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True translatlon filed with the post* master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Wilsonas persergsti talkinikus
Turkija netenka Dardanelių

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, 111’. Feb. 18, 1920 
as rcąmred by the net ef Oct. 6,1917

Korejos'kova 
už laisvę.

Reikalauja išduot kaizerį
Nukariautojų žiaurumai vienija 

gyventojus.

True translatlon filed with the poat-1 True translatlon filed with the post- 
master at (bieago, III. Feb. 18, 1920 
as reųiiired by Irtr act of Oct. 0,1917

WILSONAS PERSERGSTI
TALKININKUS.

mastėr at Chicago, 111. Feb. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917
Olandija pasilaikysianti kaizerį.

Atsiimsias taikos sutartį, jei 
talkininkai nepasitars su Jungt. 

Valstijomis.

WASH1NOTON, vas.
Prezidentas Wilsonas savo me
morandume talkininkams delei 
jų sumanytojo išrišimo Adrijos 
klausimo painformuoja juos, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
gaji būt priversta atsiimti iš se
nato VersaiUes’o sutartį, jeigu 
talkininkai bandys pravesti sa
vo sumanymus negavę Jungti
nių Valstijų pritarimo.

Toks pareiškimas šiandie čia 
buvo paskelbtas oficialiai kar
tu su kitu pareiškimu, kuris sa
ko, kad Amerikos poziciją ne
reikia suprasti iš to pagrūmo
jimo, bet kad tai yra tik paaiš-

17.—

HAAGA, vas. 17.—šiandie čia 
buvo pareikšta, kad Olandija 
atsakysianti į aųtrąją talkinin
kų notą delei buvusio impera
toriaus Wilhelmo pakartojimu 
savo pirinesniosios pozicijos-— 
neišduoti jį, bet sutinkant ati
džiai daboti buvusį Vokietijos 
valdoną, kad jis neištruktų. 
Olandijos atsakymas talkinin
kams busiąs paruošta^ begiu 
kelių sekamų dienų.

Truo iransJatton filed wtth the poM- 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
as reąutred by the act of Oct. tt, 1917

FIUME ANEKSUOTI 
NEGALIMA.

Sako poetas D*Annunzio.

FIUME, vas. 17.—Kapitonas 
Gabrielius d’Annunzio šiandie 

kinimas padėties, kurią sudarė &a kįta Associated Press 
ne šios šalies valdžia, o Angli- korespondentui pareiškė, kad 
jos, Francijos ir Italijos pre- tu0 tarpu Fiume aneksavimas 
mierų žygiai. Žygiai, prieš ku
riuos šios šalies valdžia yra 
griežtai nusistačiusį—nesutinka 
su jais.

Italijai jau esąs nebegalimas. 
Kapitonas* d’Annuuzio kariuo
menė jau kelintas mėnuo kaip 
valdo miestą.

True translstion filed witb the poat- 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
as required oy Ine act of Oct. 6,1917
TURKIJA NETENKA DARDA- 

NELIŲ.

True trauslatton filed witn the post* 
master at Chicago, 111. Feb. 18, 1920 
aa reąuired by the act of Qot, 6,1917

RUSAI NEPAKENČIA 
JAPONIJOS KAREIVIŲ.

Talkininkai nutarė inter- 
nacionalizuoti juos.

Japonijos atstovybė sako, kad 
Tokyo valdžia remsianti žmo

nių išrinktą valdžią.
LONDONAS, vas. 17.—Vy

riausioji talkininkų taryba Šian 
jlie galutinai nutarė, kad Dar-

VLADIVOSTOK, vas. 17.— 
Visos rusų partijos reiškia di-

danelių pertaka turi būt inter- ; ddio nepasitenkinimo nuolati- 
nacionalizuota. Tatai senai jau niu pribuvimu naujų Japonijos 
buvo permatoma. Į kariuoųienės burių. Bet Japo-

Pertakos kontroliavimo nijos atstovas, narys vaddnamo- 
smulkmens tečiaus dar nepa- sios internacionalės komisijos, 
ruošta. Mutsudaira, vietos revoliucinės

Vienas vyriausių klausimų, valdžios galvai, Medvediev’ui 
kuris turės būt išrištas, yra: užtikrino, kad Japonija visuo- 
tvarkymas sąsmaugos ir kas 
turės pristatyti reikiamosios 
kariuomenės.

Nutarusi, kad Konstantinopo
lis paliekama Turkijos kontro
lei, vyriausioji taryba tečiaus 

dar nenužymėjo kokie bus jo 
rubežiai. Tatai busią padaryta 
vėliau.

Matsudaira, vietos revoliucinas

met remsianti kiekvieną žmo
nių išrinktą valdžią.

True trauslatton filed wlth the pp«V 
masttT at Chicago, Iii. Feb. 18, 1920 
as recraired by the act of Oct. 6.1917

KARIUOMENfi KONFISKAVO 
LAIKRAŠTI.

True trandatlnn niert wUh the poM- 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA IfiDUOT 
KAIZERI.

Olandija privalanti atmatnyt 
nutarimą.

Įžeidęs Francijos valdžią.
........... * .< .

ROMA, vas. 17—Valdžios at
stovai vakar naktį užgriebė 
laikraščio Idea Nazionale spau
stuvę. Esą, jisai išspausdinęs 
straipsnį, kuriuo labai užsipuo
lama ant Francijos ir kuris bu
vo remiamas neteisingomis in
formacijomis. *

LONDONAS, vas. 17.—Šian
die tapo viešai paskelbta nauja 
talkininkų nota Olandijai | jos
atsisakymą išduoti talkininkų 
tribunalui buvusį Vokietijos im
peratorių. Joje sakoma:

“Dideliausios aukos, kurių 
suvienytosios valstybės -sudėjo 
laike karės visų bendrai naudai, 
uždeda joms priedermę reika
lauti, kad Olandija apmainytų 
savo nusitarimą-atsisakymą, re
miamą kadir svarbiais bet dau
giau asmenio pobūdžio išroka- 
vimais valstybės, kuri išliko ne
paliesta karės ir todėl galbūt 
nevisai gali įkainuoti einamo
sios valandas pareigas tr pąvo 
• r •

Trua filed Km dosV
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
ai i
Irkutską paėmę čecho-SlovakaL

VLADIVOSTOK, vas. 11. (su 
vėlinta).—čia pranešama, kad 
Irkutskas buvo paimtas Cechų 
kariuomenės po to, kada bolše
vikų kariuomenė bandžiusi 
trukdyt čecho-slovakų pasitrau 
kimui iš to miesto. Paimta ji
sai sausio 30 dieną.

ŠANGA1, vos. 16.—Chicagos\ 
Evening Post, korespondentas 
Charles Ed>vard Hogne rašo:

Korėjos sukilimas, gavęs pa- 
stumėjimo laukta bolševikų 
paspirtiųii, niekur • neturi sau 
lygaus.

Del jo# tatai >nėra sukilimas 
ginkluotų žmonių, pakvaišusių 
kerštu ir trokštančių kraujo. 
Atpenč, tai galingas taikių žmo 
nių protestas, protestas prieš 
vergiją; didi tautos kančia už 
savo teises-kiisvę.

Kovo 1 dieną 1919 metais 
trįs dešimts trįs žmonės, suda
riusieji specialę komisiją, patie
kė nepriklausomybės deklara

ciją. Komisijoj buvo pasituriu, 
čių pirklių, žymių visuomenės 
darbuotojų ir paprastų darbi
ninkų. Savo sudėtimi toji gru
pė tikrai atstovavo Korėją, ir 
bus neprošalį pažymėjus, kad tą 
dieną prasidejusis sukilimas vi
same savo pilnume buvo suvie
nytų žmonių sukilimas—neatsl 
žvelgiančių į savo įsitikinimus 
ir klesinius skirtumus, b

Pranešė savo sumanymą— 
policijai.

Kada nepriklausomybės dek
laracija buvo užbaigta ir pasi
rašyta, komisijos nariai patele
fonavo į policiją pareikšdami 
jai kas jų padaryta ir nurody
dami vietą, kur juos galima ra
sti, kad areštavus. Po to jie j 
ramiai laukė neišvengiamo, lau
kė privatiniame tūlos Seoul 
miesto valgyklos kambary— 
atvykstant japonų policijos.

Kada nepriklausomybės dek
laracijos pasirašytojai įmesta 
kalėj iman, šalis sukilo kaip vie
nas vyras. Sukilo galingu šauk 
smu "Mansei!’’ [tegyvuojia Ko
rėja], Sukilo ir puolė prieš at
statytus Japonijos žandarų dur
tuvus.

Būriai nuskarusių darbinin
kų apstojo policijos stotis rei
kalaudami areštuoti juoq, mo
kiniai sudraskė Japonijos mo
kyklų vadovėlius ir demonstra- 
tyviškai apleido mokyklas; jau
nos mergaitės energingai ple
vėsavo Korėjos tautines vėlia
vas ir drąsiai mirė torturuoja- 
mos bamhuso vėzdais; nusenu- 
sios moterįs ir kūdikiai noriai 
statė nuogas krutinės prieš žan
darų kardui Tokių ir daug pa
našių tragingų scenų teko ma
tytį apsigyvenusiems Korėjoj 
svetimšaliams, kurie stovėjo sa
vo butų languose ir bevilčiai 
prisižiūrėjo skerdynei.

Primena Armėniją.

Dalykų padėtis tuo* laiku bu
vo panaši tai, kurią sukurė Tur
kų Žiaurumai Armėnijoj. Jau-1 
nos mergaitės buvo trypiamosister at Chicago, III. Feb. 18, 1920 M —-a-— —---------

reauired bv the art nf Ori. S. 1017 j raitų policistų IT UŽ plaukų tem 
piamos j policijos nuovadą, kur 
jos niekinta ir biaurinta taip, 
kad visa tai minėti spaudoj nė 
negalima. Areštuotųjų žmonių 
pirštai buvo deginami raudonai 
įkaitintomis geležimis, vyrai su
rišami ir pakabinami už pažas
tų—laikomi taip kol netekdavo 
sąmonės. Kitus visai išrėdyda- 
vo ir jų kunus koneveikdavo 
įkaitintomis geležimis. Dač ki
tiems lupta kojų pirštų nagai 
replėmis ir smaigyta j jų kū
ną sulenktų dratų. Nuo to ne- 
išlikdavo ir nesuaugusleji vai
kai.

Sudegė laikraščio spaustuvė.
PITTSBURG, vas. 18.—Va

kar čia gaisras sunaikino vietos 
laikraščio Pittsburgh Leader

Tuo dar nepasitenkinta. Bu
deliai savo aukoms pildavo į 

nosis Karšto vandens ir raudo
nųjų pipirų; leisdavo po pirštų 
nagų gyvsidabrio ir visus—vy
rus ir moteris—be pasigailėji
mo lorturuodavo sunkiais bam
buso vėzdais. Torturuodavo iki 
mirties. Visa rodė, kad čia gai
vinama senosios Ispanijos in
kvizicija.. .

Ir visa lai parėję ne nuo 
umaus pakvaišimo ir nesuval
domo keršto. Visa tai buvo da 
romą šaltu apsisvarstymu*—po
licijos nuovadoj. Daroma die
na iš dienos ir su kiekviena 
naujai areštuota auka.
' * i

Dar didesnis pasipriešinimas.
Bet, kaipir visada, /reakcijos 

karžygių darbai veda prie ne- 
geidaujamų jiems pasireiškimų. 
Jų darbai Korėjos žmones su
jungė į vieną nedalomą vienu
tę griežtai pasiryžusią kovoti 
už savo nepriklausomybę. Nau
jos reformos valdžioje nūdien 
maža tepageJbsti, laisvės židi
nys jau sukurtas ir jo liepsna 
skaidriai žėri. •

Ir tai nėra revoliucija, kurią 
Į nikure profesionaliai agitato- 
| riai. Tai yra visos šalies judė- 
I iimas, kuris gaili turėt daug di

lesnės reikšmės.
“Provizionalė valdžia’’ jau 

I kurta. Slaptoji josios kvatie- 
ra randasi šangajuj. Kaip ir 

Įkas dalyvauja toje slaptoje val- 
I Ižioje—tai didelė paslaptis ja- 
| nonaihs. Jie panaudojo visą 

*avo slaptosios policijos maši
neriją tiksliu susekti Korėjos re
voliucionierių centrą, bet vel- 

I ♦ui. Ir tuo jie, labai susirūpinę.
Kartą japonams pavyko su 

’dsti, kad vienas Korėjos kar- 
’aiškojo dvaro princas rengiasi 
įpleist Seoulą ir vykti Kynijon, 
idant prisidėjus prie revoliu- 
‘ionierių. Ant rubežiaus jis bu
vo sulaikytas ir sugražintas sa
vo palociun. Korėjos sostinėje. 
Ten jisai laikoma kaipo belais
vis.
“Nežinomi požeminiai keliai.”

I 1
Tatai, be abejonės, davė su- 

nrasti, kad esama “nežinomų 
ložemlnių kelių,’* tokių kaip 
kad musų civilės karės laikais, 
ruo tarpu tais “nežinomais ke- 
iais” iš Korėjos pasprūdo daug 

baronų ir paprastųjų piliečių: 
turtingų ir beturčių, vyrų ir 
moterų. Eina jie kaip ir kada 
šokami. Japonų pastangos su- 
’aikyti juos—nesėkmingos.

Už “provizioiialės valdžios” 
dovi dar viena organizacija, 
vadinama Tautos Sąjunga. Kad 
lokia organizacija gyvuoja, ta
tai japonams nepaslaptis. Bet 
rnsios veikimas ir skaičius na- 

| rių—japonams dideliausia mis
terija, Bendrais ruožais imant, 
tos organižacijos . uždavinys 

esąs toks: "rengti Korėjos gy
ventojus nepriklausomybei.” 
Tikrenybėj jos uždavinys yra 
laug platesnis. Tik josios .vei
kimui reikia padėkoti, kad ko
rėjiečiai šiandie tokiu atsidėji
mu stoja už paskelbtą nepri
klausomybės deklaraciją ir at- 
’aiko visas pasibaisėtinas kūno 
Ir dvasios kančias, -

Nieko gera.
Kada Japonijos valdžia Kore- 

’os general-gubernatorium pa- 
kyrė buvusį laivyno ministerį, 
baroną Saito, turintį didelės 
tėkmės Japonijoj, japonai su 
oasididžiavimu sakė, kad Kore- 
;oj prasidedanti nauja gadynė, 
^są, dabar ten visa, persikeis 
Korėjos naudon.

