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Latvija veda slaptas 
tarybas su Rusija

Revoliucionieriai užėmė 
Vladivostoką

Bolševikai vėl kalba apie taiką
Rusija užmokės Estonijai 15,000,000 

rublių auksu
LATVIJA VEDA SLAPTAS 

TAIKOS TARYBAS SU 
SOVIETŲ RUSIJA.

Rusiją kankina utelės ir jai 
labai reikalingas muilas.

True translatlon filed with the post- 
mastei- at Chicago, III. Feb. 4, 1920 
as req»ijred by the rcl of Oct. C, 1917
REVOLIUCIONIERIAI UŽĖMĖ 

VLADIVOSTOKĄ.

DORPATAS, vas. 1. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Thomas SteAvarb JRyan).— 
Kuomet baltoji armija ir jos 
generolai šiuos frontuose tapo

Priešinasi svetimos šalies 
intervencijai. Mieste tvarku.

tuojaus sugrąžins belaisvius. 
Rusija užmokės Estonijai 15,- 
000,000 rublių auksu. Nebus 
jokių muitų ir nebus imama už 
persiuntimą abiejų šalių tavo- 
ru.

Estonijai duota teisė pablida- 
vo’lii geležinkelį iš Estonijos į 
Maskvą ir leidimas nupirkti 
2,500,0(10 akrų miškų.

Sovietų valdžiai suteikiama 
teisė imli elektrą iš Narevu 
upės vandenpuolių.

True translatlon filed with the post 
jnaster at Chicago, III. Feb. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai ir 
taika

BOLŠEVIKAI VĖL KALBA 
APIE TAIKĄ.

Kooperacijos visko neatliks.
Paryžiuje padarytoji sutartis 

tarp vyriausios taikos konferen
cijos tarybos ir atstovų Rusijos 
kooperacijų centralinės unijos, 
kaip tvirtina Litvinov, paliečia 
tik dalį Rusijos užrubežinės 
pirklybos. kadangi tokie daly- 

’kai, kaip gck*žinkelių medega ir 
mašinos yra už sferų koopera- 
tyvių draugijų veikimo.

GELEŽINKELIEČIAI TARIASI 
SU VALDŽIA.

6 ŽMONĖS NUTROŠKO GASU.

NEWARK, vas. 3. šeši žmo
nės nu troško nuo gaso viename 
kambaryje mažo vielos viešbu
čio. Viešbučio savininkas areš
tuotas.

Siūlo taiką Lenkijai ir talkinin
kams. Sutinka paleisti armijas, 
bet reikalauja gvarantijų prieš 

užpuolimą.

17 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
TRAUKINIO UPĖJE.

lės pasilieka svarbiausiais prie 
šais sovietų Rusij 
mos po visą šaljį 
karštligę ir typl»ų.( 

Vienatinis ginklas 
ma pavartoti prieš 
muilas ir jį reikia atvežti iš 
rnbežio. Mainymas skalbidių 
mažai pagelbsti, jei nėra muilo 
nuplauti kūną ir išplauti drabu
žius. Visoj Rusijoj vientiniu 
muilu yra bevertė imitacija, pa
daryta iš molio, kuri neišvalo 
nė kūno, nė drabužių.

Mokėtų didžiausią kainą. •
Pirmuoju šauksmu į pasaulį, 

kada tikrai blokada bus nuim
ta, bus, kad Rusijai reikia mui
lo. Bolševikai mokės didžiau
sią kainą už muilą ir išmainys 
grūdus, kad gavus kreditų nu
pirkti muilo. Valstiečiai suteiks 
kreiktus sovietams, aprūpinda
mi maistu, jei bus duotas pri
žadas greitai padaryti taiką ir 
kad blokada bus nuimta.

Valstiečiai laiko viršyslę sa
vo rankose ir tas gali pasirody
ti ryto, kada bus pasirašyta mū
šių paliauba.

Kas vadovauja bolševikais.
Čia patirta,1 kad komanduolo- 

ju centralinės grupės sovietų 
armijų, kurios sutriuškino Kol- 
čako frontą, yra gen. Evert.

Gen. Brusilov yra nariu tech
niškos tarybos Maskvoje, kuri 
yra kaipir generaliu štabu.

Geležinkelis tarp Revelio ir 
Petrogrado yra pertrauktas, kas 
uždaro Estonijos rubežių ir bė
giai nebus sujungti kol nebus 
taika ratifikuota. Taigi pasa- 
žieriai ir ta vora i toje geležinke
lio pertraukoje turi būti gabe
nami roigėmis.

Latvija veda tarybas.
.Didelė viltis išreiškiama, kad 

greit įvyks taika tarp Latvijos 
ir Rusijos, kuri atidarys pii^kly- 
bą per Liepojų. Abejojama, ar 
bolševikai bandys atsiimti Di- 
naburką (Dvinską) iš lenkų, 
kadangi jie tikisi, kad tas mie
stas bus priskirtas prie Latvi
jos. Visos Latvijos ir Rusijos 
tarybos yra slaptos ir kas bus 
padaryta su tais uostais, vis dar 
nežinoma.

skleisda- 
ilakuoloją

ko "llili-
uteles yraY z-

WASHINGTQN, vas. 3.—Maj. 
gen. Graves, koma nduo toj as 
Amerikos spėkų Siberijoje pra
neša karės departamentui, kad 
revoliucionieriai įėjo į Vladivos
toką ir dabar kontroliuoja mie
stą.’ Pranešimas yra datuotas 
sausio ^1 d. ir sako, kad mieste 
tvarku ir talkininku kareiviai 
patruliuoja gatves, kad nedalei- 
dus sumišimų.

Generolas sako, kad revoliu
cionierių platforma stovi prieš 
svetimų valstybių maišymąsi į 
šalies reikalus.

Nekliudys amerikiečių išva
žiavimui. •

Paskelbdamas gen. Graves 
pranešimą, sekretorius Baker 
pasakė, kad revoliucionieriai ne
kliudys išvažiavimui Amerikos 
kareivių, kurie jau pereitą mė
nesį pradėjo apleidinėti miestą. 
Sekretorius pridūrė, kad Ame
rikos armijos sandeliai nėra di
deli, bet yra daug armijos me- 
degos Vladivostoke, kuri buvo 
parduota Rusijos kooperaty- 
vėms draugijoms.

Frue IranSlntion filed with the post* 
niaster at Chicago, III. Feb. 4, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI EINA PRIEKYN.

Paėmė Nikolajev ir artinasi 
prie Odessos.

LONDONAS, vas. 3.—Angli
jos karės ofiso ofieialis prane
šimas iš Odessos, datuotas vas. 
2 d. sako, kad bolševikai pa
ėmė Nikolajev ir dabar eina 

ant Otčakov. Yra labai abejoti
na, ar Odessa galės atsilaikyti.

(Ukrainiečiai paskelbė sausio 
30 d., kad jie paėmė Odessa. Te
čiaus Anglijos valdininkai abe
jojo apie tos žinios teisingumą).

rru»» tmnslnflnn filed witb the post- 
inaster at, Chicago, III. Feb. 4, 1920 
is require<l bj i h e, act of Oct. 6,1917

RUSIJOS IR ESTONIJOS 
TAIKOS SUTARTIES 

SĄLYGOS.

Rusija užmokės Estonijai 
15,000.000 rublių auksu ir 

pripažins jos nepriklausomybę.

SHREVEPORT, La., vas. 3.— 
Natchez-Monroe pasažierinis 
traukinis ties Clayton nušoko 
nuo bėgių ir nusirito upėn. 15 
negrų pasažierių ir pečkuris su 
ekspresmanu prapuolė ir turbūt 
yra žuvę.

4 ŽMONĖS NUSINUODIJO.

Išgėrė veidui plauti vandens 
vieton degtinės.

Ke-FREEPORT, III., vas. 3 
turi jauni žmonės pasimirė ir 
du arti mirliięs, 15 kitų sunkiai 
serga nuo užsinuodijimo. Jie iš
gėrė gantą iš barzdaskutiklos 
veidui plauti vandenį, kuriame, 
manoma, buvo medžio alkoho
lio, Tai vis girtuokliavimo pa
sekmės.

Kratos ir areštai
DU NEW YORKIEČIAI 

AREŠTUOTI.

NEW YORK, vas. 3.—Osikar 
Tivcrovski, kurį 'nesenai palei
sta nuo Eitis salos, užstačius ten 
$5,000 kauciją ir James Love- 
stone, abu nariai nacionalio pil
domojo komiteto Komunistų 
partijos, tapo areštuoti šiandie, 
reikalaujant valstijos prokuro
rui Hoyne iš Chicago, kur jie 
yra apkaltinti bandyme' nuver
sti valdžią.

ROSE PASTOR STOKES 
AREŠTUOTA.

NEW YORK, vas. 3.—Rose 
?astor Stokos, kuri yra apkal
tinta Chicagoje, kartu su kitais 
{omunislų partijos nariais, šia-n 
die tapo areštuota tuoj kaip tik 
jabaigė liudyti kito komunisto, 
lenjamin Gitlo»w byloje. Ją areš 

t nota reikalaujant Cook pavie- 
valstijos prokurorui Hoyne.o

21 ŽMOGUS ŽUVO ANT 
LAIVO.

BALT1MORE, Md., vas. 3.— 
čia atvežta 14 žmonių, kuriuos 

išgelbėta nuo laivo Mielero, ku
ris sausio 26 d. paskendo Flo
ridos pakraščiuose. 21 žmogus 
>rapu61ęs ir turbūt yra žuvo.

Egyptiečiai persergsti 
Clemenceau.

GENEVA, vas. 3.—Egypto

Naujas žemės drebėjimas.
CHICAGO.—Chioėgo univer

siteto seismografai vakar ryte 
vėl užrekordavo nąują žemės 
drebėjimą, bet jis buvo gana 
silpnas. Kur ištiko Žemės dre
bėjimas nuspręsti negalima.

REVELIS, vas. 3.—Rusijos ir
Estonijos taikos sutarties parė- nacionalistų vadovas Dr. Abdul 
do pilną pripažinimą Estonijos Said pasiuntė telegramą ex-pre- 
nepriklausomybės. Sovietų vai- mierui Clemenceau, kad jis ver- 
džia atsižada visos viršenybės 
ant Estonijos ir jei Estonijos 
neutralitetas butų pripažintas 
internacionaliai, sovietų valdžia
dalyvaus palaikyme to neutra- kad jis sutiko atiduoti Egyptą 
liteto.

Abi pusės atsižada nuo reika
lavimo atlyginimo karės išlaidų, iš Marseilles į Aleksandriją, 
Sutartis parėdo, kad abi pusės Egypte.

čia u nevažiuotų Egyptan, arba 
ten visai trumpai butų, nes ten 
gręs pavojus gyvasčiai. Egyp- 
tiečiai nepatenkinti Clemenceau,

Anglijai.
šiandie Clemenceau išplaukė:

COPENHAGEN. vas. 3.—Bol
ševikų atstovas Litvinov pasakė 

, vakar, kad sovięlų valdžia sutin
ka demobilizuoties tuojaus kaip 
tik bus pasirašyta taika su ka
riaujančiomis šalimis ir jei bus 
duotos gvarantijos, kad Rusijai 
negręs ūmi ataka ir kad talki
ninkai susilaikys nuo visokios 
intervencijos.

Rusija atiduoda lenkams 1 
Baltgudiją.

Tekstas sovietų vaklžios lai
kos pasiūlymo Lenkijai prižada, 
kad raudonosios armijos neper
eis linijos dabartinio fronto 
Baltgudijojei fokius 
žadus duoda į ir vardu 
Ukrainos ^ul/lžios.

LUvinov paklaustas
nias, jog stiprios Rusijos spėkos 
yra sutraukiamos prie Lenkijos 
ir Rumunijos rubežių, pasakė, 
kad Rusija, suprantama, grie
biasi atsargumo priemonių, bet 
jos dideliu troškiniu yra pada
ryti taiką ir demobilizuoti savo 
armijas ramiam veikimui.

WASHINGTON, 
šiandie geležinkelių darbininkų 
atstovai per 7 valandas laike 
konferenciją su generaliu gele
žinkelių direktorium Hincs, bet 
kaip tūlų kalbama, toje konfe
rencijoje nieko neatsiekta.

Ryto konferencija irgi bus 
tęstama. Darbininkai reikalau
ja pakėlimo algos. Geležinke
liai bus sugrąžinti privatinei) 
nuosavybėn kovo 1 d. ir valdžia 
todėl nenori pakelti algos 2,000,- 
000 darbiniirkų ir grieščiausiai 
atsisako užtikrinti pakėlimą al
gos po kovo 1 d.

vas.

True trnnslntlon filed wifh the posl- 
master at Chicago, III. Feb. 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai - 
reikalaus 

kronprinco

pat pri
taikinės

apie ži

Kaukazas irgi nori taikos su 
bolševikais.

BAKU, sausio 5 (suvėlinta). 
— Žinios m uzul maniškam e pa
saulyje, kad maža Azerbaijan 
respublika norėtų susivienijimo 
su Rusijos sovietų valdžia prieš 
talkininkų valstybes, yra užgin- 
čijimos tos respublikos premie- 
ro Nusibok Ousubbekov. Jis pa
vadino tokius gandus, kaipo 
“palaidą kalbą” ir pasakė, kad 
vienatiniu siekiniu Azerbaijano 
žmonių yra fuika.

Premieras gyvena marmuro 
palociuje, priklausančiame Gad lę. Ypač nupuolė Anglijos, 
ji Feina, vienam iš miesto mi- ! Francijos ir Italijos pinigai.

Taipjau puolė ir .Amerikos 
moderniškas miestas firmų akcijos (serai), ypač tų, 

kurios pardavinėja l>ovelną ir 
maistą.

Kodėl viskas taip urnai pra
dėjo pulti, nežinoma. Birža yra 
arti panikos.

Baku, 
pakraštyje Kaspijaus jurų, yra 
beveik apsuptas aliejaus svirti
mis, kubilais ir valytojais. Per 
daugelį dienų korespondentas 
važiavo per Mažąją Aziją ir Ar
mėniją, kad pasiekus Baku. Vi
sur pietuose nuo Kaukazo žo
dis “totorius” buvo vartojamas 
kaipo reiškiantis žiaurumą ir 
laukinumą, bet kada korespon
dento automobilius. įvažiavo į 
Azerbaijaną, jį visur pasitiko 
malonus ir mandagus kareiviai, 
ant kurių postų plevėsavo bal
ta, raudona ir žalia naujos res
publikos vėliava.

‘‘Mes, kaip ir talkininkai lik 
trokštame pamatyti civilizacijos 
triumfą,” kalbėjo premjeras. 
“Azerbaijan, Dagestano ir Gru
zijos respublikos griešta stovi 

nedelto,

BIRŽOJE PINIGAI IR AKCIJOS 
PUOLA.

NEW YORK, vas. 3.—(šiandie 
biržoje nepaprastai pradėjo pul
ti svetimų šalių pinigai, ir jie 
nupuolę taip žemai, kaip dar 
niekad pirmiau nebuvo nupuo- 

Ypač nupuolė Anglijos,

35,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA.

HONOLULU, T. H., vas. 2 — 
24,000 japonų ir 11,000 filipi
niečių cukraus plantacijų dar
bininkų streikuoja ant Ha^vaii 
salų. Jie apvalė plantacijas ir 
atliko visus reikalinguosius dar
bus ir tik tada sustreikavo. Plan 
lacijų savininkai yra pasirengę 
sulaužyti streiką, o darbininkai

Socialistą byla

Bolševikų taikos pasiūlymas 
Lenkijai.

