Olszemskio ofiso namo, A. Olszewskio 
kreditoriai susirašė ir sudėjo pas mane daug Trust Certifikatų. Taigi užbaigimui to rei
kalo šiuomi atidarau savo ofisų visiems A. Olszewtfkio kreditoriams, kurie prie atėmi
mo bendrovių, los pačios, kokios (buvo prie dėti. Pasiskubinkit susirašyti visi!

Išlygos’atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams tų namų, ir tam tikslui sutvėri
mo bendrovių, tos paįios, kokios buvo prie sutvėrim MIRGOS ir MILDOS bendrovių. 
Išlygos atėmimo tų namų iš Trustee yra visiems apskelbtos Chicago Titlc and Irusi 
Co. Trustee. ; - •

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Cerlifikatus.
Užsirašynio valandos -nuo *10 iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai, vakare. ,

J. J. HERTMANOWICZ, * 3133 Emerald Avenue, 
NOTARAS : Chicago, I1L

P. S. Išdirbti visokius dokumentus reikaluose Lietuvoje. .

buvo pusę metų. Toliau vo
kiečių legionai, ponų armija, 
kolčakai, visi tie kraujagoriai 
sutaisė stiprią šilą ir komunis
tus išmušė. Žagarėj irgi buvo 
vaina; kulkos kaip bitės zvim
bė per musų miestelį. Mušis 
tęsėsi nuo anksti ryto iki pie
tų. Po piet vokiečiai sugriuvo 
į Žagarę. Tame mūšyje 9 komu 
nistai krito ir 3 arkliai; o vo- 

tik 3 saldotai ir 1 ark- 
sužeisti. Vokiečiai stovėjo 

dvare į laidarius sulin- 
per langus šaudė iš pule-

Patyrimas, Oeriausžas Mokytojas 
== Išbandyk šį Naują Išradimą == 

' t
VYRAI IR MOTERYS. ar jums jau yru žinoma, 

jfc kad tapo išrasta gyduolė prašalininiui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIE8KOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

vėliausia išradimas ir pasekmingiausiu gyduolė 
MG* nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus- 
J ’ tiprina plonėjančius plaukus, padaro Juos labai

švelniais ir blizgančiais.
ISITftMYKJ žemiau pasirašiusi kompanija ab

soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalinu pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

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

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

THE SEN-RArYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė., Cleveland, Ohio.

Gerbiami, šiuomi aš prisiunčia jum 10c vertės štampų, už ku- 
. rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 

RAYTO PLAUKŲ TONIKO.

Vardas

Adresas

Miestas

EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletu šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visų 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.......$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $25.00

Atdara laikom kožiuj vakarų. Priimame Liberty Bonds.

m

Bancevičius
Goštautas

Turės imtynes Pėtnyčios vakare 
(Kovo 12 d.) Šv. Jurgio parap. sve
tainėje prie 32-ro PI. ir Aubum Avė. • 
/edėju bus ę. Prapotnikas, surengė- j 
;as šių rištinių. " '*

Man esti labai malonu pranešti vi- į 
įuomenei, jog man pasisekė sudaryti 1 
ristynes iš šių dviejų Juozų: Goštauto ! 
ir Bancevičiaus. Chicagos mėgėjai 
Sporto jau nuo seniai geidė regėti 
imtynes širj dviejų tvirtuolių ir jųjų 
kova tikrai bus įdomi.

Aš taipgi turiu pasirinkęs tikrai at
sakančių Vistikų ritimuisi su dviem 
'.ietuviais sunkios svaros, kaip va: j 
Stasys Kadžius ir Antanas Gečas. Sta 
lys Radžius, kuris lęaip ristikas labai 
atsižymėjo būdamas armijoje, risis su 
Crist Edwards, švedų didzkiu — tvir- 
tuoliu.

Pagalios Antanas Gečas, kuris yra 
rltęsis beveik su kiekvienu ristiku 
sunkios svaros šioj šalyje, risis su ge
rai žinomu, 175 sv. sunkumo, Ernest 
Kartje. Gečas sveria 40 svarų daugiau 
savo oponento, bet Kartje yra ge- 
riausis ristikas tarpe kitų jojo sunku
mo. Visi ristikai yra labai gerai pa
rinkti taip, kad šios ristynes bus la
bai įdomios.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

‘ * LIETUVIS ADVOKATAS * ** 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgecių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stato Ran
kos, 2201 W. 22nd Street. .
Cor. Ijeavitt. Tel. Canal 2552.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
[2314 W. 23 Place, Chicago, III
| Tel. Canal 2199.

■i ■ ................................... i ■ ■ ■

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantui, 
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
lumbijos Gra- 
fonolas ir lie
tuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashlandmiolų, o komunistai ant čysto 

lauko pas škarnę, kur keliu- 
kas eina ant Stungių. Taip ko i Rez. 933 S. Asliland Blvd. Chicago 
munistai traukdainies- mušėsi 
iki Mintaujos. Mintaujoj buvo 
įvirtas susirėmimas. Paskui 
traukėsi iki Rygos ir Bygą turė
jo užleisti vokiečiams.

II.
Kada vokiečiai atėjo 

von jie paskelbė, kad Amerika 
liepus išginti komunistus ir Vi
tai juos išnaikinti. Mes lietu
siai mtinėm, kad jei Amerika 
iupū komunistus išmušti tai 
Amerika turbut sudraus ir 
vokiečius nuo rubavojinio. Bet 
kaip tik komunistus išmušė iš' 
Žagarės, vokiečiai tuoj (kaip po 
ietaus pradėjo traukti po kič
inis ir sodžiuj imdami ark
lus. Ktir rtrklyg buvo vertas

,3,000 rub., jie tedavė’ žmonėms

Lietu-

Telephone Haymarket 25M

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. Nedčlioms 10—12 dieną.

po 30 rub. O atimtuosius ark
lius vokiečiai pavedę toliau par 

*‘davė už daug brangesnę kainą.
Kada vokiečiai (užėmė Kuršą, 

daug latvių iš bado prisidėjo 
prie vokiečių. Vokiečiai juos 
apginklavo ir ėjo toliau mušti 
komunistus.. Pabuvę prie vo
kiečių latviai mato, kad anie il
ginsi neteisingai ir pradėjo

(Tųsa ant 3-čio pusi.)

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 
skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gvdyk naudodamas vaistą 
“R U M ATI X", sutaisytą pagal 
speciali receptą seno ir paty
rusio aptiokoriaus, kuris per 28 
metus .savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
susinešimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir par 
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tln- , 
karnai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Užganedinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
įvyniok $2.00 į laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
TIX”. Kuo greičiau, tuo geriau.

C. F. W0RM & CO.
Dept. A.. 3359 S. Halsted SL

CHICAGO, ILL.

Ar Skauda Galva
t

8
 Galvos skaudėji
mas gjrti paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūti 

prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma 
niausią praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką a§ 
Jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimpjykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

yra kaip tik toks,kurio negali 
dėti niekais. Aš esu vienu se

DR. F. O. CARTER,
Akly, Ausų, Nosie, ir Gerkite

120 So. State gat. 2 lubos ant S'
ros dur|s nuo Fair sankrovos I 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadienlais nuo 10 iki 12.

F DR. S. BIEŽE 
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.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyk*.
Jūsų galvos skaudė
jimus Ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser's ofise ant 2 Inbv 
3149 So. Morgan St.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 8L 
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Nekėliomis 9 iki 12 diena. 
Namai: 2914 W. 43 SL

Tel. McKinley 263

z— 1 .................. .........
DR. JOHN N. THORPE 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1687 W.51 St. kampJMarshfield at 

Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 
•4 ir nuo 7 iki 8 vakare.

Tel. Prospect 1157

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME 
1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 
Valandos! 9 — 12 ryto Ir 2 — • 

, vakare Phone Caaal 257
I................... ■— -
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Laiškai iš Lietuvos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

jiems prieštarauti. Vokiečiai 
pamatę, kad latviai buntaVojas. 
pradėjo latvius mušti ir atimi** 
lieti ginklus. Kjlo mūšiai. Vo
kiečiai nuginklavo latvius ir 
nuginė juos tolinus.

Susirinko tada latviai Rygo
je ir paskelbė laisvę- rygiečiams. 
Daug Rygos mokinių, prisidėjo 
prie latvių viršininko l’lmnno 
ir . susispietę krūvon laikėsi 
prieš vokiečius.

Vargingi latviai. bApi. pliki, 
neturėdami ginklų tvirtai lai
kėsi prieš neprietelių. Anglija 
tai matydama davė pageltai 
gįnklų. Gavę tuos ginklus, o 
neturėdamii\arklių, traukė savi
mi abazųV/r kitus daiktus. An
glijos pagalba sustiprintų lat
vių vokiečiai nebeįstengė pava
lyti toliau ir taip jie stumdės 
per visą vasarą. Žiemos prad
žioje latviai susitarė savo Kur
šą gelbėti nuo skriaudikų vokie 
čių. Anglija' vėl atėjo pagel- 
gelbon ir pradėjo nuo vandens

pilti į vokiečių pozicijas. Vo
kiečiai tik džiaugės pasprukę’ir 
bėgo palikę ginklus ir gyvulius. 
Latviai gavę- naujų ginklų la
bai sutvirtėjo ir vijo vokiečius 
toliau.

Negalima nė aprašyti kaip 
vokiečiai ‘žudė žmones, kartų 
su Lietuvos kariuomene. Atbė
go Lietuvon vokiečiai, taip pat* 
žvėriškai elgės, kaip ir su lat
viais. Žagarės miestelis mažai 
nukentėjo ir tai nuostoliai sie
kia 90,090 rub Toliau Lietuvoj 
gyventojai patyrę, kad taip plė
šiama ir žudoma žmones, susi
tarė užduoti vokiečiams skau
dų smūgį. Lietuvos gyventojai 
virto partizanais. Partizanai y- 
ra apsiginklavę vietiniai gyven
tojai, vadinas, darbininkų tvir
tovė. '

Žinodami vokiečių daromas 
skriaudas, visi stojo darban, iš 
kasė griovius per , vieškelius, 
kad vokiečiai negalėtų perva
žiuoti, suardė trekus ir daug 
kitokių kilpų užtaisė. . Biedni 
partizanai, neturėdami ginklų, 
tad apsiginklavę šakėmis dal
giais kirviais ir lopetomis lau
kia treiuo atvažiuojant. Kaip

buvo šaulių 
žmones ir 

atėmė. Tik

T 1 -E S 1 0 ’O f

HamburgaN
LINIJA

Uvivndis Garlaivis
SAX0M< BALANDŽIO 3-ia

Kambarių Kaina $150 Trečia K les a $100 
It $5 karės taksu. 

Delei pilnesnių informacijų kreipties:

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED
f

arba j vietos agentus.