Bet pareiškimas, kurį baro
nas paskelbė raštu, po kelintos 
dienų davė sekamą:

Spaudai busią duota didesnės 
laisvės—ne be apribojimų;

Torturavimas areštuotų žmo
nių draudžinma^-tik tebealtaaia.

Jeigu by kas neginčijamais 
faktais priparodys, kad žmonių 
-torturavimas dar praktikuoja
ma, nusižengėliai bus baudžia
mi;

Japonija neturinti tikslo nu- 
gniaužti tautinius korėjiečių 
skirtumus, bet to neveizint jie 
privalomi pašvęsti nemaža laiko 
mokyklose, kad mokinusis ja
poniškų papročių, ir kalbėti pri
valo tik japoniškai.

Ta pati lazda kitu vardu.
4

Didelio triukšmo sukelta pa
skelbimu, kad karinės valdžios 
diktatūra Korėjoj panaikinama 
ir žandarai, kurių žiaurumas 
buvo likęs savo rūšies patarle, 
atstatomi. Tai tiesa, kad žan
darų, kaipo tokių, jau nėra. 
Bet tie patįs žmonės dabar ap
sivilkę kitomis uniformomis ir 
atlieka tą patį darbą—kaipo 
nepaprastieji valdžios agentai. 
Tai ta pati lazda, tik kitu vardu.

Korėjoj susideda rusti trage
dija, kurią privalo deramai įver
tinti kiekviena šalis. Tos šalies 
kova už savo laisvę užsitarnau
ja rimto interesavimosi ja.

Kaunas esąs negy 
vas miestas

Nedarbas, badas ir ligos kan
kina žmones.—Steigiamas žydų 

universitetas.

Žydų dienraščio Forverts ko
respondentas N. šifrin kable- 
gramoj iš Kopęnhageno, datuo
toj vasario 17 d., rašo:

Pasak gautų čia iš Lietuvos 
žinių, Kaunas esąs dabar visai 
negyvas miestas. Niekas ne
dirba, nes darbo nėra. Visokią 
pirklyba irf pramonė sustojusi 
Mieste viešpatauja badas ir 
siaučia karštinių (tifo) epide
mija. Nerasi nė vienų namų, 
kur nebūtų tifu sergančių.

Lietuvos valdžia elgiasi su 
žydais labai gražiai. Dabar vai 
džia proponuoja atidaryti žydų 
universitetą. Žydų-lietuvių stu 
dentai ir kaikurios šiaip organi
zacijos padėjo* valdžiai įsteigti 
žydų mokslų katedrą, kur lek
cijos bus iŠguldoma žydų kalba.

ŠVEDIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS. REZIGNUOSIĄS.

Naują ministeriją sudarysią 
socialistai.

STOCKHOLM, vas. 18.—čia 
vaigšto gandų, kad dabartinis 
ministerių kabinetas tuoj rezig
nuosiąs. Naują ministeriją su
darysią socialistai su W. Thor- 
ssonu kaipo premjeru ir Hjal- 
mar Brantingu—vidaus reikalų 
ministerių.

Hjalnlar Branting jau ir pir
ma buvo ministerių kabineto 
narys, ėjęs finansų ministerio 
pareigas. Thorssorias gi yra 
dabartinės ministerijos narys.

Priežasčių menamam minis
terių kabineto rezignavimui ne
paduodama.

Karalius tariasi su gubernato
rium.

MADRID, vas. 18.—Ispanijos 
karalius Alfonsas vakar pakvie
tė pas save Barcelonos guberna
torių pasitarti delei \ “svarbių 
reikalų.”

Tie “svarbus rėikalaiV esą— 
augantis žmonių bruzdėjimas 
Katalonijoj.

Socialistų byla
šaukiama kaltinamųjų 

liudininkus.

ALBANY/N. Y., vas. 18—4 
Penkių pašalintų iš New Yorko 
legislaturos socialistų, advoka
tas, d. Morris Hilkpiit, vakar 
pats buvo pašauktas liudyt kal
tinamosios pusės naudon. Pa
klaustas ar Amerikos (Jungti
nių Valstijų) Socialistų Partiją 
ištiesų kontroliuojąs internacio
nalas jis ironingai atsakė, kad 
tai esanti kūdikiška svajonė.

“Socialistų Internacionalas, 
—sake d. Hillųuit,—tokios ga
lės niekuomet neturėjo negi ka
da nors pareiškė savo noro tu
rėti ją. Maža to. Jisai nesistengė 
reikšti smerkiančios nuomonės 
kokiai nors su juo surištai par
tijai.
zuravo kokios nors partijos pa
kraipą, nebandė pakreipti ją ki
ton pusėn negi yra kada nors 
pašalinęs by vieną su juo susi
rišusią partiją todėl, kad ji- 
ji nepritarė Internacionalo pri
imtoms i rezoliucijoms/’

Kaltinamosios pusės liudinin
kų tardymas, manoma, užsitęs 
mažiausiai savaitę laiko.

I rue translation fileii w!tTi the post- 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
<s reauired by tpe act of Opt. 6,1917

Bolševikai įsiveržė 
Rumanijon

Jisai niekuomet nccen-

LONDONAS, vas. 17.—Loiv 
dono Daily Express gavo iš Bu 
charesto pranešimą, kad Rusi
jos bolševikų kariuomenė įsi
veržusi Rumunijon.

Sakoma, kad Rusų kariuo
menė, viso dešimt divizijų, per
ėjo Rumanijos rubežių.

Rumunijos karaliaus taryba 
tuoj sušaukta posėdin, kad ap
tarus situaciją. Manoma, kad 
Rumanija reikalaus talkininkų 
paspirties.

Rumanijos kariuomenė tuo 
tarpu stiprina savo pozicijas 
Dniestro upės kryptimi.

DUONpS KEPfiJŲ STREIKAS 
VIENNOJE.

Triu* translation fiied with the pc.M- 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
ąs recfutred by the act of Oct. 6,1917

Kazokai skelbia, karę 
bolševikams.

NOVOROSSYSK, vas. 17.— 
Nepaprastoji Dono, Kubaniaus 
ir Tereko apskričių taryba, at
stovaujanti 8,500,000 gyvento
jų, kuri čia laikė jiosėdį, nuta
rė vesti bendrą kovą prieš bol
ševikus. Jiems vadovausiąs ge 
nerolas Denikinas. i To nevei-

Viri unijos nariai—socialistai. zint »l*Hlikimas (griežtai pasi-

VIENNA, vas. 16.—šiandie 
čia kilo didelis Anker kepyklos 
darbininkų streikas. Kadangi 
kepykla parūpindavo duonos 
daugiau kaip vienam trečdaliui 
visų Vienuos miesto gyventojų, 
tai streikas čia iššaukė ytin riin 
to susirūpinimo.

Streiko priežastis neskelbia
ma. • Viena žinia tečiaus sako, 
kad Visi minėtosios kepyklos 
darbininkai esą Socialdemokra
tų partijos nariai ir jie sustrei
kavę todėl, kad vienas duonke
pis pasitraukęs iš partijos ir 
viešai pareiškęs einąs pas na
cionalistus. % Bet tai išrodo la
bai keista ir netikėtina.

reiškė už laisvą demokratinį ša
lies reikalų tvarkymą. Tary
bos mažuma stojo už tai, kad 

•kova su bolševikais butų veda
ma išimtinai tik kazokų terito
rijoje.

IrnnsIMinn fllod with the pod- 
master at Cfffcflfh, W. Frb. 18. 

rpqvire«l hx ibį* act of Oct. fi. 1017
Turkai paskerdė 7000 armėnų.

Hughes nebenor “runytl ant 
prezidento.*

OMAHA, vas. 18.—Buvęs re- 
publikonų partijos kandidatas 
praeitais prezidento rinkimais, 
vakar atsiuntė raštišką pareiš
kimą paviečio raštinės vedėjui 
Frank Dewey, kad jis daugiau 
nebemanąs statyti savo kandi
datūrą. Tokį pareiškimą Hughes 
padarė todėl, kad Omahos re- 
publ ikonų rateliuose pradėta 
tartis delei jo nominavimo se
kamiems. rinkimams.

True transhdlon filed with the no*1* 
master at Chicago, III. Feb. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Francijos prezidentas pasi-
\ traukia.

PARYŽIUS, vas. 17.—Fran- 
cijos prezidentas Poincare, ku
ris ryto savo rastine paveda nau
jai išrinktam prezidentui Des- 
chanel, šiandie ministerių ka
binetui pasakė paskutinį sudieu. 
Pasitraukia.

Riaušės Ispanijoj.
MADRID, vas. 18.—Nedide

liame provincijos miestely To
ledo vakar kilo riaušių., Riau
šės iššaukė kivirčai klerikalų 
su sindikalistais. Du žmones 
užmušta, o dešimt sunkiau ar 
lengviau sužeista.

Mirė kunigaikštis Albrecht.
KOPENHAGEN, vas. 18—Iš 

Wiligrado, Mecklenburg—Sch- 
vverint kunigaikstyštėj, praneša
ma, kad ten miręs buvęsis Brun

pas juos už penkioliką tukstan- swicko valdonas, kunigaikštis 
čių dolerių kokaino* i Johanu Albrecht.

AreŠtavo kokaino pirklius.

NEW YORK, vas. 18.—Fede- 
ralės valdžios agentai vakar čia 
areštavo tris asmenis ir rado

WASHINGTON, vas. 17.— 
Armėnijos nacionalė unija čia 
pranešė, kad turkų ir kurdų 
kareiviai, Mustafa Kemals’o va
dovaujami Cilicijos apskrity] 
nesenai nužudė dar septynis 
■tūkstančius armėnų. Puolimas 
dar tebesitęsia.

Pranešimas pasirašytas Ar
mėnijos arkivyskupo Smyrao- 
je ir armėnų kolonijos prezi
dento Graikijoj. Pasirašytojai 
toliau pažymi, kad Armėnijos 
neprieteliai skaičiuje 50,000 vy
rų dabar terorizuoją visą Baht- 
che apskritį.

Sudegė laivas
žuvo 118 žmonių.

FARYŽIUS, vas. 18.—čia gau 
ta žinių, kad vidutinio didumo 
pasažierinis laivas, Ville d’Al- 
ger, grįžęs iš Reunion salos, In
dijos okeane, užsidegė ir žuvo 
kartu su 118 žmonių—laivo 
įgulos ir pasažierių.

fijusis pro šalį laivas tesusiė
jęs išgelbėti vos 23 žmones.

Nelaimės priežastis dar neži
noma.

Sudegė opera.

D1XON, III., vas. 18.~x-šian- 
die po pietų čia sudegė mieste
lio opera. Nuostoliai siekia 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
dolerių.

Apsivedė au šešiomis, užsimanė 
septintos.

MONTGOMBRY, vas. 17.— 
Jaunas, 24 metų amžiaus kava
lierius, Marrion Hayes, vakar 
čia norėjo gauti “laisnį” apsive- 
dimui. Vietoj jo gavo kalėji
mą. Pasirodė, kad bėgiu vienų 
metų pons Hayes buvo apsive
dęs—nė daugiau nė mažiau— 
su Šešiomis moterimis. Visos 
gyvena Alabamos valstijoj, Su 
septinta mat nepavyko.
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IreprezentavoO dabar ir dar viena žėrinti nedidelis būrys 

žvaigždė užždbėjo ant Chicagos Draugo parapijų, o tautininkų, 
lietuvių padangte — artistė, re- kurie berods turėjo būti ypatin- 
žisorė panelė Unė Babickaitė,' gai uŽsiintcrasavę ta gabia Lie- 
kuri debiutavo Central Music t u vos diuktere, visai nepasirodė. 
Hali pereitoj subatojj, vasario Kų tas reiškia, nepa jiegiu išriš- 
14 dieną, 1920 metų. ti. Tur Būt kur nors koks nors

Graži, indbmi Togobočno dra dėl ko nors nesusipratimas įvy- 
ma "Iš Meilės’* pastatyta po pa- ko.
neles Unūs Vadovyste Visiems Bet turiu užbaigti savo oraci- 
patiko. ja- Pasižiūrėsime ką mano talki-

Rodos tie patįs musų Chica- ninkas pasakys. Nuo savęs-gi 
gos artistai ją lošė, tečiaus jau- panelei Unei pasakysiu: Wctl- 
nos režisūros gaspadoryste vi- ome musų miestan.
sur apčiuopiama, visur jaučia- jį
ina. Veikalą tai sakant vaizdino

ytuotnabl’, be ęcftlų stambių Drama "Iš Meilės” yni pu> 
susimaišymų, kurie esti taip pa- kini parašytas veikalas. Jis ytin 
prasti musų mėgėjų tarpe. tinka-scenai. Atsako pamati- 

Mandang, kad ponia J. Kuku- niems scenos reikalavimams. Ge
bene, būdama jausli talentinga nai užsimezga, gerai išsiplėtqja, 
artistė yiMitiingafi pa turtėjo po labai natūraliai atsiekia čiuku- 
panelčs Babickai tos nuosekliu ro indomumo, ir tragingai užsi- 
režiseravimu. Ji lošė, ir labai ge- baigia. , . •
rai lošė Sores rolėje. Pilna jau- Kad j iš pasisektų scęnoje, Tei
smo; sąžiningai prirengus, j i kia tik gerai suprasti sceną ir tu- 
įnegalėjjo nepatCktii publikai, [rėti keletą gabių išlavintų ak-| 
PaneBės Unės pagelba jai suteik
ta puolė į derlingų dirvą ir at
nešė taip gražių vaisių. Vargiai 
musų meno kedėja galėjo pa
rinkti tinkamesnę štai rolei lie
pi ponią J. Kukutienę.

Lriba, Sores tėvas, buvo nul
ių prityręs lošėjas p. J. Sanku- 
las, ir kaip paprastai savo rolę 
.aidino gerai.
' Svarbią sunkia Jono rolę tu
rėjo p. J. Kuzmickas, ir vieto
mis jo lošimas man labai tiko, 

čiauk tarpais jam kaipir ’u 
ruko; ar tai gyvumo, ar natu- 
alumo, ar kokio kito peibelio.
Danutę-gi vaidino pntii arti.<- 

i rvžisorė. Ji buvo per visą lo
mią neišfiasakytai indomi, vi- 
’iomet gyva, ir sunkias savo ro- 
« užmačias su pastebėtinu len- 
vumu ir miklumu pergalėjo, 
avo technikoje ji parodė dinų i 
aujo originališko, ir jos pasi 
odymas lyg pripildydavo visų 
ceną.

