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True translation Tiied with the post tnaster at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkija svarsto taikę 
su Rusija

True translntion filed witn the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

TURKAI SUSIRĖMĖ SU 
PRANCŪZAIS.

Denikinas esąs Bulgarijoje
Kerenskį: važiuoji Cecho-Slovakljon

Bolševikai tikisi taikos su kitomis šalimis 
Sumušti ant Dono upės

LENKIJA SVARSTO 
BOLŠEVIKŲ PASIŪLYMĄ.

Bolševikai pertraukė 
kariavimą su lenkais.

manko, bėga betvarkėje.
Liuosnoriai suėmę 60 kanuo- 

lių, 150 kulkosvaidžių ir 8,000 
belaisvių.

LONDONAS, vas. 4.—Iš kon- 
stantinopolio pranešama apie 
svarbius susirėmimus Marash ir 
Aintab apygardoj, Azijos Tur
kijoj, tarp nacionalių spėkų ir 
Francijos kareivių. Žinia sako, 
kad Marash gręsia didelis pavo- 
jus.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

TURKAI SKELBIA KARĘ 
ANGLAMS.

Jaunaturkiai neužilgo užpulsią 
Konstantinopolį.

True translation filed wlth the post- 
mnster at Chicago, 111. Feb. 5, 1920 
as reuuired by tnc act of Oct. 0,1917

Daugiau duonos
H-———t

DUONOS PORCIJOS RUSIJOS 
DARBININKAMS

PADIDINTOS.

Smukimas biržoje Socialistų byla
PINIGAI IR MAISTO KAINOS 

PUOLA BIRŽOJE.

Bet maistas nepinga 
naudotojams.

LONDONAS, vas. 4.—Lenki
ja savo atsakyme bolševikams 
sako, kad ji svarsto pasiūlytą
sias taikos sąlygas. Tuo pačiu 
Paiku sovietų valdžia paliepė 
bolševikų kareiviams kaslink 
Lenkijos stovėti dabartinėj lini
joj-

True translation filed svlth the post- 
master a t Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 0.1917

ESTONIJA TARIASI APIE 
PIRKLYBĄ SU RUSIJA.

Kitų šalių kareiviams nebus 
vietos Estonijoje.

LONDONAS, vas. 4.—Ex- 
change Telegrnph žinia iš Kon
stantinopolio sako:

“Jaunųjų turkų raudonoji ar
mija artimoj ateityj . pasieks 
Konstantinopoliu, kad išmotus 
iš ten 'Turkijos priešus. Turki
jos bolševikai skelbia, kad šven
toji karė prieš Angliją bus pra
dėta pavasaryje.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii. Feb. 5, 1920 
a* retjuired by the act of Oct. tf, 1917

DENIKINAS PABĖGĘS 
BULGARIJON.

Norįs gauti Rumunijos pagelbą 
prieš bolševikus.

REVELIS, vas. 4.— Fotonija 
Rusijos sovietų valdžia susi

tarė ką tik pasirašyta taikos su
tartimi, laikyt ies valstybių nu
statytų principų apie Finlandi- 
jos įlanką. Tik Estonijos ir so
vietų valdžios kareiviai, ar jų 
talkininkų, bus leidžiami šių

ir

GENEVA, vas. 4.—Iš Biel- 
grado pranešama, kad gen. De
nikinas panedėlyje su keliais sa
vo ofieieriais išlipo Bulgarijos 
uoste Varna. Denikinas važiuo
jąs į Bucharestą, kad atlaikius 
konferenciją apie pavojų bolše- 
vikų įsiveržimo į Besarabiją.
, (Paryžiaus žinia sausio 27 d., 

perdavusi pranešimą iš Zuricho 
sakė, kad gen. ^lenikinas ir jo 
štabas pasislėpė ant anglų laivo 
Konstantinopolyje).

Rusija atsižada reikalauti bu
vusių Rusijos valdžios nuosa
vybių Fotonijoje ir sugrąžins 
Estonijai visus išvežtus į Rusi
ją laike, karės turtus, taipjau 
knygynus ir arebivus Dorpato 
universiteto.

Specialė komisija nustatys 
pirkh’binius ir diplomatinius ry
šius, kokie gyvuos tarp tų dvie
jų šalių. ‘

Nėra pavojaus.
WASHINGTON, vas. 4.—Ar

mijos oficieriai neskaito rimtu 
pavojum užipuoĮHmą jaunatur- 
kių raudonosios armijos ant 
Konstantinopolio, kaip skelbia 
Londono žinios. Raudonoji ar
mija turbūt yra nacionalistų ar
mija, kurios spėkos čia ■nežino
ma. Apie mėnuo atgal nacio- 
lalistų armija paėjo iki Afilum 
<arahissar, kur susijungė su 

, aunaturkiais iš Aiden, bet tur
iu t tas judėjunas yrtf sustabdy- 
as. $

Nelaimes
4 VAIKAI SUDEGĖ.

True translation filed witb the post 
master at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reouired by the act of Oct. 6. 191 »

KERENSKIS VYKSTĄS 
ČECHO-SLOVAKIJON.

Noris sumobilizuoti naujas 
valstybes karei su bolševikais.

PRAGA, vas. 4.—Buvęs pre
mjeras Kerenskis ir buvęs mi- 
nisteris Savinkov važiuoja į 
Pragą, kad užmezgus naują po
litiką, paremtą susitarimu tarp 
Čecho-Slovakijos ir Rusijos.

WASHINGTON, vas. 4.—Če- 
cho-sflovakų oficialis informa
cijos biuras sako, kad Kerenskio 
kelionės į Pragą tikslu yra pa
kurstyti čecho-slovakus, lenkus 
it rumunus griebties karinių 
žingsnių prieš bolševikus. Ke
renskis ir Savihkov per- ilgą lai
ką gyvena Londone.

(Ta žinia veikiausia yra ne
teisinga, kadangi Kerenskis yra 
grieŠtas priešas svetimos šalies 
ginkluotos intervencijos Rusi
joje).

Tikisi taikos su kitomis šalimis.
COPENHAGEN, vas. 4.— 

“Pirmas žingsnis skaitosi,” pa
sakė Maksim Litvinov pasikal
bėjime su laikraščiu Sočiai De
mokratei!. “Estonija yra pirma 
šalis padariusi taiką su sovietų 
Rusija ir tas turi didelę svarbą. 
Galbūt ir kitos parubežio šalįs 
paseks ją, nors talkininkai ir 
Lenkijos reakcionieriai visaip 
šūkauja, kad įtikinus Lenkiją, 
jog ji tuojauš bus užpulta so
vietų Rusijos.

“Neturėdami oficialės žinios 
apie talkininkų sumanymą pirk 
liauti su Rusija per kooperaty- 
ves draugijas, mes kol-kas ne
turime oficialės pozicijos. Tai 
yra silpnas bandymas apsilenk
ti su sovietų Rusija. Taip va
dinamas talkininkų nuėmimas 
blokados nėra menkos svarbos 
ir padarytas verčiant šios die
nos nuotakiais.”

BRUSSELS, vas. 4.—Nte- 
velles vaikų mokykloje gaisre 
žuvo mažiausia 4 vaikai ir ke- 
i sužeisti. Gal ir daugiau lavo

nų yra mokyklos griuvėsiuose.

3 ŽMONĖS SUDEGĖ.