VARSA VA, sausio 31.—Pasak 
gauto nepilno teksto iš Kroku
vos, vėliausias bolševikų taikos
pasiutlymas Lenkijai tikrina, kad prieš gen. Denikiną 
sovietų valdžia neturi sutarčių kad jos pritaria bolševizmui, bet 
su Vokietija ar kitomis šalimis kad mes norime apsaugoti musų 

' * * ...... ” ’ ' r nepriklausomybę, kaipo laisvos
valstybės, nuo senosios Rusijos socialistų byla tebesitęsia ir vaf- 
valdžios. «**

“Mes kovojame vien už išlau
kinę ir vidurinę taiką ir tvarką, 
kad mes galėtumėm dirbti ir ge 
rai gyventi. Mes norime tvar
kos Rusijoje, kad galėtumėm 
ten. parduoti aliejų, bet mes ne
norime ten tokios tvarkos, kuri 
vėl bandytų mumis užvaldyti. 
Mes turime didelę viltį, kad ci
vilizuotos šalįs pagelbės sudary
ti naują Rusiją jos tinkamuose 
rubežiuose.”

apie bendrą politiką linkui Len
kijos.

Tekstas sovietų pasiūlymo sa
ko:

“Principai sovietų internacio- 
nalės politikos pašalina galimy
bę tokių susitarimų.” Jis pri
duria, kad nėra tokių teritoria- 
liti ir ekonominių klausimų, ku
rių negalima išrišti susitarimu 
ar koncesijomis, kaip buvo su 
Estonija. \

Apie Lenkijos priklausomy
bę nuo talkininkų nota sako: 
“Sovietai žino, kad Churchill ir 
Clemenceau koalicijos agentai 
bandė priversti Lenkiją kariau
ti fatalę karę.“ Ir priduria, kad 
sovietų politika nepriguli nuo, 
politinių ar karinių išrokavimų, 
bet kad ji yra paremta ant vie
natinio principo tautinio apsi
sprendimo.

Nota užreiškia, kad jei Len
kija sutiks tarties apie taiką, 1 
bolševikai neves karinių opera
cijų į vakarus nuo linijos per 
Drissą, Polock, Borisov ir Ptič, 
taipjau Ukrainos fronte.

True translatlon filecl with the post 
/mastei- at Chicago, 111. Feb. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
D’ANNUNZIO UŽGRIEBĖ DU 

LAIVUS.

TRIESTE, vas. 3.^Gabriele 
ITAnnunzio, italų insurgentų 
vadovas Fiume, užgriebė torpe
dinį laivą Orsini ir pagelbinį 
laivą Citta di Roma, plaukusius 
iš Ancona į Pola.su amunicija 
ir maistu su Italijos laivyno 
spėkų. Laivai nugabenti vakar 
į Fiume.

ALBANY, N. Y., vas. 3.—Pa
šalintųjų iš legislaturos j>enkių

ŽYMIAUSIEJI VOKIETIJOS 
GENEROLAI KALTINAMŲJŲ’ 

SĄRAŠE.

Talkininkai kalbasi apie blo
kadą prieš Holandiją, jei toji 

neišduos kaizerio.

PARYŽ1US, vas. 3.—Pirmoj 
vietoj sąraše talkininkų apkal
tintųjų už karės nusidėjimus vo
kiečių, kurių išdavinio bus rei
kalaujama, stovi buvusis kron- 
princas Friedrich Wilhelm irke 
lėtas kitu sūnų buvusio Vokieti
jos kaizerio. Tas sąrašas bus 
įteiktas Vokietijos atstovui ba
ronui Kurt von Lersner šiandie 
po piet.

Taip kitų sąraše yra Dr. Theo- 
bald von Bethmann-Holhveg, 
buvęs Vokietijos kancleris, fieid 
maršhlas von Hindenburg, gen. 
Erich Ludendorff, fieid marša
las von. Mackensen, Bavarijos 
kronprincas Rupprecht, Wuer- 
t (embargo kunigaikštis ir dau
gelis kitų princų ir aug.štų 
cierių.

ofi-

8(X)
vardų ir yra padalintas į 8 da
lis. Pirma dalis yra sąrašas vi
sų apkaltintųjų. Likusios dalįs 
paduoda vardus, rangas ir kal
tinimus^ kuriuos pridavė An-

Reikalas taikos.
LONDONAS, vas. 2.—Taika 

tarp sovietų Rusijos ir talkinin
kų šalių yra būtinai reikalinga 
atnaujinimui pirklybinių ryšių. 
Taip, pasak Reuterio žinios iš 
Copenhageno, pasakė bolševikų 
atstovas Litvinov Anglijos dele-; 
galui James O’Grady, su kuriuo ‘ 
jis tariasi apie apshnainymą 
karės belaisviais.

MADRIDO LOKAUTAS 
UŽSIBAIGĖ.

MADRIDAS, vas. 3.—Vakar 
vakare po konferencijos tarp 

civilio gubernatoriaus, kontrak- 
torių ir darbininkų atstovų, 
skelbta, kad lokautas yra 
šauktas ir kad darbininkai 
grįš į darbą seredoje.

pa- 
at-
su-

džia dar neužbaigė duoti savo 
kaltinančių parodymų, šiandie 
liudyti buvo pakviesta tūla mer
giščia Chivers iš Ne!w Yorko. Ji 
yra anti-socialislų lygos narė ir 
liudijo, kiid baisiausiai neap
kenčia socialistų ir kad buk ma
čiusi, kaip vienas pašalintųjų 
socialistų laike parodos spjovęs 
ant Amerikos vėliavos.

Taipjau skaityta Dėbso straip
snis apie McNamarą ir liudijo 
“ekspertas” socializmo “pažino
jime” Peter W. Cęllins, dirban
tis dėl vyčių (Knights of Co- 
himbus). Dar pirm jo liudijo 
atstovų buto narys Trahan, Jr., 
kuris sakė, kad socialistai atsto
vų bute papildė baisų nusidėji
mą, nes atsisakė balsuoti už re
zoliuciją, kurioj pagiriama ka
reiviai ir jurininkai.

Vienas kunigas John Ryan iš 
Wąshingtono, profesorius kata
likų universiteto prisiuntė laiš
ką Hillųuilui, kuriame jis pro
testuoja prieš pašalinimą socia
listų iš legislaturos, kaipo prieš 
bjauriausi politinį dalyką, ko
kis tiktik buvo papildytas šioje 
šalyje.

Jis sakosi nesutinkąs su so
cialistų principais ir laikosi tos 
pačios nuomonės, kaip ir laikė
si, kada jis “susikirto kardais’ 
(tas kunigas laikė dabatus su 
Hilląuitu), bet jis vistiek tikįs į 
teisybę, demokratybę ir įstaty
mus.

ne
są- 
ga- 
pa-

Gal paskelbs blokadą 
Holandijai.

Petit Parisien sako, 'kad tal
kininku atsakymas j Holandi- 
jos atsisakymą išpildyti talki
ninkų reikalavimą, busiąs 
užilgo pasiųstas. Laikraštis 
ko, kad nors nota busianti 
na taiki linkui Vokietijos, ji
žymės, kad jei dar Holandija 
priešinsis, gali prieiti prie per
traukimo diplomatinių ryšių ar 
paskelbimo laivyno blokados.

Ambasadorių taryba šiandie 
svarstė Holandijos atsakymą 
apie išdavimą buvusio Vokieti
jos kaizerio. Plačiai svarstyta 
sąlygos atsakymo ir jos taipgi 
bus svarstomos sekamame ta
rybos susirinkime pėtnyčioje. 
Tečiaus nesitikima, kad bus ir 
tada padarytas nutarimas, ka
dangi pirma turi būti pasitarta 
su įvairiomis užinteręsuotomis 
valdžiomis.

Lenkijos prašymas ginklų ir 
reikmenų taipjau buvo svarsto
mas tarybos. Tečiaus nenutar
ta ar bus tokios rųšies pagelba 
suteikta 'Lenkijos valdžiai.

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
LYGIŲ TEISIŲ MOTERIMS.

PARYŽIUS, vas. 2.—Sociali
stų vadovas Julės Guesde, re
miamas 65 narių atstovų buto, 
šiandie įnešė bilių, kuris suteik
tų motorinis lygias civiles, eko
nomines ir politines teises su 
vyrais.

KELIA ALGAS PLIENO 
DARBININKAMS.

CHRISTIANIA, Norvegijoj, 
Litvinov sakė, kad užrubeži- vas, 3.—Per keletą dienų Chris- 

nė pirklyba veik negalima da-. tiania buvo atkirsta nuo pasau- 
bartiniu laiku dėl Rusijos, ka- h’o delei didelio sniego. Visi 
dangi Rusija ‘‘yra priversta ves- geležinkeliai buvo užpustyti ir 
ti karę ir reikalinga pataikyti daug traukinių buvo sustoję ke- 
geležinkelius dėl gabenimo ka- lyje. Jiems maistą prinešdavo 
reivių ii’ karinių reikmenų.” | pačiuožomis.

YOUNGSTOWN, O., s. 31.— 
Kada Youngstown Sheet & Tube 
Co. paskelbė, kad ji pakels al
gą savo darbininkams 10 nuoš. 
nuo vas. 1 d., kitos nepriklau
somos plieno kompanijos irgi 
paskelbė, kad ir jos taipgi tiek 
pat pakels algą saviems darbi-

COPENHAGEN, vas. 3.— 
Skandinavijos premierų konfe
rencijoje nutaria priimti pakvie 
t imą prisidėti prie tautų lygos. 
Bet tas nutarimas tapo padary
ta be jokio entuziazmo, nes ne
matoma didelės ateities dabar- ninkama. Viso bus pakelta ai- 
tintai tautų lygai. j ga 35,000 darbininkų.

1
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ūncertas
Štai prieš mane neužilgo atsi

vers balsų jura ii’ tvins per mano 
ausis į širdį sakius virpan>tįs ai
dai. Mano širdyje viskas patiek
ta ir aš laukiu.

—Ruoškis — išsakiau savo 
draugei. — Vėliau nuėję turėsi
me stovėt.

Da yra laiko, — ji atsakė. 
— Ir taip da nuėję prisilauksi- 
me.

Ir ji tuojau pradėjo taisyti sa
vo plaukus. Žiburį užsukome. 
Du žingsniai — ir svetainėje.

Susėdome.
Publika, kuri pripratusi ūžti, 

tarsi audra, dabar išmintinga, 
rimta ir rami.

Neužilgo išėjo artistas p. Čižas 
ir tarė:

—Gerbiamieji! Tuojau prasi
dės programas.

Per svetainę suūžė katučių au
dra ir vėl tyla.

Pasirodė gerbiamasis M. Pet
rauskas. Plojimas vėl ūžia.

Tyla.
Suvirpėjo stygos ir pasigirdo 

daina: “Kur josi.“ Po tos kita, 
bet ne lietuviška.

—Kodėl taip? — sušneko, 
žmogus. — Mes dabar atbunda- 
me, tai reikėtų dainuot vien lie
tuviškai.

Tokia jau koncertų ypatybė, 
1— atsakiau. — Man teko būt 
Peabody muzikos konservatori
jos koncerte. Tamsta žinote, 
kaip didžiai anglai myli savo kai 
bų, o ten susirenka tobuliausia 
publika. Na, ir apart angliškų 
dainuoja itališkai ir franeuziš- 
kai. Mat, suprantantiems muzi
ką svarba ne žodžiuose, bei mu
zikoje.

Vėl dažna pasibaigė. Kitų pa
dainavus publika katučių pliau
škinimu norėjo išvilioti atgal, 
bet veltui.

Kosulys
Kosulys paprastai seka tuojaus po infhicnzos ir gripo, ger
klės užkibimo, bronchičių ir patampančio koklišo. Yra 
labai nepakenčiamu syniptanui ir turėtų, tuomi, apžiurė- 
tas tuojaus atitolinant jų užpuolimus ir palengvinant li
gonį.

į je vera’s
Balsam for Lungs

(Severos Baisumas Plaučiams) yra patariamas širdingai 
gydymo kosulio iš įvairių priežasčių. Tas bando gydyti 
uždegtas pievutes plaučių triubdese, tokiu bildu sumažina 
gerkles užkibintų, padaro kvėpavimų maloniu ir sumaži
na kosulį. Jos yra padarytos geru slconiu, taip kad, dideli 
ir maži gali naudoties. Bandykit, Kaina: 25 ir 50 centų, 
vienas arba 2 centai taksų.

Gripas yra dabartiniais lai
kais,, kone kasdie

nine priežastimi visur. Ateina 
netikėtai ir . greitai nepalei
džia. Stipri preparacija yra. 
reikalinga nusikratymui ir kur 
Severa’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Pašty lės nuo perša
limo ir Gripo) ateina į pagel- 
bą. Jos yra rekomenduoja
mos gydyme influenzos, perša
limų ir gripų. Pabandykit 
jas. Kaina 30 centų ir 2 cen- 

. tai tąksų.

Gerklės Užkibimas >rapa
prastai pirmutiniu ženklu per
sišaldymo. Ji yra netiktai ne
maloni, bet daugiau yra skau- 
dėsių. Gargaliuok savo gerk
lėje Severa’s Antisepsol (Seve
ros antisepsolių) , kuris sugy- 
dys skaudvietes ir palengvys 
skaudžiančias sensacijas. Taip 
gi turi būti vartojamas kaipo 
nosies išplovimui, atsakančiai 
atlešiuotą. Bandykit. Kaina 
35 centai ir 2c taksų.

Linimentas reikėtų turėti 
vietą kiekvie

noje šeimynoje. Retai diena 
praeina, kad nereikėtų Jos nau 
doti. Severa’s Golhard Oil 
(Severos GothardiŠkas aliejus) 
yra geru linimentu gydyme 
skausmams iš priežasties reu
matizmo, arba neuralgijos, to 
tiesiai kur tik manoma jeigu 
linimentas palengvina. Kai
na: 30 ir 60 centų, 2 arba 3 
centai taksų.

Severos šeimynai preparacijos yra parduodamos vaisdftlnkų 
visur. Jeigu tu negali gauti savo vietinioje vaistinėje, pasiusk 
savo orderi įdėdamas tikrų sumą lėšų už vaistus siusdamas 
orderj. t

I W- F SEVERĄ CO-, CEDAR RAPIDS, 10WA.

la-

M.

Išėjo laiba, liesa moteris ir 
toji pati klausydamosi savo dai
nos — užgiedojo plonu, gražiu 
balsu.

—Ak, Dieve! — tarė žmogus. 
— Ir ta ne lietuviškai.

—Bet maitai, kokius gražius 
vingius ji išdaro su savo balsu.

Plojimas. Kur buvęs, kur ne
buvęs berniokas artistei padavė 
gėlių pluoštų. Publika ploja, kad 
net ūžia, kai perkūnija.

—Bet tiek mažai žiedų ir 
pų, — pastebėjo vieftas.

—Žiema! — atrėmė kitas.
Vėl pasirodė gerbiamasis

Petrauskas ir savo skambančiu 
baksu užtraukė dainų apie liuo- 
lybę. Rodos, žmogus užmiršti 
save ir, natos, čia kardas ranko
je ir bloški po kojomis liuoey- 
bės priešus. Dainai jiasibaigus, 
prasidėjo plojimų griausmas ir, 
kuomet niVlilo, žmogus tarė:

•—Jis taip iš širdies myli liuo- 
ybę! Aš už jį balsų atiduočiau, 
ei jis būt pastatytas kandidatu į 

Lietuvos prezidentų.
- Kad jis apie narsumų dainų 

užtrauktų Lietuvos armijai, 
ai lietuviai lenkus ant kojų iš
spardytų. Ar ne?

—Žinoma!
Dabar gerbiamasis M. Petrąu- 

kas užtraukė dainų apie meilę. 
Tas pats žmogus vėl sako:
- Kad tai jaunas bučiau, tai 

tuojau glausčiausi mergužei
>rie šono...

Išėjo Skitas artistas, p. Čižas, 
r traukia dainų apie tai, kad jis 

‘uri šleivų, kreivų ir kuprotų ir 
leturi kur padėti.

—Plokime, kati tik da sykį iš- 
itų, — prašė sale save sėdinčių 

‘poetas” Lapausls. — Aš ir gi 
lava jų norėčiau vesti į mugę pa
rduoki.

Išgirdo Ląpausk> pačios sesuo.
—Tai velnias! — sako. Ji jį 

naitina, o jis jų — parduot!
—Paikše! — saiko kita.

akyk savo seseriai. Tegu išve
ja tų velnių su šluota!