Jurgio Briedžio, pasiturinčic 
ūkininko, rolę išpildė Al. Kvede
ras. Žiurėjai ir matei, kad prie* 
tave veikia tikras Lietuvos kai 
mietis — taip naturalis buvo ji 

i lošimas. > « „

Geri buvo ir du giirli ukinin- 
! kai. Ypač mažasai nihtyti gerai 
ištreniravo save šic|jc dėk ingo- 

I jo rolėje.
Nežiūrint į nemielafiirdingų 

šaltį, nežiūrint į tą pačią dienų 
Turime ar mano prieteliaus parengtus kitus vakarus, pane- 

giriamą ponių Janušauskienę ir lė Urtė visgli patraukė daugybę 
jo mėgiamą panelę Oną Ru- publikos. Daugumas publikos | 
daPskaitę. Su m u mis esti ir 
gabus originališkas poetas, au
torius (rhuPi-Liudi ir Macbetho 
vertėjas, kuę ant nelaimės bai
gia paskęsti apskelbimų bango
se. .

Po Unės Babickaitės 
Debiuto.

Sprendimus darp 
Mažiukas ir Didikis

aps-Mano geras bičiuolis — 
kelbimų specialistas — paskuti
niojo LSS. suvažiavimo laike vi
somis savo stambiomis pajiego- 
mis norėjo intikrinti draugą 
Grigaitį ir kitus siusi rinkusi us 
(pavakarieniauti, jog Chicagn 
yra tinkamiausia Lietuvos sos
tinė ir kad lietinių išganymas 
gludi tame, kad jie kuodidžiau- 

. šia susispiestų šiame garsiame 
mieste, kur išeina "Naujienos.

šiandien-gi, atsižvelgiant į 
Chicagos lietuvių gyvenimo (>a- 
turtėjimą ypač dailės srityje, 
man ir vėl prisimena tas jo mik
lus (juokavimo užsimojimas.

Chicagus lietuvių kolonija 
turtėja dailininkais, kuriais vi
sa lietuviškai kalbanti visuome 
nė privalėtų didžiiuotics.

Tik fjiomis <Qienoin|š musų 
jaunas artistas piešėjus Jonas 
Šileika gražiai atsižymėjo Chi- 
cagos dailiininkų parodoje, iš
statęs ten rašytojos senelės Že
maitės (irgi taip sakant Chcia 
gietės) portretą.

Turime mes su mumis ir get 
biainą kompozitorių St. Šimkų 
(užmirštant jo nelemtą ‘‘Išeivį* 
ir kitaą "operas”) — autorių 
t: k daugelio gražių dainelių i: 
Birutės choro vadą. .

Turime ir musų publikos nu 
mylėtinę galingą pen< 
!ę Marijoną Rakauskaitę su jo 
n (palyginamu dainavinni "Ku 
bakūžė samanota.’*

Turime ir Švelnią, skaisčii 
gėlę, (janelę Salomę Staniulh; 
tę su jos ramiu simpatingu ai 
tu.

I

O kur dar maumus l>aril< 
nas pono K. Sarpaliaus, kur "ba- 
sistų viršyla” (kaip jį kas tai 
pavadino) P. Stogis, artistiška 
panelė M. Norkus, kur taip ga- 
biai’dainuojn, tik gaila, kad taip Į 
retai lietuvių visuomenei pasi-Į 
rodo.

Turime talentingą pianistą I 
A. Pocių ir smagią soprano — j 
ponią Oną Pocienę KJinuutę.

I

buvo scenos mylėtojai ir visi 
gražiai pasidžiaugė panelės U- 
nės Babickaitės debiutu.

Keistas tik vienas apsireiški
mas, kai publikos didžiumų su
darė Naujienų simpatizaitoriaii,

z

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 Stabas
Literatūros Dalis

Graudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojame "Lietuvių Prekybos Bendrove" Amerikoje 
rinkti prenumeratą "Kariškių Žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
"Kariškių žodžio” Redaktorius.**

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

b.................................. ...................

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

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

LIBERTY REALTY COMPANY 
Š416 South Wallace Street, Chicago, III.

Diliausia Metine Iškilme
Per ištisą, eilę metą Chicagos lietuviams nebuvo svar
besnės, didesnės ir malonesnės iškilmės, kaip

torių.
Suprasti gerai scenų* teatrų... 

Tai ne kiekvienam likta, ir ne 
kiekvienas gali to supratimo įsi
gyti kadi r per mokslą.

Suprasti scenų tai reiškia bū
ti scenos dailininku, tvėrėju.

Scenos dailininko menas yra 
toks pat kaip piešėjo, skulpto
riaus, poeto, muzikanto.

Kam nėra duota ypataus ta- 
leiiito, tas negali būti scenos dai
lininku, taip jau kaip kitas ne
gali būti poetu, muzikantu, 
skulptorium.

Tečiaus tiek to su gencraliza- 
cijoms.

Visas dalykas yra tame, — pa
nelė Unė Balbickaitė, pastatyda
ma scenoj puikią dramų ‘‘Iš M i 
lės”, visu kuo* parodė, jog ji sce
nų supranta puikiai, jog ji yra 

5tikro pašauktoji scenos vaidi
lutė.

Ji atjautė veikalo dvasių, ir 
ji puikiai jį interpretavo visu 
kuo, kas tik prie veikalo pasta
tymo rišasi.

Sugcbiai parinktos scenerijos 
ir visas scenos ąptaisymas, loši
mo tvarka, efektai visame' 
buvo matyt meisteriška žinovo 
ranka.

Tai buvo taip malonu temyli.
Rods, žmogus pamatei tų, a- 

pie kų ilgai svajoje!, ko ilgai lau
kei. ..

Chieaga gali džiaugties susi
laukusi tokios gabios ir žingei
džios scenos, teatro žinoves, 
kaip panelė Unė Babickaitė.

0 yjjač ‘Chicagos aktoriai gali 
džiaugties, ir tikrai jau džiaug- 
giasi, susilaukę Jokios simpatin
gos, greitos ir energingos režiso- 
rės. Ji jau tapo jų geriausia 
dra u ge-m oky t o j a.

Vaidinant veikalų "Iš Mei
lės” pereitų subatų matei, jog 
musų gerai žinomieji Chicagos 
aktoriai lyg kad naujos dvasios 
įsigiję. Jie visi lošė gal būt du 
kart gerinus, negu kad jie loš
davo pirniiaus.

Tai ačiū Uųės inkvėpimui. 
Ne kitaip.

• Man rodos, kad tai panelė li
ne spėjo atrasti Chicagiečių tar- 
ve naujų gražų talentą —• tai 
ponių J. Kukutienę. Bent aš 
griešnas rtebuvau pastebėjęs pir
minius to talento. Ačiū Unei da
bar man atsidarė akjs. Aš su 
džiaugsimi tėmijau kiekvieną 

vargšės Sorės pasijudinimą, ir 
sakiau sau vienas: "Taip, taip".

Pati Uine buvo apsirinkusi sau 
mažesnę, ne tiek dėkingų (ar gal 
:r visai nedėkingų) įtolę Danu
tes pikto sėjikės. Bet koks 
tai buvo turtingas lošimas — 
su tokiu vikrumu, su tokia dap-

Musų žinomieji Chicagos akto
riai J. Šaukimas ir J. Kuzmickas, 
kuriais visuomet gėrėdavomės, 
panelis Upes statomai dramoje 
dar lyg geresni išrodė kaip vi
suomet. Puikiai taipgi atsižymė
jo Al. Kvederas ir gabumo pa
rode K. Vaičiuška. Laibai vieto
je buvo P. Valasevičienč našlės 
rolėje ir neblogai sulošė tarnai
tės rolę ponia T. Kuzmickienė. 
J. Ptrišis irgi buvo savo vietoje.

Taip. Iš teatro išėjome nešini 
labai gerų, gerų įspūdžių.

Kad-gi Unė daugiuus tokių 
vakarų suteiktų!

H

Apvaikščiojimaš Metinių Naujienų 
= Gyvavimo Sukaktuvių ==

* • I * >

Nes Chicagos Lietuviams nėra taip brangaus kito da- ' ' / Į
lyko, kaip jų didžiausias/lienraštis
■■■A .. . -....... . . . .T.

NAUJIENO S I
-V* - u.. 2 1 .............................. ,   ——

ir šiais metais visi pažangieji Chicagos Lietuviai su ne-
L* • < •• : t *

kantrumu laukia

Nedėlios, Vasario February 22rą d., 1920 
t KADA ĮVYKS ; ... .

Didelis Metinis
*

Naujienų Koncertas
e ' -j— ' _ eir Balius

Šiame koncerte dalyvaus daugybė pirmos eilės artistų, 
smuikininkų, pianistų ir dainininkų, kaip lietuvių, taip 
svetimtaučių, o taipgi Chicagos pažangieji chorai.' • 
Tokio puikaus turiningo koncerto dar niekad nebus 

. * buvę', 
i * '•

» i

Naujienų Koncerte Pirmu Syk Chicagoje Dainuos 
Artistė Panelė UNĖ BABICKAITĖ • •

Koncerto papuošimui irgi bus tokios artistes ir artistai kaip:
• . Ponia N. GUGIENE, dainininkė,

P-lė HUNT, smuikininke,
. CHA'RKOSKY, rusas dainininkas, 

Ponia MASLOVA, rusė dainininkė 
Ponia STRANDEN, rusė dainininkė 
A. PETRUCCI, italas dainininkas 
L. NORMANTAITE, pianistė. ■
MAŽIUKŲ KVARTETAS ■ P '

Chorai: Pirmyn, Socialistų,
■ Chicagos Liet. Vyrų. ■ ,

Visi į Naujienų Balių ir Koncertų

W ėst Side Auditorium
Racine ir Taylot Streets

I II.......................... . lllt<lW        Ill» ■■■■II Al llll I M ■ llMl .1. Ill.l>l III I t Ii I III ■

Pradžia 4 vai. po pietų. Programas prasidėt 5 v. p.p. • . •
■ I I ■<"     ..... ..  .....................—U.       ................. ....... . ...............-   

> 7 •

Tikietaį rezervuotoms vietoms išanksto galima gauti 
Naujienų ofise.

\
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• .... ’ f

■ ■ .
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NAUJIENOS, JCKUago

•KORESPONDENCIJOS
KENOSHA,* WIS.

Iš vietos lietuvių veikimo.

Sausio 24 d. vietos LSS. 58 
kuopa buvo surengusi šaunų

nainėj.ėKick man žinoma, va
karas duos pelno. Ir tai nevei
zint to, kad vietos “komunis
tai” darė visa, kad pakenkus 
socialistų rengiamam- vakarui, 
rie reakcijos tarnai dabar kito 
priešo nė neturi kaip tik sociali
stus. Taigi tą patį vakarą jie su 
rengė neva prakalbas. Pasikvie
tė žinomąjį chicagiečiams barš
kalą šarkiuną “komunistiškų” 
sorkių pakrėsti. J3et tiems “ko
munistams” išėjo lygiai taip, 
kaip kad Zablockiu! su muilu: 
nekalbant jau apie “pašalinę 
publiką,” didžiuma pačių “ko
munistų” nuėjo į “draugų vy
čių” surengtą balių. Pakviesta-

sai barškalas lodei barškėjo... 
’ kedėnis. Anot tos patarlės: “ne
kask kitam duobę, ba pats (pul
si/* O komunislai, kasę duobę 
.socialistams, patįs jon sudribo.

Kiek man žinoma, lai vietos 
“konuinistų’* sosaidei nė vienas 
rimtus žmogus nepriklauso. O 
dabar tie “komunistai“ jau gal
voja apie, naują vardą. Sako, 
“komunistų” vardas jau likęs 
no gud: jis trenkiąs menševi- 
zniu ir socialpatriotizmu.

- Sausio 25 dieną Lietuvos 
Balso draugija laikė susirinki
mą. Nutarta prisidėti prie par
davinėjimo Lietuvos “laisvės” 
bonų ir išrinkta komitetas. Tai 
padaryta ačiū tūlam bonų par
davinėjimo komitetui, kurin 
iki šiol neįėjo nė viena pažangi 
vietos draugija. Dabar vieną jau 
pasigavo — Lietuvos Balso 
draugiją. Kitos pažangiosios 
draugijos dar tyli. Tik viena

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

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

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiffl

statė prieš: nutarė neremti da
bartinės Lietuvos ponų dvarinin 
kų valdžios.

Tame pat susirinkime Balso 
draugija nutarė pakviesti wau- 
keganieČius sulošt veikalų “Ku
nigas Macochas*’. Taigi ir ke- 
noshiečiai turės progos pamaty
ti “dvasiškų teveliu” gyvenimą.

—Vasario 1 dieną buvo SLA. 
212 kp. susirinkimas. Be kita 
nominuota SLA. centro viršmin 
kai. Vis dėlto, nctekd patirti ku 
rie asmens gavo daugiausia bal
sų. I centro raštininkus tečiaus

nominuota vietinis kuopos dar
buotojas, Kaz. Braževičius.

—Vasario 8 dieną vietos L. 1 
L. F. 25-1 a kuopa laike metinį 
susirinkimą. Išrinkta nauja val
dyba 1920 mejams. Be to nutar
ta surengti prakalbas. Taip jau 
išrinkta spccialė komisija susi
žinojimui su vietos LDLD. 94- 
ta kuopa. Dalykas mat toks. 
Metai laiko atgal čia buvo su
rengta kun. Mockui prakalbos. 
Bet ačiū klerikalų skundams bu 
vo uždarytos. Po to rinkta aukų 
bylos vedimd reikalams. Bet 
kiek jų surinkta Ir kur pinigai 
suvartoti, iki šiol visuomenė 
dar nežino. Tuo ir tarta pasi
rūpinti.

Vasario 8 d. ivetos LSS. 58 
kuopa laikė mėnesinį susirinki
mą. Nutarta kreiptis į Wiscon-/’ 
sino valstijoj gyvuojančias LSS. 
kuopas, kurias bent dalinai dar 
valdo komunistai, ii’ kviesti jas 
prie sutvarkymo LSįS. IX rajono 
reikalų. Iš komisijos raporto pa
aiškėjo, kad sekamų sabalą, va
sario 21, LSS. 58-ta kuopa ren
gia prakalbas. Kalbės d. P. Du- 
bickas, iš Chicagos. Kcnoshie- 
čiai tegul pasinaudoja ta reta 
proga.