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

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

PARDUODAME
Pirkite iš musų valgomus produktus, gausite šviežius kiauši

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

PARDUODAME
Parsitraukite vaisingų medelių Čiepus ir pavėsio medelių, viso

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

ATVAGŽIUOKITE VAKACIJAS PRALEISTI
Pas mus gražiausioj ir Didžiausioj Lietuvių ūkininkų Koloni

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

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

džios Balandžio mėnesio eis dvi savaitinis BEPAHTYVIŠKAS ii 
Muštruotas. Talpins svarbiausias žinias iš viso pasaulio ir talpins 
moksliškiausius ukinįnkystės 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 geriausj draugą namuose. Kaina metams $1.50; pusei 
metų $1.00. Užrubežiuose $27>0 metams.. Skaitykite ateinančią 
PCtnyčią “Naujienas”, rasite didelį musų apskelbimą su daug 
naudingų paaiškinimų.

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

Atvažiuokite, arba rašykite ant adreso:

LETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
Robinson Buiiding, Scottville Mich.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

lengviauąj amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele ( 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei- 1 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halated SU Cbio«*.

LIBERTY B O N D §' 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f"* A C! H—U 
Ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. <3 lIU
Atneškite arba atsiųskite 4 v p CACVlTi'HU A- rn
Atdara kasdien nuo 9-—6 *• OALKtiElM. GL
Utarninkais, Ketvertais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta. (
................... .. .............................. . .

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRICCO., Ine.

A BARTKUS* ’ Pred.
1619 W. 47th St Tel. Boulevani 1892. Chicago, III.

-kut:__

treinas smarkiai Įvažiavo ir nu
važiavo nuo suardytų trakių, 
tai moterįs, vaikai ir vyrai ap
spito su kirviais ir kitais įran
kiais ir išmušė visus vokiečius. 
Čia partizanai labai daug laimė
jo. Nuversto treiuo vagonuose 
rado daug ginklų, anuotų, kul 
kasvaidžių, granatų, muškietų, 
patronų, ojrlaivių, automobilių 
ir tt. Paimtais ginklais apgink- 
avo daug žmonių ir ėjo toliau 
mušti vokiečius.

Daug ivoikiečių 
mieste, riibavojo 
gyvybę daug kam
vienu kartu puolė ant vokiečių 
ginkluoti partizanai ir taip pra
dėjo pilti, kad vokiečiai nebeži 
nojo nė kur sprukti. Vokiečiai 
jau buvo partizanams bepasi- 
cluodą. tik iš kažin kur išlindo 
Anglijos misija ir paliepė pa r-, 
tizanams pasitraukti. Anglija 
sake, kad ji nuginkluosianti vo
kiečius ir išleisianti juos į Vo
kietiją su 50 markių. Kada par
tizanai pasitraukė, vokiečiai su 
'ingių žinia vežė kaip vežę į Vo
kietiją Lietuvos mantą, kurią 
jie atėmė iš žmonių. Tik kada 
vokiečiai viską išvežė, anglai 
vėl leido mušties. Per didelį už
puolimą ir Lietuvos kariuome
nės kritimą, vokiečiai liko iš
vyti iš Šiaulių. Tolinus Lietuvos 
kariuomene ir partizanai susi
vienijo su latviais ir vokiečiai 
liko išvaryti iš Lietuvos į fader- 
landą — Vokietiją.

I.š Mastaičių, Gelgaudiškiu 
vaisė., šakių apskr.

1S-

ir dar po šiai dienni ne

i 
gyvenimas nepersun- 

dvarininkai

Augustinas Spranaitis rašo 
svo broliui Antanui, Chicago je:

Musą tėvelis yra įniręs. Dėde 
Augustinas gyvena Kaune, o jo 
pati mirė rugp. 8, 1919. Stasys 
yra * ministerijoje už raštininką 
ir pusėtinai uždirba. Dėdė. Juo
zas karui prasidėjus buvo 
trauktas 
sugrįžo, 
gyvas.

Musų
kiausias, kadangi 
lenkai tapo išvyti iš Lietuvos 
Tapo ir Koinaęąs* įgytas, tai jo 
25 dvarai liko vAicnff ir jUosLe-. 
tina išdalinti, alė kasžin kada 
ir kam. Mes tas žemes galime 
samdyties kiek katras apdirba
me, tai ir aš buvau pasisamdęs 
pereitą metą du margus. Nors 
ir labai augštos kainos, bet ka
dangi šiemet Lietuvoj viskas 
užaugo, tai ant laukų gyvenan
čių žmonių gyvenimas 
kenčiamas.

Kaslink politikos ir 
kų, tai brolau, pats jau
ti, delko jie laimi. Žinoma, jie 
nepatinka juodiemsiems kleri
kalams, jų gaspadinėms ir da
vatkoms, kartu buržujams ir 
jų gaivalams. Dėlto santarvė 
stengiasi, kad užsmaugus ba
daujančius Rusijos darbinin
kus. Santarvė griebėsi visokių 
įmonių, kad nuslopinus revo
liucinį judėjimą, nes galite ge
rai suprasti, kad Amerikoš Wil- 
sonui, ar musų Smetonai rupi 
“gud biznis,” o ne darbo žmo
nių gerovė.

yra pa-

bolšcvi- 
supran?

Iš Vilkaviškio, Suvalkų, gub.

Pranui Varašiui, Pittsburgb 
Pa. rašo jo gimines:

šiandie pas mus Lietuvoje pa 
tįs žmonės stebuklus daro. Vie
ni degtinę (šnapsą) dirba, kiU 
muilą, kiti skuras ir kailius iš
dirba, dar kiti cukrų ir švar- 
ksą dirba, o kiti aliejų spaud
žia, kiti gi išdirbinčja dropą ir 
konjaką. Bet tiktai tie prakei
kti ūkininkai, kurie turi savo 
žemės, tai tiktai jie spiritą dir
ba ir su žydais varo spekuliaci
ją. Jie pinigais apsipilę sulig 
ausų ir jiems nieko netrūksta, 
turi iki valiai apsivilkimų ir 
apsiavimų. Tik bežemiam lai 
vargas ir bėda, nes kitas ir mar 
škinių ant nugaros neturi. Ūki
ninkai nori bednuosius beže
mius pribausti, tai jie nustatė 
tokias augštas kainas ant duonu 
tės, kad nuo jų žmonės negali j 
pirkti. Tikta! žydai gali prie 
jų prieiti, nes Žydų kapitalistų 
rankose yra pinTgai; prie vokie
čių žydams ūusvE buvo, tai jie 
visus pinigus ir susigrobė.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Z=------

Linimentas

Severds Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rastles namuose, Idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojau* apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimu nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami

Severa’s
Gothard Oil

■

Dabar prakeiktieji ukininkai- 
degintindariai darbininkus ir 
visus bednuosius bežemius jau 
pakorė, nes jų rankose duona 
ir iš buržujų didžturčių visa 
valdžia susitvėrus, tad jie kiek 
nori, tiek ir moka darbininkui 
už darbą. Tad ir pas mus eina 
kova tarp darbininkų ir darb
davių ir labai sunku kovoti, 
kad iš klerikalų susitvėrusi bur 
žuazine valdžia palaiko jų pu-

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

sija,neviriniraas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėką nustojimas viso kuuo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kąda pareikalavau Salutaras vaistą, Ėitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu 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 krutino. Viduriu rėžii 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykią dėkuoju Salutaras mylistą 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS • U 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 8o. Halsted St^ Telephone Canal 6417. Chicago,

krūtine. Vidurių rėžimas 
sa- 
pa* 
ge- 
to-

111.

rntNATINIB (UEGUaTBUOTAS RUSAS APTIEKORIUB ANT BRIDGKPOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo 18.00 ir au- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo <1.00 ir 
augičiau. Pritaikome akiniua ukdykg. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
maa, akiu skaudėjimas, uivilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių Ugrų, kurios ga
li būti pratalintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uidykg, jei perlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gsd- 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau,* o jieilsok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mes kai
nam gvarantuojam akinius ir kiekvia> 
nam gerai prirenka*

0. M. MESIROFF, ekspertas Optikas.
Jai jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tlekorius Rusijoj viri 10 matų, Amerikoj metų. Al duodu patarimus DYKAL Galio 
padaryti bite kokios rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai asu 
draugas įmonių.

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

W. f. SEVERĄ Ct).
CEDAR RAPIDS, IOWA

(Severos GothardISko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu* 
inatizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 ct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 ct. Ir 3 ot. taksu. Purlduodu vi
sur aptiekose.

VAIKIUKAI! MERGAITES, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

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

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge BIdg. 

Chicago, III.

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

vatišką ligą. Prancūzišką daktarą gydymas dėl Kraujo ligą.

Dr. J. Van Paing

Dabar pas mus daugybe viso-1 
kių partijų. Visi buržuazai 
skaitosi save krikščionimis de-1 
mokratais, nes jie visi susirišę I 
su kunigais. O darbininkai dau | 
ginusia linksta prie socialisti-1 
nių partijų, nes tiktai socialis-| 
tai kovoja už darbininkų veika-1 
lūs. Taigi ir pas mus tuoj irgi Į 
gali iškilti revoliucija. Tad iri 
jus, broliai amerikiečiai, užjau-1
skite darbininkų padėjimą, nes Į Naujienų, 47 num. apyskaitoj 
ii* jus darbininkai. laukų iš Harvcy ir Phoenix Liet.
---------------------------------------  iKaud. Kryžiui įsiskverbė klab 
SKAITYKIT IR PLĄTINKIT Į <fų. Kubrita turėjo W 

“NAUJIENAS”-- Kinbcris ir šios ypatos: P. Nor-

HARVEY, ILL.

(Klaidos atitaisymas)

vaišienė, J. Izbickis, S. Vinckus 
po $5, B. Katkienė $2, V. Au- 
gustinienė $.1 A. Levickis.

Fin. Sekr. L. Rutkauskas.

CHICAGO, ILL.

Nežinomas žmogus mii^e pa
vieto ligonbutyf nuo užsinuo- 
dijimo medžio alkoholiu.
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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 Ligą.

OFISO VALANDOS: 
^luo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietą ir nuo 6—8 vakavę. Ne- 

dėiiomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Y arda 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuierfe.

Gydo aitrias ir chronikkaa Kgaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauaiaa 
metodas X-Ray ir kitokiu* ekktroa prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1915 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: &— 9 ryto, tikUL

Telephone Yards 5032

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

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

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

Tel. DrexeJ 2880.
... ..........................................................

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 
Rpgelande: 10900 S. Michigan Avė, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
—7. Tel.. Yards 723....... .... .......-..-......  -Z

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgas St Chicago, DL

" Tel.” Canal 6222. ’
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietą iki 8 vakare. 
.  ■UĮĮ.I ;■■■ ...

Telefoną* Ppllmaa BU.
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvi* Dentista* 
10657 Michigan Ava, Ro*eland.

Valandos: R iki f vakare.

f ...... ~ ......... —.i

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicaga.' 

i i i !■■■ i i   —*r
Vyrišką Drapanų Bargenai

Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
ną noatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, 320.00 iki 845.00.

Vyrą ir vaikiną gatavai padaryti 
siutai ir overkautai 81.00 ild 82840

Vyrą kelinės 83-00 ir augščiau.
Vaiką siutai 85.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Hemą Bepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotą siutą ir over- 
kautn 88.50 ir augščiau.