Vidurių užkietėjimas -1 
paprastai yra priežastimi nuo 
kitų skaudėjimų. Kaipo simp
tomu atsiranda paprastai kiek
vienoje ligoje ir tokia prie
žastimi reikia vidurius patai
syt vartojant Severa’a Balsam, 
of Life (Severos gyvasties Bal- 
samas) kuris žinoma atneša 
galą tokiems užkietėjusiems 
viduriams. Yr« vartojamas 
kaipo narių pagelbai kitoms 
gyduolėms. Kaina 85 centai 
ir 4 centai taksų.*

Nugaros Skaudėjimas
padaro žmogų neramiu, 1 ser
gančiu ir hutrauklanti jį nuo 
darbo. Abelnai, tas yra prie
žastimi kokia nors inkstų li
gos. Apsižiūrėkite. Vartoki 
Severa’s Kidney & Liver Re- 
medy (Severos gyduolė nuo 
inkstų ir kepenų) ir jus rasite 
gerą preparacija reguliavimui 
inkstų ir pūslės suirimų. Kai
na: 75c ir $1.25, 3 arba 5 cen
tai taksų.

Tyras Kraujas *ra svarb!1 musų svei
katos palaikyme. Jeigu krau
jas netyras, silpnas ir be spal
vos, paliečia visą sistemą ir 
jums reikalingas Tonikas. Im
kite Severa’s Blood Purifler 
(Severos Kraujo Valytojų), 
kuris žinoma išnaikina išbė
rimus ir skaudulius, kurie yra 
paėję iŠ netyro kraujo. Kaina 
$1.25 ir 5c taksų.

/ fDabar artistai užtraukė: 
“Kukulius griebsiu, 
Smetonų drėbsiu — 
Pum pud Iltim, 
Smetonų drėbsiu.“

ftila daina geriausiai patiko 
publikai. Jų sustojus dainuoti, 
Bitovėnas, tas puikiausia muzi
kas Baltimorėje, kuris diriguo
damas chorui plazda kai šikšno
sparnis, ir iš kurio publika taip 
pradeda juoktis, kad dainuojant 
visai nesigirdi, tik matyt kad 
dirigentas pluzda, dabttr sėdė
damas sau vienas irgi alkūnėms 
phizdinasi ir dainuoja: ,

“Pum pud lium, 
Pum pud lium — 
Smetonų drėbsiu.“

Senis klebonas, sušilęs ir įrau 
dęs nuo juoko, ir tas:

“Pum pud lium, 
Pum pud lium — 
Smetonų drėbsiu.“

Visa publika turėjo laiko, nes 
>as likosi laike dešimt minučių 
oenlraukos. Ūžia tarsi bitės avi
lyje, mini kukulius ir:

“Pum pud lium, 
Pum pud lium — 
Smetoną drėbsiu.’*

Aš nuėjau pasimatyt su ger
biamuoju M. Petrausku.

•—Ve, ve! — jis sušneko mane 
pamatęs. — O tai senai matytas!

Pasisveikinome, ir jis mane 
pristatė ai’listams, kurie dalyva
vo koncerte. Suminėjęs mano

—Rašytojas.
Nors neesmi egojistas, tačiaus 

laikau už didžiausią garbę turėt 
vantų — rašytojas, o taip ger
biamo žmogaus pasakymas šir
dį, tarsi meilum tepa. Paskui ger 
biamasis svečias tarė:

—Sakyk, kodėl nerašai? Ap
tingai?

— Rašau, tik mažiau, —at
salk ia u. — Medžiagų išeikvojau. 
Žinote, kad rašytojai tarpsta tik 
savo tėvynėje. O »ton dabar med
žiagos neapsakoma daugybė I 
Kati tai dabar aš ten galėčiau 
būti! Visus Lietuvos skausmus 
atidengčiau pasauliui. Gi dabar 
— medžiaga nyksta. Gaila!

—Važiuok! — tarė.
—Kaip tik bus galima, — at

sakiau. — O tamsta?
—Važiuosiu, kaip tik atšils.
—Kaip matote, ar Lietuva at

šilo ik vs?
—Nėra jokios abejonės, — 

tvintų balsu tarė gerbiamasis 
svečias. — Da mano tėviškę len
kai tebeturi užėmę.

—Kaip manote su Vilnium?
—Atimsime!
Laikas prabėgo. /
—Na, sudie! — pasakiau. — 

Pasimatysime Raseiniuose, Kau 
ne, ar Vilniuje.

—O tai puiku! — pritarė p. 
Čižas.

Pers isk y rėme.
Dabar prieš publikų atsistojo 

artistas p. čižas ir užtraukė:
“Ar skauda jums širdį — 

oi ne, oi ne!
Graudina gegute: kuku — 

ne čia;
Lietuvos giriose raiboji 

kukuoja
Ir, rodos, ji sako, kų tai 

slapčia!”
Ta daina padarė gilų įspūdį ir 

delnų kriuša išviliojo artistų at 
kartoti. Kuomet nutilo, vienas 
žmogus tarė:

—Na, spėk, kų ji sako slap
čia?

—Sako, kad mes parvažiuo
tume jos koncerto klausyti.

—O ten, kur gegute koncertus 
laiko, be galo gražu!

—Kas bus dabar? — teiravosi 
vienas.

- Dabar bus “Žallčių karalie
nė“.

Bdt kas ta opera, tai nei aš pats 
nežinau.'

—Opera — teatras, — aiškino 
da vienas. — Kvailiausius juo
kus giliausius dalykus surašo, o 
paskui pritaiso muzikų. Na, ir o- 
pera.

Pasirodė p. Čižiene ir p. M. 
Petrauskas ir užtraukė arijų iš 
operos “Eglč-Žalčių Karalienė.”

—Jie su savo daina .gali mus 
nuvilioti į ežero dugnų.

—Viską su daina gali.
Pasibaigė. Delnų plojimas da

bar buvo panašus į tai, kaip va
jams laiku užeina ledų kriuša, 
aptilo ir vėl.

i
Dabar mergužėlės ir bernužė

liai uždainavo: “Nesigraudink 
mergužėle.” Po to gerbiamasis 
M. Petrauskas užtraukė visoms 
tautoms po dainų ir nuėjo ploji
mu lydimas, čia programas pa
sibaigė, bet publika neina namo

visos Chicagos
Protestas prieš

Kratas, Deportacija ir Kitokius Pasi
kėsinimus ant Amen Piliečio Laisvės

įvyks /

Gotame 2-se p.p. Ned. Vasario 8
Radikalai išreiškė savo protestą.- Liberalai taipgi išreiškė sąvajį. Bet 

milžiniška demonstracija bus tai protestas nuo visos Chicagos. Užregis
truok savo protestą tenai. Jo reikšmė pasieks Washingtoną. Kalbėtojai:
Senatorius Joseph I. France, Maryland Sidney Hillman, New York 
Western Starr, Washington, D. C. John Fitzpatrick, Chicago 
Dr. Judah L. Magnes, New York Scott Nearing, New York 
Duncan McDonald, Illinojaus Valstijos Darba Federacijos
Temoje:

AMERIKONŲ LAISVES PAMATAS.

Vadovauja: \
Chieagra Darbo Federacija CI'&„£aF'"’”WP °'
Lincoln Center Study Class United Hebrew Trades
CcWn?wJrke»ro(A“?“ A“Wi,U"

Tikietai parsiduoda:
“Naujienų” ofise 
Radical Book Shop 
New Majority ofise 
Jewish Daily Forward 
Hull House

Workers’ Institute
Clarion Book Shop
Socialist County Headųuarters
Chicago Arbeiter Zeitung
Machinist Hali
Fleiners’ Hali

(Pardavinėjimas literatūros šiame mitinge bus stropiai Spaudos Komisi
jos pridabojama,

COLLISEUM, NEDĖLIOJĘ 2 V. P. P. VASARIO 8 D.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gcneralis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PRĘKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mnss.

šiuomi jgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Rusockas
Gcncralio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRAC'l’lCAL DES1GN1NG 
8CHOOL

So. Halsted St., Chieago.

— sėdi ir laukia dauginu. Artis
tai neturi, kų daryti. Išėjo visi, 
užtraukė: “Lietuva tėvynė“ — ir 
pasibaigė.

Visi sielose jautėsi turį ka
žin kų brangų, ir ėjo linksmi na
mo. — šliburis.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
------- --------- - - ....................

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone llaymarkct 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 Sb. Ilalsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 

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

/■ ........ ■ ............ ........................... ' I

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annaa 

18th fl. Ruimas 1827 
Fhone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

K-Spinduliai. Fhone Arniitage 201C 
Rezidencijos telefonas West 612*

. ................................   .1

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
\ DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliotais pagal sutarimo. 
3261 So. Hakled St. Chicaso, Iii

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

Tęl. Drexel 2880.
. „X----------- ----- ----- ------- .tl . .

DR. C, K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halated 8t^ Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Lihone Canal 257vakare

Kodai Tūkstančiai žmonlę ir 
Vaiky Miršta kas metą nuo 

Plaučly Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

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

KAMPHROL yra suilėtinis iš bal- 
snmiškų alėjų, šaltmėčių, kamparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariupse 
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, Iii.

Aš tikiu, 
jog mano 

nepaprasta iš
galė veikti kunu, 

paeina dėlto, kad aš 
pats vartoju Nuxotąją ge
leži (Nuxated Iron). taip 
sako buvęs Sveikatos Ko 
misaras Wm. R. Kerr iš 
Chicagos miesto. Pagal 

< mano paties patyrimo aš 
esu įsitikinęs, jog Nuxotoji Geležis 
yra nenukainuojamas vaistas daugi
nimui kraujo ir budavojimui kūno 
ir todėl jis privalo būti naudojamas 
kiekviename ligonbutije ir kiekvie
nas gydytojas šios šalies privalo -re
komenduoti savo ligoniems. Nuxo- 
toji Geležis prigelbsti, kad moteris 
padarius sveikesniomis, o vyrus sti
presniais ir vikresnias. — Kad taip 
esti — gvarantuojama, arba pinigai 
gražinama. Visose geresnėse vais- 
tinyČiose.

lyriškų Drapanų Bargsnai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau- 
dos stailės ir konservatyvi mode
liai, 120.00 iki 145.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ov<>r- 
kautų $8.50 ir augščiau. '

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vnk, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Šutyto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Ilalsted St», Oclagu.

htri«t»
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vvv nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

.... ;Av rekordus, vartotas 
/fflUgSBr tik 30 dienų.

^es turi
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

IfflffifiMl Mes tarime ke 
H Shvn’v l I lc,9 augštos klesos 
13 BiJImMI i Pbonografų, kuriuos 

mes parduosime už 
blle pasiūlytą kainą 

• Ir  j už tai kad mes tujri-
Jl ų me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojris. 
PRISIUNČ1AME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
\VESTERN FUBNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 11). 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė* 

Urtrnit nuo 10 Iki 4

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER--CAM-F0
V*

Tai labai gerai veikiantis vaistas 
panaikinimui bakterijų “Flu”, gy- 

♦dynmi gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir ręuinatlškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

Lietuviška Parėdų 
KRAUTUVĖ

JOHN K. RODOVICZ 
Buvusi iki šiol

4513 S. Wood St., Chicago 
Persikelia j kitą vietą 

1711 West 47th Street, 
Chicago, III.

Kviečia visus j naujų vietų.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”



Sereda, Vasario 4 d., 1920 ♦

Skaitytoju Balsai
[C/i išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

VIS DELEI TOS PAČIOS LIE
TUVOS VALDŽIOS.

Lietuvos Misijos nariai ir 
spaudoje ir šiaip prakalbose ne 
kartų yra pareiškę, jog jie atvy
ko čion ieškoti paspirties ir pa
ramos nepriklausomai Lietuvos 
respublikai, o ne ginti valdžios. 
Tečiau delei tos valdžios "kaip iš 
kairiojo sparno, taip ir iš deši
niojo vis dar užmatoma daug ne 
aiškumu Dešiniame sparne 
buvo jau bepradėta tvirtinti, 
jog paskola yra Lietuvai reika
linga, jog pinigai reikia rinkti, 
bet su parsiuntimu jų. girdi, 
palaukti, iki bus tinkamesnė 
šiam sparnui valdžia, arba net 
stačiai patariama geriau pinigus

rinkti ir siųsti liesiogvLietnvon 
savo krypsnio žmonėms be jo
kios tarpininkystės, nors prie 
jos priklausytų ir patys vald
žios m misteriai. Tokia idėja ma 
lomai pilnai paliko L. S. S-gos 
Pildomajam Komitetui, kursai 
net išrado “būtinai reikalinga, 
kad Lietuvos Socialdemokratų 
Partija įsteigtų savo atstovybę 
užsienyje tokioj šalyj, kuri dip
lomatiškai susirišusi su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis il
su Lietuva, kad per tą atstovybę 
galima butų siųsti pinigai Lietu
vos Soc. Demokratų Partijai." 
Keikia prisipažinti, jog nutari
mas gana stebėtinas, nes prie to
kio sąprolavimo visose užsienio 
valstijose tur kiekviena srovė 
turėtų sodinti po savo atskirą 
atstovą. Lietuvos Soc. Demokra
tų Partija yra Lietuvoje legalė 
Partija, kaip ir visos kitos, ir 
reikia tikėties, kad visi esamie
ji Lietuvos valdžios atstovai ai
tai Prancūzijoj ar Anglijoj ar

;:|įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHlilillilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Influenza. |
scsž S

Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok == 
== savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. || 
= Pirmiausicji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, === 
S skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir S 

=== jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- S 
S riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, s 
SE vartodamas viena jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada =E 

turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos PlotkeJes S 
= nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas trjs valandos kol nepaliuo- == 
= suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie- S 
g=i ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios =eę 

gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šips epide- =E 
nujos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda = 

= jos visose vaistinyčiofe 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 taksų.

SS =
Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš: g

■ W. T. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa. ■
■ . ■’ | 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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kur kitur noriai.patarnautų par
siuntime pinigų, jeigu jau pil
doma jam L. S. S, Komitetui 
taip rupi diplomatiški susiryši- 
mai.

Kaip matome, abudu Lietu
vos visuomenės sparnu vienaip 
galvoja ir abudu prieina prie vie
nokios išvados, jog reikia šelpti 
ne valstybė, o savo partijos žmo 
nes. Neteko dar pamatyti deši
niojo sparno suglausto motyva
vimo, kuomi jam nepatinka 
dabarties Lietuvos valdžia, ku
rioj ačiū Dievui jau ganėtinai 
yra ir krikščionių demokratų ir 
kitų jiems artimų ži’nonių, nes 
nė santariečiai, nė socialistai 
liaudininkai nė socialdemokra
tai nedalyvauja nė. Ministcrių 
kabinete, nė veik visai* Valsty
bės Taryboje, išskyrus vienui 
vieną Santarietį d-rą J. Alekną. 
Kods jau nieko daugiau nė rei
kalauti tam šonui nebegalima. 
LSS. Pild. Komitetas plačiai 
motyvuoja, deleiko jiems ši 
valdžia nepatinka. Priminsime 
nors kelius jo motyvus. “Dabar
tinė Lietuvos valdžia nėra liau
dies pastatyta, vien saujaiės vei 
kojų, nesiskaitančių su žmonių 
valia.” Čion galėtume priminti 
jau seną dėsnį, kursai nėra už
ginčijamas, jog krašte yra to
kia valdžia, kokios jis yra užsi
pelnęs. Mes dažnai visai teisin
gai pasakome, jog musų liaudies 
pastangomis, musų jaunos ka
riuomenes ir Šaulių partizanų 
organizacijos rupesniu liko iš
varyti bolševikai, išvyti vokie
čiai ir tt. Ar gi jau toji liaudis, 
padarius taip milžiniškus dar
aus, negalėtų pajiegti nušluoti 
tos, kaip sakoma, veikėjų sau
ja lės, kuri yra pastačiusi vald
žią? Matomai, jog yra visa eilė 
priežasčių delei kurių ši sau jale 
neverčiama.

srovių žmones kviestų, visuo
menę nė mokesnių ne mokėti, 
nė paskelbs neimti ir lt.