Šiaip musų Konoshoj nieko 
nauja, jei neminėt to, kad ne
laukiamoji viešnia influenza pa 
guldė ir kelia tą lietuvių. t

Su darbais Kenoshoj nekas: 
labai silpnai tekruta. Matosi ga 
na daug bedarbių. ' Lietuviams 
patartina nevažiuoti į čia darbo 
jieškotųs. — Kemoshietis

Iš Angliakasių gy 
venimo.

Influenza
Apsaugok 
sveikatą.

Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga, 
savą, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) Šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPeršalhuo; daryk taf kas trįs valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu ncpalengvins i vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide
mijos. todėl privalai jas vištidę turėti po rankai. Parsiduoda jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapids, Iowa.
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Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted 8L, Chicago.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A S ff- 
Ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. v A U

J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts. j

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—ė 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

į

1^.
■M.

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

Lithuanian American Information Bureau 
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

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 per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje *

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

60 AUKSINŲ
už kiekvienų dolerį.

z 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 surašytų savo adre
sų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. .

Lithuanian Sales Corporation
120 Tfemont Street, Boston, Mass.

Collinsville, III. — čia,s 12 d. 
gruodžio, 1919 m., didžiuma 
angliakasių nutarė grįžti dar
ban. Lietuviai, italų ir dauge
lis šiaip susipratusių inžinierių 
neėjo dirbt. Mat, buvo many
ta, kad mainieriai neis dirbti iki 
samdytojai neišpildys jų reika
lavimus. Tečiaus vakarinė 
spauda pranešė, jog visur di
džiuma inžinierių grįžo į darbą 
Tad ir mums neliko nieko kita, 
kaip eit ir dirbt, kad nereikėtų 
jieškot darbo kitur, (mat dvi die 
ni nedirbus, samdytojai turi toi-| į 
sės prašalint iš darbo). _«

Žingsnis pirmyn. tinęs reakcijos siautimo. Toks
’ Mainieriai grįžo prie (kuto, neprataujančių žmonių elgi- 
kad ir su mažais laimėjimais, inasl suteikia galės samdyto- 
arba tikriau sakant, pralaimėję iams persekiot kitus darbinin

kus, kūne laikom tos sutarties. 
Dėlto jau 

F nukentėjo.
prieš pripildysiu daitbo saiką, ko nė 

iškasdavo I nuiinicriai neturi PažyinCjV «a“ 
vo kontraktę.

Dienos darbininkai ir-gi ne
atsilieka. Jie atsisako dirbti 
viršlaikius x ir sekmadieniais. 
Už viršlaikf reikalauja mokes- 
ties ir pusę, o už sekmadienį — 
dubeltavos mokesįies.

Nedarbas.
Kada grįžom dirbti, tai maž

ne pas visus buvo viena nuomo
nė: “2-3 mėnesius dirbsime pil
ną laiką”. Bet įm> dviejų sa
vaičių pasirodė, kad toks ma
nymas buvo klaidingas. Tūlos 
kasyklos vos porą savaičių iš
dirbo pilną laiką. rPik apie po
roje kasyklų, vieną mėnesį iš
dirbo pilną laiką. Collinsvilles 
distrikte yra tik viena maina, 
kur iki šiol dirbo po 5 dienas 

Į savaitėje, o kitos—po pusę lai
ko; o dfabar nė to neišdirbo.

Kame priežastis? Berods, ji 
yra tokia. Anglių korporaci
jos priverstos — pakėlė algas 
mgliakasianis 14 nuošimčių be 
teises anglių kainos pakelti. (Tai 
sumiažino jų įplaukas. Ir ka
dangi dfaitbiiiinkų klausimas dar 

Į neužbaigtas, tai jos (korporaci
jos) laukia progos. Jos supran
ta, kad mainieriai nepasitenki
na dabartine alga ir darbo va
landomis. Taigi jeigu mainie
riai gaus trumpesnes valandas 
darbo ir didelnes algas, tai ir 
jiems suteiks galę pakelt kainą 
anglims. Kad anglių korpora
cijos taip dlaro, Jai liudija tas, 
kad didmiesčiuose anglies sto
ka. Vadinas, |jos nenor supilt 
anglių kalnus nė pristatyt tiek 
iki jų bus gana visiems. Matai, Į 
visuomenė jas “apiplėšianti.” Į

— Laisvės Mylėtojas.

i..

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ęitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 

.Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

S A L U T AR A S
' CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Dr, A. R. Blumenthal

Akla Dykai 
Gyvenimas yra

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
E stinga doma at 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

iavo kovą. Bet galvas jjie ne 
nulenkė. Tai vienur, 'tai kitur, 
ėjo kalbos, kad yra reikalas 
sumažini t darbą. Pa v.- 1 
•streiką mainieriai i..... ...... ..
nuo 14 iki 17 tonų anglies į die
ną, dabar — 11 iki 13 tonų te
kasą. ’ Suprantama, kad tas 
samdytojams baisiai nepatiko. 
Bet minieriai iš to turi naudos: 
Viena, jie lengviau dirba, ant
ra, — ’maž-daug visi tiek pat už
dirba. Mat, čia mainos senos ir 
nemažai žmonių čia dirba. Jie 
iškasa daugiau anglies, negu gal 
iškelt į viršų. Gi vietose, kur 
patogiau išimt anglį, ten darbi- 
(kiviai duoda daugiau karų, o 
kur daugiau keblumo — ma
žiau. Dėlto ir ne buvo lygybės. 
O jeigu kada unijos (lokalo) 
viršininkai pareikalaudavo, kad 
darbdaviai darytų lygybę, tai 
būdavo šitaip: Pirmomis mo
kesčio dienomis vieni kraudavo 
po 10 karų ir daugiau (du žmo
nės), o antri — paskutinėmis 
dienomis. Taip dalykams^ sto
vint, prisieidavo vieniems išbūt 
mainose visą laiką ir gaut po 
5-6 karus per dieną, o antriems 
— dirbt iki nemeros. Žinoma, 
sa indy tojams buvo gerai: jie 
gauna anglies tiek, kiek jie gali 
išimt jos. Bet mainierianis 
buvo nekas. Viena savaitę tu
ri dirbt iki nuvirsi nuo kojų, o 
antrą — gulėt mainose iki su
šąlant.

Dabar taip nėra — nukrauna 
10 karų ar d'augiau į dieną. 
Krauna^ karus. Dėlto mainic- 
rių uždarbis lygesnis.

Nors tokios taisyklės protau
jančiam darbininkui yra priim
tinos/bet atsiranda ir tokių, 
kurie jų nesilaiko. Jie pama
tuoja tuo, kad tai nėsą užrašy
ta lokalo protokole. Bet loka
lus tai padaryt negali dėl dabar-1

nevienas mainierys
Mat, darbdaviai ne-

Vaiky Miršta kas motą nuo 
Plaučių Uždegimo.

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

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, šaltmėčių, kamparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudčjimąB nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

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

THE KAMPHROL CO., 
2633 West 47th St., Chicago, 111.

--....... -r

t Mano kaipo žinovo
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, A jums atėjus pas mane 
MgL 1 akinių. Jus ateinate 

Pas žinovą okulistą, o 
BRlSS ^4 ne vien optiką ar op- 

tometristą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 

kodėl nepasinau- 
■h (lojus patarnavimu o- 

RMRk JP4ĮHK kulisto, jei tas neatsi
eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius pėr pastaruosius.

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

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

FR. O. CARTER, M. D.
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės. ' 

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

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ>1 St. kampJfarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Lyties Ligų SpecialįMtas
217 U Capitol St.

Charleaton, West Va.

DR. MENDELO

Į Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandoj nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

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.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Pitone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160. 

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

Nedėliomls 9 Iki 12 dienų.
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

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

, Tel. Drexel 2880.

*
DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rbgelande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergu vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.
«■■■■»■ M I III...................   «

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro

>303 8. Morgan St Chicago, Dl.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

....................    r—----- ---------
Ateinantį nedėldienį, vasario 

22 d„ bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.
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Naujienos eina kasdiena, liskiriaut 
nedėldrenius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonai: Canal IBM.

Chicago
Metams 
Pusei metą ..........................
Trims mėnesiams ............. ..
Dviem mėnesiams ............ ..
Vienam mėnesiui . ........... .

Chlcagoje — *er aaftiotoju: 
Viena kopija ......................
Savaitei ............................... ..
Mėnesiui .................... ..

$6.00
3.50
1.85

tų ir apie savo reikalus 
nepasvarstytų I”
Valdžiai nedavus leidimo, 

suvažiavimas turėjo įvykti 
slaptai (žiur. Apžvalgą).

Kiek laiko prieš tai Lietu
vos valdžia nedavė laikyt 
konferenciją Lietuvos So

cialdemokratų Partijai. Ta 
konferencija todėl turėjo 
taip-pat įvykti slaptai.

Bet Socialdemokratų Par
tija, lygiai kaip ir profesi
nės sąjungos, juk yra lega

lios organizacijos! Kaipgi 
valdžia gali šitaip varžyti 
jų veikimą?

O ką ji paiso! Jai svarbu 
užgniaužti darbininkų judė
jimą — ir nieko daugiaus ji 
nežiūri.

Ta despotiškoji valdžia 
tečiaus drįsta kreipties j A- 
merikos lietuvius darbinin
kus ir prašyti jų paramos. 
Kad ji nesulauktų!...

w [
•t™ Į*"1- rt&Įg." I.1M I .1

Apžvalga
Metams ................................. •<
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams .............. ..
Vienam mėnesiui ..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metu ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderio, karto su užsakymo.

8B.00
8.00
1.65
1.25

$7.00
4.00
100

Lietuvos valdžia]^ 
smaugia darbinin
kų judėjimą.

Kiek laiko atgal patyrė
me, kad Lietuvos Socialde
mokratų Partijos organas, 
“Socialdemokratas”, palio- 
liovė ėjęsk Pats “Socialde
mokratas” pranešė apie tai 

, tiktai tiek, kad jo leidėjams 
“pritruko kantrybės” leisti 
jį toliaus.

Sustojimo priežastis 
mumą nelabai buvo aiški. 
Bet dabar ji paaiškėjo. “Ke
leivio” korespondentas iš 
Kauno rašo: $

“Per Kalėdas (1919 m.) 
laikraštis ‘Socialdemokra- T 
tas* visai nebegalėjo iš
eiti, kadangi beveik visus 
straipsnius cenzūra iš

braukė.” •*
Taigi Lietuvos Socialde

mokratų Partijos organą 
pasmaugė “laisvos” Lietu-1 
vos cenzūra.

Tas pats korespondentas 
praneša, kad Lietuvos val
džia taip-pat nedavė leidimo 
įvykinimui darbininkų uni
jų (profesinių sąjungų) su
važiavimo. Jisai rašo:

“Prieš Kalėdas buvo vie
tiniuose Kauno laikraš
čiuose paskelbta, kad 
įvyks ‘Lietuvos Profesi
nių Sąjungų’ atstovų su
važiavimas. Buvo paduo
ta savo laiku prašymas, 
bet paskirtai dienai atė- 
jus — leidimo suvažiuoti 
nedavė. Sulig laikaščiuo- 
se paskelbtos žinios, Ka
lėdoms privažiavo iš vi
sų kampų žmonių —• iš- 
rinktinių-jgaliotinių nuo 

visokių profesinių sąjun
gų bet koks jų nusiste
bėjimas ir nusiminimas! 
Suvažiavimas negali įvyk
ti, nes valdžia neleidusi....

Tfii tau nepriklausomos 
Lietuvos valdžia! Kiek 

'piktumo, kiek keiksmo — 
nei pats dievas su velniu 
nesuskaitytų! Ir kodėl ne
leido? — gal nevienas pa
klausite, Aišku kodėl — 
kad žmonės, Laisvos Lie
tuvos piliečiai, nesusirink-

LIETUVOS PROFESINIŲ
SĄJUNGŲ SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJA.

“Keleiviui” jo koresponden
tas prisiuntė iš Kauno rezoliu
cijų, kurių priėmė Lietuvos pro
fesinių darbininkų sąjungų su
važiavimas.

Tas suvažiavimas, kaip skai
tytojai žino, turėjo Įvykti perei
tųjų melų gruodžio menesio pa- 
baigoje, bet valdžia uždraudė jį, 
todėl jisai įvyko slaptai.

Minėtoji rezoliucija skamba 
sekamai:

Mes, organizuotieji Lietu
vos miestų ir sodžiaus darbi
ninkai, išklausę pranešimą 
apie tai, kad Profesinių Są
jungų Suvažiavimas dabarti
nės dvarininkų, buržuazijos 
bei kunigų, valdžios nėra lei» 
stas—griežtai protestuojame 
prieš šitąjį naują darbininkų 
klasės teisių laužymą.

Mes šaukiame visą Lietu
vos darbininkų klasę stoti į 
griežtą kovą su šitąja išnau
dotojų gauja, kuri visais bu
dais stengiasi darbininkų ju
dėjimą pasmaugti. Darbo 
klasė žino, kad nieko geres
nio ji negali sulaukti nuo bur 
žuazinės Smetonų, Galvanau
skų, Merkių^ Soloveičikų jr 
kitų siurbėlių valdžios. Darbi* 
ninkai žino, kad jų reikalai 
bus patenkinti tiktai tuomet, 
kuomet jie patys paims kra
što valdžią į savo rankas.

Tiktai tuomet visos žemes, 
fabrikai, bankai, kapitalai ir 
visi Lietuvos turtai pereis į 
bendrą visų Lietuvos darbo 
žmonių naudojimąsi.

Tik tuomet darbininkai gar 
lės naudotis mokslo, meno ir 
kultūros vaisiais.

Todėl mes, Lietuvos darbi
ninkų atstovai, šaukiam visus 
darbo žmones: darbininkus, 
bežemius, mažažemius ir ka
reivius tuojaus kurti Darbi
ninkų ir Darbo Valstiečių ir 
Kareivių Tarybas, paimti ša
lies valdžią iš kapitalo ir juo
dojo klyro nagų ir išgelbėti 
darbo Lietuvą nuo amžino 
vergavimo tarptautinio kapi
talo grobuoniains.

Šalin svetimų ir savųjų nau 
dotojų jungas!

šalin jų tarnų Smetonų, 
Galvanauskų, Soloveičikų vai 
džia!

Šalin karas su Tarybų Ru
sija!

Visa valdžia, visa žemė ir 
visi krašto turtai darbinin
kams, bežemiams ir mažaže
miams!