Fuji dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. 810.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki * vąl vak. 
Nedaliomis ild 6 vai. vak. Sukato
mis visą diena iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
t41i So. Halsted St., Octaga, 

įsteigta IRGI
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčĮdlenius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halstod St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje paštu:

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

Chicaroje — per nešiotojus
Viena kopija ................ ..
Savaitei ...............................
Mėnesiui ..........*.................

Suvienytose Valstijose, ne Chicsgoj.
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei metų........ .....................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ........ ..
Vienam mėnesiui ..............

Lietuve* ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.003.501.85
1.45

.75

3.00
1.65
1.25

.65

Kritikos teisč.

“Naujienos” jau senai tu
ri blogą vardą paktuos ra- 
dikalio ūpo žmones, kurie 
pirma priklausė socialistų 
organizacijai, o paskui nu
dardėjo į “komunizmą”. Dar 
tada, kada juos “švietė” Kap 
sukas, redaguodamas “Ko
vą”, jie' piktai purkšdavo 
ant musų dienraščio už jo 
kritiką L. S. S. organo ir se
nųjų L. S. S. viršininkų dar 
bų. Kritikuot oficialį savo 
organizacijos laikraštį ir vir 
šininkus buvo jų akyse nusi
dėjimas.

Bet tos nuomonės jie lai
kydavosi tiktai tol, ko1 eida
vo kalba apie organą ir vir
šininkus, kuriuos jie skaitė 
savais. Kituose atsitikimuo
se jie manydavo visai kitaip. 
Socialistų Partijos organų 
ir viršininkų kritikavime jie 
nematydavo nieko bloga. 
Priešingai, jie tam pilnai pri 
tardavo ir net laikydavo ta
tai savo pareiga.

“Kova”, kuri be paliovos 
bardavusi, kad “Naujienos” ! 
drįsta nurodinėti jos klai-; 
das, pati kiek drūta kibdavo 
į “Mihvaukee I>eader”, į 
“New York Call” ir į Soc. 
P. pildomąjį komitetą, ir sa-1 
vo atakose prieš juos ji kar
tais prieidavo net iki falsi
fikacijų. Visi dar tur-but 
atsimena, kaip “Naujienos” 
sugavo L. S. S. organą sufal 
sifikavime citatų iš 16 ar 
daugiaus “Milvvaukee Lead- 
r’io” numerių (pats Kapsu
kas turėjo IX L. S. S. suva
žiavime viešai prisipažinti 
prie “klaidos”).

Bet tie elementai, kurie 
gėrėdavosi “proletarišku” 
Kapsuko veikimu, neimdavo 
už b^gą šitų užpuldinėjimų 
ant Soc. P. spaudos ir cent
ro. Jie sakydavo, kad socU 
alistai turį ne tiktai teisės, o 
ir pareigos nurodinėti ydas 
savo organizacijoje.

Pripažindami tą teisę (ir 
net pareigą!) sau ir kartu 
nepripažindami jos “Naujie
noms”, jie, suprantama, elg
davosi, nenuosakiai. Bet tai 
jau yra paprastas dalykas

Kritikos teisė ir net parei- 
| ga sulig savo organizacijos 
yra neužginčinamas daly
kas. Jeigu apie ką galima 

, ginčyties, tai tiktai apie tos 
kritikos budus ir formas. 
Teisė kritikuot nereiškia, 
kad kritika neprivalo turėt 
jokių ribų.

H.
Kalbant tečiaus apie ri

bas, kurių tur laikyties kriti 
ka, reikia turėti omenėje ne 
vien taip sakant “vidujines” 
ribas, o ir “išlaukines”.

Kritika turi būt teisinga, 
rimto turinio ir vadovauja
ma noru pataisyti (jei tatai 
galima) kritikuojamąjį daly 
ką. Bet, be to, ji turi atsi-1 
žvelgti da ir į sąlygas, ku
riose tasai dalykas randasi.

Butų neteisinga tokiu-pat 
-aštrumu peikti klaidas orga 
nizacijos, kuriai reikia kovo 
ti su didelėmis kliūtimis ir 
organizacijos, kuri veikia pa 
togiose sątygose. Su šituo 
skirtumu žmonės skaitosi, 
nuolatos. Valstybė, pa v. tai 
kos laiku duoda piliečiams 
daugiaus ar mažiaus teisės 
skelbti savo nuomones, bet i 
kuomet ateina karė, tai ne
retai ir menkiausis kritikos

Į žodis darosi • skaudžiai bau
džiamu nusidėjimu; šituo- 
žvilgsniu bolševikiškoji so
vietų respublika nėkiek nesi 

[skiria nuo kapitalistiškiau- 
siųjų valstybių. Ir ne vien 
tiktai valdžia karės laiku 
stengiasi suvaržyt kritikos 
laisvę, o ir šiaip žmonės yra 
palinkę matyt peikime val
džios, kuri veda karę, “pagel 
bą priešui”. ................. .......

Kebkimas sąlygų, kuriose 
randasi organizacija arba | 
žmonės, gali uždėti žymų ap 
ribavimą ant jų kritikos. 
Kaipo vieną tokio keblumo 
pavyzdį, mes augščiaus mi
nėjome karę. Antras pavyz 
dys yra revoliucija.

Revoliucija pastato žmo
nės į nepaprastas aplinky
bes. Ji užverčia ant jų pa
čių tokių uždavinių, su ku
riais jie gal niekuomet nesu- 
sidurdavo savo gyvenime. 
Ji, be to, dažnai sutveria to
kias padėtis, kuriose žmo
nėms tenka veikti urnai, ne
turint laiko apsisvarstyt — 
veikti su baime, kad kiekvie 
na sugaišinta valanda gali 
atnešti pragaištį. Nebuvo 
todėl jokios revoliucijos, ku 
rioje žmonės ir partijos ne
būtų pridirbę nesąmoniš- 
siy darbų.

Žiūrint sau iš šalies į tuos 
darbus ir sėdint saugioje 
vietoje, yra labai pigu kriti
kuoti juos. Bet žmogus, ku 
ris užjaučia revoliucijai nesi 
skubins naudoties tokia pi
gia proga parodyt savo “iš
mintį” pasauliui; jisai net 
gins revoliucijos kovotojus 
nuo priešų, kuomet šie, iš- 
bubnydami kiekvieną revo
liucionierių klaidą, stengsis 
diskredituoti juos.

Tai yra datykas, kurį ir ne 
Saliamonas gali lengvai su
prasti. Bet iš jo kaikurie 
žmonės daro tokią išvadą, 
jogei socialistui visai nepri
derą kritikuoti revoliuciją, 
kuomet ji yra veikime. Jos 
kritikus jie smerkia, kaipo 
“išdavikus”, “koųtr-revoliu- 
cionierius” ir tt.

liucionieriai geriaus bus su- 
patę pirmutinių savo žings
nių ktaidas.

Tiems žmonėms, kurie įsi- 
komunistai” įtraukė ją į sa Į vaizdintų, kad šitokia pa- 

vo dogmų (tikėjimo dėsnių) žvalgu esanti tiktai pas bol- 
surašątada, kada Rusijos (ševikų priešus, norinčius pa- 
revollucija nukrypo į bolše-

I vizmo vėžes. Koliai toje re
voliucijoje vadovavo socialis 
tai - revoliucionieriai ir so
cialdemokratai, jie (dabarti
niai “komunistai”) nešiau-i 
rindavo savo teisės kritikuo 

Į ti revoliuciją ir jos vadus bei | panijoje 1873 m. 5 d. liepos, 
organizacijas. Sovietai pas 
juos tuomet buvo taip neti
kęs dalykas, kad “tikriem 
revoliucionieriam” (Liebk- 
nechtui ir Adleriui) buvo 
“pažeminimas” patapti gar
bės nariais juose; Skobole- 
vas ir CereteUi buvo apšauk-, 
ti “buržuazijos pataikū
nais” ir tt. ir tt.

Šnekėdami apie tai, kad 
socialistas neprivaląs kriti
kuoti revoliuciją, musų “ko Į 
munistai” ištiesų turi ome-

I nėję tiktai tą revoliucijos rų 
šį ir tuos revoliucionierius, 

[kuriems jie pritaria — bol
ševizmą.

Teisės kritikuoti kitokių 
I rusių revoliuciją ir revoliu
cionierius jie neišsižada. Bet 
mes nematome, kodėl bolše-, 
vizmas turėtų būt privilegi
juotas tarpe revoliucijos ap
sireiškimų ! Jeigu vienus jų 
galima kritikuoti, tai galima 
kritikuoti ir kitus.

m.
Revoliucijos klaidų nuro

dinėjimas pilnai sutinka su 
socialistų pareigomis, tiktai 
jisai, kaip minėjome, neturi 
eiti taip toli, kad pavirstų į| 
talką jos priešams arba į 
siauraprotiškas priekabes.

Vienok klaidą klaidai ne
lygu. Vienas dalykas yra 
klaida, pareinanti nuo pasi
karščiavimo, nuo stokos lai
ko klausimui apsvarstyti ar
ba blogo painformavimo; o 
kitas dalykas yra klaida, pa
reinanti nuo principaliai ne 
teisingo supratimo. Jeigu 
žmogus arba partija laikosi 
neteisingo principo, tai jisai 
neišvengiamai darys klai
das, nors jisai ir butų dar 
taip gerai painformuotas ir 
turėtų laiko apsisvarstyti. 
Klaidų jisai galės išvengti 
tiktai tada, kada jisai su
pras savo principo klaidin
gumą.

Kritikuoti principia^s re
voliucionierių klaidas yra 
ne kenkti revoliucijai, o at
likti jai didelį patarnavimą; 
ir ne tiktai jai, o ir busi
moms revoliucijoms. Kiek
vienoje revoliucijoje josios 
veikėjai atkreipia didžiau
sios domos į tai, kaip buvo 
veikiama praeitosiose revo 
liucijose — kas buvo pasek
minga, o kas ne. Dažnai tas 
atsižvelgimas į praeitųjų re
voliucijų patyrimus prieina 
net iki aklo jų pamėgdžio
jimo : atsiminkite tiktai, 
kiek svarbos deda Rusijos 
bolševikai ant to, kad jų 
žingsniai butų panašus į 
1871 m. Paryžiaus Komu
nos arba Didžiosios Franoi- 
jos Revoliucijos darbus. 
Busimosios revoliucijos tik
tai tuomet mokės išvengti 
klaidų, kurios yra daromos 
šiandie, kuomet jos bus iš
aiškintos.