NEW YORK, vas. 4.—Mrs. 
Morgan ir dvi jos dukterįs žu
vo šiandie gaisre, kuris sunai
kino jų namą W. 9 gatv.

PASKELBSIĄ NEUTRALIŠ- 
KUMĄ.

ZURICH, vas. 4.—Danija, Ho
landija ir Austrija mano paskelb 
t i savo nuolaltinį neutrališkumą 
ir reikalauti niekurių sąlygų 
įstojant į tautų lygą, kokias pa
state Šveicarija.

Trii* filed wHh the post-
master at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as re<piired hv the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI LIKĘ SUMUŠTI 
ANT DONO UPĖS.

8,000 bolševikų paimta 
belaisvėn, sako Odessa.

ARCHANGELSK, vas. 4.— 
Bevielinė žinia iš Odessos pra
neša apie Rusijos liuosnorės 
armijos pergalę ant bolševikų 
spėkų,, kurios tapo nuvarytos at
gal už Dono upės. Puikiausia 
bolševikų kavalerija, koman
duojama gen. Budenni ir Bu-

Trvo iranslattnn filed with the post- 
muster at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

PUSĖ AMERIKIEČIŲ 
IŠVEŽTA Iš SIBERIJOS.

FIUME NERIMAUJA. 
-------—4, 

Darbininkai deportuojami 
miesto tūkstančiais.

WASHINGTON, vas. 4.—Pu-

FIUME, vas 2.—Poeto D’- 
Annunzio valdomas Fiume pra
deda nerimauti. Bedarbė ir di
delis pabrangimas maisto pra

šė iš 8,000 Amerikos kareivių deda kankinti miestą. Nors
Siberijoje jau tapo išvežti. Ka-, laisvė žodžio, spaudos ir susi- 
rės departamentas šiandie pa- rinkimų yra aštriausiai suvar- 
skelbė, kad sausio 27 d. ten dar Syta, bet vis’tiek jau prasideda 
buvo pasilikusiais 271 oficie- kurstymas prie sukilimo ir iš-
rių, 4,910 kareivių ir 500 civi
lių šelpimo darbuotojų.

MISSISSIPPI MOTERIS GAUS 
BALSAVIMO TEISES.

JACKSON, Miss., vas. 4.—Vai 
stijos senatas šiandie vienbal
siai priėmė dvi atstovų buto re
zoliucijas, kurios siūlo papildy
ti valstijos konstituciją taip, 
kad ir moterįs gautų balsavimo 
teises.

Gaus po 1 svarą dienoje. 
Baisus padėjimas Petrograde.

—,—
LONDONAS. vas. 4.—Pro f. 

Zeicllcr, prezidentas Rusijos Hau 

donojo Kryžiaus draugijos, ku
ris tupinėjo padėti Petrograde, 
savo raporte sako, kad miestas 
kenčia nuo bado, šalčio, ligų ir 
plėšimų.

“Delei stokos kuro sostinė vir 
ita į tyrą,” sako jis. “Tik ke
’iuose namuose vis dar yra gy-' 
ventojų, o ir tie abelnai gyvena 
virtuvėse. Bado sąlygos mieste 
yra baisios. '

“Vandens aprūpinimas apsi
stojo de!lei stokos kuro ir gy
ventojai ima vandenį iš Nevos 
ir kanalų, ar vartoja sutiipusį 
miegą, šaltis, badas ir purvas 
'eidžia pletoties įvairioms epi
demijoms. Dėmėtoji karštligė 
ir ispaniškoji influenza užbai
gė. kančias daugelio nelaimingų 
žmonių. Jokių vaistų visai ne
galima gauti.

“Elektros šviesos leidžiamos 
teginti tik nuo 5 iki 8 vai. 
kare, o gatvekariai vaigšto 
paskirtomis valandomis ir 
m t bolševikams reikalingų 
lių.”
Daugiau duonos darbininkams.

Rusijos darbininkai gaus di
desnes porcijas duonos, negu jie 
gaudavo ikišiol, pasak bevtelinio 
oranešimo iš Maskvos.

“Iš priežasties bolše Jkų per
galių ir progreso organizavimo 
maisto reikmenų,” sako žinia, 
“sovietų valdžia gali paskelbti 
padidintas duonos porcijas nuo 
vas. 1 d. vieno svaro į dieną 
dieJ visų žmonių,, dirbančių 8 
vai. dienoje. Toliau paskelbia
ma, kad visiems darbininkams 
sovietų ar nacionalizuotuose 
Įstaigose, bus duodama pirme
nybe išdalinime.”

ALBANY, N. Y., vas. 4.— 
šiandie pašalintųjų iš legislalu- 
ros socialistų byloje buvo smar
kių susikirtimų tarp socialistų 
advokatų ir prokuroro. Socia
listai užprotestavo prieš maišy
mą į bylą tikėjimo. Antras aš
trus susikirtimas įvyko tarp 
vieno tardymo komiteto nario 
ir to komiteto pirmininko. At
stovas IMocli, demokratas, pa- 

' reikalavo, kad visas liudijimas 
mergiščios Chivers, kuri vakar 
liudijo, kad buk vienas pašalin
tųjų socialistų spjovęs ant Ame
rikos vėliavos, butų visai išbrauk 
tas iš rekordo. Už ją užsisto
jo pirmininkas Martin ir po il
gų ginčų nusprendė, kad jos 
liudijimas turi pasilikti rekorde, 
kuomet atstovo Bloch reikala
vimas turi būti išbrauktas.

Trečias susikirtimas įvyko, 
' kada prokuroras bandė priduo- ’ Vokidtij 
Ii liudijimus raštu tūlo Harris 
iš Mihvaukee. Jis liudijo, kad 
Socialistų partijos konvencijoje 
vienas pašalintųjų socialistų, 
Waldman, pasakęs, jog jis nesi
priešintų visuotinamam karei
viavimui, jei žinotų, kad karei- 

I viai paskui atkreips ginklus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiai prie
šinasi

LERSNER ATSISAKO 
PERDUOTI REIKALAVIMĄ 

VOKIETIJAI.

NEW YORK, vas. 4.—šiandie 
biržoje svetimų šalių, ypač An
glijos, Francijos, Belgijos ir Ita
lijos, pinigai dar labiau nupuo
lė. Vien A.n.£*li.joH pinigui šian
die nupuolė 14c., o nuo pereitos 
savaites 31c. Palyginus su prieš
kariniais laikais, Anglijos pini-! 
gai nupuolė vertybėje virš 33 
I----- i., o Italijos, Francijos ir
Belgijos pinigai nupuolė nuo 68 
iki 77 nuoš.

Puolant pinigams, puolė ir Še
rai ypač tų firmų, kurios veda 
pirklyba su užrubežiu. Laike pa
starųjų dviejų dienų niekurie 

. ! šorai nupuolė net 17 punktų. 
Automobilių, plieno, aliejaus ir 
tabako pramonės taipjau palie
stos puolimo.

Kartu su puolimu pinigų pra
dėjo pulti maisto, gyvulių, gru
dų ir bovelnos kainos. Mat 
esant pigiai užrubežio pinigų j® 
mainai, gabenimas tų daigių į 
užrubežį turės sumažėti. Todėl . 
tūli tikisi, kad Amerikos daig- i *.' * "u *,- n 77 ". _ y. . Vt! prieš‘kapitalistų klesą. Proku-

VokietijoH pasiuntinis rezigna- 

vo, kad nereikėtų perduoti savo 
valdžiai reikalavimus išduoti 

kaltinamuosius vokiečius.