Tegyvuoja Darbininkų, Be
žemių, Mažažemių ir 
vių Tarybos!

Tegyvuoja broliška 
bė miestų ir sodžiaus 
ninku!

28—XII—1919 m.
šitoje rezoliucijoje, kaip ma

tome, reikalaujama nuvertimo

Karei-
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Marksininkų teorijos žvilg- 
J sniu, o taipjau visų trijų Ru

sijos revoliuciją patyrimu, 
socialistą atsisakymą daly
vauti kapitalistiniuose parla
mentuose ir konservatinėse 
Gompcrso tipo unijose aš lai
kau per didelę klaidą... Dar 
didesnė klaida butų atsisaky
ti nuo Markso idėjos stiprios 
centralizuotos partijos, o pri
tarti sindikalizmo (“aidobliz- 
mo”. “N.” Red.) idėjai... Par 
tija turi dalyvauti kapitalisti
niuose parlamentuose, darbo 
ir amatų unijose ir dagi to
kiose su'koneveiktose darbi
ninkų tarybose, kaip kad 
scheidemaninių sudarytos. So 
cialistai turi veikti visur, kur 
tjk yra darbininkų, kur tik 
jie gali prakalbėti į darbinin
kus, kur tik jie gali padaryti 
initakos į darbininkus.

Pozicija, kurią šitame laiške 
užima Leninas, yra aiškiai prie
šinga bolševizmui; ji yra “men- 
ševikiška,” tik pusėtinai sudar
kyta. Leninas, polemizuoda
mas su sindikalistais (aidoblis- 
tais), nepasijunta, kaip įpuola į 
priešingą- kraštutinybę, ir ima 
skelbti visai oportunistišką tak
tiką. Jeigu socialistai elgtųsi 
pagal jo patarimą “veikti visur, 
kur tik yra darbininkų, kur tik 
jie gali prakalbėt į darbininkus, 
kur tik jie gali padaryti intakos 
į darbininkus,”—tai juk jie tu
rėtų, pav. priklausyt ir prie pa
rapiją, dalyvauti parapijų ko
mitetuose ir tt.

Bet ta mintis, kad socialistai 
privalo išnaudot kiek galint vi
sas progas darbininkų reikalų 
gynimui ir darbininkų švieti- 
tirui, yra visai teisinga. Vienok 
ji iš šaknų verčia visas konin- 

I nistų “toorijas.”
Komunistų programas pa

smerkia. didžiąsias šios šalies 
darbininkų unijas, kaipo “kapi
talizmo ramsčius” ir liepia savo 
pasekėjams ardyti jas. O Leni
nas pataria dalyvauti net ir 
Gompersinio tipo unijose.

Mūsiškiai “komunistai” skel
bia kovą parlamentarizmui ir 
niekina Lietuvos Steigiamojo 
Seimo idėją; o Leninas pripa
žįsta, kad ir kapitalistinius par
lamentus galima panaudot dar
bininkų naudai.

Mūsiškiai “komunistai” agi
tuoja prieš Darbininkų Tarybą, 
sakydami, kad tai esanti “pal
šų minių” organizacija, o Leni
nas pataria dalyvauti net ir “su- 
koneveiktose “darbininkų tary
bose.

x Tuo budu pats komunizmo 
popiežius visuose punktuose su
muša į skivytus musų “komu
nistus.”

“buržuazinės Smetonų, Galva
nauskų, Merkių, Soloveičikų ir 
kitų siurbėlių valdžios0 ir įstei
gimo “Darbininkų, Darbo Val
stiečių ir Kareivių Tarybų” val
džios.

Jeigu šis reikalavimas butų 
įvykintas, tai tatai dar anaiptol 
nereikštų, kad Lietuvoj^ butų 
įsteigta proletariato (darbinin
kų klesos) valdžia, nes patįs re 
zoliucijos autoriai nurodo, kad 
“visa valdžia, visa žemė ir visi 
krašto turtai” turi priklausyti I 
“darbininkams, bežemiams ir 

mažažemiams,” vadinasi ne vic- j 
nai klesai.’ X

Ir šis nurodymas yra labai 
natūralia. Kiekvienas žino, kad 
Lietuvoje darbininkų klesa kol
itas dar yra neskaitlinga (kadan 
gi šalis beveik neturi prameni* 
jos); todėl vienos darbininkų 
klesos valdžia tenai šiuo laiku 
neturi progos gyvuoti. Darbiniu 
kų klesa galėtų valdyti Lietu
vą negut tiktai išvien su netur
tingais valstiečiais—bežemiais 
ir mažažemiais. Tokia valdžia 
butų darbo liaudies valdžia.

Galima iš to numanyti, kad 
tos rezoliucijos autoriai* yra liau 
dininkų idėjų pritarėjai. Reiš
kia, profesiniame Lietuvos dar
bininkui judėjime kblkas dar 

ima viršų ne proletariŠki socia
listai (socialdemokratai), o 

| liaudininkai. Ir tame nėra nieko 
nuostabaus, kadangi minėtas j u 
dėjimas dar yra visai jaunas.

Kitas akyvas ruožas toje re-1 
zoliucijoje yra tas, kad ji siūlo 
erti prie darbo liaudies valdžios 
įsteigimo Lietuvoje, kuriant Ta
rybas, ir pačių tų valdžių ji pie
šia, kaipo Tarybų valdžių. Mes 
manome tečiaus, kad šitas ke
lias yru (klaidingas, ir tai ne dėl 
to, kad mes bu tume Tarybų 
priešai apskritai (už Tarybas 

mes stojome dar tada, kada visi 
dabartiniai “sovietų” garbinto
ja^ niekino jas, kaipo “palšų 

minių” organizacijų), o dėlto, 
kad jisai dabartinėse aplinky
bėse Lietuvoje vargiai gali at
vesti prie tikslo. (

Tarybų valdžios forma yra 
labai diskredituota Lietuvoje. 
Antras dalykas, pagelba Tarybų 
nuversti valdžią yra daug sun
kiau, negiT iškovot liaudžiai tei
ses dabartinėje valstybės formo
je. Lietuvos darbininkai juk, 
kaip matome, šiandie dar ne
įstengia net išgauti te’sės laivai 
susirinkti! Jeigu jie net to ne-, 
pajiega, tai kaipgi jie gali nu
versti valdžią ir paimti šalies 
valdymų į savo rankas?.

Pagalios, jeigu net ir pavyktų 
atsiekti šito tikslo, tai tuomet 
reikėtų turėti pajiegos išlaiky
ti valdžią savo rankose; čia-gi 
atsirastų milžiniškų klinčių ne 
tiktai iŠ'vidaus šalies, o ir iš 
lauko. Visos kapitalistinės vald
žios užgultų ant Tarybų vald
žios, jeigu ji įsikurtų Lietuvoje.

Taigi, musų nuomone, profe
sinių sųjungų suvažiavimas pa 
sirinko netinkamų kelią atsie- j 
kiniui to tikslo, •urį jisai pasi
statė—įsteigimui darbo liaudies 
valdžios Lietuvoje. Tų suvažia
vimo nutarimų, matoma, pa
diktavo stiprus revoliucinis 

ūpas, viešpatavęs jame. O šitų 
ūpų pagimdė žiaurus pasielgi
mas Lietuvos valdžios, uždrau- 
dusios darbininkų sųjungų at
stovams suvažiuoti.

Valdžios despotizmas stumia 
Lietuvos darbininkus į krašlu- 
tinybę.

ATSIMINĖ MARKSIZMĄ.

miestą lygiai taip, kaip ir visų 
'šalį. Bet daugiau—ne. Nes jei
gu Flinto darbininkai gautų 
kasdien skaidyti žinių apie strei 
kus kituose miestuose ir suži
notų, kad šian ir ten samdyto
jai išpildo streikininkų reikala
vimus, tai jie ir čia imtų neri-* 
mauti. Jie sakytų: ‘Ana ve, 
Detroite, Clevelandc ten ir ten 
- darbininkai sustreikavo ir 
laimėjo, ko norėję; kodėl mes 
negalėtume to pat padaryt čia, 
Flinte?’ Ir be abejo, kad jie už
sigeistų itą-pat padaryti, ir pa
darytų, nes laimėjimai darbiniu 
kų kitur juos būtinai sugundy
tų streikuoti, kad tų-pat laimė
jus.

Tik ačiū tam, kad vieninte
lis čia leidžiamas musų dien
raštis neskelbia jokių žinių apie 
streikus, Flint miestas iki šiol 
išliko sveikas, darbininkų nera
mumų ir streikų nepaliestas.

“Negalima sakyti, kad Flinte 
darbininkai neturėtų savo'uni
jų. ' Unijų yra. Betgi fabrikai 
nėra unijų pripažinę ir neturi 
ne jokių sutarčių su unijomis. 
Visur viešpatauja* “opcn-shop” 
principas. Jei darbininkas nori 
gaut darbo, jo neklausiama, ar 
jis priklauso unijai, ar ne. Yra 
vieloj—priima. Jeigu jis agi
tatorius ar radikalas, jis greitai 
susekamas ir pašalinamas, . iš 
kur atsibastęs, gundytojai bet
gi pašalina tokius Yr&^lęjto, kad 
jie agitatoriai: jie randa papra 
štai kurių-nors kilų priežasčių 
tokiems pašalinti: agitatoriai 
ir darbininkų gundytojai papra 
štai esti menki darbininkai, nie 
ko nepaisų, ir dėlto jie genami 
aukan iš fabrikų.”

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

žmonią kūno formos 
apie jų gabumus?

sako

Dras
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kas tokius Auri, niėko bendra su 
jų gabumft neturi. Ir ilgi pirštai 
smuikininkų arba’pianistų nie
ko bendra su jų gabumu neturi, 
jie toki išsidirbb vieni per pirš
tų, vartojimą, taipjau kaip gi
mnastikas išdirba per vartoji
mą savo muskulų stiprumą. 
Apart ausies, muzikai turi išsi+ 
vysčiusią nosį ir apatinę veido 
dalį. Tvirtai išsivysčiusią nosį 
turi visi muzikai. Stipriai išsi
vystę žandai ypač prie nosies 
yra ženklas muzikališko gabu
mo. Svarbią rolę lošia tąjpjau 
akių padėjimas. Akįs arti f iena 
kilos ir arti nosies reiškia gabu
mą pinigą gaudymui. Žmonės, 
turintįs akis toli nuo viena ki
tos, patįs nemoka savo piniginių 
reikalų tvarkyti. Žema, ketur
kampe kakta reiškia žmogų pro 
kltiško gyveninio, kuomet augs
ią, apvali yra žohkhi didelio dva 
sinio gabumo. Svarbią rolę lošia 
žmonių pasikrutinimų būdas, 
taipjau ir [žmogaus ranka. Il
ga ranka, ypač nykščio sąnaryj, 
reiškia energiškus žmones. Ga
bus darbininkai ir mokslo skel
bėjai turi surambėjusį ketvirtą 
rankos pirštą, lodei toki su tucr 
pirštu mėgsta nurodymus dary
ti. , ’ '

imi i valgių, reikia juos alpų 
ištepti

Nesant sniego liuosą laiką 
galima sunaiuboti dirbant dar
žuose. Dabar tinkamas laikas 
pradėti valymo darbą. Daržuo
se randasii apščiai kopūstų ko
lų, pupų ir tomeitų, virkščių, 
žolių ir daug įvairių šiukšlių. 
Jose randasi milionai įvairios 
rųšics gemalų kiaušinėlių, ku
rie sušilus orui greitai išsipe- 
res ir paaugę pradės daržoves 
naikinti. Viską reikia sugrėbs
tyti į krūveles ir sudeginti. To
kiu budu daug daržovių parazi
tų ir ligų gemalų bus sunaikin
ta. — A. Dvylis.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Ilakiy, Mažeikių apskr.

Ūkininkų Balsas
VABALAI VIŠTŲ KAN- 

KINTdjAI.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Rusijos bolševikų vadas, Ni- 
kolai Lenin,' per ilgų laikų nie
kinęs parlamentarizmą ir skel
bę, kad parlamento vietų turį 
užimti sovietai,, dabar staigu 
atsiminė apie socializmo mok
slų ir užgiedojo kitų giesmę. Ra
šydamas laWkųl Vokietijos ko
munistų partijai (kurios didžiu 
ma nudardėjo į anarcho-sindi- 
kalizmų; dėlto ta partija suski
lo), Leninas sako, kad pasek
mingai atsiekti socialės revoliu
cijos galima tiktai dalyvaujant 
darbininkų unijose ir einant vi
sur, kur yra darbininkų. Dve
jetas dienų atgal “Naujienose” 
(Federuotos 'Spaudos žinioje) 
buvo paduota sekama ištrauka 
iš jo laiško:

NEDORI KAD DARBININKAI 
ŽINOTŲ APIE STREIKUS.

Kapitalistų laikraščio išpažintis.
[Federuotos Spaudos žiniai

FLINT, Micb. — Geriausias 
būdas “neleisti darbininkams 
nerimauti,” tai neskelbti žinių 
apie streikus ir darbininkų nera
mumus kitur, ir žiūrėti, kad vi
si “agitatoriai” butų padėti į 
“juodąjį sąrašą” kaipo “nepa
geidaujami darbininkai.”

Taip atvirai prisipažįsta vie
tos kapitalistų laikraštis, kurs 
apie tokią savo politiką šiaip 
rašo:

“Šiandie Flint gali būt skai* 
tomas kaipo pusėtinai didelis 
miestas. Nežiūrint’ to, jis tetu
ri dar tik vieną dienraštį-—The 
Flint Daily Journal,—ir jis nie
kados nespausdina nė jokių ži
nių apie streikus kituose mies
tuose; o nespausdina dėlto, kad 
laikraščio leidėjai’ mano, jog 
tokios žinios turėtų nepageidau 
jamos įtakos į Flinto darbinin
kus.