Suprantama tečiaus, kad 
ir toje pačioje revoliucijoje 
vėlesnės josios stadijos eis 
juo pasekmingiaus, juo revo

Šitokia išvada tečiaus pra 
dėta daryti dar ne taip se
nai. Tiktai kokie dveji me
tai, kaip dabartiniai musų

štai Brooklyne L. S. S. 19-ji 
kuopa rengė pereitą nedėldięnj 
prakalbas drg. St. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui. Tos vie 
tos “komunistai” baisiai susiruy 
pino. Kas čia daryt? Jie jau 
buvo išmėginę įvairių būdų so
cialistų prakalboms pakenkti, 
bet nieko iš to neišeidavo. Pir
mą kartą, kada po kuopos per
siorganizavimo kalbėjo adv. Ba 
gočius, tai “komunistai” atėjo j 
svetainę ir kėlė triukšmą; bet 
prakalbas suardyt jiems ne^iavy 
ko. Antrą kartą, kada- kalbėjo 
P. Grigitis, tai publika taip tvar 
kiai užsilaikė, jogei “komunis
tams” nepasiseko nei lermą su
kelti — nežiūrint to, kad jie ren 
gesi prie to visomis jiegomis ir 
net buvo padarę specialį inass- 
ini tingų, kad išaiškinus savo pri 

džią į savo rankas. Savo lai | tm-ejams, jogei “ręvoliucionie- 
mėjimu jie neilgai džiaugėsi, 
bet Cartagenoje jie išsilaikė 
iki sausio 1874 m.

Rudenyje, pirma negu su- 
I kilimas buvo numalšintas, 
Markso bendradarbis jau iš^» 
spausdino laikraštyje “Volk 
sstaat” (spalių ir lapkričiai 
numeriuose) keletą straips- 
nių po antgalviu “Die Ba- 
kunisten an der Arbeit” (Ba 
kunistai darbe”), kuriuose 
jisai be pasigailėjimo sukri
tikavo juos. Apie bakunis
tų sukilimą jisai rašo, kaipo 

[apie “šitą niekingą maištą” 
| (diese ganze schmaehliclie 
Insurrektion), ir nurodo į jį, 
kaipo į persergėjimą visam 
pasauliui.

O Ispanijos bakunistų.tik
slas juk buvo sugriauti bur
žuazinę republiką ir jos vie-1 
toje įsteigti socializmo tvar
kų!

Engelsas dėlto taip nemie- 
laširdingai kritikavo bakuni 
stus, kad jie ėjo principia- 
liai klaidingu- keliu, mėgin
dami įsteigti socializmą te
nai, kur dar sąlygos nebuvo 
tam pribrendusios. Savo 
tikslo jie neatsiekė, o tiktai] 
prisidėjo prie to, kad tik-ką 
gimusioji Ispanijos respub
lika žuvo ir monarchija vėl 
sugrįžo.

Ne naudą, o pragaištį at
nešė, musų įsitikinimu, ir 
Rusijos proletariatui bolševi 
kų sukilimas. Ir jų kritiką 
todėl mes skaitome ne tiktai 
teisę, o ir pareigą kiekvieno 
socialisto.

Lietuvos Laisvčs Iš {vairių Sričių
Fondas Rašo ŠERNAS.

teisinti savo “sovietų respu- 
I blikos” “šmeižtus”, mes nu
rodysime, kad Jos laikėsi ir 
socializmo mokslo steigėjai. 
Delei pavyzdžio paminėsime 
čionai garsiąją Engelso kri
tiką bakunistų, sukilusiu Is-

Bakunino pasekėjams pa
sisekė, tuoj po paskelbimo 
respublikos Ispanijoje, ištiso 
je eilėje miestų paimti vai-

rių” pareiga esanti ardyti1 “socb 
alburžujų” susirinkimus.

Taigi šį kartų reikėjo sugal
vot ką-nors nauja.

Jie ėmė varyt “campaign” 
per savo organą “Laisvę”. Pir
miausia jie tenai paskelbė, kad 
L. S. S. 19 kp. prakalbose busią 
policijos ir šnipų, o paskui duo
da imi tu rimą “tikriems darbini n- 
----- j” neiti į jas. “Komunis
tai” gerai pažįsta save ir žino, 
kad jeigu bus paleistas gandas 
apie policiją, tai retas jų turės 
drąsos iškišti nosį iš užpečkio.

O kad sulaikius kitus žmo
nes nuo tų prakalbų, tai “ko-j 
munistų” organas išplūdo Mi- 
clielsoną ir prakalbų rengėjus 
“idiotais”, pro voką toriais”,
“smalaviriais” ir tt. Šitaip ji
sai atgitavo per dvi dienas.

Nors šlykšti yra ta agitacija, 
bet ji ’liudija, kad Brooklyne da
lykai jau stovi daug geriaus, ne
gu “komunistai” drįsta pripa
žinti. Juk ji aiškių-aiškiausia 

Įrodo, kad jiems tenai galutinai 
slysta dirva iš po kojų. Jie varg

I šai yra desperacijoje.

“TĖVYNĖS” “RIMTUMAS.”

S. L. A. organo redaktorius 
dar vis neatsimena, keno laik
raštį jisai-redaguoja. Jam ro
dosi, kad “Tąyyne”tai laulinin- 

*kų ]>art i jos, o ne susišelpimo wr 
ganizacijos organas. Todėl ji
sai šoka kovoti su tautininkų 
priešais iš dešinės ir iš kairės.

Ir, deja, kovoja tokiais bu
dais, kurie gal pritiktų trečio 
šorio partijos agentėliui, bet ne 
žmogui, turinčiam lygsvaros, ne 
žiūrint kokios partijos jisai

____JL ,r^J -■ - JUAIK.'-

į Apžvalga
PARSIDAVIMAS”.

Pusiauoficialis Lietuvos val
džios organas, Kauniškė “Licr 
tuva”, mėgina diskredituoti dar 
bininkų judėjimą, prasimany
dama, kad jį kurstą bolševikų 
papirkti agentai.

Tokios-pat rųšies “ikovą” ve
da ir mūsiškiai “komunistai” 
(kartu su Geležėlėmis ir pana
šiais pleperiais) prieš socialisl. 
Socialistams jie irgi prikaišioja 
“parsidavimą” — žinoma, bur
žuazijai.

O jiems stengiasi “luravoli” 
čikagiškė “Lietuva”.

Nėra reikalo nei aiškinti, kad 
tos pasakos apie “papirkimus” 
ir “parsidavimus” neturi jokios 
vertės. Jos parodo liktai, kad 
žmonės arba laikraščiai, kurie 
skleidžia jas tarpe žmonių, ne
turi savo proto sandėliuose ge
resnių ginl<lų;’ žodžiu, tai yra 
protinio nususimo ženklas.

jo, kad kun. Kemėšis iškėlė aikš 
ten, jogei Lietuvių Dienos pini
gai, ačiū užsispyrimui tautinin
kų, kure pasigrobė į savo ran
kas visą kontrolę ant Centrali
nio Komiteto, nuėjo ne tenai, 
kur jie buvo skirti. Kartu “Nau 
jienos” nurodė, kad kalio už tai 
puola ir ant klerikalų, nes jie 
išvien su tautininkais tvėre tą 
Cen tralinį Komitetą ir dėjo pas
tangas, kad prie jo neprieitų pro 
gresyvė visuomenė.

“Tėvynė” dabar rašo delei to, 
kad “Naujienos”

papūtė į tą Įinčią dūdelę ir 
Kemė- 
v erei a

kartu su kun. 
siaus tarnais kalnus 
ant tautininkų.
‘Naujienos” nepūtė “į tą pa

čią dūdelę” su kun. Kemešiu, ka 
daugi jos apkaltino jį patį už 
tuos darbus, kuriuos jisai pri
kaišioja tautininkams.

Be to, tie kaltinimai, kurie 
buvo padaryti tautininkams (ir 
klerikalams) yra faktais parom 
t i. “Tėvynė” neturi teises kabi- 
nėties delei to prie* “Naujienų”, 
koliai ji neprirodys, kad tie fak
tai yra neteisingai paduoti.

DESPERATIŠKA BAIMĖ.

Kaip tik socialistai parengia 
prakalbas tose kolonijose, kur 
“komunistai” gavo progos įsiga 
lėti, tai pastaruosius apima ne
suvaldoma baime, panika. Ką 
jie nedaro, kad suardžius pra
kalbas arba *bent atitraukus 
nuo jų publiką!

NEBĖRA DEGTINĖS.
Beždžiones serga.

C1NCINNATI, kovo 9.—Dvy 
lika vielos žvėryno beždžionių 
nepaprastai kosi ir vis žiuri į 
žvėryno superintendentą—Sol 
Stephans. žiuri ar negaus*— 
degtinės! Jos turinčios “papra
stą šaltį,” kurį p. Stephans gy
dęs degtine. Bet kad dabar jos 
nebėra, tai nė žvėryno užveiz- 
da, nė pačios beždžiones nebe
žino kas daryli. Vargas!

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuviu Darbininkų 
'Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokn 
tų vadovaujamųjų Lietuvos dai 
bo žmonių kovą už savo teise 

ir išsivadavimą.
' , Aukos reikia siųsti Fondo ka 

sieliui šiuo adresu: K. Gugii 
3332 S. Halsted St., Chicago, II

GIEDANTIS KALNAS 
KINUOSE.

TAIGI TALKON!

reakcija. “Savoji” “lietuviško 
ji” valdžia šeimininkauja “ne 
priklausomoj” Liet ųy o j taip 
kaip kadaise caras kad šeimi 
ninkavo, ir dar aršiau. Žmo
nių laisVės judėjimas smaugia 
nias; darbininkų organizacijoj 
persekiojamos; jų susirinkimai 
ardonų, neleidžiami laikyti; re 
dikalešnieji spaudos organai aŽ 
triai cenzūruojami, arba visai 

I nugniaužiami.
Tai jus, Amerikos lietuviai 

darbininkai, žinote jau iš įvai
rių šaltinių—iš laikraščių ir 
gaunamų laiškų iš Lietuvos 
nuo savo giminių.

Jus tatai jau žinote. Iš tų 
pačių šaltinių jus taipjau žino
te, kad pilniausią Lietuvoj lais
vę turi visi juodieji gaivalai, vi 
si žmonių laisvės priešai*—kle
rikalai, bajorgaliai, dvarinin
kai ir visa lobingoji buržuazi
ja, kurie su dabartiniaja Lietu
vos valdžia iš vieno puodo sre
bia.

Visi tie juodieji elementai, 
kur dabar sėdi balne, norėtų 
taip dalykus sutvarkyt Lietu
voj, idant jie galėtų visados po
nauti ir darbo žmonėnisį ant

Kinų geografija, išleista prie 
ciesoriaus 14bos dinastijos, taip 
aprašo tų įdomų kalnų:

“Kalnų tų vadina šakiošan, 
taipgi šinšaošau (demoniškas 
smėlio kalnas),. Jis yra 142 fny 
lios į pietus nuo ša-Tšau, senos 
kinų kariuomenės stovyklos, 
Tungųžų kalnuse, viduriniuose 
Kinuose. Kalnas, kaip rodosi, 
yra visas iš smėlio, bet jis dagi 
kietesnis negu jei bųtų iš uolos, 
nes yra labai status. Smėlis tų 
kalnų tveriantis yra tyras ir 
stambus, kaip ryžių grudai. Pie 
line j kalno dalyj yra loma viMh- 
nama smėlio šuliniu. Skylė »vie. 
nok niekados smėliu neiprisipdl- 
(h>, nors jis ten n uolota i slenka. 
Jeigu kas mėgina užlipti ant kai 
no viršūnės, lai žėmė po kojo
mis dreba vis smarkiau ir eina 
balsai iŠ olos panašus į daugelio 
Iri ubų bliovimų. Balsai tie ap
kurtina ausis. Bet ir be lipimo 
imt kalno viršūnės* žmogau*, 
nuo kalno Viršūnės girdėt bul

vėj a lis nusiau- 
ršunės smėlio

garsų 
tie nuo

sai. Net lengva 
tęs nuo ka^no ' 
grūdus ginuldlį 
panašius t</nūs. 
toli girdai,”.