BERLINAS, vas. 4.—Sąrašas 
vokiečių, kurių išdavimo reiks? 
lauja talkininkai, pradėjo atei
ti oficialiu telegrafu iš Pary
žiaus 11 vai. šįryt. Pirmuoju 

. perduotu vardu buvo Wuer- 
ttembergo kunigaikštis Aibrecht.

Baronas Kurt Lcrsner, galva 
........... jos misijos Paryžiuje, 
tapo paliuosuotas iš tos vielos.

Baronas von Lersner, sako
ma, gavo paliepimus perduoti 
savo valdžiai laukiamąją talki
ninkų notą apie reikalavimus 
išdavimo.

va- 
tik 
tik 
ke-

UNIJOS VIRŠININKAS 
NUTEISTAS KALfiJIMAN.

CHICAGO.—Henry Fineberg, 
biznio agentas reinkotų darbi
ninkų unijos tapo nuteistas 40 
dienų kalėjiman ir užsimokėti 
$250 pabaudos už peržengimą 
išudoto prieš uniją injunetion. 
Skundė jį S. B. Srane Co., 224 
W. Monroe St.

tų eksportas turės sumažėti ir 
delei to turės nupigti visi daik
tai šioje šalyje, nes vieton ga
benus juos užrubežiu, reikės 
dabar juos ant vielos parduoti. 
Tad ant rinkos bus mesta dau
giau tavorų ir todėl jie turės 
būti pigiau pardavinėjami, kad 
tik juos pardavus.

Bet to nupigimo ikišiol ne
matyti. Nors grudai jau kele
tas dienų kaip atpigo, betgi mil
tai žymiai pabrango, o kartu su 
tuo brangsta ir duona, 
ir su kitokiu maištu, 
kiek nepinga, bet dar 
brangsta. Taipjau ir 
tavorai. Trustai ttidka labai 
puikiai susigiedoti ir delei to, 
kad pinga tavorai biržoje, gali 
ir nebūti nupigimo rinkoje. Jei 
reikalas bus nupiginti tavorus 
delei stokos eksporto, tai tru
stai labai puikiai moka uždary
ti laikinai dirbtuves, kad suma
žinus produkciją ir nepadarius 
perviršio rinkoje. O visokie 
perkupčiai ir sankrovos savo ir
gi atsiima dagi su kaupu.

roras pasiūlė kad butų pasių
sta į Miihvaukee komisija tą 
Harris perklausinėti, bot Sted- 
manas nesutiko su tuo, nes 
tai butų daug sugaišties ir pri
darytų didelių lėšų. Harris yra 
kapitalistų laikraščio reporteris, 
Kadangi socialistai negali pakei
kti to jo liudijimo, tai galiaus 
liko prokurorui leista jį įnešti.

Socialistų byla tęsis gal dar 
porą savaičių,

EMBARGO ANT SIUNTINIŲ.

CHICAGO.—Generalis gele
žinkelių direktorius Hines, kad 
palengvinus gabenimą grudų ir 
panaikinus susigrūdimą ant ge
ležinkelių, uždėjo dešimties 

dienų embargo (uždraudimą 
gabenti) ant visų tavorų, iš
ėmus maistą, grudus, popierą 
ir anglis. Visi centraliniai va
karai, nuo Colorados iki Illinois 
ir nuo Mississippi iki Kanados 
yra paliesti šiuo paliepimu.

Panaikins draudžiantį streikus 
skirsnį.

WASHINGTON, vas. 4.—Kon 
fereneijoj tarp senato ir atsto
vų buto šiandie tapo nutarta iš
mesti iš Cummins geležinkelių 
biliaus skirsnį, kuris uždraudžia 
geležinkelių-darbininkams strei
kuoti.

Gręsia anglių trukumas.
NEW YORK, vas. 4.—Nors

vijimo to nelemtojo poeto.
Kad užbėgus už akių darbi

ninkų nerimavimui, pradėta 
deportuoti daFbininkų vadovus, 
o paąkui ir pačius darbininkus. 
Esą viso deportuota iki 10,000 
darbininkų. Maislo ir šiaip ta
vorų pradeda trukti ir jis tri- delei streiko pasidaręs anglių 
gubai pabrango, kuomet bedar- (trukumas jau šonai pašalintas, 
bių minios nuolatos didėja. j N®w Yorkui vistiek gręsia nau-

Delei didėjančio nerimavimo, jas anglių badas. O tai esą to
gai ir neilgai čia viešpataus tas dėl, kad upė užšąlo ir kad truk- 
avanturistas. sta vagonų dėl kasyklų.,

i

Tas pats
Jis nė- 

nuolatos 
visi kiti

bijosi užpludimo
ATEIVIŲ.

BERLINAS, vas. 4.—Prūsijos 
nacionalė (taryba priėmė bilių, 
kuris siekias! užkirsti kelią sve
timų šalių kapitalui pasigriebti 
Prūsijos nuosavybes.

Dirbs 7 vai. dienoje.

BERLINAS, vas. 4.—Ruhr 
distrikto angliakasiai atsižadėjo 
savo kovos už 6 vai. darbo die
ną ir grįšią į darbą prie 7 vai. 
darbo* dienos.

Kareiviai šaudė į airių 
demonstrantus.

LONDONAS, vas. 3.—Vakar 
Limerick miestelyje airiai buvo 
surengę demonstraciją, į kurią 
kareiviai šovė, užmušdami vie
ną žmogų, o kitą moterį gal 
mirtinai sužeisdami. 
žmonių sužeista.

Daug

PARYŽIUS.—Namų pelnagau 
da, kuris persamdė namus už 
135 frankų mėnesyj, o paskui 
pakėlė rendą iki 250 frankų, ta
po nuteistas vienai savaitei ka- 
lėjiman ir užsimokėti 500 fran
kų pabaudos.

SANTA BARBARA, Cal., vas. 
4.—Šiandie čia pasimirė E. P. 

•Ripley, direktorių pirmininkas 
Santa Fe geležinkelio.

mar+enso tardymas
SENATE.

Informacijų komitetas veikė 
bolševikais ir prieš juos.

Atsisako perduoti sąrašą.

PARYŽIUS, vas. 4.—Galva 
Vokietijos taikos delegacijos 
Kurt Lersner sugrąžino premie 
rui Millerand sąrašą, paduo<lantį 
vardus vokiečių, kurių išdavimo 
reikalauja talkininkai ir kuris 
buvo jam įteiktas utarninko 
naktį. Jis taipjau pranešė pre-’ 
mieriui, kad jis rezignavo ir pir
muoju traukiniu išvažiuoju Ber- 
linan.-

Talkininkų ambasadorių ta
ryta šįryt sušaukė nepaprastą 
posėdį, kad apsvarsčius Lersne- 
rio pasielgimą.

896 vokiečių reikalaujama.
Išdavimas 896 vokiečių, kal

tinamų nusidėjimuose karoję, 
buvo reikalaujamas sąraše.