Nesidėdami prie rėmimo pas
kolos Lietuvai, kaip lik galima 
pasiekti kilų rezultatų, negu 
kaip kiti laukia. Neturėdama 
ganėtinai lėšų, Lietuvos vyriau- 
šybė arba turės eiti į vergiškas 
sutartis su kitomis valstybėmis 
arba turės užkrauti sunkesnius 
mokesnius, įvesdinti didesnius 
rekvizicijas ir lt. Esant tuščiam 
iždui ne viena iš kilų srovių ne
norės prisiimti atsakomybės ant 
savęs ir nesutiks stoti prie vald
žios, o tuomet valdžios padėji
mas kaip lik stiprėja. Todėl 
agituodami prieš paskolą, tūli 
asmens kaip tik gali labiau pri
sidėti prie esamosios valdžios 
palaikymo. Vietoj prakilnaus 
valstybės statymo darbo, vietoj 
kovos už geresnę ateitį, pana
šiomis rezoliucijomis, kaip apie 
kokias buvo kalbama, galima 
tik stipriau palaikyti esamoji 
valdžia. Todėl ar nevertėtų iš 
pamatų persvarstyti visas daly
kas? Rasit ir išeitų jog tika- 
miausis dalykas butų remti 
skelbiamoji paskola.

Lietuvos Misijos
Informacijos Skyrius.

JAU PRADEDA SUSIPRASTI.

<CONSUL1A®I O N A 
BUREAU

Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po IJeluvą, da
bar rengiame kita laivą, kuris išeis vasario menesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista
tyti nevėlia us vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.

Rusiškos ir Turkiškos Voros

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
ArtĮ St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

Flor de

MELBA
'The Cig-ar Supreme

At the price flor de MELBA is 
better, bigger and more pleasing 
than any mdd Havana cigar!
CORONfl. OR OTHER S1ZES
Sele eros siiE 1 vJ Differen t Prives

Ask your dealer for your favorite size. 
If your dealer c ant supply you.vvrite us.
!.LEWLS CIGAR MFG CO Newark.N J. 
LargesV Independent Cigar Factory irt Ihe V/orld.

Paskui kalbama apie “žmo
nių” valią. Kokia ta buvo valia 
1916 m. ar 1917 metais, kuo
met tvėrėsi Lietuvos Taryba? 
Čion jau nekalbėsime apie Lie
tuvos lenkus, žydus, rusus, ku
rių politiniai obalsiai buvo vi
sai skirtingi, o vien tik apie lie
tuvius. Politinės nepriklausomy
bės obalsiai augo iš palenigvo. 
kovos keliu, o ta žmonių valia 
galėjo lengvai išeiti ir ant su
grįžimo prie Rusijos. Pagaliaus 
žmonių, valia tur apsireikšti tin
kamai suvadintame Lietuvos 
Kuriamajame Seime, o tasai 
Seimas, ar buvo galima šaukti 
kuomet didžioji Lietuvos dalis 
buvo apimta tai bolševikų, tai 
bermontininkų, tai pagaliau ler 
kų, kurie ir šiandien iki trečda
lio musu neriamosios teritori
jos yra apėmę? Manome, jop 
ir šių kelių pastabų, tur būt ai
šku, kad taip lengvai daryti už
metimas gal nevisai išpuola. A? 
nekartosiu jau visos /eilės kitu 
užmetimų, kad ji ‘‘trukdo dar
bininkų kovą su dvarininkais ir 
kitokiais išnaudotojais, varže 
piliečių, teises, nesirūpino jų gy
nimu nuo lenkų ir kitų imperia
listinių grobikų ir lt. Daug ką 
iš šių užmetimų butų galima 
kiek kitaip pasakyti, su kai-ku- 
riais iš jų butų galima kad ir su
tikti, nes Lietuvoje jog yra da
bar ne kokia socialistinė res
publika, kaip Rusijoj, o tam tik
ra viešpataujančių sluogsniu 
valdžia kuri veda ir privalo ves
ti šių sluogsniu politiką. Visai 
suprantama kairesniųjų srovių 
taktika, kuomet jie savo parla
mentuose balsuoja ar tai prieš 
kokių mokesnių įvedimą, ar 
prieš paskolos užtraukimą, ar 
kredito paskyrimą, bet jeigu 
vieni ar kiti nutarimai daugu
mos yru tai iki šiol dar
nebuvo tos taktikos. kad tų

Musų “komunistai,” iki šiol 
šukavusieji lik apie socialę re
voliuciją ir proletariato dikta
tūrą, jau pradedą susiprasti. 
Mat suprato, kad žodžiais pašau 
lį nesugriausi: tam reikia ne re
voliucinių frazių, o revoliucinio 
darbo.

Visi atsimena, kaip jie plūdo 
Lietuvių Darbininkų Tarybą, ku 
ri buvo suorganizuota tik tam, 
idant užkirtus kebą lietuvių 
klerikalų ir kitų atžagareivių 
šeimininkavimui. Pagalios kaip 
jie niekino Lietuvos Laisvės 
Fondą, įkurtą Lietuvos darbo 
žmonėms remti jų kovoj su at
žagareiviais. O dabar jie visa 
gerkle šaukia prie$ įkurtąjį Lie
tuvos Socialdemokratams remti 
fondą, kurį kontroliuoja Lietu
vių Socialistų Sąjunga.

INC/ 
». 4. v-

Musų atstovas veža pinigus Lietuvon
Pinigai bus parvežti Lietuvon Amerikos doleriais ir ten per

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banką
bus išmokėti musų kostumerių giminėms, kuriems pinigai siunčiama.

VISI
kurie norite geriausiu budu ir greičiausiu laiku nusiųsti pinigų savo gimi
nėms, tuojau. Prisiųskite pinigus Money orderiu ant vardo Baltic Consul- 
tation Bureau arba

Ateikite Musų Centralin Ofisan
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p. p.

ARBA
Nuo 7 vai. iki 9 vai. vakarais sekančiai:

UTARNINKE, TOWN OF LAKE,
Ežerskio svetainėj. 4600 So. Paulina St.

SEREDOJE, BRIDGEPORTE,
“Lietuvos” svet., 3249 So. Morgan St.

KETVERGE, WEST SIDĖJE,
Meldažio mažojoj svetainėj, 2242 West 23rd Place. 

SUBATOJE, ROSELANDE,
Brolių Strumilų mažojoj svetainėj, 158 E. 107 St.

Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taipgi, suteiksi
me informacijas prie važiavimo Lietuvon.

Baltic' Consultation Bureau
105 WEST MONROE STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephonas Majestic 8347

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- C* A IHI 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. “
Atdara^kascUen ‘ G. SACKHEIM & CO.
Utarninkals, Ketvergais 1835 MILWAUKEE AVĖ.

fr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas
10657 Michigan Avė., Roieland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
* ............ —

Bet dabar jie staiga apsižiū
rėjo ir ėmė kalbėti, kad esą rei
kia rinkti aukų kovojimui už 
’aisvę Lietuvoj. Ką tai reiškia? 
Reiškia tą, kad visos musų “ko
munistų” pasakos apie proleta
riato diktatūrą Lietuvoj buvo 
tik hiunbugas. Jie palįs pama
tė, kad tai hiunbugas, ir dabar 
jasuko kitu keliu.

Šito musų “komunistų” atsi
vertimo mes nesmerkiame. Ji- 
lai rodo, kad ir jie pradeda įgy
ti daugiau proto, kurį jie buvo 
>ametę besiaučiant visasvietinei 
mįrtitei. Bloga tik tai, kad jie 
vis dar neatsisako savo seno
kos ardymo taktikos. Jie kiek 
Iruti niekina esamus musų fon
dus ir ryžasi jiems pakenkti. 
Jeigu jie tiek susiprato, kad nia- 
■o reikalą remti Lietuvos dar
bininkų judėjimą, tai reikėtų 

"dti dar toliau: reikėtų susipra
sti, kad kenkdami jau įkurtie
siems fondams jie Lietuvos dar
bininkų judėjimą ne stiprins, o 
silpnins jį.

Butų gera, kad pagalios jie ir 
lai suprastų, ir imtų tikrai rem
ti musų draugų judėjimą ten, 
užmary. Mes jiems tikrai ne
kenksime. Tegul jie renka au
kas ir siunčia Soc. Dom. Rem
ti Fondam To fondo iždinin
kas yra d. St. Michelsonas. Vi
sos jo vardu pasiųstos aukos 
bus atiduotos musų draugams 
Lfetiivoj. kovojantiems už žmo
nių laisvę ir galutiną, jų paliuo- 

savinią iš naudotojų vergijos. 
Toks musų “komunistų” veiki
mas tikrai parodytų, kad jie 

yra darbininkų, draugai. Taigi 
tegul jie sukrunta. Lietuviai 
socialistai tą darbą jau senai va
ro. Ačiū jiems, musų draugai 
Lietuvoj jau gavo daugiau kaip 
penkiasdešimts tūkstančių mar
kių. Taigi, tegul prie to darbo 
prisideda ir musų “komunis
tai.”

Bet ar jie prisidės? Ar jų 
kalbos apie rėmimą Lietuvos 
darbo žmonių judėjimo neliks 
tik kailboimis? Tai dar pama
tysime. — Darbininkas.

Aš ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spfikų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą 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. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykią dėkuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted Stn Telephone Canal 6417. Chicago, ŪL

DR. VAITUSH O. D.

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 4’ ’

Vyrai ir moteris kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus g 

daugiau niežėjimo, kasimos!, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 1

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, g 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ‘ |

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 2 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. j
% 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: |

F. AD. RICHTER & CO., 326*330 Broadway, New Yark

Lietuvis Akių 
Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

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.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per Ifl me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
moterų ir vaikų, nafiraj naujausius 

metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. tVIor^žin st- Chicago

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

ISTAS

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

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

SPEC ______
Moterišką ir Vyrišką. 

Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 
pietų ir nua 6—8 vakare, h 

dėliomis nuo 9—2 po piet 
> Telephone Yards 687

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1303 S. Morgan St Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 
Rosęlande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chtcagos ofisas: 4515 S. Wood St, 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
—7. Tel„ Yards 723.

>- - --- - - -....--......................

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 St kampjtfarihfield
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligą Specialistai 
217 >/2 Capitol St 

Charleiton, Weet Va.



r NAUJIENOS, UKUtgO^ IJL
NAUJIENOS

UTHDAIMIAM DAILY
Pibllahed Daily axc«pt SaaAay by 
the Lithuaalaa Nevi Pak (X. Iie.

Mltor P. Gritaltto

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

TeltphoM Ca**I IBM

Vol. VII. - Feb. 4, 1920 - No. 29

Subacriptloa Rate*:
86.00 per year in Chicago.
85.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted St., Chicago. 
UI. —• Telefonas: Canal 1W6.

UŽAlsakomojl Kalu;
Chicago Je — pačta:

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

Chleagoje — per nešiotoju:
Viena kopija ...................... .
Savaitei ..................... ...........
Mėnesiui .............. . ...............

Suvienytose Valstijose, Chicagoj, 
paėtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpigihta)

Metams>.. ................................
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

‘ i 1 -

Lietuvos valdžia 
ir paskola.

$6.00
3.50
1.85

.7*

02
12 
W

$8.00
3.00
1.65
1.25
M

37.00
4.00

Lietuvos Misija polemi
zuoja su “kairiuoju” ir su de
šiniuoju” musų visuomenės 
“sparnais” (žiur. Skaityto
jų Balsuose str. “Vis delei 
tos pačios Lietuvos val
džios”), polemizuoja delei 

Lietuvos -raidžios, nors ir 
sakosi, jogei jos uždavinys 
nesąs “ginti valdžią”. Bus 
pravartu čionai perkratyti 
tos Misijos argumentus.

Pirmiausia delei polemi
kos budo. Misijos straipsnio 
autorius mėgina parodyt, 
kad Amerikos lietuviai soci
alistai einą, savo nusistaty
me linkui Lietuvos valdžios, j 
klerikalų pėdomis. Jis atran 
da pav., kad L.S.S. Pildomo
jo Komiteto nutarimas tie
siog susižinoti su Lietuvos 
Socialdemokratų Partija ir 
remti ją pinigais esąs pa
mėgdžiojimas klerikalų “i- 
dejos”. Mat, klerikalai sugal
voję tokią “idėja” pirmiau.

Bet tai, visų-pirma, yra 
netiesa. Amerikos socialis
tai jaudino senai laikosi tos 
nuomonės, kad geriausis bū
das paremti laisvės judėji
mą Lietuvoje yra šelpti pini
gais Socialdemokratų Parti
ją Lietuvoje. Jau laike pir
mosios Rusijos revoliucijos 
1905—1906 m.) lankėsi A- 
merikoje Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas 
ir su pagelba Amerikos so
cialistų rinko jai aukų.

Taigi ta pasaka, kad LSS. 
turėjo net nuo klerikalų 
skolinties “idėją” rėmimo 
savo draugų Lietuvoje, yra 
kūdikiškas išmislas. Jisai 
tilpo sugalvotas vien tuo tik
slu, kad metus šešėlį ant 
LSS.: mat, girdi, kokia ji 
yra — seka paskui atžaga
reivius ! Jeigu Lietuvos Mi
sija pretenduoja būti rimta, 
tai ji turėtų vengti šitokių 
priemonių ginčuose su opo
nentais.

Socialistai-sąjungiečiai 
viešai išdėstė savo motyvus, 
delei kurių jie atsisako rem
ti valdžios paskolą; ir tie 
žmonės, kuriems jų pozicija 
nepatinka, turi progos kri-

tikuoti juos, pasiremiant jų 
paskelbtu pareiškimu, be 
maišymo klerikalų į tą klau
simą.

Ką-gi sako Misijos rašy
tojas apie LSS. Pildomojo 
Komiteto rezoliuciją ?

Rezoliucijoje tarp kitko 
yra konstatuojama (nurodo
ma) tas faktas, kad “dabar
tinė Lietuvos valdžia nėra 
liaudies pastatyta, vien sau- 
alės veikėjtL nesiskaitančių 

su žmonių valia.” Šitą nuro
dymą Misijos straipsnio au
torius mėgina sukritikuoti | 
sekamais argumentais:

Čion galėtume priminti 
jau seną dėsnį, kursai nė
ra užginčijamas, jog kraš
te yra tokia valdžia, ko
kios jis yra užsipelnęs.
Toliaus tas pats rašytojas 

įsako:
Ar gi jau toji liaudis, 

padarius taip milžiniškus I 
darbus, negalėtų pajiegti 
nušluoti tos (tą “N”. Red.) 
kaip sakoma, veikėjų sau-| 
jalės (saujalę “N.” Red.), 
kuri yra pastačiusi šią 
valdžią? Matomai, yra 
visa eilė priežasčių, delei 
kurių ši saujalė neverčia
ma.
Žinoma, kad yra! Niekas 

juk ir netikrino, kad nėra 
priežasčių, delei kurių Lie
tuvos liaudis neverčia, arba 
dar nenuvertė, tos veikėjų 
saujalės. Be priežasties nes
ti nieko. Bet tatai juk neper- 
keičia dalyko. Faktas palie-i 
ka faktu (ir Misijos rašyto
jas patvirtina jį), kad dabar
tinė Lietuvos valdžia yra 
pastatyta ne liaudies, o sau
jelės politiškų veikėjų, ne-| 
siskaitančių su žmonių va
lia.

Bet kas dėl Misijos rašyto
jo pasakymo, kad kiekvienas

I kraštas turįs tokią valdžią, 
kokios jisai yra užsipelnęs, 
tai šitame pritaikyme jisai 
yra grynas sofizmas. Nejau 
gi tasai rašytojas nori pasa
kyt, kad Lietuva nėra užsi
pelnius geresnės valdžios, 
kaip ta, kurią ji dabar turi, 
ir kurion net neįeina nei vie
na demokratinė partija?!