Taip apĮkjflįti 
geografija.

Balsai

Ar jiems tatai pavyks?
Priklausys nuo to, kaip stip

riai bus susiorganizavę Lietu
vos darbininkai ir kiek susipra
tę bus aplamai Lietuvos darbo 
žmonės.

Dabar eina rinkimų į Steigia 
inųjį Seimų kampanija. Lietu
vos tolimesnis dalykų tvarky
mas priklausys nuo to, kokius 
atstovus krašto gyventojai iš
rinks j 'Seimų' ir koks elemen
tas jame sudarys didžiumų ir

Lietuvos darbo žmonių rei
kalas yra, kad Seiman išrinkus 
kuodaugiausiai savo atstovų. 
Del to jie turi veikti, turi vest 
stiprių kampanijų, agituoti' žod 
žiu ir raštu. .Bet tam reikia

darbininkai kaip tik ir yra blo-

škai visai suvargę, pinigų duo
nos kąsniui neištenka. Tatai jie 
šaukiasi j savo draugus ‘ameri
kiečius d(4 paramos—pinigiš- 
kos paramos.

Padėkime gi jiems, ir padė- 
kime kuogreičiausiai.

Lietuvos Laisvo* Fondas, 
kurs tam lik ir įsteigtas, kad 
renius Lietuvos darbininkų ko
vą už laisvę ir išsivadavimą, ką 
turėjęs kasoj jau visa pasiun
tė į Lietuvą. Ūmiu laiku rei
kia vėl surinkti didelė suma

Steigiamąjį Seimų kampanijai. 
Tatai aukokite, raginkite kitus 
aukoti ir siųskite Lietuvos Lai
sves Fondui, jo kasieriaus ad
resu arba per Naujienas.

Aukos;

Be paskelbtų vakarykščiame 
Naujienų numeryj paaukoji-* 
mų, stambių aukų vakar atne
šė dar šie draugai:

Jurgis Bakutis ........... $10.00
V. Giedraitis ................ $5.00
Vakar paskelbta .... $56.50.

Viso per Naujienas.. $71.50. 
Talkon, draugai! Kad tokių

a u koloj ų dešimtinių ir penui-' 
nių galėtume kasdien Naujie
nose skelbti visų litanijų, ir tuo 
būdu trumpu laiku sudaryt vėl 
šimtų tūkstančių auksinų savo 
kovojantiems draugams Lietu
voj paremti!

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

sena Kinų 
tame aprašy- 

nc yra tiesoj, sunku pasakyti, 
oet negalinto daikto tame visai 
lėra. Juk yra ant žemės vietų 
šduodančių balsus lygiai kal
iuose, smėlynuose ir jūrėse. Ir 
farsus, didžiausi ant žemės smč 
iniai Sacharos tyrimai, Afrikoj, 
aikc dienos karščių išduoda y- 
latingus balsus, gąsdinančius 
[eleivius, nes su jais prasideda 
•markus, veik visados matini 
icleiviams saulės spindulių už
žavimai. Išduodančių ypatin
gus balsus vietų yra he vien

ikaip ir Pirinejų kalnuose, 
a tokių išduodančių ypatin- 
s balsus vietų ir Lietuvos gi-

i ai g!

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimtnaliŠkuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Halstd Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drorar 1310

Mlmto OftNNt
U71. leartomtt 

111111 MtyMg.
T«L Ccnteal 4MI

A. PtrRAflb S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REALESTATE INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohortas 

NC. r ARLIU S AB
3249 So N.lsltd Street r.hicato Illinois 

TELCPHuNC 3<;u>.iva«O 611

-* m

CHICAGO 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 K Wa*hin*to« Si.

ISth fl. Raima* M17 
Phon* Central 33S2

Valandos: auo 10 1U 12 ryto

2121 Narth We*teni At*.
Valandos: 6 iki 8 vakąre. » 

X-SpinduliaL Phone Armitoge 201$ 
Rezidencijos telefoną* We*t $126
—

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halstod St. Chicago, I1L

Income Taxai 
turi būti užmokėti iki ' 
15 diena March.

PASIVĖLINUSIEMS .
bausmė. Mes išpildysimo 
blankas dykai. t

BALTIC CONSULTAT1ON 
BUREAU,

35 So. Dearborn St. 
2-ros lubos.
Majestic 8347.
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Lietuviu Rateliuos I

TOWN O F LAKE

Susirinkimas.

234 
vie-

lig dar pavargę, stokuoja ener
gijos; turbut vis dar neatsigau
na po pergyventų nesutikimų 
su • komunistais. Tečiaus pa
staruoju laiku kuopa stiprėja ir 
prie jos rašosi naujų narių. Ir 
šiame susirinkime įstojo vienas 
vyras ir trįs moterįs. Viena jų 
priklauso ir L. M. P. S. 9 kp., 
kur ji tlnujt darbavosi. Reikia 
tiketies, kad moterįs atgaivins 
visų kuopų ir prasidės didesnis 
veikimas.

Davis park darbuote.

Kovo 7 d. įvyko L. S. S. 
kp. susirinkimas paprastoj 
toj, University of Chicago Sett- 
lement, 4630 Gross Avė. Tik 
kas-žin ko musų nariai tebėra

MIKALINA VIDIKIUTfi 
persiskyrė su šiuo pasauliu, ko
vo 7 d., š m. 4 vai. po pietų. 
Velionė mirė nuo plaučių užde
gimo vos sulaukusi 16 metų 
amžiaus.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 10 d. kaip 10 vai. iš ryto, iš 
namų 1229 Garfield St., Tolles- 
ton, Ind. į Gary’s tautiškas ka
pines..

Taigi širdingai prašome gimi
nes, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti ir dalyvauti laidotuvėse?

Pasiliekam dideliame nuliūdi
me, motina, Marijona, sesuo 
Morta ir patėvis Jonas.

Samolioniai.

Susirinkime buvo svarstyta 
apie LSS. viršininkų nominaci
jų, kuri yra paskelbta Naujie
nose. Paskui tartasi apie rin
kimų aukų Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Rėmimo Fon 
dan. I no tikslu nutarta parsi
traukti tam tikras knygutes, ku 
rias turi atsispausdinusi L. S. 
S. 158 kp. Tuo dalyku pasirū
pinti turės P. Karneckas ir J. 
Motuzas.

Kas seredos vakarų Davis 
Sųuare parke būna anglų kal
bos pamokos. Mokinama skai 
lyti, rašyti, kalbėti ir pradines 
anglų kalbos gramatikos.

Kas pėtnyčios ir nedėlios va
karų Y. M. C. A. rodo nemoka- 
mus lemiamuosius paveikslus. 
Nedalioj būna du perstatymai, 
vienas 7:30 v. v. vien dėl vai
kų, o antras 8:30 vien dėl suau
gusiųjų. Rodoma vėliausios 
komedijos ir dramos, 
žinių paveikslai.

Nedėlioj, kovo 21d., 
po piet bus Drugynia
Draugijos koncertas. Kiekvie
nas kviečiamas atsilankyti. Į- 
žanga dykai.

balso, ilgokoj kalboj agitavo už 
pirkimų bonų. Kada svečiai po 
to pasišalino, tarp narių kilo 
diskusijos. Didžiuma nurodi
nėjo į tai, kad pirkdami tuos 
bonus Amerikos lietuviai tik 
stiprintų reakcinę Lietuvos val
džių, kuri nežmoniškai smau
gia Lietuvos darbo žmones ir

taipjau

3:30 v.

Nė cento Lietuvos reakcinei 
valdžiai.

Kviečiami apielinkės darbi
ngi ir darbininkės ateiti ir

kad kartu veikus dėl darbinin
kų gerovės. — Socialistas.

Chicagos Lietuvių Pašalpos 
Kliubo nariai visai kitaip jau 
protauja apie Smetoninę Lietu
vos valdžių, negu kad jie pro
tavo dar pusė metų atgal. Tai 
pasirodė Kliubo susirinkime ko 
vo 6 dienų. Susirink i man tų 
:lien atsilankė du vyrai, kurie 
prisistatė esu vietinio Lietuvos 
bonų pardavinėjimo^ komiteto 
nariai. Vienas jų, pasiprašęs

siems klerikalams, kemša į ka
lėjimus, šaudo arba po virve 
stato (čikagiečius su virve su
pažindino Lietuvos Misijos na
rys, kunigas Jonas Žilius: vie
name masiniame susirinkime, 
sako, jis demonstravęs, kas tai 
yra virvė ir kų ir kaip su ja rei
kia daryti). Galų gale pirmi
ninkas pastate klausimų na
riams nubalsuoti: “Kurie už tai, 
kad reikia remti dabartinė Lie
tuvos valdžia ir pirkti jos bo
nus Kliubo kasos pinigais?” 
Rankų pakėlė tik vienas. Ant
ras klausimas balsavimui: “Ku 
rie stojate už tai, kad reikia 
remti Lietuvos darbininkai ir 
Lietuvos liaudis?” Rankas pa- 

( kėlė visi susirinkime dalyvavu
sių apie šimtų narių. Tatai pil
nai parodė, su kuo eina Kliubo 
nariai. [O kiek Kliubas pasky- 

Lietuvos darbininkų kovai 
reakcija remti?—N-nų Red.]

— Narys.

re
su

viams yra vienatinis kelias per ligų, jos pasakojimai ir išpažin- 
Francijų. Per įeitas šalis va- tis, tapo pavogti iš ligonbučio 
žiuoti negalima lietuviams, rekordų kambario.
Kaip girdėt, važiuot per Fran- 
eijų nėra blogiausia.

Yra daug norinčių išvažiuoti 
Lietuvon, yra gi ir daug norin- 
Čiųj atvažiuoti. Bet atvažiuoti 
galima vien tik tiems, kurie ga
li gnu t pnsportų iš Lietuvos viii 
džius ir kurie gali gauti leidimų. 
Francijos ir Vokietijos bei Anie 
rikos konsulų.

Laivu La Touraine išvažiuo
ja sokantįs lietuviai:

Benediktas Markūnas, Pran- 
čiszkus Lengvinas, Vincas Grin 
kus, Leon Gureckis, Kazimeras 
Skuriat, Adolfas Valis, Joseph 
Sinigelskas, Jonas Šakalis, Do- 
minik LouAen, Al. Petreikis, 
Juozapas Martuzas, Antanas 
šernauskis, Alfons Gedvilas, 
Juozapas Subata, lldef Bukau
skas su pačia, Augustinas Mi
siūnas, Jonas Inčura ir Jokūbą 
Stalnionis.