Anglija reikalauja 97, Fran- 
cija ir Belgija po 334, Italija 
29, Lenkija 57, Rumunija 54 ir 
Serbija 4. Viršminėtose skait- 

viešosios infor-; LinSse įeina taipjau vardai lų 
vokiečių, kuriuos kaltina visos

su

WASHINGTON, vas. 4.—Ru
sijos sovietų atstovas Martelis 
vis dar tebėra tardomas senato 
užrubežinių reikalų subkomite- 
to. šiandie jis liudijo, kaip 
Creel valdžios '______ _____
macijos komitetas veklmainiš-
kai veikė. Kuomet to komite- talkininkų šalįs kartu, 
to agentai Rusijoje veikė kariu 
su bolševikais ir skleidė pro-, 
pagundą tarp vokiečių, kad su- i 
kurščius juos prie sukilimo, tuo 
pačiu laiku tas komitetas vedė 
agitaciją prieš bolševikus Ame
rikoje, skelbdamas įvairius do
kumentus prirodymui, kad buk 
bolševikai veikia išvien su vo
kiečiais. Tai yra diskredituo
tieji Sissono dokumentai. Ko
miteto pirmininkas tokį Creel 
veikimą apibudino, kad jis 
“viena ranka dirbo su bolševi-; ; • 
kais, o ikita ranka prieš juos.” 
Tr Martens sutiko su tuo.

Martelis antru kartu atsisakė 
pasakyti vardus bolševikų kur- 
jerų, bet pripažino, kad tarpe 
jo išsiųstųjų kurjerų yra Ir 
Amerikos piliečių.

Jis taipjau liudijo, kad bolše
vikai Rusijoje visai permainė 
savo taktiką ir daugiau ir nebe- 
svajoja apie pasaulinę revoliu
ciją, bet vien tik stengiasi įgyti 
taiką ir užmegsti pirklybinius 
ryšius su visu pasauliu. Jis pats 
kada čia rusai buvo areštuojami 
būriais ir visaip persekiojami ir 
kuomet jam pačiam grąsinama 
buvo deportavimu, jis pasiun
tęs telegramą Litvinbvui, kurioj 
prašė pasirūpinti, kad suimtie
ji Sibire pastaromis dienomis 
amerikiečiai ir Raudonojo Kry
žiaus agentai ir slaugytojai bu
tų bolševikų paliuosuoti.

Tolimesnis tardymas Marten 
so bus tęsiamas pa-nedėlyje.

PARYŽIUS, vas. 2;—Buvęs 
premieras Clemenceau jau išva
žiavo Egyptau.

Ambasadorių taryba patvirti
no savo nuosprendį neskelbti 

! vardų tų vokiečių, kurių išda
vimo reikalaujama.

Reikalavimas pasiųstas tiesiai 
Berlinan.

PARYŽIUS, vas. 4.—Ambasa
dorių taryba po susirinkimui 
išleido pranešimą, kuriame sa
ko, kad talkininkų nuosprendis 
apie vokiečius, kurių išdavimo 
reikalaujama už karės nusidė
jimus, tapo pasiųstas tiesiai 
Berlinan.

Kaizeris negalįs pasilikti 
Europoje.

LONDONAS, vas. 4.—Sir 
Auckland Geddes, ministeps na- 
cionalės tarnybos ir rekon
strukcijos, kalbėdamas šiandie 
Andover pasakė, kad valdžia 
mano pastatyti buvusį Vokieti
jos kaizerį prieš teismą ir uždė
ti galimą bausmę. Jis pridūrė, 
kad jei Holandija galutinai pri
siėmė, sulig internacionaliais 
įstatymais, suteikti jam prie
glaudą Holandijos teritorijoje, 
kaizeris vistiek negali pasilikti 
Holandijoje Europoje ir Holan
dija turi jį išgabenti ant kokios 
nors savo salos už Europos rū
belių.

MISSOULA, Mont, vas. 4.— 
Sustreikavus virš 100 elektros 
darbininkų, Chicago, Mihvau- 
kee & St. Paul geležinkelio elek- 
trikiniai traukiniai sustojo vaigš 
čioję tarp Montanos ir Idaho 
valstijų.
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Laiškai iš Lietuvos
Iš Pilsudo, Skaudvilės.

ponams musų vargdienių krau
ją gerti! Ponas Butkevičia mi
rė. Dabar gyvena poni, labai 
nebagotui: turi tik aštuonis ark 
liūs ant viso dvaro. Ir kituose 
dvaruose mažai gyvulių teturi.

— K. Dabulskis.
S. ir A. Dabulskiams, Chica

go j, rašo gruodžio 17, 1919 m., 
jų brolis:

.. .Dabar vokiečiai arba kolča 
kininkai ligi šio mėnesio 13 d. 
visai išsinėšino laukan iš Lietu
vos. Anuos labai sumušė lietu
viai ties Radvyliškiu ir paėmė 
abazą eroplenų, arklių ir kito
kios naudos. Ir Šiauliuos buvo 
juos lietuviai apsiautę, ale vo
kiečiai pradėjo šaukties į taikos 
konferenciją, tai lietuviai gavo 
aniems kelią duoti išeiti laukan 
iš Lietuvos. Beeidami laukan 
jie atiminėjo iš gyventojų ark
lius, karves, kiaules. Kurie 
žmonės nenorėjo duoti sftyo 
naudos, tai tuos tuojau nušovė, 
šitų jaunų vaikinų vokiečiai at
ėmė gyvybę: užmušė Jurgį Mil- 
kintą, Beniuką Skrodeniuką ir 
Jankiuką. Visus tuos tris ber
niukus vokiečiai nusivarė ant 
Nosačių kaimos lauko ir su šob- 
lėmis galvas pagal akis nukapo
jo dviem, o trečiam išilgai gal
vą perkirto, taip kad smegenis 
iškrito laukan. Kalniškių Dub 
lienę nušovė ir triobas sudegi
no. Rimkų iš Pašuvirkščio nu- įukavota musų laukuose, 
šovė. Jis buvo Skaudvilės gie-; p---- ——■-

Iš Jučių sod., Laukės parap 
Telšių apskr.

Rašo Pranui Šimkui, 3601 So. 
Union Avė., Chicago:

Aprašyti taivką girdėjome ir 
matėme ant šito popierėlio ne
galima, — permaža vietos. Ir 
tai pas mus nebuvo to, kas dė
josi aplinkinėse parapijose, kaip 
tai: Triškiuose, Raudėnuose, Ku 
senuose, Šaukėnuose, Padubi- 
syj, etc. Būdavo išėjus ant kal
no tik ir matai ugnį ir durnus, 
— tikra sudna diena. O apmo
tos griovė, lyg perkūnas.