Misijos rašytojas girdėjo 
“seną dėsnį”, bet jisai neži
no, kad tasai “dėsnys” turi 
tiktai aplamą reikšmę, o ne 
išaiškina kiekvieną atsitiki
mą. Apie valdžias galima 

apskritai pasakyt, kad jos 
esti tokios, kokių “užsipel
no” šalia; bet anaiptol nega
lima pasakyt, kad kiekviena 
esančioji šalyje valdžia yra 
tokia, kokios yra verta ta 
šalis. Tokios minties laikan
tis, reikėtų juk tuomet nusi
lenkti prieš kiekvieną despo
tą, kuriam, ačiū tam ti
kroms aplinkybėms, pa
vyks laikinai užsirioglinti 
ant žmonių sprando.

Misijos rašytojas, toliaus, 
kalba apie “žmonių valią”. 
Neužginčydamas to fakto, 
kad dabartinė Lietuvos val
džia nėra Lietuvos žmonių 
valios pildytoja, jisai tečiaus 
sako, kad žmonių valia Lie
tuvoje negalėjusi iki šiol 
laisvai apsireikšti, kadangi 
aplinkybės neleidusios iki 
šiol sušaukti steigiamąjį sei
mą. Gerai, bet, viena, demo-Į 
kratinės partijos Lietuvoje 
laikosi tos nuomonės, jogei 
reakcionieriai, kontroliuo
jantis valdžią, ne dėl aplin
kybių trukdo steigiamo  jo 
seimo šaukimą, o todėl, kad 
jie nori valdyt šalį be daly
vavimo žmonių; antra, jau 
ir pirm seimo sušaukimo y- 
ra tūkstančiai būdų duoti 
žmonėms balsą šalies reika
lų vedime — pav. paskiriant I

jam seimui, Lietuvos valsty
bė bus demokratine.
Bet tai yra melas. Nė Lietu

vos socialdemokratai, ne “Nau
jienos” su “Keleiviu” hetvirtino, 
kad, įvykus steigiamam seimui, 
Lietuvos valstybė bus demokra
tinė. Jie tvirtino ve ką: kad no
rint padalyti Lietuvą demokra
tine valstybe, reikia sušaukti 
steigiamąjį seimą. O tai yra di- 

Šių sluoksnių politiką”. La-I(lelis skirtumus, palyginant su 
bai gerai; LSS. viršininkai | tu<)> lkll.pasakoja _apie socialdc-1 
kaip tik ir pažymėjo šitą 
faktą. Bet ar ne logiškas ta-- x 
da yra išvedimas iš šito fak- “ .S“
to, kad darbininkai negali (||jSĮUĮ ragina darbininkus orga- remti nei tokios valdžios, nei nizllotiC8 j ,IllijuSj 811ky<lanii> 
tokios politikos. Jeigu Lie- kad tatai yra reikalinga jiems 
tuvos valdžia yra viešpatail- | kaipo įrankis kovot prieš išnau

dojimą. Dabar įsivaizdinkite, 
kad ateis “komunistas” ir išdė-

meisteriais tokius žmones, 
kurie tarnauja liaudžiai, o 
ne dvarininkams ir klebo
nams. Kritikuodamas LSS. 
Pild. Komiteto rezoliuciją, 
Misijos straipsnio autorius 
dar nurodo, kad dabar Lietu
voje yra “tam tikra viešpa
taujančių sluoksnių valdžia, 
kuri veda ir privalo vesti

mok ratus “Laisvė.”
Truputį pagalvojęs, kidkvic-

suprasti. Imkime pavyzdį. Soci
alistai ragina darbininkus orga-

jančių sluoksnių valdžia, ir 
jeigu ji negali vesti kitokios 
politikos, kaip tiktai viešpa
taujančių sluoksnių politi
ką, tai tegul viešpataujantis 
sluoksniai ir rūpinasi ja!

Paskola tečiaus esąs jau 
nutartas dalykas. Misijos 
straipsnio autorius pripažįs
ta teisę socialistms balsuoti i 
prieš kreditus valdžiai, kuo- 
net tie kreditai yra svarsto
mi parlamente, bet jisai “ne
supranta”, kaip galima at
kalbinėti žmones nuo mokes
čių mokėjimo arba paskolos 

Į davimo, kuomet tatai jau 
yra “daugumos nutarta.^ 
Vienok mes paklausime to 
rašytojo: kada ir kur “dau- Vienok, nežiūrint to pavojaus, 
guma” nutarė duoti pasko- socialistai vis dėlto stojo ir ste
lą Lietuvos valdžiai? Tatai ja nž steigiamąjį seimą. Kodėl? 
juk nutarė tiktai pati Lietu- Todėl, viena, kad rinkimai į 
vos valdžia ir niekas kitas; steigiamąjį seimą duoda progos 
o ji, kaip pripažįsta pati Mi- dafb° ž™<“ tarti «*vo balsą 

nprenrezentuoia damni-1 l)Ie šalles reika,us’ socialistai sąja, nereprezentuoja ctaugu ivaIo kuopiačiausia i§naudot 
mos žmonių Lietuvoje. _ progą (Ittrbininkų apdvieti.

Paskui, is kur paėmė Mi- muį jr suorganizavimui. Antra, 
sijos rašytojas, kad LSS-. jeigu darbo žmonių atstovų ir 
Pildomasis Komitetas kvie- patektų nedaug į steigiamąjį 
čia visuomenę neimti pasko- seimą, tai jie visviena tenai ga- 
los? Tokio* kvietimo Pild, lėtų kelti aikštėn savo klesos 
K-o rezoliucijoje nėra. Joje | reikalus ir kovoti su jos prie- 

. žodžiu, Steigiamasis sei- 
I mas, socialistų akyse, yra ne už 
| tikrinimas to, kad Lietuvos val
stybė bus demokratiška, o įran
kis kovai už demokratybę. Juo 
geriaus Lietuvos darbo žmonės 
mokės pasinaudoti šituo įrankiu, 
tuo jie iškovos dauginus domo- 
kratybės — teisių ir laisvės sau.

Tiktai galutinas bukaprotis 
gali nesuprasti šitokios papras
tos ir aiškios minties.

Bet ką-gi siūlo “Laisvė” vie
ton steigiamojo seimo, kurio i- 
dėją ji stengiasi diskredituoti, 
apmeluodama socialistus? Nie
ko. Vietoii steigiamojo seimo ji 
neduoda žmonėms kito įrankio, 
kurio pagelba jie galėtų iškovoti 
sau dauginus teisių ir būvio pa
gerinimą. Ji, mat, kaipo tik
ras “komunistų” organas, ir 
negeidžia žmonėms teisių ir ge
resnio būvio, kadangi ji bijosi, 
kad tuomet žmonės nenorėtų 
r-r-revoliucijos. J

‘“Laisvė”, kaip ir visi “komu
nistai,” tiki, jogei juo bus blo
ginus, tuo bus geriaus: juo dau 
ginus iinudis kentės, tuo ji bus 
Inbinus palinkus prie r-r-revo- 
hucijos ir tuo prielankiaus klau
sys visokių “komunistiškų” pl'c- 
perių. Jai reikia žmonių skur
do ir vergijos atsiekimui savo 
tikslo, todėl ji ir neapkenčia tos 
partijos, kuri smarkiausia ko
voja su žmonių skurdu ir vergi
ja; todėl ji ir šmeižia socialis
tus. / . I

socialistini tvirtina, kad susior
ganizavus unijoms, darbininkų 
išnaudojimas pasibaigs! Ar tai 
butų teisingas socialistų minties 
išdėstymas? Aišku, kad ne; tai 
butų falsifikacija.

Panašiai yra ir su Lietuvos 
steigiamojo seimo klausimu. 
Socialistai niekuomet netvirtino, 
kad steigiamasis seimas būtinai 
duos Lietuvai demokratybę; jie 
net daug kartų nurodinėjo 
(pa v. “Socialdemokrate” ir 
“Naujienose”), kad yra pavo
jus, jogei Lietuvos atžagareiviai 
įgis didžiumą vietų steigia
mam seime ir panaudos jį savo j 
anti-demokrališkiems tikslams.

pasakyta vien tiktai tiek, |Įais- 
kad LSS. atsisako remti pas
kolą; bet ji nei draudžia or- 

| ganizacijos nariams imti pa
skolos bonus, nei atkalbinėja 
nuo to kitus žmonės.

Jeigu Misijos rašytojas 
“supranta” tą socialistų tak
tiką, kad jie balsuoja parla
mentuose prieš kreditus val
džioms, tai jisai turėtų su
prasti ir šitą LSS. atsisaky
mą nuo paskolos rėmimo: ji 
atsisako todėl, kad ji neno
ri (ir riėgali) imti ant savęs 
atsakomybę už tai, kaip bus 
suvartoti pinigai, surinkti 
i • tos paskolos.

Taigi, ažuot parodęs L. S. 
S. taktikos klaidingumą, Mi
sijos straipsnio autorius 
pats įpuolė j absurdą: pripa
žinęs, kad dabartinės Lietu
vos valdžios politika yra 
viešpataujančiųjų klesų po
litika, jisai nori, kad socia
listai, to neveizint rinktų iš 
darbininkų pinigus josios 
reikalams! Kas perda ’g, 
tai perdaug.

Į Apžvalga
MELAGIŲ DĖDĖS

M

Brooklyno social-anarchistų 
laikraštis “Laisvė” rašo:

Pagalios, steigiamojo seimo 
sušaukimu pradėta rūpintis ir 
Lietuvoje. Menševikai ir ki
tos partijos išleido atsišauki
mą į visuomenę reikalauda
mos, kad tuojaus butų sušauk
tas steigiamasis seimas, ku
ris Lietuvai padėsiąs demo
kratiškiausius pamatus. Gir
di, lik tuomet Lietuva skaity
sis demokratine respublika, 
kuomet įvyks steigiamasis 
seimas. Tą Lietuvos menše
vikų ir kitų partijų atsišauki
mą pakartojo musų menševi
kai “Naujienose” ir “Keleivy
je”. Jie irgi tvirtino, kad 

įvykus Lietuvos steigiamą-

LIETUVOS REVOLIUCINIAI 
LIAUDININKAI APIE 
STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ.

“Laisvė” perspausdino vadi
namųjų “Lietuvos Revoliucinių 
Socfalistų-LdaudininkųĮ“ partiT 

jos VI konferencijos rezoliuci
ją apie steigiamąjį seimą. Ji 
skamba sekamai:

“Kad apdumti darbo k le
sa i akis, buržuazija iškėlė vi
sokius gražius obalsius — 
laisvę, brolybę, lygybę. Ir 
siūlo visos šalies atstovybę 
Steigiamuose Seimuose arba 
kaip kitaip pagadintose “vi
sų žmonių rinktose atstovy
bėse”, pav., parlamenluošo. 
Kadangi buržuazijos rankose

...... .- 4............ ........... .

yra turtai, tai jos rankose ran
dasi Ir visi įrankiai, kad vi
suotinų, lygių, betarpių. rin
kimų sistemą pakreipti savo 
naudai.

“Spauda, mokyklos, buržu
azijos apmokamieji kunigai, 
Valdininkai ir, pagalios, ka
riuomenės jiega — vis tai jos 
rankose. Ir todėl platieji dar
bo žmonių sluogsniai tokiose 
atstovybėse arba lieka visai 
be atstovų, arba jų milfonai 
atstovaujami keliais žmonė
mis, tuo tarpu buržuazijos 
tūkstančiai privaro į seimus ir 
padamentus šimtus savo at
stovų.

“Todėl, kol kapitalai, o su 
jais ir valdžia, yra buržuazi
jos rankose, darbo žmonės 
privalo žiūrėti į visokius sei
mus, kaipo į buržuazijos at
stovybės bei padarus. Manyti, 
kad buržuazija, susirinkusi į 
St. Seimus, paklausys gra
žių socialistų žodžių, butų 
naivus dalykas. GI visa tai, 
ką buržuazija turi jiega, pri
gavimu nuo darbo žmonių iš
lupusi, tą darbo žmonės iš
plėš iš jų tik per kovą: Kad 
tą kovą laimėti, darbo žmo
nės būtinai turi paimti vald
žią į savo rankas, kuriant dar 

,bo žmonių Tarybas. Su orga
nizuotu priešu galima vesti 
tiktai organizuotą kovą. Tik 
gerai susiorganizavę darbo 
žmonės gali pergalėti. Ta- 
čiaus, kob seimas minių aky
se dar nesusikompromitavo, 
kol jos dar tiki į jo gelbėjan
čių rolę, nors ir prie buržuazi
nės tvarkos, laisvi rinkimai 
duoda darbo žmonių atsto
vams galimybės skelbti teisy
bės žodį iš viešos tribūnos. 
Partija, kuri darbo žmonių 
reikalus gina, privalo naudo
tis visomis galimybėmis ir, 
kiek galint aiškiau, darbo 
masėms jų reikalus išaiškinti.

“Turėdama visa tai omeny
je, konferencija pripažysta 
svarbiu reikalu išnaudoti Sei
mo tribūną, kad skelbus iš 
jos tiesos žodį, ir nutaria da
lyvauti rinkimuose į Steigia
mąjį Lietuvos Seimą, vaduo
jantis Partijos programa ir 
tvarka. »

“Pastaba. Persimainius są
lygoms C. K. duodama teisė

Šita rezoliucija rodo, kad va
dinamieji “revoliuciniai socia- 
listai-liaudininkai” Lietuvoje 
stoja už dalyvavimą rinkimuo
se į steigiamąjį seimą ir už da
lyvavimą pačiame steigiamajam 
seime. O kadangi Lietuvoje nė
ra jokios “kairesnės” partijos 
už tuos “revoliucinius socialis- 
tus-liaudininkus” (nes bolševi- 
kų-komunistų partija yra visai 
pakrikus), tai išeina, kad Lie
tuvoje nėra nė vienos partijos, 
priešingos steigiamojo seimo 
idėjai.

“Laisvą” betgi mėgina tą 
“rev. soc.-liaudininkų” rezoliu
ciją panaudot parėmimui savo 
kvailų straksėjimų prieš steigia
mąjį seimą. Ji džiaugiasi tuo, 
kad toje rezoliucijoje sakoma, 
jogei darbo Žmonės.privalą žiū
rėti į visokius seimus, “kaipo į 
buržuazijos atstavyfoes bei pada
rus,” kol valdžia yra buržuazi
jos rankose. Bet tai kas iš to? 
Argi socialistai nevisuomet taip 
žiūrėdavo į seimus (parlamen
tus) ? Vienok socialistai, nežiū
rint tb, kad jie šitaip žiūrėdavo 
į parlamentus, visviena stodavo 
už dalyvavimą juose; kova už 
tai, kad pravedus į parlamentą 
kuodauigiausia savo atstovų, 
visuomet būdavo vienas svar
biausių socialistų uždavinių. 
Jeigu “Laisvė” šilo nežino, tai 
tatai tiktai dar kartą parodo jo
sios dvasišką ubagystę. Prisi

plakus prie anarchisluojančios 
“koinunisitų” partijos, ji išbars
tė paskutinius trupinius iš savo 
biedno protiško bagažo.