Wiebeck mirė delei negro 
policisto Dorsey Combliss už
darymo jos ištvirkimo namuo
se, kur ji buvo laikoma per ke
letu savaičių, kol nepasisekė jų 
išgelbėti. Tie užrašai butų bu
vę labai svarbus byloje prieš 
tų negrų polieistų, 'kurį dabar 
taip gina politikieriai.

Wilsonas panaikino bausmę 
fabrikantui.

Prezidentas Wilsonas sutci-

bausmes) i turtingam 
garino fabrikantui 
Jelke, kuris 1914 m. 
teistas dviem metam
ir užsimokėti $10,000 pabaudos

olcomar- 
John F. 
buvo nu- 
kalėjimo

Vežėjai nestreikuos.

PRANEŠIMAI
“Skriaudikas’’, 5 aktų tragedija, ren 

gia Liet. Mot. Progr. Susiv. 29-ta kp. 
Subatoje, Kovo 18 d. 1920. Meldažio 
svetainėje 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
8-se vakare, šis veikalas statoma pir
mu syk Chicagoje.' Jaipe atvaizdina
ma, kaip seniau ponai elgdavosi su 
baudžiauninkais, sis veikalas neuži
mantis daug laiko. Po teatrui šokiai 
prie puikios latvių ofkestros..

Kviečia Komitetas

Roaeland. — “Aušros” Draugijų de
legatų susirinkimas įvyks utarninke, 
kovo 9 d., 7:80 vai. vakare. Aušros 
kambariuose. — F. Grybas, Sekr.

Cicero. — Draugija Lietuvių Tvir
tybė rengia 10 metų sukaktuvių va
karų balandžio 18 d. Vietos draugijos 
tą dieną malonėkite nieko nerengti.

— Sekretorius.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA gyvenimo kambario Cice- 

ros apielinkėje, vienam vyrui, su val
giu. Pranešti “Naujienų” ofisan 
No. 53.

Capudine
• • •

DEPENDABLE ABJOLUTELY
FOR H EADACH ES

A A

LAIMĖ

ilgą lai
buvau suvargęs, miš
ką, t net ir gyventi 
tsibodę, kiek uždirb- 

visą daktarams

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
Bus rodomi Viena dalis kožnų dienų.

NUO UTARNINKO IKI PĖTNYČIOS
KOVO (MARCH) 9 IKI 12, — 1920.

BIG ASHLAND THEATRE.
Kampas Ashland ir 49 gatv.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
NEPRALEISK PROGOS!

Kviečiu ir rengia Biblijos Studentai. 
Inžanga liuosa. Nėra kolektos.

' Vaikai įleidžiami tįk su tėvais.

SVEIKATA TAI TURTAS IR

Per 
ir liek 
labęs 
buvo a 
davau tai 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepus ■ 
veiksiu.

Mane kankino viduriu nc- 
dirbimas pilvalio nnskiib- 
nčjimas, skilvio nemaliinas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugčjinius; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

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

Reikalaukite aptiekose arMain panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskįte tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTUR1NG,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

Dabar

Iš amatu ink u veikimo.

American Railhvay Exprcss 
vežėjai nutarė kol kas neskelb
ti streiko, kad parėmus strei
kuojančius klerkus, ir krovė
jus, kurių apie 2,(MM) streikuo
ja nuo subatos. Tečiaus vežė
jai nepriims darbo iš streiklau
žių, negi dirbs nesavo darbų, 
taip kad vežėjai vistiek 
labai mažai darbo.

turės

Paj ieškojimai
ASMENŲJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Juliaus Va 

lungevičiaus, Vilniaus rėd., Trakų pa
vieto, Merkinės krasa, Druskininkų 
kaimo. Amerikoje gyvena seniai. Jis 
gyvena Boston, Mass. AŠ Rozalija 
JaskeliaviČiutė — Stencell, duktė Ma
rijona Valungevičienės, gavau laišką 
iš Lietuvos; yra svarbus reikalas. Ma
lonėkit atsišaukti tuojau.

ROZALIJA STENCELL, 
548 W. Roosevelt Road, Chicago, 111.

bandymo nuo valdžios taksų 
po 10c nuo oleomargarino pa
kelio. Buvo paduota apeliaci
ja, bet apeliacijų teismas atsi
sakė tai svarstyti ir patvirtino 
žemesnio teismo nuosprendį.

Tada atsišaukta prie prezi
dento. Jelke sutiko užmokėti 
pinigiškų pabaudų, bet nenorė
jo sėdėti kalėjime. Prokuroras 
irgi užsistojo už Jelke ir paga
lios jo bausme liko sutrumpin
ta iki dviejų mėnesių kalėjimo, 
paskui iki mėnesio, o dabar 
tapo ir visai panaikinta.

Sukčiams bausmės atleidžia
mos, bet tas pats Wilsonas ne
atkreipia mažiausios atidos į 
politinius kalinius, kurie kan
kinasi kalėjimuose, nuteisti į 

ten ilgiems metams ir vien už 
tai, kad jie drįso tik išreikšti 
neprielankių ar nepageidauja

mų valdžiai nuomonę.

PAJIEŠKAU Baltraus Kruglos ii 
Panemunės miestelio, Suvalkų gub. 
Jis gyvena Baltimore, Md. ar Phlla- 
delphija. Yra svarbus reikalas. Laiš
kas iš Lietuvos. Atsišaukite ar pranel 
kitę adresu:

Ona Kruglaitė-Lavrinskienė 
2230 W. 23rd PI. Chicago, III.

Vasario 29 d. įvyko visuoti
nas Lietuvių Mechanikų ir 
Amatninkų Susivienijimo susi
rinkimas.

Susirinkime buvo skaitytas 
konstitucijos projektas, bet 
klausimai licčiantįs visų susi
vienijimų nebuvo svarstomi, 
nes chicagiečiai nenori būti dik 
totoriais ir nenori diktuoti 
tiems musų draugams amatnin 
kams, kurie negalėjo dalyvauti 
šiame susirinkime. Tie klausi
mai palikti visuotinam suvožia 
vintui, kuris įvyks kada susi
tvers daugiau kuopų.

Buvo svarstomi susivieniji
mo tikslai ir uždaviniai, ku

riuos priimta vienbalsiai (skai 
tytojai juos matys amatninkų 
atsišaukime). Ppskuii priimta 
kuopų tvarkymus būdas, duok
lių klausimas ir t. t.

Po to susitvėrė Liet. Medi, ir 
Amatu. Sus-mo pirma kuopa, 
prie kurios prisirašė keli nauji 
nariai. Taipjau išrinkta seka
ma valdyba: pirmininku P. Ja- 
kavičia, raštininku K. Čepukas, 
iždininku A. Kundrotas. Tiems 
draugams be kuopos reikalų pa 
vesta laikinai, vesti ir centro 
reikalus.

Pirma kuopa nutarė savo mė 
nosinius susirinkimus laikyti 
kas paskutinį nedeldienį, prieš 
pietus. Tad draugai amatnin- 
kai tėmykit pranešimus laik
raščiuos^ ir skaitlingai lanky
kitės į susirinkimus. Be to ma
noma surengti prakalbas. Apie 
tai irgi bus laikraščiuose pra-» 
nešta. — K. čepukas.

Eksplozija supurtė miešti}.
PAJIEŠKAU savo draugo Franciš- 

kaus Diglio, Tauragės apskričio, Kvė
darnos miestelio. Turiu svarbų reika
lą, malonės atsišaukti pats ar kas ži
note pranešti.

JOE GAUDUŠAS,
1916 W. Wabansia Avė. Chicago,

Šimtai žmonių liko išmesti iš 
lovų, keli žmonės liko sunkiai 
sužeisti, namai supurtyti ir lan
gai išbirėjo visoj apielinkėj, pa- 
nedėlio ryte eksplodavus dina
mitui Chicago Union Lime 
Works dirbtuvėj, prie 19 ir 
Lincoln gatvių. Eksplozija įvy
ko 5:20 v. ryte.

Eksplozija įvyko ne viršuje, 
bet 100 pėdų po žeme, kur dar
bininkai per kelias dienas ka
sė duobes. Ten buvo padėta 
daug dinamito dėl dieninių dar 
bininkų.

Vienas darbininkų liko iš
mestas 75 pėdas oran. Kitus du 
darbininkus irgi sužeistais iš
traukta iš duobės.

Eksplozija buvo taip smarki, 
kad ji buvo jaučiama net vidur 
miestyje.

Plėšikai negalėdami išsprog
dinti didelio seifo skalbykloje 
prie 2238 Wentworth Avė., iš
sinešė ir seifų. Pinigų jame bu
vo $3,700.

PAJIEŠKAU Onos Cėpuliutės, Kuu 
no rėd., Panemunio apskr., Milgių vai. 
Pagockielią sodos. Brolis iš Lietuvos 
nori sužinot apie Jus.

K. Čepulis, 
10536 Indiana Avė., Chicago. III

Nukaitino 18 “slapiųjų.

PAJIEŠKAU savo dėdės Konstanto 
Jenčausko. Turiu jam laišką iš Lietu
vos. Jis yra gyvenęs Easton, Pa. Jis 
paeina iš Blandžių kaimo, Airiogalos 
vai., Kauno pavieto. Mano adresas: 

JONAS PETRAUSKAS,
85 W. Main St., St. Charles, III.MILWAUKEE, kovo 7.—Pri- 

sai'kintieji teisėjai rado esant 
kaltais už peržengimų visuoti
nosios proliibicijos patvarky
mo aštuoniolika žmonių.

STANISLOVA BENEVIČAITĖ 
SABALIAUSKIENĖ.

Pasimirė Vasario 22 d., 1920 m. 
10:30 ryto Šv. Juozapo Ligon- 
butyje Aurora, 111., būdama 30 • 
metų amžiaus. Palaidoti Vasa
rio 25 d. Tautiškose Kapinėse, 
Spring Lake be bažnytinių apei
gų sulyg velionės išreikštos va
lios prieš mirsiant. Ant kapinių 
gerb Kukutis iž Chicagos pasa
kė puikią prakalbą apie velionės' 
gyvenimą ir mirtį. Velionė bu-t 
vo kilusi iš Žagarės miestelio,» 
Šiaulių apskričio. K

Lietuvoj paliko jos motinėlč-K 
sengalvėlė ir brolis bei sesutė.K 
Amerikoje esti du jos broliai ir2 
sesuo.

Velionė atvyko Amerikon 1912b 
metais ir tuoj įstojo į LSS. 183a 
kp. Raymond, Wash. Ji buvo vi-s? 
są laiką labai veikli; ji dalyvau-g 
davo choruose ir vaidinimuose. B 
1915 metais ji persikėlė į LSS.N 
123 kp. Aurora, III. Ir čia ji nc-B 
paliovė darbavosi; už ką kuo-Hl 
pos draugai papuošė jos karstąs 
puikiu gėlių vainikų.

Sudiev, Stanislova! Mums 
skaudžiai liūdna netekus tavęs. 
Buvai su mumis; dirbai ir kovo
jai drauge už geresnę savo bro
lio-darbininko ateitį ir būvį.