1916 in. į musų sodžių privir
to galybės kazokų — trįs ar ke
turi pulkai, — tikrai negaliu pa
sakyti. Jų buvo pilni laukai, 
pilnos ganyklos. Jie užpuolė 
nuo Telšių einančius vokiečius 
ir skaudžiai sumušė juos. Vie
nas kazokas sake man, kad 
jiems pasisekę sudeginti 60 ve
žimų. Jie suėmė 40 vokiečių ir 
musų laukuose šoblėmiis iška
pojo juos. Užmuštieji vokiečiai

Buvo mušis da prie Beržavė- 
dorių pirmininkas. Vokiečių nų> Pasakojama, kad ten už- 
nedorumas nesvietiškas. Kai į inu^J 106 Žalnieriai. O šiaip 
Skaudvilę parjojo lietuvių vais- kitur mūšių nebuvo.
kas, keli vokiečiai berubavoda-p Kas teko pergyventi, iškentėti 
mi nesuspėjo išbėgti, tai juos jr pamatyti,—-tai sunku žod- 
lietuvių kareiviai pasiėmė po 
savam. Gruodžio 16 dieną bu
vau aš Skaudvilėj, tai mačiau 
daugybę lietuvių kariuomenės 
—orkestros griežė ir kareiviai 
jodami dainavo lietuviškas dai
nas: Ir kasdiena plentu neper- 
stodami ęina ant Tauragės. Sa
ko, kad jau lietuvių kariuome
nė netoli Tilžės. Sakau, mie
liausi broleliai, dabar Lietuvoj 
daug linksmiau, kad visur vie
ni lietuviai. Ir sako lietuviai 
be baimės, kad daugiau mums 
bajorėliai ir poneliai sprandais 
nebejos. O ponams labai ne
tinka, kad žada jų dvarus žmo
nėms išdalini i" ** Žmonės susi
ėję ant skodų šaukia: gana bus

žiais išreikšti. Nors didelio baJ 
do nebatėme, alc skaudė mus 
visi, kiek galėjo ir norėjo. —> 
Jonas Baranauskis.

Visa ko 
praleidom, 
ir vėl bus. Vainos galo dar nė
ra, visa ko dhr prašinėja, bęt 
nelabai ką galim duoti, kad pa
tįs gyvenam žydiškai: kiaulie
nos nematėm jau penki metai. 
Bet tai vis butų niekis; kad tik 
nustotų vainos, tai vėl pradėtu
me gyventi. Kad nustotų imti 
panevalia nuo žmonių, tai gal 
sunkiau jau nebebūtų, kaip bu
vo. Jau privalgėm davaliai lęšių 
duonos, ir tos maža buvo. Jau 
Situs metus Dievui dėkui rugi
nę valgom. Viskas gera, kad y- 
ra duonos. Katrie iš senovės 
tvirtai gyveno, tai ir dabar tu
ri, o jei turi ko parduoti, ar gy
vulių, ar grudų tai ir pinigų tur 
kaip šieno., Tk nėra ko pirkti. 
Ale kaip mes toki ūkininkai, 
tai turim vargti, kaip Dievas 
davęs: ar apsivilkti, ar apsiau
ti, turim manyties savu darbu, 
kokį pasidirbti. Nusipirkt nepa- 
veikiam. Kur kas buvo už ka
peiką, tai dabar už rublį nega
li paimti Čeverykus už penkis 
rublius padirbdavo, o dabar ke
turi šimtai! Arklys, kurs seniau 
mokėdavo penkiasdešimt rub- 
’ių, dabar penki tūkstančiai. 
Tai toks yra dabar gyvenimas 
l>as mus. Musų triobos liko ne- 
sudegintos, bet sudegino kitų 
musų sodžiaus: nuo Garbužio 
kiemo lig Kulbio visas Iriobas 
sudegino. Mirė Jurgiene ir Po
vilas, Antanas Jašinckas, Kazi
mierienė marti, Varajlulyčia 
Jonas ii’ Ona Garbužai. Mirė it 
daugiau, ale visų nesurašysi 
Dabar tariam visi sudiev. — 
Franciškus Atkočiūnas.

[alim ne aprašyti, ką 
ir nežinome da, kas

Iš Reibėnų, Skaisgirio vai. 
Šiaulių apskr.

GYVASAI REIKALAS

Iš žizonių, Vabalninku vai. 
Pasvalio apskr.

savo

DR. A. MONTV1D
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Waahington SL 
Marshall Field Anne» 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westera Ava, 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Meddencijos telefonas West 6126

Telephom* Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
j c. Nedaliomis pagal sutarimo. 
S2«l So. flabrted St. Chicago. 111

Pranas Atkočiūnas rašo 
broliui Povilui į Chicagą:

...Kiek išmirė, kiek nukentė
jo žmonių dėl karo, tai negalim 
nei apsakyti. Perėjo visokios li
gos ir šiaip visoki kankinimai, 
taip kad pražildė ir jaunus žmo 
nes. Jotais...inę tais. kaip pas 
mus vokietis užėjo, tai tada rei
kėjo žmonėms žemėse gyvent 
kokias tris nedėlias, kol praėjo 
pozicijos. Taip tada ką norėjo 
tai darė kareiviai. Jie gaspado- 
riavo ant visų gera. Visa, kas 
buvo, ar drapanos, ar valgymas, 
ar gyvuliai, niekas iš žmonių 
negalėjo nieko pasilaikyti, vis
ką ėmė, viskas buvo jų; ko jie 
nebegalėjo praryti, tai žmonėms 
paliko. Kad kareivis užsinorėjo 
karvės, tai karvę pasipjovė. Ar 
čebatų prisireikė, pamatė žmo
gų apsiavusį, tuoj numovė. Lai
mingas buvo tas, kas ką galėjo 
žemėse pakavoti, tai paskui ga
lėjo pasiimti. Musų paėmė ark
lį ir karvę ir taip mažuosius gy
vulius visus paėmė, tik buvo li
kus viena karvė ir viena avelė.

: ............................ "<s

500,000,000 Krikščionių
Meldėsi kas ryta ir kas vakarę, sakydami: “Ateik 
Karalyste Tavo, buk valia tavo kaip danguje taip ir 
ant žemės”. Kada jų malda bus išklausyta? Kada 
šita Karalystė bus įsteigta? šitie klausimai bus 
išaiškinti,

PĖTNYČIOS VAKARE, VASARIO 6 D., 1920
MILDOS DIDŽIOJOJE SVETAINĖJE, 

3138-42 So. Halsted St., Chicago, III.

ĮŽANGA LIUOSA, NEBUS KOLEKTUOJAMA.
Rengia BIBLIJOS STUDENTAI.

Kazinilefas4’ VaitėKuiftaš W^ašo 
Juozui Mačiui j Chicagtj lapkr. 
17, 1919 m.:

Miola« švogeri, pranešu tau 
bkigą naujieną, kad tavo žiedo- 
tinė padėjo galvą, palikdama 
biednus kūdikius našlaitėliais. 
Parsiuntė! pinigų 800 markių, 
ir ji gavo pavieską iš Žagarės. 
Bėgo pinigų pasiimti ir pasiėmė, 
alė Jonas m Bertulis ir
Juozas ProncuHs — pasekė pas
kui per mišką. Jos dvi ėjo su 
Lukdšiuniene, tai jie prie kryž- 
kelio norėjo atimti pinigu#; jos 
nedavė, tai jie ėmė ir abidvi 
nušovė ir atėmė 200 markių. 
Bet tai jiems neišėjo gerai: 
juos tuojau suomė tą(pačią die
ną ir nuvarė atgal į Žagarę — 
mažai gyvi bediko. Bet juos vis- 
tiek sušaudys, gyvų nepaliks. 
Moteris turėjo dvi dienas buti 
ant’ vietos, policija neleido nešti 
namo. Tai paskui parvežė pas 
mus, dvi dienas budejome, o 
paskui palaidojom Skaisgirio 
kapuos. Alc nesirūpink vaike
liais, bus aprūpinti, pas mus ne
matys bėdos kol patsai parva
žiuosi.