“Laisvė” džiaugiasi taip-pat 
tuo, kad “rev. social.-liaud i įlin
kai” ragina darbo žmones “pa
imt valdžią į savo rankas, ku
riant darbo žmonių Tarybas.” 
Šitame punkte, tiesa, “rev. soc.- 
liaudininkai” parodo savo gimi
nystę su “Laisvės” plauko žmo
nėmis; bet kartu parodo ir sa-

Sereda, Vasario 4 cl, 1920

vo neišmanymą (tokį-pat, kaip 
“Laisvės”). Tarybų valdžia 
Lietuvoje šiandie yra nonsen
sas, į kurį gali tikėti tiktai pro
tiški suklerėliai. Tokia valdžia 
juk jau buvo mėginta (steigti 
Lietuvoje, ir nežiūrint to, kad 
ją rėmė Rusijos bolševikai, ji 
tapo sugriauta; patįs darbo Žmo
nės paėmė jai lazdą.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translatlon flled with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 4, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Sulyg valdžios skelbimais, au
dimo industrija Šiaurinėj Fran- 
cijoj nesanti taip visai karo su
naikinta, kaip kad manyta, ir 
ji sparčiai atsigriebianti, šiuo 
laiku audimo industrijoj dirfja 
jau nemažiau kaip 40 tūkstan
čių darbininkų. Manoma, kad 
vienų metų bėgiu audimo pro
dukcija pasieksianti jau pusę 
tiek, kiek buvo prieš karę, o 
dviejų metų bėgiu ji busianti 
jau pilnai atsteigta. Vilnų indu
strija ima vis labiau atsigriebti, 
taipjau ir hiedviilnės. Tik lini
nių medžiagų gaminimas labai 
šlubuoja, o tai dėl stokos linų, 
vyriausiai dėl4o, kad jų vis dar 
negalima gauti iš Rusijos, o Ru
sija visados buvo vyriausia linų 
pristatytoja Francijai. — Paga
lios nei mašinų, nei anglių klau
simas nėra taip keblus: tų daly
kų ne taip trūksta, kaip kad 
.darbininkų, kurių tūkstančiai 
žuvo karo laukuose. Del to 
daugelyj vietų, kur pirmiau tik 
vyrai tedirbo, dabar užima mote 
riškos. Be to, yna didelio vargo 
dėl stokos gyvenamųjų darbi
ninkams namų.

—Keliolika socialistų valdo
mų miestų Seinos distrikte su
sitarė veikti bendrai, ida;it len
gviau galėjus sutvarkyti visuo
menės gyvenimą. Jie paskyrė 
tam tikrą jungtinį komitetą, ku
rio rūpestis bus ištirti visą pa
dėtį ir surasti geriausių būdų 
organizavimui ir vedimui įvai
rių visuomenės pa tarnavimo į- 
staigų, kaip autai miesto valy
mo, nuo ugnies apsaugojimo, 
tcikhno žmonėms daktarinės 
pagalbos, trans])or*tacijos, gazų, 
elektros įstaigų, mokyklų, kny
gynų ir tt. Kaipo karo pasekme, 
miestų finansai tebėra blo- 
giausiame padėjime, o todėl to
kiu sutartinu ir bendru tų mie
stų veikimu Visas atsteigiania- 
sai darbas bus daug lengviau 
nuveikti. \

—Daugiau kaip 200 uostų dar 
bininkų paskelbė, kad jeigu vald 
žia bandysianti siųsti amunici
ją, kuri butų pavartota karui 
prieš Rusiją, tai jie pakalsią 
streiką. Tai pirmas toks grie
žtas uostų darbininkų protes
tas prieš kariavimą su Rusija. 
Girdėt, kad ir plieno pramonės 
darbininkai žadą atsisakyti ga
minti amuniciją, jeigu valdžia 
sumanytų ją pavartoti prieš Ru
siją. Aplamai, Francijos darbi
ninkai prisiruošę pasekti Ang
lijos darbininkų pavyzdžiu ir 
jaskclbti visuotiną streiką, kad 
privertus valdžią atmainyti 
vo politiką su Rusija.

menių ir visokių kitokių raštų 
apie Įvairius tarptautinius klau
simus, paliečiančius darbo ir 
darbininkų reikalus ir teiktų 
spaudai kaip reguliarių žinių, 
taip ir specialių pranešimų.

—Glasgowe pasibaigė chemi
niuose fabrikuose dirbančių va 
mzdžių jungėjų streikas, sam
dytojams sutikus galų gale iš
pildyti visus streikininkų rei- 
kalavimus.

—Del neatlaidaus reikalavi
mo dviejų Londono miesto dar
bininkų organizacijų, National 
union of general workers ir Na
tional amalgamated workers 
union, visiems muničipaliems 
darbininkams tapo padidinta al
gos 10 šilingų daugiau per sa
vaitę. Dabar unijos reikalauja, 
kad joms butų pripažintos dar
bų kontrolės teisės, minimam 
algos 20 dolerių savaitėje už 40 
valandų darbo, ir įvedimo pen
sijos darbininkams sukaku
siems 55 metus amžiaus. Tais 
reikalavimais rupi n ties tapo pa
skirta tam tikra darbininkų įga
liotinių komisija.

INDIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Bombay mieste streikuoja 
tnažių-mažiausiai apie 200 tūks
tančių darbininkų ir visi fabri
kai sustojo. Padėtis esanti la
bai bloga, samdytojų žvilgsniu. 
Daibininkai gi stipriai susijun
gę kovai ir nerodo nė mažiau
sio palinkimo pasiduoti. Šis 
streikas tai kaip ir pakartojimas 
buvusio čia sausyje 1919 m. 
streiko, kuomet taipjau apie 200 
tūkstančių medvilnės darbinin
kų buvo metę darbą ir streika
vo daugiau kaip d*i savaiti, kol 
jų reikalavimai didesnės moke- 
sties ir trumpesnių darbo va
landų tapo išdalies išpildyti. 
Nors Indijoj darbininkai neor
ganizuoti, jie neturi nei fondų 
streiko metu susišelpti, tečiaus 
streikus jie moka gerai suorga
nizuoti ir juos vesti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Amerikos ūkininkų ir darbi
ninkų kooperatyvų komisija 
pienuoja steigti kooperatyvinių 
bankų sistemą su vienu ar dau
giau didelių centralinių bankų. 
Vasario 12—15d. komisija lai- 

y kys Ghicagoje savo suvažiavimą, 
fF^kur bus sutaisytas pienas reika

lu sujungimo visų šioj šalyj esan 
čių jau kooperatyvinių draugi
jų. Kooperatyvinis bankas ža
dama dar šiais metais įkurti 
Clevelande. Pasak kalbamosios 
komisijos iždininko, Warren G. 
Stone, kurs yra taipjau Loko- 
motivų inžinierių brolijos vir
šininkas, Clevelando darbinin
kai turį nemažiau kaip 40 mili
jonų dolerių, ir tas kapitalas, 
vietoje nešti pelno kapitalistų 
bankininkams, galįs turėtų tar
nauti darbininkų reikalams. 
Ghicagiškėje konvencijoj daly
vaus apie 400 delegatų, repre
zentuojančių 4000 kooperatyvi
nių sankrovų, 37 koopatyvinės 

uždaminės pirklybos įstaigas, 
ir 900 tuksiančių fannerių.

— Seattle, Wash.—Savo kal-

sa-

ANGLIJA.
[Federuotos spaudos ži<ia]

Vienas įdomiausių pastoju 
laikų Anglijos darbininkų ju 
jimo pietoj imesi įvykių tai e- 
iriklausomosios Darbo partijos 
kūrimas departamento darbi-

Labor Research deipartnicnt. 
Apie jį susibūrė Darbo Partija, 
Amalų Unijų Kongresas ir Ko
operatyvų Sąjungų, be to dar 
daugelis atskirų unijų, jų sky
rių, vietų darbininkų organizaci- 
ų kooperacijos draugijų ir tt. 

?atsai betgi departamentas yra 
nepriklausoma organizacija, ku 
rios tikslas yra suteikti pagan
ini tikrų žinių apie darbininkų 
udėjimą. Dabar daroma pienų 
Įsteigti cemtrallinę tarptautinio 
darbininkų judėjimo žinių agen 
turą, kuri turėtų nuolatinio susi
žinojimo su visomis užsienio 
darbininkų organizacijomis; 
urėtų pilną archivą jų doku-

ryti, James Duncan, ccntralinės 
darbiu i nkii tarybos sekretorius 
ir kandidatas į miesto majorus, 
pareiškė, kad darbininkai dabar

mą 6 valandų darbo dienos. Jei
gu jis busiąs išrinktas majorų, 
jis tuojaus pradėsiąs derybas su 

stambiaisiais samdytojais dėl 
įvedimo šešių valandų darbo 
dienos, idant tuo būdų. apsaugo
jus darbininkus nuo nedarbo ir 
vargo.—Čia verta pastebėti, kad 
Duncan buvo vienas stambiųjų 
prohibicijos apaštalų ir kovoto
jų už visuotiną blaivybę. Nežiū
rint to, jo kandidatūrą į miesto 
majorus stipriai parėmė visi bu
vusieji bravorų darbininkai ir 
cx-bartenderiai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaipkriminalilkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
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$32$ S. Halstad lt
Ant trečių lubų
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127 I. Herbam SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411
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ietuvlu Rateliuose
Nekviesta kritika.

Naujienų vietos žiniose vakar 
buvo išspausdinta G. ir š. rai
dėmis pasirašyta recenzija Bi
rutės choro vaidinto pereitų 
sekmadienį p. St. Šimkaus vei
kalo “Išeivis.” Recenzijos rašy
tojas ne tiek davė objektyvios 
veikalo kritikos, kiek išpeikė 
asmeniškai “Išeivio’* autorių. 
Tokių asmenį užjaunamųjų 
kritikų mes nepripažįstame ir 
jų vengiame. Ir p. G. ir Š. ra
šinys pateko į Naujienų skiltis 
tik Redakcijai neapsįžiūrėjus.

— Redakcija.

BRIDGEPORT .
SLA. 36tos kuopos kaiididatai į 

SLA. Centro Valdybą.
Laikytame nedalioj, vasario 1 

d., SLA. 36 tos kuopos susirin
kime buvo nominuojami kandi
datai į SLA. Centro valdybą, 
tokiomis pasekmėmis:

Kandidatais į SLA. prezidentą 
balsų gavo: St. Gegužis 17į A. 
(?) Baltrušaitis 4; K. Gugis 3.

| vice-prez.: J. Baltrušaitienė 
15; St. Gegužis 4; K. Liutkus 4.

Į centro sekretorių: Kl. Jur
gelionis 18; A. B. Strimaitis 11; 
Dr. A. L. Graičiunas 7.

| kasierius: K. Gugis 26; T. 
Paukštis 13; K. Va rašius 1.

Į iždo globėjus: M. Danielius 
(Brooklyn) 11; K. Varašius 8; 
M. Damijonaitis 8; J. Juknis 7; 
F. P. Bradchulis 4; A. Žymantas 
3.,

Į daktarą-kvotėją: Dr. A. L. 
(iraičhinas 15; Dr. F. Matulei: 
tis 12; Dr. A. Montvidas 10.

Be kita ko, 36 ta kdopa šiame 
susirinkime įstojo į šerno Drau
gų Būrelio organizaciją, užsi
mokėdama 10 dolerių metinės 
nario mokės ties, (šerno Drau
gų Būrelio tikslas yra teikti ma- 
terialės pašaipos užsitarnavu

siam lietuvių rašytojui šernui, 
kurs dabar, nebetekęs jiegų dirb
ti, atsidūrė sunkiose gyvenimo 
aplinkybėse). — Nn.

Naujienų redaktorių. O Grigai
tis esą atsiuntęs jį Melrose Par
kai! pasiteirautų kiek čia esa
ma komunistų ir kiek socialis
tų. Jis, tas Januška, norįs su- 
organizuot socialistų kuopą. 
Nuėjęs kitdn vieton jis ir vėl 
kartodavo tą patį. Atlikęs kas 
reikia jis ėjo ir išėjo. Daugiau 
jo nietks nebemato. Dėlei to 
tūli lengvo budo žmonės ėmė 
manyti, kad d. Grigaitir ištik
tųjų siuntinėjęs į Melrose Parką 
šnipus. — XXIX.

Redakcijos pastaba.— Tokio 
“pažįstamo** Naujienų redakto
rius nepažįsta ir, suprantama, 
niekuomet ir niekur jį nesiunti- 
nėjo. Jo prisistatymas vietos 
lietuviams taipjau rodo, kad ji
sai yra vienas tų provokatorių, 
kurie jau senai leidžia šlykščių 
prasimanymų apie socialistus ir 
ypač Naujienų redaktorių. Kas 
jie—aiškinti nereikalinga.

WEST SIDE
Nori kurt draugijų Sąryšį.
Kai kurie vietos pažangiųjų 

draugijų nariai pradeety įtekė
ti, kad reikėtų įkurti 
dės lietuvių draugijų Sąty^$W 
dėlto, kad iki šiol buvuĮiejlį| 
esantieji vietos draugijų SįU^4 
vienijimai nieko gera neteikę! 
Vienus nusivedė klerikalai, ki
tus—tautininkai. Ir vieni ir ki
ti tapo užmigdyti...

Sumanymas neblogas, tik ar 
pavyks pravesti jį gyveniman 
—dar klausimas. VVestsidiečiai, 
šiaip ar taip, nerangus žmonės.

žmonių tamsumas.
Valstijos prokuroro ir kitų 

atatinkamų valdininkų žygiai 
nebuvo bergždi. Žmonės pilie
čiai labai įbauginti. Pavyzdžiui, 
kada vietos socialistų organiza
cija nominavo aldcrmaną ir, lai 
kanties naujų patvarkymų, tu
rėjo surinkti reikiamą skaičių 
piliečių-balsuotojų parašų, dau
gelis bijojo pasirašyti. Esą, ga
li deportuoti...

Pirma žmonių tamsumu nau
dojos “komunistai,“ o dabar 
valdininkai. — Vietinis.

Chicagoj p-lė Babickaitė apsi
gyveno pas savo dėdę, Drą. A. 
L. Graičiuną. ,

Nepatenkinti senąja valdyba.
SLA. 36tos kuopos susirinki

me, vasario 1, reikšta nepasi
tenkinimo dabartine SLA. val
dyba. Ir Dr. Graičiunas pareiš
kė, kad ten reikia “šviežio krau 
jo.*’ Pasireikšta, kad dabarti

niai organizacijos vadai eina ne 
tuo keliu, kaip kad reikėtų.

— Narys.

MELROSE PARK.
Ir tokių esama. \

Kiek laiko atgal čia lankėsi 
mažo ūgio žmogelis, pasivadi
nęs Januška. Jis vaikščiojo po 
galiūnus ir krautuves klausinė
damas komunistų. Sužinojęs 
eidavo ir sakydavosi, kad jis 
atvažiavęs iš Philadelphijos “pas 
savo pažįstamą P. Grigaitį,“4

Laimėjo streiką.
Langų plovėjų unijos lokalo 

No. 12865 nariai laimėjo kovą. 
Laimėjo ją į penkias dienas. Iš 
pradžios kontraktoriai labai 
spyrėsi. Girdi, jie laikysis kad- 
ir keliatą mėnesių. Bet pama
tę, kad darbininkų vienybė yra 
nesulaužoma, jie sutiko išpildy
ti visas unijos išstatytas sąly
gas. Unija reikalavo aštuonių 
valandų darbo dienos, pripaži
nimo unijos ir 36 dolerių algos 
savaitėj, o po šešių mėnesių 
kad algos butų padidintos ikf 
10 dolerių savaitei.

Tai geras pavyzdis kitiems 
musų draugams langų valyto- 
jams, kurie dar neorganizuoti. 
Rūpinkitės savais reikalais ir 
stokite unijon! Tik vienybėj 
musų galybė. — St. Ęaltraitis.
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P-lė UNĖ BABICKAITĖ.

žada įkalinti “visus tuos 
motormanus.’*

Skaitykite ir džiaugkites.
Public Service komisionie- 

rius, VViHiąm Reid, žada įkalin
ti “visus tuos motormanus, ku
rie nesustabdys gatvekarių ant 
nužymėtų kampų: būtent ten, 
kur ant violos pakabinta iška
bos parašu “Cars stop here.“ 
Tai dėlto, kad daugelis motor- 
manų visai nebepaisą pasažie- 
rių. žmonės laukia prie kam
po, o jie dumia ir dumia—pro 
šalį!

Komisionierius prašo žmonių 
rinkti žinių apie tuos motor
manus ir pranešti jam. Jis ži
nosiąs kas daryti. Mat sutar
ty su gatvekarių kompanija 
miestas yra įdėjęs tokį skyrių, 

i kad patarnavimas publikai turi 
būt kuogeriausias ir ant kiek
vieno nužymėto kampo gatve- 
karis privalo bu t sustabdomas. 