“Vieninteles žinios apie strei 
kus, kurių mes išspausdinome 
savo Journal’e, tai buvo tik ži
nios apie plieno industrijos dar
bininkų streiką ir apie minkštų
jų anglių kasyklų streiką. Mes 
negulėjome išvengti tą-žinių ne 
paskelbę, kadangi
buvo skaudžiai palietę

t it streikai 
musų

Vokiečių tėmytojas
Jąns Harff leidžiamajame Štut
garte štyj Ueber Land 

und Meer išspausdino straipsnį 
apie žmonių palinkimus ir ga
jumus ir jy kimo ypatybes, ku
rios turi aukštą susirišimą su 
jo gabumais ir palinkimais. Pa
sak autoriaus, žmogaus kūnas 
dalinasi į dvi dali, kurios yra 
beveik lygaus didumo. Viršuti
nė dalis yra miera to žmogaus 
dvasiškų ypatybių ir dvasiškų 
jo gabumų ir palinkimų, kuo
met apatinė dalis rodo vien jo 
fiziškas ypatybes. Viršutinė gal
vos dalis rodo veikimą jo dvasi
nių pajėgų; kuomet apatinė da
lis rodo, jo žvėriškas pajėgas, 
jo norus ir fiziškus siekinius. 
Nasrai yra tai žvėriški organai; 
jie rodo, kad turinčiam didelius 
nasrus rupi vien maistas ir sa
vęs išlaikymas. Bet jau apatinė 
veido dalis yra perėjimas į dva
sišką žmogaus veikimą, kiek jis 
rišasi su žvėrišku žmogaus vei
kimu. Bet nasrų formavimas 
turi žymų veikimą su viršutiniu 
galvos veikimu ir formavimu. 
Tie žmonės, kurk turi susiriši-’ 
mą nasrų su viršutine galvos 
dalim, yra labai nenonnališki, 
nes jų palinkimai mainosi ir 
toki be jokio kilo atsižvelgimo 
paveda viską savo norų veiki
mui, kurie kartais būna visai 
nesuvaldomi. Tarp tokių būva 
ir atsitikimai, kad dvasiškoji ir 
protiškoji pusė ima viršų ant 
žvėriškų palinkimų, bet toki ir 
dvasiškose savo ypatybėse būna 
nesuvaldomi. Veido išsivysty
mas turi susirišimą su kalbų iš , 
simokinimu, su protišku ir kal
bėtojų gabumu. Nosis reiškia 
(mokėjimą organizuoti. Didele 
nosis reiškia norą viską taip 
suorganizuoti, kaip tokios no
sies savininkui patinka. Žmo» 
nes su maža nosim mėgsta vie
nok netinkamai kitus organi
zuoti. Mužikalinię gabumas y- 
ra ausyse; tokį gabumą turi tu
ri n tįs dideles ir plačias ausis. 
Teisybė, ilgus pirštus turi pia
nistai ir smui'koriai, bet jų ilgi 
pirštai yra neprigimti, kas su 
prigimtu gabumu ar palinkimu 
nieko bendra neturi. Teisybė, 
lietuviai ir vagilius ilgapirščiais 
vadina, bet ilgi jų pirštai, jeigu

Vabalai yra vištų kankinto
jai ir daro didelių nuostbti 
paukščių augintojams. Ūži 
krėtnsios vištos įvairiais para
zitais mažiau deda, arba visai 
paliauja dėjusios kiaušinius. 
BcstOį jos ftir-! Icinlkintie.s,
o tai kenkia jų sveikatai. Žie

mos laiku kuomet rištos esti 
daugiau uždarytos viduj, negu 
ant oro, reikia stemgties apsau
goti jas nuo tų negedstinų gyvū
nų. Kimiėhiitės, utės ir kiti blė 
dingi parazitai apsigyvena ir 
greitai dauginasi vištininkuose 
ir užpuola kankinti vistas.

Kirmėlaites dieną pasislepia 
skylėse ir sieną plyšiuose. Jas 
nitinai reikia naikinti. Tatai 

galima padaryt su kerosimi ar
ia siu tiršta angline smala tam 

tikslui prirengta. Paimk kero
simo ir gerai pripurkš visus sie
nos plyšius, skyles, (arpus ir 
tampiu;, kur kirmėlaitės gali pa 
slėpti. Angline smala duoda 

geriausių pasekmių kirmėlai
tėms naikinti. Ją galima gauti 
liekai kiekvienoj vaistinėj, su 
)ilnu nurodymu, kaip vartoti.

Paukščių auginimo specialis- 
as Jungt. Valstijų Agrikultūros 

(teparfamento sako/ kad įvairių 
jaukščių i>arazitų randasi dau

giau kaip keturios-dešimtis ru
siu.

Vienam musų skaitytojų tarp 
kita ko rašo:

Buvom labai vokiečių sus
pausti, dabar jau jų nusikratėm, 
esam biskį Vainiau, bet ir tad 
esam po kunigais ir po bagočių 
pilvais. Bet beneduos Dievas 
atskirt* nuo valdžios kuni
gus ir ponams pilvus suveržti, 
o mums vargšams liuosybę 
gauti. Laukiam dieną po dienos, 
kada kelsis darbininkai ir ma
žažemiai ūkininkai. 1918 metais 
kėlės vieną kartą mažųjų parti
ja, bet nevyko, kunigai ir ponai 
susamdė vokiečius ir nuginkla- 
vo\,darbininkus. Kunigams ne-

6 kad darbininkų rankose vis 
as palieka. O kuršininkai lai- 

ihėjo: vokiečius iššaudė, ponus 
Išvarė ir jau dvarus baigia daliu 
Ii. Ponai bėgiojo kaip padūkę, 
savo dvarų gailėjo; btis taip ir 
Lietuvoje. Dabar mums mo
kesnius uždėjo po 4 rublius ir 
dvi grivini nuo desetinos, o ku
rie nemokėjo po 4 rublius, da
bar moka po 8 rublius. Lietuvo
je nebėra nė auksinių pinigų, 
llė sidabrinių, nė varinių, tik 
popieriniai, bet ne ruski: turim 
vokiečių markius ir gelžies kry 
žiokus, nikelio peninguH, sko
linamosios kasos rublius ir Kau
no markius. Pas mus didelei 
brangus yra auksas, už 5 rub
lius moka 30 rublių popieri- 
niais. ——

NAUDINGI PATARIMAI.

Vaisius reikia nuplauti prieš 
, valgant.

Visi vaisiai: obuoliai, kriau
šes, slyvos, fygos, vynuogės ir 
eiti, ar jie butų užauginti sa
vam sode ,ar pirkti sankrovose,

Jie visi mažiau ar daugiau sto
vėjo ant atviro oro. Ant įių 
akiojo muses, kurios nešioja 

sveikatai pavojingus genialus, 
arba jie buvo čiupinėjami ne- 
šv ari oi i lis rankomis.

Apelsinai ir citrinos turi būt 
švariai nuplauti prieš naudo
siant. Ant jų paviršiaus randa
si daug įvairios rųšies gemalų 
i/ bakterijų.

1 Riešutai, kokie jie ndbutų, 
pirkti sankrovose, reikia švariai 
nuplauti arba nuplikyti karštu 
vandeniu ir sausiai nušluostyti 
su švaria skara prieš dėsiant 
ant čtalo.

Dabar įjau yra laikąs perkrau
ti vaisius ir daržoves, kurios 
rudenį buvo sudėtos skrynutė
se, gurbuose, aruoduose ir pa
našios^ vietose. Daug jų ran
dasi sugedusių. Juos reikia iš
rinkti ir išmesti laukan, kad ne
pažeistu sveikųjų.

Jed turite kokių rykų virtu-

imy<jrj ij^inrnrirnr~ir~ir~ ru*~ rW-» u.- _ ■nrr *

f Redakcijos Atsakymai j
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Warkdeniui, Chgo. Heights.
Eiles persilpnos, nesuvartosi

me. s

Ateinantį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujieną balius.

Kazimieras Gugis 
advokatas

Veda visokias reikalus, kaip kriminališkaose 
taip ir civtliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

1323 S. Nafsfietf Si 
Ant- trečių lutni 

Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisas t
327 R. Burbom St. 

IIIMSInIlyBMg.
T«l. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Liet avis Gydytojas Ir Chirurgas 
- 25 E. Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126^

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 8o. Halated St. Chicago, III.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.
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T0WN OF LAKE

Vasario 15 d. L. S. S. 234 
kp. laikė savo susirinkimą. Su
sirinkimas turėjo prasidėti 10 
vai. ryte, bet jis prasidėjo tik 
11 vai. Butų gera, kad visi 
draugai lankytus į susirinki
mus laiku ir keli neverstu lamk- 
tUjų^visus kitus.

Susirinkime buvo svarstytas 
L. S. S. 81 kp. įnešimas apie pa
kėlimą mokės ties nariams iki 
50c į mėnesį. Susirinkimas įne 
Šimą priėmė.

Skaitytas laiškas nuo Socia
listų partijos apie vedimą rinki* 
ihų kampanijos. Laiškas tapo 
priimtas ir čia pat padaryta 
žingsnių prisirengimui prie au
kų rinkimo.

Taipjau nutarta paraginti L. 
S. S. VIII Rajonų, kad jis agi
tacijoms tikslams surengtų 
maršrutą Chięagoje ir jos apic- 
linkėse. Dabar daugelis sociali
stų, kurie buvo prisidėję prie 
komunistų, pradėjo pastarųjų 
šalin ties ir stovi ant kryžkeles. 
Tad tokis agitacijos maršrutas 
kaip tik butų dabar laiku.

— Socialistas.

Kam tatai žinotina.
Cook County ligoninėj sau

sio 29 d. š. m. mirė senyvas lie
tuvis, kurio vardas ligoninės re
korduose užrašyta taip: Laury
nas Konsida; o jo paliktose pir
mose amerikoniškose popiero- 
se, imtose Hammonde, Ind., jo 
vardas užrašyta Lowrim Knnsi- 
ta. Greičiausia, kad tikras jo 
vardas bus Laurinas Kniukšta. 
Popierose pasakyta, kad jis 68 
metų amžiaus, paeinąs nuo 
Plungės, Amerikon atvykęs 23 
metai atgal, palikęs Lietuvoj 
žmonų Kotryną. Gyveno ilgų 
laikų 3406 Deodar SL, Indiana 
Harbor, Ind., o nesenai jK'rsi'kė- 
lęs Chicagon ir apsigyvenęs po 
nr. 728 Barber st., iš kur jis 
buvo paimtas į Cook County 
ligoninę. Jo kūnas tebesąs li
goninės lavonbutyj. Jei čia yra 
jo artimų giminių, gali kūnų at- 
dUiriti. • I

A">"Ą
ONA SRAGAUSKA1TĖ 

STANCIUKIENĖ 
mirė vasario 17 d. 1920 m. 
6 vai. vakare. Kilusi iš Stepo- 
niikių sodos, Kuršėnų parapi
jos. Amerikoj išgyveno 5 me

tus. Priliko liūdėjime vyrą, 
motiną, du broliu ir vieną se
serį; visi gyvena Amerikoj.

laidotuvės įvyks ketverge, 
8-se ryto; iš šv. Jurgio bažny
čios i šv. Kazimiero kapines. 

Meldžiame gimines ir pa«- 
žįstainus atlankyti a. a. velio
nę. Kūnas pašarvotas prie 
3215 Watlace St.

Leonas Stančiukas, Vyras 
■M

Naujienos rengiasi savo skai
tytojus ir rėmėjus Chicagoje la
bai puikiai pavaišinti. Pavai
šinti ne skaniais valgiais, ar gė
rimais, bet dar geriau—jų dva
sią, jų sielą. Tai jos padarys 
ateinantį nedeldienį West Side 
Auditoaiume, kur bus didelis 
metinis Naujienų koncertas,, ku
riame dalyvaus žymiausios lie
tuvių ir svetimtaučių žvaigždės, 
kurias išgirsti lietuviai galės tik 
Naujienų koncerte.

Tai bus nepaprastos vaišės 
ir visa Chicagos lietuvių pažan
gioji bendruomenė, beabejones, 
bus jose. Tad nusipirkite tikie- 
tą iškahuV Naujienų ofise, kad 
iritlikrintumct sau vietą, nes vi
sos vietos yra rezervuotos.

Mėsa nupilsianti.

Mėsa neužilgo atpigsianti. 
Taip skelbia tūli žmonės.* Mat 
svetimų šalių pinigai taip nu- 
pigo, kad to šalįs daugiau ne
beįstengia pirkties Amerikos 
mėsos. Sumažėjus mėsos eks
portui turėsianti mėsa nupigti 
namie. Bet skerdyklų baronai 
nieko neseka. Į visus klausi
mus apie nupigintą mėsos jie 
atsako rusų činovninkų papro
čiu: “Pažiūrėsime.”

Užsidarė negr| bankas.

Užvakar užsidarė nėgių val
domas Merelio n ts and Pcople’s 
Bank, 3201 S. State St. Kaip 
tik paėjo apie tai žinia, prie 
banikos durų susirinko šimtai 
negrų ir stovėjo ten per ištisas 
valandas, tifeėdamies negalimo 
- kad gal dar bankas nebankru- 
lijo, kad gal dar atsidarys. Ban 
ko turtas visai mažas, bet re- 
ceiveris sako, kad galbūt gali
ma bus atgauti ir visus pinigus. 
Bankas yra privatinis.

Vėl viešas korimas.

Nežiūrint protestų, kurie kį- 
lo po pirmam viešam korimui, 
šerifas Peters paskelbė, kad jis 
ateinančių pėtnyčių viešai pa
kars Jack O’Brien, kuris užmu
šė policistą.

Visi kaliniai bus suvaryti j 
kameras, iš kurių matyties ko
rimas, kad “pamokinus” juos ir 
parodžius kas laukia ir juos, jei 
jie ir toliaus pildys tik prasižen
gimus.

Paleisiu 542 policistus.

Miesto tarybos finansų komi
sija mano paleisti iš darbo 1,- 
250 miesto darbininkų, kad tuo 
sumažinant išlaidas butų gali
ma pakelti algų likusiems 16,- 
800 darbininkų. Labiausių bu
siu paliesti policijos ir ugnia
gesių departamentai, nes nori
ma paleisti 542 policistus ir 300 
ugniagesių.

O Žmogue kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįinasi pasidaro papro- | 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioths. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir | 
visi kiti tą žino. C

Vyrai ir moteris kenčia I 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, I 
nes tą niežėjimu galima I 
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, | 
įvykstančių nou pleiskanų.UFFLE ® |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. Į

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
At Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: e Į

p, ad, RiCHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Yatk

Rusų Dainore Ponia Stranden

3W

.4/

Ji dainuos* Naujienų Koncerte.
Ponia STRANDEN yra viena iš mylimųjų Chicagos rusų 

dainininkių. Ji smagiai dainuoja linksmas rusiškas daineles 
ir džiaugsmu pripildo praščiokėlių rusų širdis. Mažai kas lie
tuvių ją tėra girdėjęs. Chicagos lietuviams ji pirmu syk dainuos 
Naujienų koncerte, vasario 22 d. West Side Au<Wtorium, Tay
lor ir-Ratine Avė.