Ir dar pasakysiu naujieną. 
Budraičių Pranę Dantyčią kol- 
čakininkai nušovė, kad ji buk 
buvus bolševike. Ji buvo jauna, 
dvidešimts pirmų metų merge
le; Skaisgiryj mokė vaikus. Ir 
krito iš rankos žmogžudžių kol- 
čakininkų.

Pas mus viskas labai brangu. 
Melai buvo geri, bet kad nėra 
kam dirbti. Ir labai nespakaina 
—- buntai ir buntai pas mus 
kožną dieną. Kitą kartą dau
giau naujienų parašysiu, o da
bar sudiev, švogereli. —

i....................... «■»-

gu vedame laukinių gadynių 
žmogaus gyvenimą, tai patįs su 
prantame, kad esame apsunkini
mu kfltiems, aplink mus besisu
kantiems žmonėms. Kad ne
būti apsunkinimu kiliems žmo
nėms, o ypatingai savo arti
miems draugams, mes esame 
priversti taip olgtiesi, kaip ir 

musų draugai—pildyti musų 
pačių sutvertus ir gamtos duo
tus įstatymus. - Kiekvienas iŠ 
musų, o ypatingai tie, kurie yra 
su šeimynoms, būtinai privalo
me vesti civilizuoto, šios gady
nės žmogaus, gyvenimą. Pri
valom patįs buti naudingais sau 
ir savo artimiems. Turime sau
gotis, kad netaptume sunkeny
be kitiems, o kad atsiekti tą, 
turime panaudoti savo protą, 
idant apsaugoti save nuo nelai
mes, nuo mirties. Mes negali
me buti užtikrintais, kad visuo
met, nuo lopšio iki grabui, bu
sime sveikais. Musų gyvenimo 
kelionėje, nelaimė gali mus pa
tikti ant kiekvieno žingsnio, o 
kad netapti sunkenybe musų 
irtimiemsiems giminėms, arba 
draugams, mes turime nuo to 
ipsisa ligoti, pakol esame svei
kais.

Kol sveiki esame, žinom, kad 
uždirbame sau ir savo šeimynai 
pragyvenimą, bet tas uždarbis 
musų tankiausia esti tik tokis, 
kad vos pragyvenimo reikmenis 
apsimokame, o laike ligos, kuo
met negalim dirbti, jau neturim 

IŠ ko nei daktarui apmokėti, su 
kurio pagalba galėtume greičiau 
sveikatą atgauti, nei ant kas
dienines duonos pačiam ir šei
mynai ištesėti. Nuo šitokios ne
laimės galime ir būtinai priva
lome apsisaugoti ir kad Lalai at
siekti, reikia tik prisirašyti prie 
tokios organizacijos, kuri tau 
susirgus teiktų pinigišką ir mo
ralę pagalbą, šitame reikale nė 
ra gerespės organizacijos lietu
vių. tarpe, kaip Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kuris moka 
susirgusiems savo nariams ligo
je pašalpą po $6.00, $9.00 ir 
$12.00 į savaitę.

Maža dar to: mes žinome, kad 
nei vienas iš musų nežinome, 
kuomet reiks mums iš šion skir 
lis. Todėl bukime prisirengę,

Kas moka temyti su atydu 
musų gyveni man, tas niekuo
met nesistebi iš kokių nors stai
giu atsitikimų, šiame pasaulyje, 
nes žino, kad tai įvyksta ne be 
priežasties— tą viską pagami
na laikas. Imkime ipavyzdin, 
kadir buvusios karės baiseny
bes. Žinom, kad tas faktas įvy
ko: žuvo inihonai gyvasčių ir 
milionai buvo sužeistų. Mes ži
nom, kad tos žudynės įvyko ne 
be priežasties. Bet kas galėjo 
tam faktui už akių užbėgti? 
Kas galėjo sulaikyti minias nuo 
išžudymo? Juk ten žuvo patįs 
geriausi žmonijos nariai. Rodo
si, kad ir gamta, užsirūstinusi, 
pradėjo savo šicnpjulę. Jos į- 
statymai pasiuntė darbininkę in- 
fluenzą iš Kinijos į Ispaniją, o 
iš ten paskleidė po visą pasaulį, 
kur ji pakirto dešimtis milionų 
gyvasčių, kuomet pati karė iš
žudė vos pusę tiek.

Mes žinome, kad paprasčiau
siame musų gyvenime, jeigu 
kas apsilenkia su kokiais nors 
įstatymais, visuomet turi nuken 
tėti kokius nors nesmagumus. 
Taip pal, kas apsilenkia ir su 
gamtos įstatais, turi skaudžiai 
nikentėti. Neišmintingas ver
telis, kurs pamatęs smarkiai at- 
’jėgantį lokomdtyvą, nesitraukė 
nuo kelio, bet atstatęs savo kak- 
!ą, norėjo jį sulaikyti, tapo tuo- 
jaus pervažiuotas ir į šmotelius 
po lokomotyvo ratais sumaltas. 
O šitas atsitiko vien dėlto, kad 
jis apsilenkė su tūkstantį kartų 
didesne spėka, arba, geriau sa
kant, neprisilaikė įstatymų.

Per tuksiančius metų žmonės 
siunčia savo karščiausias mal
das gamtai ir šaukiasi prie jos 
įvairiausiais budais, melsdami 
dovanojimo už papildytas nuode 
mes, vietoje mokinimosi supras
ti jos įstatymus ir paimti kon
trolę į savo finikas. Kitąsyk, 
kuomet žaibas apdegindavo, ar
ba ką nors užmušdavo, žmonės 
šaukdavosi priė dievo Perkūno, 
kad jis prašalintų savo rūstybę, 
šiandien žmonės sumaningai pa
gauna perkūno spėką ant dratų, 
ir naudoja ją atlikimui visokių 
darbų.

Kad apsisaugojus nuo žemės 
drebėjimo, buvo išmislytos tam 
tikros maldos, nes pas žmones idant mirdami nepatiktume ap- 
buvo toks įsitikinimas, kad že

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gcnemlis štabus
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Šiuomi įgalioj ame “Lietuvių Prekybos Bendrove“ Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio“ laikraščiui, kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

s (Parašas) kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Siuskite Pinigus į Lietuvą
Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviško 

markių. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. Petratis. S. L. Fabijonas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvinio atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iŠ petrinų ir des&ini 
kirpti ir siūti vyriškus aprfal*- 
Ina. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepralda- 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes m ei mo
kiname dienomis ir vakarais; 

I musy mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING
SCHOOL

■m>3103 So. Halsted SL, Chicago.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Puikus Didelis Mastinis Balius
— Rengia —

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO DRAUGIŠKAS KLIUBAS 
Indiana Harbor, Ind.

NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB. 8 D., 1929 M.
SALĖJ, 2101 — 137 STREET______________

Inžanga 35c. ypatai, su maskais 50c.