, KuTts motormanas to nepaisy- 
j tų—privalo užsimokėti nuo 15 
iki 25 dolerių pabaudos ar eiti 
kalėjimam '

CfUTCAGOS lietuvių rateliai 
šiuo tarpu stipriai užintri- 

guoti nesenai iš Lietuvos atvy
kusia čia viešnia—p-le Une Ba-| 
bickaite. Vietos laikraščiuose i 
buvo jau apie ją kai kas minė
ta. ) 
nininkė, vaidintoja, šokėja, it*

Detektyvas nušovė 
samdytoją.

Specialia American

savo

Raihvay 
detekty

vas, Bernard Donovan, užvakar 
vakare ant vietos nušovė vieną 

i viršininką, H. T. 
Swegnian’ą. Nušovęs todėl, kadMinėta, kad ji artistė—dai-

Čhieagon aivįta "’su MastVolc. Paslar«j° pasidarbavimu detek-
tyviis buvo atstatytas nuo vie- 
tos.\ \Tas pats detektyvas pavo- 
Siipaš^vė ir kitą tos kompa- 

 

jla^ininkį-Anygvedį, ku 
nartu ir teatru lati.?.,Pa8a"bon Swa«-

Ii atvyko čia dar praeit 6 gruo- 
Ižio pabaigoj, bet iki šiol nie< 
kur viešai nesirodė. Ir dėl’ tų<; 
kad ji nid 
labiau kpneertų ir teatrų larir^įR- r 
kytojai ja interesuojas, norėtų 
t>.;žinli | Žmogzuda areštuotas.

‘ Ahckomenduojame: ro,,s> ka<1 jis ir 1>irn,a
— Pdnelė Unė Babickaitė, o 

čia—
— gerb. Chicagos publika. 
Meldžame susipažinti.

O dabar gerb. Chicagos pub
likai truputį smulkesnių infor
macijų apie naująją pažįstamą.

P-lė Unė Babickaitė dar jau
nutė mergelė (—bet ši infor
macija visai nereikalinga: patįs 
matote—), kilusi iš Kupiškio. 
Turėdama iš mažens didelio pa- 
inkimo dailei ji,'gavus reikia 

mos edukacijos, 1914 metais ji 
:stojo Petrograde į Pol'lako mu- 
dkos-drantios ir operos kursus, 
kuriuos baigė 1918 m. Jos pro- 
esoriais čia buvo Zagarov, im- 
icratoriaus Aleksandro teatro 
režisorius; Obuchov, imp. Ma
rijos baleto premjeras; Raab, 
operos profesorius, o jam mi
rus, prof. čuprinikov.

Baigus kursus, p-lė Babickai
tė grįžo Lietuvon ir buvo su
organizavusi Kaune savo artis
tų trupą. Spektakliuose ji pati 
dalyvavo svarbiausiose rolėse ir 
turėjo didelio pasisekimo.

Dabar ji Chicagoj. Viešai dar 
nepasirodžiusi, p-lė Babickaitė 
betgi nesėdi rankų .sudėjus. 
Kaip tik atvyko čia, ji tuojau 
ėmėsi organizuot iš gabiausių 
artistinių vietos spėkų trupą, ir 
dropiai ruošiasi pirmutiniam 
spektakliui. To spektaklio il- 
jai laukti nebq>risieis. Ateinan-
žios savaitės subatoj, vasario 14 
d., vidumiicseio teatre Central 
Music Hali chicagiečiai turės 
progos pamatyti p-lės Babickui- 
tės ir jos trupes kimštą Togo- 
bočno penkių aktų dramoj “Iš 
Meilės.’’

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 ^iunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad daoar mes už kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

25 AUKSINUS.
Kurie siunčia $50.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

30 AUKSINŲ.
už kiekvieną dolerį.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Pasi-
__  _ _ __ savo 

. “amatą“ gerai atlikdavo: kiek 
laiko atgal Donovan nušovė ne
grą darbininką. Bet tuomet 
jis išliko nenubaustas. Mat nu
šauti paprastą darbininką ir dar 
negrą ir nušauti patį samdyto
ją—visai kas kita.

Norėjo išnuomoti svetimą 
moterį—bėdon.

Ponia Mary Blackney turėjo 
įkyrų “burdingierį.” Galų gale 
visa susidėjo taip, kad jis gavo 
pasijieškoti kito “burdo.” Bet 
išeidamas savo kambario lan- 
gan “burdingierius“ įdėjo šito
kią “sainą“: “Nuomoju pačią. 
Tuoj atsišaukite sekamu adre
su.

“Burdingierius’’ dabar sėdįs 
šaltojon ir galvojas: kodėl svie
tas taip paikas,—nesuprantąs, 
kad tai buvo tik dėl juoko.

Į dvidešimt penkias minutes— 
dvidešimt penki tūkstančiai 

dolerių.
Panelė Innis Russell Hopkins 

vakar teisėjo Sullivano korte į 
dvidešimts penkias minules lai
mėjo dvidešimt penkis tūkstan
čius dolerių. Jos sužiedotinis, 
ENiot Andrevvs, sulaužė duotą 
prižadą. Panelė 'tada patraukė 
jį tieson ir reikalavo atlyginti 
už jai padarytą “demečių.“ Ir

Tik dėl dviejų honkų degtinės.
Dėdė James Watt, neteko sa

vo žvaigždes, lazdos ir visa ki
ta. Šiandie jis turėjęs eili dirb
tuvėm idant • užsidirbus “duo
nos musų visų dienų.’’ Ir toks 
didis priepuolis dėdę Wattą iš
tiko tik todėl, kad jis eidamas 
savo pareigas nešiojosi kartu 
dvi boinki degtinės. Kai kas 

tai sumatė ir pranešė kur rei
kia.

Gaisras senųjų prieglaudoj.
Kilęs gaisras nusenusių mo

terų 'prieglaudoj 5148 Prairie 
gatvėj vakar kone visiškai su
naikino prieglaudą. Tik dide
liu vargu pavyko išgelbėti dau
giau .kaip šimtą senelių, ku
rioms gaisras užkirto išėjimą. 
Gaisras pridaręs apie už trįsde- 
f/mts tuksiančių dolerių nuo
stolio.

Maisto spekuliatoriai nepaiso.
Duonos kepyklų savininkai 

pareiškė, kad kopėjų unijos pro 
testas dėlei padidinimo kainu 
duonai esąs ne jų biznis. Sam
dytojai, jei busią reikalo, ir vėl 
padidinsią kainas duonai. Taip, 
taip!

Kainos dar kils.
Didieji fabrikininkai ir ver

teivos sako, kad visokių išdir
binių kainos šiais metais turė
siančios žymiai pakilti. O dar-

Bondsmanas nebegauna bondso.
Pmfesionalis bondsmanas, 

Guy McDonald, pateko bėdon. 
Teisėjo Laudis paliepimu jis ta
po areštuotas kaipo bondsų 
klostuotojas. Iki šiol pons Mc 
Donald dar nesuranda tokio 
žmogaus, kuris jį išbonsuotų.

UTTLE JULIUS SNEEZER

bininkų algos? Ne. Jos negal 
kilti. Tai juk, iš jų puses, butų
tik kėlimas maišto.

Ims nagan daktarus.
Atatinkamosios įstaigos žada 

imti nagan visus tuos daktarus, 
kur duoda perdaug receptų to
kiems ligoniams, kurie “gydo
si“—degtine.

Pranas Visockis
MiriLCounty ligonbutyj. Paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėd., Ra
seinių pav., Skaudvilės para
pijos. 34 m. amžiaus. Netu
ri. nei giminią, nei pažįstamų. 
Jei kas jį pažįsta, malonėkit a- 
pie jo lavoną pasirupinti. jis 
gyveno 507 Taylor St.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
kuomet silfrvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks Jums geriausias pasek
mes. ų

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

1801 So. Ashland Avė., Chicago, I1L 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čiOs lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite i mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vaL 

ryto iki 12 valandai diena.

ZACHARIJOŠIUS PRANAITIS 
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
1 vasario, 9:30 v. nakties, su
laukęs amžiaus 44 metų; paei
na i.š Lietuvos Raseinių apskr. 
Valatkiškių kaimo. Laidotuvės 
įvyks 4 vasario, 8:30 iš ryto į 
lietuvių Tautiškas Kūnines. Ve 
lionis randasi 3149 So. Eme- 
rald Avė. Giminės ir pažįsta
mi malonėkite dalyvauti lai
dotuvėse. Paliko nuliūdime 3 
dotuvėse. Paliko Petrą ir Juo

zų, o Lietuvoje nuotiną ir se
serį Vincenta. J. PRANAITIS.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnef
Priėmimo valandos nuo 8 Ed. 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
322? So. Halcicd Si.. Chięago. ?

Paskutinė proga matyti kru
tanti paveikslai iš Lietuvos, 
Bridgeportc Vasario 5 d. Mildos 
svetainėje (ant 3-čių lubų) 3142 
So. Halsted St.

To\vn of Lake Vasario 6 d.,
Alijošiaus svetainėje, So. Wood 
St. ir W. 46th St.

Prasidės 8-tą valandą vakare, 
kiekveiną vakarą rodis Kaunas 
Krutamu Paveižslų Išdirbystė.

Prez. V. K. Puodžiūnas, 
Sckr. M. Truska.

40 nuošimtis skiriama Lietu
vos Šiauliams.

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomo* SpeelalMo

Dr. A. R, Blumentiial

KIU SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma ąt

* kreipiama į val- 
Val.: nuo 9 ryto iki 9 vak.kus. __ _____

nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 aL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

BY BAKER



IN TĖVYNŲ.
Geriausia dovena savo giminėms, 

tai laikraštis “Amerikos Ūkininkas“; 
jį niekur neužlaiko ant rubežių; 
kiekveinas gauna visus numerius, ir 
pasidžiaugia skaitydamas, nes tinka 
mažiems ir dideliems, budamąs be 
partyviškas.

Amerikoj ant metų.. $1.00
In Lietuvą ................  $1.75
“AMER1KOS U KINI N KAS”, 

Box 96, Hart, Michigan.

ASMENŲ JIESKOJ1MAl REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI.

PRANEŠIMAS

Pranešu 
jogei aš 
KAUSKAS

gerbiamai^_ .visuomenei,
KAZIMIERAS \VA1CI- 
nupirkau Bučernę ir 

Grosernę nuo Mykolo NakrUšo ir 
pusę mano krautuvės pardaviau Vin 
centui Dambrauskui, taigi meldžiu 
gerbiamų koshimerių ir pažįstamų 
atsilankyti į musų krautuvę, o hu
sito užganėdinti nntsų patarnavi- 

IŲU.
K. WAICIKAUSKAS 
V. DAMBRAUSKAS

379 Lemon St., Kenosha, Wis.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi 
glausiu. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už 
gan ėdi n ti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canal 2199.

Pranešimai
PRANEŠKITE

Alex. Savickui, jog jo sesers vy
ras Digris mirė; jo sesers prašoma 
tuoj 
šu:

atvyktų į Kenosha, Wis. antra-
468 N. Pleasaat St. 

i________
L. S. S. 174 kuopos susirinkimas 

šiandien 7:30 vakare. Pociaus sve
tainėje, 3824 So. Kedzie Avė., kam
pas 38th Place. Meldžiama narių 
visų susirinkti. Rašt. Kaz. Kipšas

Marijos Magdalietės repeticija į- 
vyks šiandie, vąsario 4, kaip 7:30 v. 
v. Meldažio svetainėj. Lošėjai pra
šomi susirinkti laiku. — Vaidyba.

h
Rytinės žveigždės Kliubo susirin

kimas bus ketverge, vasario 5, kaip 
7’30 v. v. Liuosybės svetainėj 1*22 
\Vabansia Avė. Nariai prašomi susi
rinkti laiku. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, vasario 
6, kaip 8 vai. vak., Joe Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Visi nariai pra
šomi atsilankyti laiku, nes randasi 
daug reikalų apsvarstymui.

— Rašt. P. Kafinskas.

Amalgamated Meat Cutters and 
Butcher \Vorkers of North America 
lietuvių lokalas 257 savaitinis susi
rinkimas bus ketverge, vasario 5, 
kaip 8 v. v. P. Ežersklo svet. 46 ir 
So. Paulina gat. Visi nariai norinti 
prisirašyti kviečiami atsilankyti. 
Mėnesines duokles galite užmokėti 
kas vgfcarą sekančiose vietdse: 4539 
S. Marshfield Avė. ir 3249 So. Hals
ted St. Visi lietuviai prigulinti prie 
lenkų lokalų privalote persikelti 
pas lietuviusį-nes tai daro mums di* 
dėlę skriaudą.—Jonas P. Barkauskas

L. M. P. S. 9 kyopa stato scenoje 
S. Sudermano, keturių aktų dramą 
Joninės, 7 d. kovo, C. S. P. S. sve
tainėje. Repeticijos būna kiekvie
na sekmadienį pirmą valandą po 
pietų StanJord parko svetainėj, ant 

*17 PI. ir Union Avė.
— Rengimo Komitetas.

Roseland. — L. S. S. 137tos kuo
pos ekstra susirinkimas įvyks ket
verge, vasario 5, kaip 7:30 v. v. S. 
Šedvilo svetainėj. 341 Kensington 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra labai svarbus reika
las. — Organizatorius.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks sere- 
doj, vasario 4, kaip 7:30 vai. vak. 
Liuosybės svet., 1822 \Vabansia Av. 
Nariai malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku. — J. Kalainė, Rast.

Rubsiuvių Unijom 269 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioi vasario 6, Unijos salėj, L>64 N. 
Robey St. Pradžia 7:30 vakare. Bus 
daug svarbių pranešimų.

— Nut. Rast. Frank Jozapavičia.

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
direktoriai šiuo praneša visiems šė- 
rininkams, kad metiniame susirin
kime nutarta išmokėt lOtą nuošimtį 
už 1919 metus. KoŽnas šėrininkas 
teiksitės ateit i direktorių ofisą, 
1334 So. 49th Ct., ir atsineškit savo 
šėrą, bo kitaip negausite nuošimčio. 
Ateikit vakarais, vasario 3, 10, 17 ir 
24 dieną, 7:30 vai. vakare.

Sekretorius,
A. J. Pečiukaitis, 

1533 So. 50th Avė., . 
Cicero, III.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

irv~i i~ ■— —*

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Viz 
gaičio ir pusbrolio Juozo Jurevi
čiaus ir dėdės z\ntano Vizgaičio. Jie 
visi paeina iŠ Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Garliavos pa
rapijos.

ANTANAS VIZGAmS," 
3328 So. Parnell Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Frank 
Raltikausko, Kauno rėd., ’ Raseinių 
apskr., Šilalės miesto; girdėjau, kad 
gyvena ant Town of Lake 45 ir So. 
Paulina St. Pajieškau Barboros Au- 
Šraites iš Šilalės vai., Struikų kaimo. 
Girdėjau kad gyvena ant 23 St. ir 
So. Union Avė., Chicagoje. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JOHN BALTIKAUSKIS, 
365 Alexander St., Sharon, Pa.

PA.IIEŠKAU moters be vaikų, ap
žiūrėti vieną ypata ir būti pilna šei
mininke. Darbo nedaug, skalbinius 
duodam j landrę. 
dirbti sau ant naudos 
vietoj. HP
toliau susipažinti per laiškus.

W. SZARK, 
2(į24 E. St. Clair Avė., Cloveland, O.

Dienomis gali 
patinkamo! 

Bukite malonios atsiliepti ir

PAJIEŠKAU savo draugo Frank 
Skordausko, paeina iš Kauno gub. 
Telšių pav., Paluknės sodos. 4 me
tai atgal jis gyveno VVisconsinc ir 
Michigano miškuose. Aš sugrįžau 
iš kariuomenės, turiu labai svarbu 
reikalą. Meldžiu atsišaukti ar ži
nanti pranešti, už ką busiu labai dė
kingas. t

D. K., 
11015 Wabash Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivcdinuii mergi
nos arba našlės, kad ir su vienu 
vaiku. Aš esu našlys 30 metų. Ku
ri mylėtų dorą ir sutikimą, malonė
kit atsišaukti adresu:

.1. SIMAS,
Lqs Angeles, Cal.Gen. Del.