Chicago pralaimėjo brangią 
kolekciją.

brangę, tai ir viskas turį brang
ti. x

Chicagos miestas negaus di
delės kolekcijos iš Amerikos 
istorijos, kurią saldainių išdir
bėjus Gunther butų palikęs mie 
stui, jei tasis butų išpildęs rei
kalaujamą sąlygą.

Ta kotlekciįa susidedanti iš 
apie 10,(MM) dalykų ir priešinių 
ir esanti verta miliono dol. Gun 
ther pasisiūlė ją dovanoti mie
stui, jei miestas pastatys tinka
mą namą. Bet miestas tokio 
namo nepastatė ir jis mirdamas 
paliko kolekciją savo vaikams.

Keturis apkaitino žmogžudystėj.

Grand jury vakar apkaltino 
gatvių valytojų unijos preziden
tą Carozzo, “Big Tini” Murphy, 
Vincenzo Cosmano ir James 
Vinci, kaipo nužudžiusius ar 
prisidėjusius a prie nužudimo 
Maurice Enright.

Hoyne sakosi reikalausias vi
siems keturiems mirties baus
mės.

Renka pinigus universitetui.

Šiandie prasidėjo kampanija, 
kad surinkus $13,000,000 North 
vvestern universitetui. Tos au
kos eis palaikymui paties uni
versiteto ir pakėlimui algų pro
fesoriams^ kurie gauna, palygi
nus su dabartiniu pragyvenimo 
brangumu, labai mažas algas.

Kiaušiniai pabrango.

Trokšta kartuvių.

kurisKiekvienas atgaleivis, 
tik nori pasižymėti, visuomet 
prie kiekvienos pirmos progos 
smerkia “raudonuosius.” Bet 
tūli jų nueina tiek toli, ir tai 
patįs įžymiausi, kad išduoda 
savo troškimą kraujo ir kartu
vių. Tuo jau pasižymėjo fe- 
deralis (teisėjas Landis. Dabar 
jį pasekė ir L. Jenks. Jis irgi 
nėra iš paprastųjų. Jis yra vai 
džios patarėjas ir, nacionalis 
prezidentas Amerikos Revoliu
cijos Sūnų. Užvakar jis kalbė
damas Current Events kliube 
pasakė, kad prieš visokius “ra u 
domiosios” reikia varyti ap
švietus darbą, o jeigu jų nega
lima butų tuo pertikrinti; tai 
juos deportuoti ar pakarti.

CHICAGOJ
busiu visą savaitę, Mio 20 iki 
26 šio mėnesio. Kas norės pa
sikalbėt apie geras farmas mu
sų gražioj apielinkė|je, lai atei
na imis Joną Bernotą, 663 West 
14th Pi, Chicago. Lauksiu per 
visą dieną: Suimtoj, Nedėlioj ir 
Panedelyj, 21, 22 ir 23 vasario; 
kitom dienom tik vakarais. 
Taipgi atvešiu daug Medaus, 
Sviesto, Sūrių nuo farmų.

Su pagarbia,
M. WALENČIUS,

Box 96, Hart, Mich.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER--CAM- FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panalkihimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir rcuniatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TE R — CAM — FO pas savp 
vaistininką.

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

tine adata, groja visokio padaryme 
__ - , rekordus, vartotai 

30 dienų.
/ Mes taipgi turi
■lir r mo tikros šikšnos
■ MiMHl1 svetinei eilę ir ki

limų.
Mes taipgi turime ke 

[TOJI | lėtą augštos klesos 
I llllM I phonografų, kuriuos hII mes parduosime už

nWl bile pasiūlytą kaina
įj • u| tai kad mes turi-

F me pratuštinti vietą
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME- 
APŽlURftTI. SI yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaas 
PRISĮUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGB 
3810 W. Harrison St. Chicago, Dl. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

linini* nuo 10 iH 4
........ ■ - - •... ■....

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kcdzi* 8903.

8514-16 W. 12th ST.
Art] St. Louh Are. ’ 

CHICAGO, ILL.

ko-.Kiaušiniai vėl pabrango 
liais centais ant tuzino.. Esą da 
bar per porą dienų buvo šalta, 
tad vištos nebededančios tiek 

kiaušinių, todėl jie ir turėjo pa
brangti.

Kalniečiai pabrango.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Kalniečių fabrikantai vėl 
brangino kalnierius ir nuo 
bar jie parsidavines po 30c vie

nas. Pabrangimo priežastis 
paprasta—esą darbininkai pa-.

pa- 
da-

Vyrišky Drapanų Bakenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt? 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.0(

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Piridte sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
to kainos.

Mes užlaikome taipgi pildą sande
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.
•Full dress, tuxedo, frock siutai, 

ir tt. $10.00 ir aukščiau.
Atdara kas vakaras iki 9 vai, vai. 

Nedaliomis iki 6 Vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10. vai. Vak.

S. GORDdV 
1419 $©. Halsted St.. OeiaM 

lattfril 1907

Ateinantį nedėldienf, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro lo

šimo repeticija bus seredoj, vasario 
18, 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
svetainėje (Engine Room). Visi lo
šėjai malonėkite būti paskirtu laiku.

— J. Gedraitis.

Brighton Park. — L. S. S» 17'4 kp. 
extra susirinkimas Įvyks seredoj, 
vasario 18 d., 7:30 vai. vakaro, A. 
Pociaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite lai> 
ku susirinkti, nes turim svarbių da
lykų aptarti. Nariai, kurie esate 
atsilikę šiuose metuose su mokesčiu, 
malonėkite ateit .ir užsimokėti.

— Valdyba.

PRANEŠIMAI
Chicago* Lietuvių Socialistų Vyrų 

Choro repeticija įvyks Ketverge, va
sario 19, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai bukite laiku, nes bus dalinami 
tikietai Naujienų vakarui, kurio prcę 
grame turėsime dalyvauti.

— Sekr. D. Miller.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
pusmetinis susirinkimas bus petny- 
čioj, vasario 20 d., Unijos salėj, 
1561 N. Robey st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Kurie negaunate laikraš
čio Darbo dėl išsikčliino i kitą vie
tų, ateikite ir permainykite saVo ad
resą pas nutarimų raštininką.

Nut. rašt. Frąnk Juozapaviče,
1547 N. Wood St.

Dramatiško Ratelio lošėjam*.
Marija Magdelictč, veikalo repetici
ja jvyks seredos vakare, 18 vasario, 
Meldaži© svetainėje, 7:30 v. v. Visi 
lošėjai turi laiku pribūti.

— Režisorius.
----------

Pirmyn mišraus chord rėpotlčl- 
ja jvyks seredoj vasario 18, Knygy
no svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi dai
nininkai prašomi susirinkti.

— Valdyba.

Paj ieškojimai
JI---------Įg, Ml.ĮIIIH l»RW

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIESKAU savo brolio Jono Pru 

šiliškio. Gyveno 7823 So. Emerald 
Avė.; 23 d. gruodžio išėjo j darbą ir 
daugiau negrįžo. Kas pirmas apie 
jj praneš gaus $25 dovanų.

A. PruŠinskaitė-Žolienė, 
4063 So. Maplewood Avė., Chicago.

PAJIESKAU doros merginos ar
ba našlės be vaikų, kuri myli dora 
šeimynišką gyvenimą, dėl apsivedė 
mo, nesenesnės kaip 35 metų. Aš 
esu 38 metų amžiaus. Geistina, kad 
mokėtų skaityti ir rašyti. Malonėki
te atsišaukti, o suteiksiu kiekvienai 
atsakymą.

J. S. S.
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIESKAU savo brolio Kazimie
ro Mackevičio, paeina iš Kauno gub. 
Ukmergės parapijos, žeroiių kaimo. 
Pirmiaus gyveno Calsos, Mass. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas mackevičia.
161 E. South St., Akron, Ohio.

PAJIESKAU savo tetos, Petronės 
Gudaičiutės; paeina iš Suvalkų rėd.. 
Vilkaviškio pav., Alvito vai.; 20 me
tų Amerikoje; pirma gyveno Pitts- 
Inirgh, Pa.; dabar nežinau kame. 
MalonėČiau su ja susirašinėti.

URŠULĖ BENDORAVIČAITĖ 
Box 43 Sanger, W. Va.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS 1 kambaHs garu 

šildomas, elektra ir telefonas. Neto
li Washington Park.

J. PETRAUSKAS,
416 E. 50th PI., Chicago, III. 

Tei. Drcxel 3370.

RA^TA-PAMESTA
Nedčlioj, 15 d. vasario, 8 Infantėj' 

Annory svetainėje, 3515 Forest Av. 
Juozas Saunorius pražudė auksinį 
savo laikrodėli. Jei kas radote, 
malonėkite jam pranešti. Ant la- 
ketuko buvo raidės J. ir S. Size lai
krodėlio 18, -Wholton. Kas praneš, 
gaus dovanų.

J. SAUNORIUS, 
2249 West 23 Place, Chicago, III.

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

’ REIKIA mergaites arba au- 
gusios moteries abelnam namų 
ruošos darbui. Nėra plovimo. 
Maža šeimyna, geras namas 
savas ka triburis ir vanos.
Joseph,

5706 Michigan Avė.
Englewood 6483

MERGAIČIŲ
. 16 metų ir senesnių.

Geros darbo sąlygos
Gera mokestis.

Kteipties
LOOSE W1LES BUSCUIT CO.
/ 37th St. ir Ashland Avė.

t Jlai&omis Siuvėjų

Mums reikia tujoj 
patyrusių finišerių ir 
arln hole bcisterių.
Taipgi mergaičių mokinties; 
gera mokestis laike 
moikinimosi. ♦

HART SCHAFFNER & MARX 
35 So. Markei St.
520 So. Wells St.
823 Sb. Tripp Avė.

- . „n ....

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

Merginų arba Moterų

Lengvam dirbtuves darbui.
Mokamos geriausios algos.
Puikios aplinkybės.
Nuolat darbas.

HILL BINDING COMPANY,
1056 W. Van Buren St. 7th floor

REIKIA merginų i švarią 
dirbtuvę. Gera mokestis j 

Atsišaukite ant 4-to augšto. 
PAUL G. NIEHOFF & COMPANY, 

232 E. Ohio St.

j, šviesią 
pradžiai.

CONGRESS MOTELIUI

Ištekėjusių moterų ir mergaičių 
kurios gali apleisti namus 
iš ryto arba po pietų, 
reikalingos darbui plovykloj.

KREIPTIES
Loundry Managcr

Congress ir Michigan Avės.

REIKIA

• Collar meikerių
Lining beištariu
Finisherių
Arm hole beisiterių
Hand Sleevc maikerių
Hiand Girls
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHSCHILD
and SITSON 

1733 Milyaukee Avė.

RUBSIUVYKLAI »
DARBININKIŲ

f Finišerių
Lapei padderių
Canvas Stitchcrių
Button Sefwerių
Edge bcisterių mašina
Sleeve meikerių ranka
Pocket meškerių
Comcr meikerių

Kreipties
ALFRED DECKER & COIIN 

Employment Dept.
S. W. Cor. Franklin ir 

Van Buren Sis.

REIKIA moterų valymui ir 
janiloriaus darbui moderniška
me budinkc. Trumpos valandos; 
nuolat darbas, dienomis ir gera 
mokestis.

D. R. F1SK & COMPANY 
225 N. Wabash Avė.

(Seka ant 8-to puslp.)

—



■ C h i c a g o, Scredn, Vasario 18, 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ

Lengvas dirbyklos darbas

angliškai kalbančioms mergaitėms 
ir moterims;

patyrusios ar nepatyrusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

Samdos ofisas atdaras:

Panedėlio, Seredos vakarais iki 8:30 
Taipgi Subatomis po pietų. ......

Kreipties:

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 
COMPANY,

Adams and Aberdeen Streets

REIKIA — mergaičių ar moterų 
sortavimui plunksnų; gera mokes
tis ir malonus darbas.
1833 So. Halsted St., Chicavo.

MERGINŲ IR MOTERŲ 

14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS

SĖDINTIS DARBAS

PALM BEACH REIKALAUJA 
Visokių operatorių, gerinu

sios algos.
KLING BROS.

2035 CHARLESTON ST.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DĄRBININKŲ
VYRŲ ir MOTimV' VYRŲ ir KlOTERŲ

ED. V. PRICE & COMPANY 
WHOLESALE (JUSTOM TAILORS

319 W. VAN BUREN ST. , ’
REIKIA — DARBININKŲ IR DARBININKIŲ
VYRŲ — (ABELNAM DARBUI)

Pirmos klesos Pocket meikerių ♦ /
Lining beisterių
Off presserių prie augštos rųšies drapanų.

MOTERŲ ~ (ABELNAM DARBUI).
Pocket presserių
Pocket setterių
Tackerių
Tapė sewerių
Button hole sewerių
Rankovių siuvėjų prie augštos rųšies veisčių 
Stitcherių
Pocket meikerių ir Seamerių prie augštos 

• rųšies rūbų.
Geriausia mokestis, gera ir teisinga priežiūra;
Siuvykloj gera ventiliacija; pakankamai šviesos. z 
Geriausios sanitarijos sąlygos.
Gerai aprūpintas departamentas gydymo ir 
pagelbos priežiūroje registruotų ir patyrusių 
slaugių.
Puiki valgyklą, kame švarus ir grynas maistas 
teikiama lėšos kainomis.

“TIKRAI GERA VIETA DARBUI”.
ED. V. PRICE & COMPANY 

319 W. VAN BUREN STREET 
SAMDOS OFISAS ATDARAS: 

8:30 iki 12:30
• 1:00 iki 4:30

/

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ
VYRŲ

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

Reikalauja darbininkų ' , 
PRIE LATHE HAND SCREW 
MACHINE OPERATORIŲ. 
BENCH MECHANIKŲ PRIE 
PIELYčIOS LABAI GERAM 
DARBUI.
TOOL MEIKERIŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ĮVAIRIEMS DARBAMS 
DARBININKŲ.