Bet skaudus šis surėdymas ir 
sunkios gyvenimo sąlygos pakir
to tavo jauną vieką... ir apleidai 
mus.

Bet kilni, graži tavo siela ne
išdils iš musų atminties, lygiai 
ir meilė tavęs — iš musų šir
džių.

Ilsėkis, Stanislova! lai būna 
lengva nors ta šalta, nejauki 
šios šalies žemelė.

Liekame dideliame liūdėjime 
tavo vyr*as Pranas Sabaliauskas 
ir broliai Vincas bei Petras Be- 
nevičiai.

Giminėms, Draugams bei Prie 
teliams, apsčiai dalyvavusiems 
velionės šermenyse, tariame šir
dingą učių.

Norintieji platesnių žinių apie I 
velionės mirtį, meldžiama kreip- I 
tites antrašu: , I

F. SABALIAUSKAS,
155 N. Union St., Aurora, III. I

REIKIĄ DARBININKy
_________ MOTERŲ________

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Pirma

Važiuoja Lietuvon.

Pavogė užrašus.

LITTLE JULIUS SNEEZER

Pavieto ligonbutis paskelbė, 
kad visi užrašai, viso 30 pusi., 
apie Bertha Wiebeek, 17 m.,

Darbininkai priešinasi dienos 
šviesos taupimo patvarkimui.

Marija Magdelietė, generalė repeti
cija įvyks seredos vakare, CSPS sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
lošėjai turi pribūti. — Režisorius.

Sietyno Mišraus choro repeticija į- 
vyks utarninke, kovo 9, kaip 7:30 vai. 
vakare, M. Meldažio svet. Visi nariai 
bukite laiku. — I). Miller, sekr.

Susiv. Am. Liet. Kareivių 3 kp. su- 
surinkimas įvyks utarninke kovo 9 
d., šv. Jurgio parap. svet., Kviečiame 
visus atsilankyti kuoskaitlingiausia.

— Valdyba.
KAMBARINIŲ

Gera mokestis; 
fcambarisJr valgis.
Klausti Housekoeper:

LAKOTA HOTEL
3001 Michigan Avė.

REIKIA 1
Salad ir Sandwich meikerių
Taipgi mergaičių. I 
GRAND PARK INN,

306 So. VVabash Avenue.

gul
tas 

rei- 
Jei

dienos

I Ii.jut.aii., „Į

Pranešimai

----- L-J2J.__ 1L

BY BAKER

Cicero. — Didelės prakalbas ren
gia LSS. 138 kp. seredos vakare, ko
vo 10 d., J. Jukniaus svetainėje, 4837 
W 141h St. Kalbės Naujienų redakto
rius P. Grigaitis. Visi kviečiami atsi
lankyti į Šias prakalbas.

LMPS. III Rajono \aldybos susirin
kimas bus Pėtnyčioj, kovo 19 d., 7:30 
vai. vakare, pas žemaitę, 2322 So. Sta 
te St. i iu.itmentus 4. Kviečiama j čį 
susi • m1-‘jpą. pribūti visų kuopų išrink
tosios narės į komisiją renginiui \a- 
karo 'dykų subataje, dėl pasitarimo 
daugelyj reikaluose.

— III Lijono Va’dfba.

FRECKLE.':

Pereitoje nedėlioję European 
American Biuras išsiuntė Lietu 
von 19-lietuvių, nekurie su šei
ni inomis. Visi važiuoja per 
Francijų ir Vokietijų. ' Šitas 
būrys išvažiuos kovo 10 d. iš 
New Yorko laivu La Tourainc.

Kelias per Francijų nors nė
ra labai paprastas lietuviams, 
vienok yra tiesiausis ir mažiau 
šia ima laiko. Pakol kas Lietu-

Miesto tarybos teisių komite 
tas, kuris buvo rekomendavęs 
pavaryti laikrodžius prickyn 

vienų valandų ir jau tai buvo 
pasiuntęs miesto tarybai, dabar 
savo rekomendavimų atsiėmė, 
kad dar syki lai apsvarstyti. Tai 
privertė padaryti organizuotie
ji darbininkai, kurie tokiam pa 
tvarkymui pasipriešino ir už- 
reiškė, kad jo niekas iš darbi
ninkų nepaisys. Jie pasakė, 
kad tai yra tik turčių noras, 
kad turėjus daugiau laiko 
fų lošti, nežiūrint to, kad 
atimtų iš darbininkų taip 
kalingų rytmetinį poilsį, 
kapitalistai taip nori
šviesų taupyti, sakė jie, tai te
gul sutrumpina darbo valandas 
ir įveda 7 vai. darbo dienų. Roseland. — Dideles prakalbos ir 

krutami paveikslai įvyks utarninke 9 
kovo Strumilų Brolių svet. 107th St. 
ir Indiana Avė., Pradžia 7 vai. vakare. 
Kalbės lietuviškai Dr. A. L. GraiČiu- 
nas; angliškai Dr. J. J. Ross, ir Dr. 
I). L. Mc Connell ir prie to bus dar 
rodoma labai žingeidus krutami pa- 
voislai. Kveičia visus.

Liet. Krikš. Liler. Dr-ja.

A 30ME fN 70 U R THROAT 
HOVVO 'AMįEVFR GET it 
-------- DĄIR?

JAUNOS MOTERIŠKOS
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų t metų mokslas gydyklos 

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

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

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė. 

Chicago, III.
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MOTERŲ MOTERŲ
BATHROOM CLEANERIŲ, 
GERA MOKESTIS, K AM BARIS 
ir valgis, 
Klausti Housekeeper.

LAKOTA MOTEI, 
3001 Michigan Avė.

REIKIA mergaičių darbui prie 
Stean table kafeterijoje, taipgi 
prie kavos.
Nedirbama nedėliomis.

GRANT PARK INN,
1014 So. Michigan Avenue.

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

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

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
■ III ■■<|..l—I Į Į

. Vyrų
PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
vyrų“

REIKIA

NAMALžEMfi

Rl’BSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

REIKIA mergaitės arba moters 
prie namu darbo. Gera mokesti;’, 
valgis ir kambarin. Maža Šeimyna; 
drapanų nereikia plauti.

J. PUIZTNAS, 
153 E. 107th St.

MES SIŪLOME PROTAR
PIAIS DIRBTI AR PO 
PIETŲ, AR VAKARAIS JAU
NIEMS VYRAMS Už GERĄ 
ALGĄ. KLAUSK MUSŲ . 
OFISE DEL SMULKMENŲ.

BABSON BROS. 
19th & CALIFORNIA STS.

UNION SPECIAL 
MACHINE CO., 
311 W. Austin Avenue.

—r.——... ■,. .....

-... i---------------

Vyrų pakavimui ir abel- 
nam darbui malevos 
dirbykloje. 50 vai. darbo 
savaitėje; 46c vai/nepaty
rusiam vyrui. Patyrimus 
apmokama sulyg išgalės. 
Ateiki ar rašyki.

PARSIDUODA dji mediniai na
rnai ir užpakalyj yra garadžlus dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių ąpgyvehtoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. I).
4312-14 So. Wood St, Chicago. 
^PARDAVIMUI namas prie~2352 fL 
Oakley Avė, 3 augščių mūras; 6 
kambarių 1 augštis, 7 kambarių — 
2 ir 3 augštis; garu šildoma 1 augštis. 
Kaina $6,300.00

P. CEDERSTROM, 
5237 Hutshinson Avė. Chicago.

Tel. Kildare 7247

REIKIA Mergaičių nakties ir dienos 
darbui, šviesioj dirbykloj; už nakties 
darbą $18 pradžiai; už dienos — $16. 
Gali uždirbti $23 į sąvaitę uždavu 
dirbant. Nuolat darbas. Kreipties:

Insulate Wire and Cable Co. 
954 W. 21 st St.

Fin išorių
Canvas beisterių
Tapė stveriu 
Sotim ra išorių 
Lining meikerių

Pocket meikerių (pante).

atmatiĮ^popients/" REIKALINGAS geras Ii- 
Gera mokestis. Kreipties: notypistas. Pastovus darbas.

i45i so. Peoria st. j ĄUg§ta mokestis. Geros są-
REIKIA DARBININKŲ ‘e8 tuojau8 ’
■' - ... ■ --- ! ,1.|I_.....III .Į Naujienų oiisą.VYRŲ —----------------—

Reikia patyrusių prie 
benčiaus rankų darbo 
ant mažų plieno darbelių. 
Darbininkų paprastų ir 
pratusių prie dridpresų, 
milling mašinų.
Vaikiukų 16 metų ir senes 
nių. Patyrimas nereikalin 
gas. Nuolat darbas.
Gera mokestis..

JOHN LUCAS and CO, Ine.
1362 W. 37th St.

REIKIA vaikiuko pailiavimui ir 
belnam ofiso darbui. Gera proga 
pakilti. Gera mokestis.

AHLBERG BEARING CO, 
817-327 E. 29th St.

PARDAVIMUI

a-

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ 

JUSTRITE MFG. COMPANY,
2061 Southport Avė.

ABfred Decker
Cottun

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

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

Kreipties į samdos ofisą:

REIKIA

Keleto* mergaičių dirbyklon. 
Tik trumpo laiko tereikia, kac 
patapus patyrusiomis operatore 
mis ir uždirbti gerą mokestį. 
Dienos mokestis laike 
mokinimosi.

CASSADY FAIRBANKS 
MFG. CO.,

(>126 So. La Šalie St.

Employment Department 
S. W. Corner Franklin 
ir Van Buren Sts.

REIKIA
VYRŲ REIKIA JVAIRIEMS 
DARBAMS.

755-759 W. TAYLOR STREET.

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

vakaruosna. Kreipties 7se iki 4:30

Employment Office,

MOTERIŠKŲ

811 W. Austin

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON 
36 So. • State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

REIKIA mergaičių prie darbo 
Spooler. Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

Kreipties
FEINSTEIN MARDEN CO, 

426 South Clinton Street.

darbui dny cleaning, Gera 
mokestis. Valandos nuo 
8:30 iki 10:30.

Nuolat darbas.

REIKIA DARBININKŲ ILLINOIS MALLEABLE IRON 
Vyčą ar moteriškų dirbyklon Į 1809 Diversey Parkway 

taisymo pasažėrinių karų.
Kreipties:

PULLMAN CO.
Calumet Shop

114th and Langley Avė
Pullman—Chicago, III.

co

APSIAUSTŲ
SIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Mums reikia į musų naują 
apsiaustų dirbyklą patyru
sių dabininkių

Finišerių
Arm hole beisterių
Edge trimerių
Shaperių
First beisterių
Second beisterių
Tapė *sewerių
Tapė presserių
A.rm hole presserių ,
Off presserių
HART SCHAFFNER
& MARX, 

4521-4540 W. 22nd St.

REIKIA augusius moteriškos prida- 
bojimui poros kūdikių. 3 ir 7 metų. 
I/engvas darbas. Skalbimo nėra kreip
ties po 6 vai. vakare.