PA J IEŠKOMA Adomas Juknis, pa
eina i Suvalkų gub., rudų plaukų, 
auksiniai dantis; pirmiau gyveno 
"hristopher, III.

STEPONAS^ fT.IOPA, 
Ncw Kensington, Pa.

PAJIEŠKOMA Juozas Vilkus, pa
einąs iš Kvėdarnos, Raseinių pavie
to, ir gyvenęs 8 metus Rozlin, Wa.

Ir Karolyną Tautknitė-Gahninie- 
nc iš Užvenčio, Šiaulių pavieto.

Yra svarbus reikalas ir daug ži
nių iš Lietuvos.

MRS AGNĖ TAUTKUS, 
3429 Croton, Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKAU susipažinimui inteli
gentiškos merginos be skirtumo ti
kėjimo; kurios neturite vaikino at
sišaukite tuojau.

P 
2637 \V. 18th St Chicago, III.

PAJIEŠKAU Felikso, Juozo ir Po
vilo žikų ir jų motinos, gyvenančių 
Kulisas City. Mo. ar Kansas City, 
Kansas. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos apie Bliumus.

FRANK ZEKAS 
c-o A. Frost 

Huron, So. Dak.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA.

Panedėlyj, 2 d. vasario’ pamesta 
pinigų, tarpe 32 ir 47 gatvės ant 
Halsted gatvės. Jei kas rado, ma
lonės sugrąžinti pametusiam, P. V. 
J., 3409 So. Union Avė. Kas sugrą
žins, gaus dovanų.

REIKIA DARBININKŲ
MOTEBŲ

DIRBYKLAI 
50 MERGAIČIŲ 

lengvas, švarus darbas, 
rimas nereikalingas. Gera mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

232-242 E. Ohio Street, 
4th Floor.

Paty-

ra
REIKIA merginų ir moterų. Ge- 

i mokestis. Nuolatinis darbas.
PORTER SAFETY SEAL CO., 

Room 1100, 
163 W. Harrison St.

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

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

REIKIA—Plain Sewerių 
ir machine operatorių. Ge
ra mokestis; pastovus dar
bas.

Kreipties: Mr. Hennebry. 
GAGE BROTHERS & CO., 

18 So. Michigan Avė.

MERGAIČIŲ REIKLI lengviam 
dirbyklos darbui; 48 vai. savaitėje; 
gera mokestis; pastovi vieta.
MACKIE — LOVEJOY MFG. CO. 

W. 13th & Paulina Sts

GERA PROGA dėl ženotų žmonių 
ne su daug vaikų, tur mokėti ang
lišką ir lenkišką kalbas. Išvažiuoti 
dėl sveikatos Į šiltą kraštą—• Flori
dą; gaus namą ir daržą už pridabo- 
įimą vietos. Susižinojimui rašyti į 
Naujienų ofisą No. 37.

MERGAITĖS.
Jus galite uždirbti didelius i 

gus prie siuvamųjų mašinų; j 
jus mokate siūti.

STALL & DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue, 

near Milwaukee Avė.
OPERATORIAI 
prie šikšninių 
Darbų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO 

855 Elston Avenue, 
Near Milwaukec Avė.

XIO i i i;i iHori:i:ii MOTERŲ VYRŲ

)ini- 
leigu

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Mums reikia tuoj patyru
sių operatorių prie sack co- 
atų musų naujai dirbyklai.

Sleeve sewerių
Joinerių
Lining meikerių 
Flap ir patch meikerių 
Ali around operatorių 
Elbow seam sewerių 
Canvas Basterių(mašina) 
Sleve sergerių

Taip-gi mergaičių prie 
mašinų, kad išmoktų įvairių 
darbų.

Hart Schafffner 
and Mara

2303 W. St. Paul Avė. 
(near Western Avė.)

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gerti mokestis.

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

MERGAIČIŲ ir moteriškų sorta- 
vimui plunksnų.

Patyrusių ir besimokinančių.
Kreipties:

KURTZ & BRAFF,
1-111 So. Throop St.,

MERGAITĖS!
Pasirinkite sau užsiėmimą išmin

tingai.
Apsvarstykite uždarbius. darbo 

sąlygas ir progas —> prasilavinti ir 
pakilti.

KORSETU DIRBIMAS

Suteikia jums šias progas; gera 
mokestis mokama laike mokinimosi; 
Geriausia mokestis, kada išmoksite, 
švarios, malonios sąlygos. Bonus. 
Trumpos valandos. Geras priva
žiavimas iš visų dalių miesto.

LORETTE CORSET COMPANY 
Kreipties: 

425G N. Western Avė. 
arba 

500 So. Throop Street

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me
tų amžians nepaprastai lengviam ir 
švariam darbui musų naujoje dir- 
bykloje.

Geras privažiavimas iš visų dalių 
miesto; visi naujoviniai patogumai: 
malonus ir smagus musų dirbykloje. 
Valgiai teikiama lėšos kainomis. 
Mes duodame geriausi mokestį mie
ste ir bonus; Nuolatinis darbas; ge
ros darbo sąlygos ir su visomis pro
gomis pakilti |

Kreipties:
1516 So. VVabash Avenue 

3rd Floor.

REIKIA mergaičių dirbyklos dar
bui; $15.00 sovaitei pradžiai; išmo
kus darbą — $18.00\iki $24.00. Ge
ros darbo sąlygos ir valandos.

K. C. BAKING POWDER CO., 
16th and Canal Sts.

REIKIA — moteris virėja mažam 
restoranui nuo 8 iki 4 vai. po pietų. 
Nedėliomis nedirbama. $10.00 ir 
maistas.

F. BOCKMAN
808 W. 12 St.

MERGAITĖS
Del Punch Presso 
Swedging Mašinų 
Stalo darbams.

BOYE NEEDLE CO..
3434 Ravenvvood Avė., 

near Montrose.

REIKIA: 50 SMAGIU MERGAIČIŲ 
DABBUI PRIE SAUSAGE CASINGS 
NUOLAT DARBAS; GERA MOKES
TIS; GRAŽUS DARBUI KAMBA
RIAI.

KREIPTIES:
SUPERINTENDENT’S OFFICE, 

OPPENHEIMER CASING 
COMPANY

1020 W. 36TH STREET 
CHICAGO.

REIKIA mergaitės j restaurantą, 
už veilerką. Atsišaukit greitai, mo
kestis gera.

KAUNO VALGYKLA
2325 So. Leavitt St., kertė 23 PI.

DRAPERIJŲ siuvėjos su arba 
patyrimo.

Kreipties:
MANDEL BROTHERS & 

COMPANY, 
1129 Wabash Avė.
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MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ 
LENGVAS DIRBYKLOS DANBAS 
NUOLAT DABBAS 
GERA MOKESTIS
LABAI GEROS DARBO
SANLYGOS

KREIPTIES:
HTLL PUMP VALVE CO., 

2307 ARCHER AVENUE

RANKOM SIŪTI

Mes atidarėme dvi mokykli mokinimui rankom siūti 
musų naujoj aprėdalų siuvykloje, kurios atsidarys bė
gyje kelių savaičių, prie

4518 W. 22nd Street.

MERGAITĖS IR MOTERS

Galės rasti puikią progą išmokti rankomis siūti įvai 
riose musų Siuvyklose prie vyriškų aprėdų.

Darbo valandos nuo 
7:45 ryto iki 4:30 vakaro.

Rankomis išsiuvinėti skyles guzikams.
Finishingo

Armhole bastingo

Gera mokestis laike mokinimosi

Ateikite tuoj dirbti.

HART SCHAFFNER & MARX

2218 So. Cicero Avenue 
(Buvusioji 48th Avenue) 

(1/G blocko šiaurėspi nuo 22-ros) 
" 823 South Tripp Avenue

ĘEIKIA REIKIA DARBININKŲ

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

Pocket meikerių 
Sleve meikerių ‘ 
Stitcherių 
Pastovus darbas.

Kreipties

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jočkson Boulevard
5th floor.

. DARBININKŲ REIKIA 
70 centų valandai.
GERŲARDT F. MEYNE 
Wrightwood & Hermitatfe 

Avė.

PARSIDUODA — geram stovyj 5 
kambarių rakandai. Priežastis par 
davimo, moteris mirė. Kam rei
kalinga atsišaukite nuo 5 iki 10 vai. 
vakare.

K. PETRIKAUSKAS, 
10610 Edbrooke Avė., Roseland? III.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: 3740 Lowe Avė.; 

mūras, 2 pagyvenimai po 5 kamb.; 
visi intaisymai; erdva kūtė. Kai
na $2500; įmokėti $500; $25 kas mė
nuo.

J. Mo DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 619 W. 461h St. 
medinis namas; 2 pagyvenipiu po 6 
kambarius; visi įtaisymai; vanos, 
gazas, elektriką. Kaina $2950; įmo
kėti $500.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Pardavimui
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. BRIKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

Tvirtų moterių dirbyklos 
darbui $14.85 savaitėje pra
džioj. if *

Daugelis uždirba iki $20 
savaitėje.

PULLMAN COUCH 
COMPANY, 

38th & Ashland Avenue.

REIKIA' DARBININKŲ
VYRŲ

MOLDERIŲ
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčius. Dideli pi
nigai Chicagoje. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. Išmokama kiekvie
ną subatą.

Kreipties: ..
EMPLOYMįNT DEPT.

68 W. Harrison St.

REIKIA VYRŲ
Abęlnam dirbtuvės darbui, 
tovus darbas. Mokestis 50 centų į 
valandą. 8 darbo valandos.
kitę tuojaus:

DARLING & CO., 
4201 So. Ashland Avė.

Pas-'
i

VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

DARBININKŲ ir truckerių 
Nuolatinis darbas.
Time keeper

Kreipties:
WELLS & POLK STS., 

BALTIMORE & OHIO R. R.

REIKIA — 50 vyrų į scrap gele
žies ygrdą. Nuolat darbas. $5.90 į 
dieną ir augščiau. Atsišaukite 

37th St. and Homan Avė.

REIKIA

REIKIA VYRŲ visokiems 
bams.

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, III.

dar-

PORTERIŲ
Dienai ir nakčiai

3 pastovios Vietos iatsakantiems 
vyrams; reikia gerų rekomenda
cijų.

Kreipties:
Central Employment Office,

HART SCHAFFNER & MARX
520 So. Wtells Street.

Nuo 25 iki 30 pačiuotų ir 
viengungių vyrų

ANGLIMS KASTI 
KENTUCKY

Nėra unijos. Nėra dar
bininkų nesusipratimo. Pa
stovus darbas. Visą vasa
rą. Kreipties 
1125 Transportation Build.

(Harrison & Dearborn 
Streets)

REIKIA vaikiukų dirbyk- 
os darbui 16 m. amžiaus. 

Gera proga.
NORTHERN BANK 
NOTE COMPANY, 

538 South Clark Street
BUSHEMANŲ prie augštos pu

šies vyrų drabužių. Gera mokestis; 
pastovus darbas.

C. GRATH,
27 E. Monroe St.

REIKALINGAS geras kriaučius, 
prie kostumeriško moterų darbo, 
kad galėtų dirpti coatus ir skirtus. 
Darbas ant visados. Užmokestis ge
ra. Atsišaukite tuojaus

WM. POCIUS, 
3549 Ogden Avė. , Chicago, III.

REIKALINGA darbininkų į foun- 
drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Atsišaukite

LINK BELT CO., 
39th St. ir Stevvard Avė.

REIKIA PARDAVIKŲ DRAPERI
JŲ IR /PATALYNĖS DEPARTA
MENTE. PASTOVI VIETA IR “ 
RA MOKESTIS.

OPPENHEIMER & CO., 
4700 SO. ASHLAND AVĖ.

GE-

REIKIA VYRŲ PARDAVIKŲ 
DRAPANŲ m APRĖDALŲ SAN
KROVOJE; PASTOVI VIETA IR 
GERA MOKESTIS.

OPPENHEIMER & CO., 
4700 SO. ASHLAND AVĖ.

X. » ••

REIKIA darbininkai prie truckų 
ir darbui foundrėje. Gera mokestis. Kreipties

Superintcndent
LOEVVENTIIAL CO., 

947 W. 20 St.

BARGENAS! BARGENAS!
Parsiduoda pigiai biznio namas 

su dviem pagyvenimais. Labai ge
ra vieta barberiui. įnešti tik $500.

JUOZAPAS PAULAUSKIS, 
1213 W. 47th St., Chicago, III.

REIKIA dailydžių (cabinet rna- 
kcrių). Gera mokestis.

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

REIKIA bučerio, kuris moka at
sakančiai savo darbą. Atsišaukite 
greitai.

1836 So. Halsted St.

REIKIA vyrų važiuoti vežimais ir 
vyrų darbui scrap iron varde.

ALTON iRON & METAI. CO, 
2122 So. Loomis St.

REIKIA darbininkų dirbti scrap 
iron yarde; pastovus darbas; gera 
mokestis.

RELIANCE IRON & STEAL CO.
2133 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir Kote

lis, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite i Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

BELGAI GERI ŪKININKAI
Gerai žinoma, jog Lietuvos dvari

ninkai gabendavo veislinius gyvu
lius iš Belgijos. Musų paviete 
(Ocean County) uctoli Hart, yra 
daug beJgų apsigyvenusių ant gerų 
žemių; jie paaugina daug gerų gy
vulių; gerai Įdirba žemę; įsitaiso 
geras triobas; kada ju tėvynė pali
ko laisva, tai daugelis jų rengiasi 
grįžti Į savo šalį. Jie dabar par
duoda gerai įtaisytas farmas. Ant 
jų dideliu farmų nėra sunku pada
ryti j metus po $3000 iki $5000; tai 
yra gera proga įgyti gerai įtaisytas 
farnnis. TojJapielinkėje jie turi pa- 
judavoję didelią plytų bažnyčią, pil
nai išmokėta. Taigi atvažiuodami 
jas, mus neapsigausit, tik paleika- 
ukit farmų katalogo, o sulaukus 
javasario, pradėkit ir jus su mumis 
augint kuodaugiausia javų, kad per- 
galėtumeni brangumą maisto. In 
mus neklaidų atvažiuoti, nes gele
žinkelis ateina i pat musų kaimą.

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hart, Michigan.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne. Gera proga geram žmogui, ku
ris mylį toki bizni. Atsišaukite to
kiu adresu:

1727 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grocernė ir bučer
nė; geroj vietoj, lietuvių apgyven
to!; parsiduoda pigiai dėlto, kad sa
vininkas išvažiuoja ant farmų.

2611 W. 44th St., Chicago, III.

RAKANDAI

Nepaprastas 
Pigumas

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu į namus.

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis- seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

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 kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

DARBININKŲ rcdlkia ilges
niam laikui; $4.80 į dieną.

W. F. TRIMBLE AND 
SONS COMPANY

New Brighton, Penna.

KEIKIA DARBININKU PRIE CU
KRAUS AUGINIMO.

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no
rėtum vasaros metu apsigyventi ant ■ 
ūkės, turint geta} uždarbį, dovanai j 
butą ir pravažiavimą gelžkeliu, tai 
kviečiame Tamistą pasimatyti su 
musų agentu Chicagoje, ateinantį 
nedėldien| vasario 8 d. sekamomis 
valandomis ir vietose.

10 vai. ryto ofise John Gotha, 
1954 Larrabee Str., arti Center Avė. 
2 vai. po pietų ofise Max Kasmar, 
Kaczmarek 1131 W. Chicago Avė. 
arti Milvvaukec Avė.

Ateikite ir atsiveskite savo drau- j 
gus.

TIKTAI ŠI MĖNESI.
Geriansis pasiūlymas gaus puikų 

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 

1850 N. Well« St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjiiuais. Garantija ui *10 
išmokinti siūti moteriškus nibus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing

Suite 611. 74 W. Waahington Street.

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

MICHIGAN SUGAR CO., 
Saginaw, Mich.

„u.—

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandu^ 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-

' ‘ Ne-ta. Laisvės bandai priimama, 
praleiskite plos progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. z
8106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO

i