PARSIDUODA (Shoe Shop) ar
ba čeverykų taisymo šnpa, su nau
jausiomis ir mandriausiomis elekt- 
rikos įrengtomis mašinomis. Biz
nis yra išdirbtas per 9 metus. Ran
dasi geriausioje vietoje, kas yra vi
same mieste. Apgyventa lietuvių, 
paliokų ir taipgi kitų visų tautų. 
Darau biznio per savaitę nuo $125 
iki $150. Pardavimo priežastis li
ga. Taigi gera yra proga padary
ti greitu laiku pinigų ir būti pats 
bosu. Parsiduoda už priėmimą kai
ną. Taigi norėdami žinoti apie pla
tesnes žinias, malonėsite kreiptis 
per laišką ar ypatiškai nurodytų ant
rašu:

PARDAVIMUI: 2815 W. 38tfi St. 
nnkrova ir 6 kambariai užpakaly

je, ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindis. InmokCti tik $500.00, 
Kaina $2500. Rendos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje.

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas 0—41 kambarių; vanos, 
preiangial; ąžuolo papuošiami; aug- 
štas basementas; $2000 įmokėti. Kai
na $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM, 
,3517 Archer Avė.

J. KUKULIS,
314 Main St., Kenosha, Wis.

Patyrimas nereikaiingas

GEROS ALGOS PRADŽIAI

MERGINŲ PEIKIA
LENGVAM DIRBTUVES DARBUI.

GEROS DABBO SĄLYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO.

419 W. Erie Street.
su bonusais nuolatinėms 

darbininkėms

PASTOVUS DARBAS

ir su didele ateiČia

REIKIA MERGAIČIŲ DIRBYK- 
LOS DARBUI. $15.00 savaitei ir dau
giau. Geros darbo sąlygos. Trumpos 
valandos. Gražios aplinkybės.

K. C. BAKING POWI)ER CO. 
16th ir Canal Street.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

REIKIA
DARBININKŲ

j galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

VISA AR DALI LAIKO

Nėra št ūkinio darbo.

Netoli nuo elevatorio, gatve- 
karib ir C. A N. W. (Austin 
Station)

Ateik tiesiai darban.

REIKIA mergaičių taisymui kny
gų. Patyrusios. Taipgi mergaičių 
14 metų ir senesnių mokinimuisi. 
Geriausia mokestis.

C. O. 0WEN & CO. 
1066 W. Van Buren St. 3rd floor.

MEYERCORD COMPANY,

5339 W. Lake St., 
Klausk Mr. Smith.

OPERATORIŲ prie 
varomų Singerio siuvimo 
nų sinti drapanas.

STALL & DEAN MFG. 
855 Elston Avenue.
(arti Milkaukee Avė.)

spėka 
maši-

CO.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

t

KREIPTIES: 
EMPLOYMENT OFFICE" 

311 W. Austin Avenue.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroj vietoj; puiki proga Iie-» 
tuviui. Apgyventa visbkių tautų. 
Biznis išdirbtas gerai. Parduosiu 

viską sykiu arba dalimis.
J. NAUDŽIŪNAS, 

4064 So. Artesian Avė., Chicago.
Tel. McKinley 1694

$800 ANGELUS GROJIKUS, Ma- 
hon. Puikio sudėjimo, 60 rekordų ir 
staliukas, $325. $700 Regina groji- 
lis $275. Jei norima, ant išmokėjimų. 
Oak*Grojiklis su Gulbransen grojik- 
lio veikimu, gerame stovyje, bus 
parduotas už $335. CARL ANDER- 
SON 36 So. State St., Room 221, 
North American Bld.. Central 202.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA mergaičių darbui assem- 
bling ir prie pressų. Gal uždirbti 
nuo $15 iki $28 savaitėje uždavu. 
Patyrimas nereikalingas.

AMERICAN FLYER MFG. CO., 
2219 So. Halsted St.

PORTERIŲ
Trumpos valandos 
gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO..
225 N. Wabash Avė.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

REIKIA — mergaičių lengviam pa 
karimo darbui kavos dirbykloje). 
Kreipties

W. F. QUINBY COFFEE CO.
42 E. Kinzie St., Chicago, III.

Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO., 
225 N. Wabash Avė.

REIKALINGA moteriškė prie na
mų darbo; jauna arba sena; darbas 
lengvas; mokestis gera.

K. MICHALOVVSKI, 
3303 So. Morgan St., Chicago.

Moterų ir Jaunų Mergaičių
virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbyklos darbui. $16 savaitei 
pradžiai; patyrimas nereikalingas.

Kreipties tuoj:
OLSON RUG COMPANY

1508 West Monroe St.,

REIKIA DARBININKŲ 
vyrųuTmoterų

PROGA JAUNAM VAIKINUI^ 
(ne prošal! ir merginai)

Spausdinimo amatas yra vienas 
prakilniausiųjų amatų. Su laiku jis 

darosi vis pelningesnis. Jaunam 
vaikinui, pabaigusiam pradinę mo
kyklą, yra labai verta pradėti mo
kinties šito amato. Dabar yra pro
ga Naujienų spastuuvėje. Alga mo
kama dar besimokinant, ir po kelių 
mėnesių, jau kiek pramokus, duo
dama visai atsakanti alga.

Daugelis spaustuvės darbų taip jau 
tinka ir merginoms, nors iki šiol 
merginų nedaug tedirbo spaustuvė
se. Ištikrųjų, kaikurie spaudos dar
bai merginoms gal geriaus tinka 
negu vaikinams* Spaustuvėse, kaipo 
zecerės, merginos galėtų daugiaus 
uždirbti negu kur kitur. Pabaigu
sios pradinę mokyklą merginos ga
lėtų pasinaudoti proga — išmokti 
zccerystės.

Kreipkitės tuojaus i Naujienų 
spaustuvę.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Jeigu e.si vyras su šeimyna ir 
rėtumei vasaros metą praleisti 
ūkės su gera mokesčiu — $30.00 už 
akrą; duodama dykai butas, daržas 
ir visas kelionės išlaidas. Kreipties. 
1954 Larrabee St. 9 v. ryto.

1922 W. Chicago Avė. 11 v. ryto.
1131 W. Chicago Avė. 2 v. p.p.

Nedėlioję vasario 22 d. o utarninko 
vakare vasario 24 d. 7 vai. vakare 
kreipties prie 1848 Thomas St.

South Sidėje kreipties prie 620 
Bunker St. nedėlioję vasario 22 d. 
visą dieną 1114 W. 18th St. Suba- 
tos vakare vasario 21 d. ir nedė
lioję visą dieną; vasario 22 d. ir prie 
469 Vernon Ave^

East Chicago kiekvienu laikių«r- 
ba rašyti. '

HOWARD WILLIAMS, 
327 So. Lincoln St. Chicago, UI.

MICHIGAN SUGAR CO.
. SAGINAVV, MICH..

no- 
ant

REIKIA DARBININKŲ

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St. 

near 12th* Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA

26 darbininkių 
j švarią dirbtuvę. 
Gera alga; 
Nuolat darbas 
ir sanitariškos darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA COTTA
W. 16th St. ir So. 52nd Avė, Cicero.

RUBSIUVYKL^I 
DARBININKŲ 

. Second beisterių
Top lollar beisterių
Pocket meikerių
Shoulder ir under Collar 

beisterių
Front Shaperių 
Off presserių.

A * Canvas beisterių
Kreipties

ALFRED DECKER & COHN 
Employment Dept.

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

REIKIA mergaičių ir moterų be 
patyrimo mokinties sortuoti vilno
nius skudurus. Algos $15.00 savaitėj, 
malonios sąlygos. Gera proga dau
giau uždirbti. Kreipties.

B. COHN and SONS 
1100-1118 W. 22nd St., Chicago.

Moteris pardavėja —
Skrybėlių sąkrovoje; gera 
kestis; visam metui darbas; 
malonios darbo sąlygos 

GOLDBėRG.
4720 So. Ashland Avė.

Blvd. 8123

mo-

VYRŲ

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Reikia tuojaus
First beisterių
Second beisterių
Lining meikerių
Siuvėjų
Jbinerių
Flap ir Patch meikerių 
Shaperių

HART SCHAFFNEF} & MARX 
2303 W. St. Paul Avė., 

ir
35 So. Marke* St.

REIKIA
DARBININKŲ ’ 

į plating departamentų 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA darbininkų* darbams 
foundrėje pas Bollinger Andrews 
Construction Co. Verona, Pa. (arti 
Pittsburgh) Philip Kapozenski fore- 
manas. Frankstown Avenue Street- 
karis iš Pittsburgho iki Wilkinsburg, 
tenai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernona; arba gelžkeliu nuo East 
Liberty, arba Pittsburgh.

REIKIA Janftorės darbui 
ofisų budinke.

Kreipties
427 So. La Šalie St.

REIKIA tuojaus rūbų pardavėjo. 
Jauno vyro, kuris turėjo rūbų krau
tuvėje patyrimą ir kuris kalba lietu
viškai ir angliškai, gera vieta.

Atsišaukit.
KLEE BROS. & CO.

1200 Milwaukee Avė., Chicago.

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbininkų ir 
molderių.
•Gera alga.

AMALGAMATED METAL 
Co. — 2554 W. Fillmore St.

'REIKIA operatorių prie spėka 
varomų siuvamųjų mašinų. Gera 

mokestis: nuolat darbas ištisą metą. 
VOGUE DRESS CO.

1058 W. 51 st St., Chicago. 
, Phone Boulevard 1050.

REIKIA pardavėju, kurie gali kalbė 
ti lietuviškai, lenkiškai ir angliškai,

i pardavinėti nesvaiginančius gėrimus.

Chicago.
LEVINE,

3559 W. 12th St.,

Vyrų, darbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrqje 
prie Hegewisch; vyrai būtent 
patyrę darymui' moulding ir 
core, bet yra gera proga k 
vyrams nepatyrusicms išmokti 
foundres darbus

PARSIDUODA avalynės taisymo 
dirbykla su visais įrankiais. Gera 
vieta. Renda pigi. Lietuvių ir lenkų 
apgyventa vieta. Panašios dirbyklos 
nėra penkiuose blockuose. Savinin
kas yra pavargęs ir nori parduoti. 
Kreipties nuo 6 iki 9 vakarais ant
rašu :

W. R.
931 W. 35th PI.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.

3125 Wallace St., mūrinis cottage;
elektra; vana................... $2700.

3543 Union Avė., 2 flatų, 5—6 
kambarių, kaina .. $2500.

3528 Lowe Avė., 6 kambarių, mau
dynė, kaina ............. $2000.

3250 Canal St., 6 kambarių Cottage, 
kaina ................... $1600.

602 W. 25th Place, G kambarių mū
rinis, kaina ......... $2700.

604 W. 25th Place, frame, 2 flatų, 
kaina ................... $3200.

2853 Union Avė., 2 fintai po 4 kam
barius, toiletai, kaina .. $2000

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
kaina .................... $1050.

4006 Archer Avė., tuščias lotas, 
kaina ............ ...... $1000.

Moderniškas, mūrinis, 2 flatų ant
Union Avė, kaina .... $6500.

Moderniškas, mūrinis, 3 flatų po 6 
kambarius, kaina .. $8200.

Pasimatykit su Mr. FEENEY, 
603 W. 31 th Street.

Chicago, III.

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

136th St. ir Brandlon Avė., 
Hegewisch, Chicago, 111.

PARDAVIMUI grosernė ir salio
mis. Viską sykiu, arba atskirai — 
dalimis. Biznis išdirbtas gerai. At
sišaukite t (tojaus.

JONAS ZUBAVIČIA,
32 St. Chcago, III.
ant kampo Normai Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ir 2 kambarių butelis ir 4 lotai; vi
sa tai vienoj vietoj ir tvora ap
tverta prie Archer Avė. ir 66 Avė. 

JOHN MELICHERCIK
5557 So. Natoma Avė., Chicago.

501

RAKANDAI Pardavimiufl

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir sphu- 
dėjų. 70c Iki 80c i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 j 
dieną. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos,davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.
. Residence:

1922 So. Kcdzie Avė.

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

GEO. BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Ųhicago, III.

REIKIA
• Opera torių ' 

Off presserių 
Collar meikerių 
Kreipties

FUCHS ROTHSCHILD
and SITRON 

1733 Mikvaukee Avė.

VAIKŲ
apie 16 ir 20 metų 
amžiaus abdnam dirbyklos 
darbui; gera mokestis 
STALL & DEAN MFG. CO.

855 Elston Avė.
Arti Milwaukee Avė.

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
ko

6222 Harper Avė.
3 fl. iš užpakalio.

TIKTAI SI MENESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

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

714 W. 30th Street

NAMAI-žEMfi

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotų arba mažų ūkę

$275
$425
$550

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos 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. Kasnlcka, Vedėjas 

un N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake S t., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną Šių ūkių
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
(maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ūkės ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

REIKIA 1 patyrusio sheannan Sųa.vvvo.
$38.00 i savaitę. 10 darbininkų — ir kraustykis* i ją pavasary].
$5.00 * " *i dieną į serap geležies yardą. 

COHN IRON STEEL CO., 
2034 Southport Avė.

REIKIA Jani toriu us darbui 
ofisų budinke.

Kreipties
427 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldžių gėrimų 

krautuvė, labai geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per daugel metų. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos. 
Galima matyti savininką iš ryto ir 
vakare.

ANTANAS ZUKAITIS, 
1905 Canalport Avė., Chicago.

Ui.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Saite 611. 74 W. Washington Street.

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

REIKIA vyrų mokinties barberys- 
tės amato arba dirbti vakarais; dide
lė alga i keletą savaičių. Buk nepri- 
gulmingas. Barbenai uždirba gerus 
pinigus. Nesi vėluok. Reikalauk ka
talogo. ,

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Street.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 

Avė?, Krautuvė ir 2 flatai. Renda 
 $74 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- 

I kitę
PARSIDUODA Storas visokių smul 6601 So. Hermitage Avė. Chicago. 

kių daiktų, kurie yrą visiems reika------------------------- --------«--------------
lingi kas dieną ir visokių minkštų1 PARSIDUODA du mediniai na- 
gėrimų. Biznis išdirbtas per daugel mat ir užpakalyj yra garadžius dėl 
metų eina gerai. Vieta apgyventa vi- 6 automobilių; vienas namas y® 
šokių tautų. Priežastis pardavimo — dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento] 
savininkas eina 1 kitą bizni. Jieškan- vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne- 
tjs geros progos, malonėkite ateiti. si. Parduoda už $4000. 
1916 S. Canalport Avė., Chicago, m.' V. D.

S. W. 4312-14 So. Wood St.,

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Chicago.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, plr- 
klybos teisių, Suv, Valst. Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys «

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
3106 80. HALSTED ST., CHICAGO

i ■ I ■ ■