BUS Didelis Maskinis Balius su didelėms dovanoms; Ima dovana $25.00 vertės; 2ra dovana 
$20.00 vertės; 3čia dovana $15.00 ir taip toliau. Taipgi bus labai puiki muzika, orkestrą, kokios 
Harboryj dar niekas nėra girdėjęs, ir gal greitai lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskite šio baliaus; 
kito tokio linksmuos vakaro nesulauksime, taigi neprasnauskitc už pečiaus, gal kitos tojuos pro
gos nesulauksime. . .... „ , .. . .Vist atsilankiusieji svečiai bus kuopuikiausiai- priimami. Kviečiame visus jaunus ir senus 
atsilankyti; visi busite užgančdinti. , Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 5 vai. po pietų.

uiikiniinų musų artimiems, o 
mes drebėjimai įvykdavo ten, I ypatingai šeimynoms. Turim 
kur žmones buvo labiausiai iš- j pasirūpinti, kad butų užtektinai 
tvirkę, arba, kur jie, sumanę ko 
kį naują tikėjimą, skleidė tarpe 
žmonių.

Vienok vėliau buvo surastas 
aparatas, vadinamas seismo- 
metras, su kuriuoini dabar yra 
mieruojania žemės besisukimas 
ir susekama mažiausi žemės 
drebėjimo apsireiškimai, šilas 
išradimas apreiškia ateinantį 
ipavojįingą žemės drebėjimą 
daug geriau, negu pagoniškųjų 
gadynių visos gyvosios aukos, 
sudėtos amt laužo garbei dievų, 
idanlt jie saugotų žmones nuo 
pavojaus.

Svietas nužengė progreso ker 
li-u taip toli, kad šiandien jis tu
ri įvairių-įvairiausių, gyvasties 
apsaugojimui būdų, bet kaip bu
vo tūkstančiai metų atgal, taip 
ir šiandieną žmogaus vidujiniai 

’ pobūdžiai nepersimainė ir jis 
dar nėra išradęs budo, kuris pa- 
gelbėtų jam pasilikti gyvu ant 
šios žemės amžinai. Maži ge
niam, augam, gyvenam, sęstain 
ir mirštam, ir tarpe lopšio ir 
grabo turime labai daug ko per
gyventi. Nebūtų taip svarbus 
pavienio žmogaus gyvenimas, 
jeigu jis galėtų savo amžį pra
leisti sau vienas: tokia vienutė 
gyvastis, nežiūrint kaip trumpai 
ar ilgai gyventų, visgi nykda
ma iš šio pasaulio, nepatiktų nie 
kam nei kokio apsunkinimo. Bet 
laukiuių gadynių laikai jau se
nai pranyko ir dabar mes gyve
name civilizacijos gadynėje, kuo 
met, nežiūrint, ar mes būtu
mėm vedę, ar pavieniais, visvieff 
buvani kitų žmonių tarpe, ir jei-

(dolerių netik musų palaidojimui, 
bet, kad butų bent koletai sa
vaičių pragyvenimui likusiai šei 
tnynai. Dėlto pasirūpink šian
dien apdrausti savo gyvastį ant 
tūkstančio dolerių. Susivieniji* 
mas Lietuvių Amerikoje išmo
kės-juos tavo šeimynai, kuomet

SLA. moka pomirtinės po 
$150XM), $300.00, $600.00 ir 
$1,000.00. Jeigu priklausai prie 
SLA., o turi draugų, tai nebūk 
;aumylįs. Supažindink savo drau 
gus su šitos garbingos organi
zacijos tikslais. Jeigu gi nepri
klausai prie SLA., tai kreipkis 
j vielinę kuopą pas kuopos sek
retorių arba organizatorių, o 
gausi pilnas informacijas kas- 
link prisirašymo. Jeigu tavo a- 
piclinkčje kuopos nesiranda, tad 
šaukis tiesiog į Centrą, o iš 
gausi pilnas informacijas, 
šyk šiuomi adresu:

Lithuanian Alliance 
of America,

307 W. 30 St., New York, N. Y.

iš ten
Ra-

I S. D. LACHAWICZ
j Lietuvys Graboriua 

•atarnauju, laidotuvėse ’ kuopi 
dailina. Reikale meldžiu alsi

Kaukti, o mano darbu busite už- 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III

Tel. Canal 2109.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

y”.

arrow 
COLLARS 
THE BEST AT THE PR1CE
Cfucft, Peabodv Cla., Ine., Troy, N. Y.

Severos Gyduoles uzl1 ūko v * *
.šeimynos sveikata.

Burnos švarumas
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar
ba fluzčs, kurios gali būti pavojingiau
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prisireugkite 18 kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s 
Antisepsol
(Severos Antlsepsoliu). Vartokite ji 
kasdieną gargaliavimui ir 1 nosį iš- 
inirkštiniui Jis taipgi vartojamas, 
kaipo untiseptlAkas plovimas žali- 
dama, nūsidreskimams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 ot. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SFVLRA CO 
CLDAR RAPIDS, IOWAIN TĖVYNŲ.

Geriausia dovena savo giminėms, 
lai laikraštis “Amerikos Ūkininkas”; 
j j niekur neužlaiko ant rubežių; 
kiekveinas gauna visus numerius, ir 
pasidžiaugia skaitydamas, nes tinka 
mažiems ir dideliems, būdamas bė 
partyviškas.

Amerikoj ant melų.. $1.00
J n Lietuva ................  $1.75
“AMERIKOS ŪKININKAS”,

Vox 96, Hart, Michigan.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 SL kampJVIftrtahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 Ir nuo 7 iki R vakare. 
Tel. Prospect 1157

yynškŲDrapanQ Barganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt! 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš apeinančią Žiemą nepaki
lo kainos. y

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over« 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. rak. 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON.
1415 So. Halsted 8L, Octagu 

įsteigta 1907

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotai 
tik 30 dienu.

Mes taipgi turi- 
me tikros Šikšnos 

O svetinei eilę ir ki
ms RuUemj Hmų.

I Mes taipgi turime ke
lunnml I augštos klesos 

M | ')))!{ 1 Phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bi,e pasiūlytą kainą ii

U ne pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
\PŽ1URCTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCJAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTEBN FURNJTURE ST.ORAGĘ 
2810 W. Harrison St. Chicago. W. ▲Mera nuo 9 ryto iJd O v«J.

Įlomis nuo 10 tki 4
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KENOSHA, WIS.

Kaltina TMD. centro valdybę.

Vasario 1 dieną Schlita svet., 
buvo TMD. 119tos kuopos\ susi
rinkimas. Kadangi tai buvcr me
tinis susirinkimas, tai tarta rin
kti naują valdybą 1920 metams. 
Bet kad susirinkime, kartu su 
senąja valdyba, dalyvavo viso 
tik devyni nariai ir tie patįs nė 
vienas neapsiėmė, todėl pirmi
ninkas H. Labanauskas rezigna
vo ir davė įnešimą kuopą likvi
duoti. Visi, kaip vienas, tam 
pritarė. Mat centras nesirūpi
na nariais, ir nariai — centru. 
Bet galu gale nutarė padaryti

taip: Kuopą nelikviduoti, tik vi
sa pavesti dgo. K. Brazevičiaus 
žinioj, būtent: visas knygas ir 
iždą, kuriame randasi $11.90. 
Knygų šėpoj randasi 120 egzem
pliorių. Tai nutarta, kad tų 
knygų po vieną kopiją butų ati
duota į miesto knygyną — Si- 
inons Memorial Library. Kitas, 
kai atsidarys keliai į Lietuvą, 
pasiųsti ten.

Kuopos pirmininkas, gražin
damas antspaudą, be kita parei
škė: gražinu ir tą brangų ženk
lą drgui. Brazevičiui, gal kada 
nors rasis darbštesnių draugų 
nei mes, tada turės gatavą čar- 
terį ir pradžiai pinigų — gal...