M. UGIANSK1S,
619 W. 37th St, Chicago, III. 

2 lubos, vidurinis fletas.

REIKIA MERGAIČIŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS 

$15 į savaitę pradžiai. $18 iki $24 
išmokusiems darbą.
Geros darbo sąlygos. Geros valandos.

K. C. BAKING P0WDER CO. 
16th and Canal Streets.

REIKIA

Mergaičių patyrusių 
prie spėka varomų 

siuvimo mašinų-
Kreipties:

kinney rome co,
3601 So. Račiui* Avė.

REIKIA patyrusių dirbime piršti
nių. dirbti namuose.

Mes 
darbą.

pristatysime ir atsiimsime

Mes suteiksime viską: medegą ir 
mašinas darbui; įvedimas jums elek
tros bus musų padaryta DYKAI.

Parašyk mums ir musų atstovas 
atsilankys pas jus. Jus galite padary
ti gerus pinigus prie šio darbo. Adre
suokite “Naujienos” No. 54. .

REIKIA mergaičių mokinties siūti 
pirštines taipgi patyrusių operatorių 
prie spėka varomų siuvimo mašinų. 
Gera mokestis. Kreipties: 

EISENDARTH GLOVE CO,
2001 Elston Avė,

Hart Sclhiaffaer
Marx

REIKIA
Moulderių

Prie Benčių ir mašinų 
' Gera mokestis.

Kreipties:
AER MOTOR COMPANY, 

2500 W. Roosevelt Road

MOULDERIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. •
Vyrai vadavo $ j 2.00 į 8 
valandas.
Nuolatinių darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties
employment dept.,

68 W. Harrison St.

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

3218 So. Halsted St, Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai duon- 
kepyklos įrankiai ir gerai išdirbta vie 
ta, tarp lietuvių ir lenkų, apie kito
kius dalykus meldžiu kreipties grei
tu laiku. Šiuo antrašu:

F. BENNERT, 
2080 Russell St, Detroit, Mich.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 

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

Kuk norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. -

LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY

3301 So. Halsted St, Chicago, 111.

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

A. J. PANKAU, 
7521 Evans Avė.

DIDELIS BARGENAS

35 So. Market St.
Tripp ir Arthington

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

REIKIA 50 vyrų į serap geležies 
yardą. Nuolat darbas. $5.00 į die
na. Atsišaukite.—

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

REIKIA DIRBYKLAI

50 mergaičių pakavimui 
ir vyniojimui cukenkų. 
Dienos čviesa, sanitariška 
dirbykla. Algos $15 į sa
vaitę, 8 vai. diena

Sleeve sewerių
Off presserių
Top collar meikerių
Second beisterių 
Button meikerių 
AU around tailor 
Pocket meikerių pante
Bushelmenų
Bushel presserių

REIKIA-

Dirbyklai darbininku.

AsscinblcriŲ

Kremties:

SHUTTERJOHNSON
CANDY CO, 

20 No. Jefferson St.

MERGAIČIŲ VALYMUI

lengvas dirbyklos darbas 
$17 iki $20 į savaitę pradžiai.
Patyrimas nereikalingas.

SIGNAL1TE MFG. CO.
522 So. Clinton St.

REIKALINGA mergina, 
ofiso darbui Trumpos valandos 
ir proga lavinties.’

Kreipties prie
BALTtC CONSULTATION BURBAU 

35 So. Dearbom St.
Room 206. Majestic 8347

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI
2 gabus jauni vaikinai
ar mergaitės,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakančias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantis, nes jų svarba 
augs kartu su banka. Gera mokes
tis išpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti biznį. Visi atsakymai užlai
komi slaptybėj.

DEPOSITORS STATE BANK
Tiktai vienintėlis bankas “užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje. .

4683-4637 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

iki 4:80 vai. po piet; Ketvergafe 
nub 7 iki 9 vai. vakare. Sukatomis 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

ADfred Decker 
<& Cohn

E i nploy n i cnt Depą r t ment

S. W. Comer Franklin 
ir Van Buren Sts.

REIKIA
Diedeliai įstaigai šešių lic*-

ra turėję patyrimą (iirbyk- 
lų ir 'liejyklų darllmose. 
Tai yra specialia investi- 
gacijos darbas ir mokestis 
esti labai gera.- Jeigu jus 
galite skaityti ar rašyti ang 
lų kalboje ir geidžiate dau
giau uždirbti, tai parašykit 
man laišką, viską apie savę 
pasakydami. Rašykit laiš
kus adresu “Naujienos” , 
pažymėdami No. 55.

REIKIA

DIRBYKLAI
DARBININKŲ

ASSEMBLERIŲ 
ir

TRUCKERIŲ

MERRIMAC MFG. CO., 
1313 So. 55th Ct, Cicero, III

REIKIA DARBININKŲ 
PRIE KRAUSTYMO KARŲ 

LA SALLE STEEL CO, 
5439 W. 12th St.

ir
Truckerių

KINNEY ROME CO.,
3601 So. Racine Avė.

REIKIA

25

DARBININKŲ

Gi*ra mokestis.
Nuolat darbas,

Employment office

STTWART WARNER CORP.

1828 Diversey Parkway

REIKIA cabinetmaikerių taisymui 
rakandų.

Kreipties:
P. GLADMAN BROS.
832-836 W. Maxwell St.

REIKIA
Automobile trimerių 

. ir pointerių
STAVER MOTOR CAR

100 W. Garfield Blvd.

REIKIA rubsiuvos ir bušelmano. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.

Kreipties:
JULIUS C. BRICK, 

4410-12, State St, Chicago, III.

REIKIA su ar be patyrimo operar 
torių prie spėka varomų mašinų siu
vimui žiurstų. Gera mokestis.

Kreipties:
THE HOME GARMENT CO, 

2002 Canalport Avė.

REIKIA vyro darbui maudykloje, 
SB16 w. m Si.

JT

DARBININKAI
Jeigu, norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

PARSIDUODA buČemė ir grosernė 
labai geroj vietoj. Biznis yra kėš, nė
ra jokių knygučių, ne kredytų. Par
duodam į dieną daugiau kaip už šim
tą dolerių. Randa pigi $18.00 į mė
nesį. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu į farmą arba ant automobiliaus. 
Priežastis patirsite ant vietos.
5718 So. Kedzie Avė. Chicago.

Tel. Prospect 8277.

SPECIALIS BARGENAS
5 akeriai gero juodžemio, 45 

minutes važiavimo nuo Chicagos, ant 
Burlington Ry. šis sklypas labai ge
ros žemės tinka auginimui vištų, an
čių, žąsų ir daržovių.. Kaina tik $1500 
Įmokėti $200, liekis — po $15.00 kas 
menesį. Tai yra labai pigiai. Jums ap
simokės, kad veikus greitai. Rašyk, 
telefonuok ar klausk

FRANK J. DEAN, 
1404 W. 18th St, Chicago, III 

l’hone Canal 6296

REIKALINGAS Barzdaskutis.
Darbas ant visados; užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus.

D. JURĖNAS,
4932 Magoun Avė, East Chicago, Ind

PARSIDUODA Grosemč ir saldai
nių sankrova; gera vieta priešais par
ką, lietuvių apgyventą. Biznis gerai 
išdirbta.
4456 So. Hermitage Avė, Chicago, 111.

REIKIA 2 gerų darbininkų pirma- 
rankių i keptuvę. Atsišaukite tuojaus.

JUOZAPAS VIČIUS, 
1721 So. Union Avė, Chicago, III.

REIKIA

.Lmitoriaus ofisui ir 
dirbyklai. Plauti langai 
ir 11. Daboti nedaliomis. 
Liuosa visa diena panędčlį. 
$23 į savaitę.
Privalo turčti re.ferensus.

PARSIDUODA labai pigiai groser
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj, 
gera biznis. Pardavimo priežastis esu 
pavienis, seserei pasitraukus esu pri
verstas parduoti.

Atsišaukite.
J. J. MOSGERS 

2958 Lowe Avė, Chicago, 111.

PARSIDUODA drukuojama mc.šin i 
Typevvriter, visa bevelk nauja Ka» 
norit pirkt parduosiu pigiai. Gali 
dirbt ofiso darbą ir namie gera laiš
kams rašyti. Kas norit atsilankykit 
po 5 vai. vakare.

Mr. ANTANAS PAISIUS, 
3937 So. Campbell Avė. Chicago, III.

40 AKERIŲ BARGENAS.
KAINA $150 UŽ AKERĮ.
40 akerių geros žemės, siekiančios 
gelžkelį South West Chicago, arti Pa
los Park, šita žemė yra gera augini
mui vištų, kiaulių ir visokios rųšies 
daržovių ir verta $300 už akerį. Tai 
yra tikras bargenas. Parsiduoda labai 
geromis sąlygomis.

MICHAEL EDUTIS,
1404 W. 18th St, Chicago, III. 

Phone Canal 6296

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Kcal Estate be ko 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

Kreipties:
RAKANDAI.

PARSIDUODA keksinė ir groser
nė; trįs kambariai gyvenimui; 
renda pigi.

72 E. 103rd St.

JOHN LUCAS and CO.„ Ine.
1362 W. 37th St.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios sėtas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at- 

ve-skirai. Atiduosiu už puse kainos, 
selė pagriuva. Kreipties bile kada. 
714 W. 80th St. 2-ros lubos.

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

60c valandai darbininkams ir truck- 
menams į Warehouse.

Nuolat darbas.
GUMBINSKY BROS.

2261 So. Union Avė ,

VYLVERPŲ (Wire drawerą) ir pa- 
gelbininkų. Gera mokestis.

Nuolat darbas.
LA SALLE STEEL CO, 

5489 W. 12th St.

TYMSTERIŲ ir darbininkų ant 
yardo reikalinga į serap iron yardą. 
Kreipties tuojaus į

ALTON 1RON and METAL CO, 
2122 So. Loomis St.

EXTRA BARGENAS
Jauną 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 pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.
• Residence:

1922 So. Kedzie Avė.

Musų sistema ir mokymo budu 
iųs 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 varomo? elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

N AM AI-ŽEME
REIKALINGAS DUONKEPIS 

ANTRFARANKIS. 
ATSIšAUKIT TUOJAUS, 
1400 So. 48th Ct, , Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ 
GREAT WESTERN SMELTIN 
& REFINING CO, 

41st ir Wallace Sts.

REIKIA vaikiukų
Pasiuntinėjimui.

14 iki 16 metų amžiaus.
OMAHA PACKING CO,

2320 South IJalsted St.

VAIKIUKŲ 16 metų ir senesnių 
darbui dirbykloje. Gera mokestis ir 
gerote darbo aąlygos.

AHLBERG BEARING 00, 
817 327 East 29th St.

Laban Pigiai, 
Jei tuoj perkama 

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

Mrs. J. KRAUSE.
1416 Carmen Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių, naujo- 
vinis muro namelis (cottagej ir 2 
augMių mędmia užpakalyje; laimi pi
giai už $,0W.

2623 Emerald Avė.

—------------------------------------------s
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. MadLaon, 

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

Moko Siuvimo, Palternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seclcy 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Waąhington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