įflIlIlIlIlIlIM

Influenza. |
Sugrįžus Šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok įs 

=□ savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. |e| 
= Pirmiausk'ji ženklai esti: uždegimas akių, šlapaviinn.s nosies, S 

skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir i
i jautimas didelio nuovargio. Prus.alinimui ligos, labiausiai pata- SS 

riamc, mėginti šitai: Plauk gerkle ir nosis Severos Antisepsolta, g 
—Į vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada H

: turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles =3 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- n

5 suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į yie- S 
=== ni) dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų^ šios sa 

; gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epidc- =5 
|| nujos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda 

== jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for I.ungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš: § 

jj W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. (j 
Mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Brazevičius nors ir nenorėjo 
sulikti, nes ir pats daugiau neža
da mokėti ir mėtyti vėjais sa
vo sunkiai uždirbtus skatikus, 
bet galų gale sutiko ir pasiėmė 
globoti TMD. 119-tos kuopos 
turtą* Tatai vardu ano kuopos 
susirinkimo visiems kuopos na
riams pranešu, kad norintįs pri
klausyti TMD-jai gali savo mo
kesčius užsimokėti per mane 
(adr. 402 Lincoln st.) Pinigus 
priimsiu ir pasjusiu centro val
dybai.

Nejaukų įspūdį darė tas ma
žas draugų būrelis, susirinkęs 
pereitame kuopos susirinkime. 
Dar nesmagiau buvo, kad prisi
ėjo nuimti nuo sienos čarterį ir 
padėlį jį šėpon. Gaila ir liūdna, 
kad tiems nariams atsiėjo daug 
vargo ir nemalonumo nešti dir
bant organizacijos naudai, o da
bar visa taip susidėjo, kad pri
sieina išsiskirstyti... Nariu 
draugijai nebeprijautė. Vis sa
kydavo: “Mokėk, mokėk, o nie
ko negauni”... Delei to paskuti
niuoju laiku ir susirinkimus lan 
kyli paliovė. Bet kitaip ir nega
lėjo elgties. O tam vis kalta cen
tro valdyba.-

Likusieji TMD. 119-tos kuo
pos pinigai bus padėti į banką 
— kuopos vardu. Jeigu kada 
nors kuopa atsigaus, galės nau
doti juos kaip tinkama. Je, o 
musų 119-toji kuopa kadaise 
buvo viena pavyzdingiausių vi
soj TMD-joj!

— Kaz. Brazevičius.

PADĖKOS ŽODIS.

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

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

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

Nuo LSS. 209 kuopos, Gary, 
IncL, gavau piniginę dovaną per 
įgaliotinį drg. M. Titiškį: li
kusį pelną nuo vakaro sureng
to 25 sausio ir dar pridėta iš 
kuopos iždo. Viso $12.00.

Labai ačiū d dranga i! Už jusi, 
atmintį gerą širdį ir užuojautą

Dar sykį nuoširdiai ačiū!
— J. žemaitė.

Skaitytoju Balsai
« ]l/ž fireikitas Siame skyriuje * 

nuomones Redakcija neatsako.]

AR LENKAI DARBININKAI 
NORI PAVERGTI LIETUVĄ.

| Palauk! Sutaupisi Pinigų, | 
| Jeigu Palauksi iki |
J didžiausiam kada nors buvusiam išpar- B 
ĮĮ davimui vertės $30,000 drabužių, vyrų S 
= ir vaikų aprėdalų ir moteriškų dresių bei || 
S waisčių — tai visa tur būti išparduota K 
f su didelia nuolaida. B
| Išpardavimas prasidės ‘ ■

| Subatoje, Vasario-Feb. 7-tą |

Į KRAVETS |
B 3103 SOUTH HALSTED STREET, B 
J CHICAGO, ILLINOIS. g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
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Tautininkai ir klerikalai savo 
laikraščiuose rašo ir prakalbose 
sako, kad “paliokai nori užgrob 
Lietuvą.” Girdi, jie pavergsią 
lietuvius darbininkus ir tt. Ta
tai sakydami jie neužmiršta pra 
Šyli pas žmones pinigų, kad bu
tų iško pirkties ginklų ir “skers 
tuos paliokus kaip gyvulius” 
(pats girdėjau šitaip sakant.)

Bet aš noriu paklausti: argi 
lenkai darbininkai ištiesų nori 
pavergiti Lietuvą bei jos darbi
ninkus? Ne. Jie to nenori. Tai 
daro dvarponiai ir kunigai pa
galba savo tamisų apjakusių se
kėjų. Tie Lietuvos puolikai yra 
daug artymesni inusų atžaga
reiviams žmonės nei mums, lie
tuvių ir lenkų darbininkams. 
Pirmieji puola Lietuvą todėl, 
kad tikisi tureiti naudos; antrie
ji vėl bijodami netekt dabarti
nių šiltų vietelių ir vieno kito 
riebaus kąsnio, kurį gal lietuviui 
buržujui iš trauklių jo konkuren
tas lenkas buržujus, kursto lie
tuvius darbininkus “skersti tuos 
paliokus, kaip gyvulius?’

privalome. Bet nors retkarčiais 
dirstelėkime ir patįs darbinin
kai į save. Ar mes kartais patįs 
nesame kalti, ar palįs sau neap
sisunkinome laimuti kovą už 
geresnį būvį. Darbininkai pri
valo budėti ir pažinti savo 
skriaudėjus, bet kartu turime 
matyti ir savo paklaidas. Strei
kai tai nėra vienintelis musų ko 
vos įrankis, bet santaringas strei 
kas turi gerų pasekmių, nes pa
rodo darbininkų jėgas. Bet kuo 
met viena dalis darbininkų išei
na į streiką, tai kita dalis eina 
užimtų jų vietas. Tada susire
mia kovoj dvi darbininkų gru
pės, kartais prieina iki riaušių, 
kas duoda progos kapitalistų in
teresų ginėjams įsikišti į streiką 
ir darbininkus nugalėti. Klaidą 
daro tie streikieriai, kurie spėka 
užpuola streiklaužius. Užpulti 
kitą žmogų draudžia įstatymai, 
dėlto dažnai streikierių pikiet- 
ninkai areštuojami ir baudžia
mi; nekartą dėlto darbininkai 
ir streiką pralaimi.

Žinoma, valdžia susideda iš 
kapitalistams tarnaujančių, poli
tikierių, deltogi jie. ir palaiko 
streiklaužių pusę. Kitas dalykas 
blogas vėl. kad daugelis darbi
ninkų neprisilaiko taupumo. 
Ne visi gali susitaupyti kiek pi
nigų juodai dienai, bet yra to
kių, kurie galėtų, bet nenori. Ir 
kuomet priseima streikuoti, tai 
loki visųpirmiausiai grįžta į 
darbą, nes neturi iš ko gyventi. 
O kad tokie viendieniai nepa
kenktų streiką laimėti, streiki
ninkai tuojau priversti šauktis 
į visuomenę prašyti paramos, 
aukų.

Didžiausi darbininkų nelaimė, 
kąd jie perdaug susiskaidę t 
savo “teorijų”. Ateina pramonie
čiai su savo “programų”, ir sa
ko, kad reikią streikuoti ir strei
kuoti, streikais kapitalistus nu
galėsime ir darbininkai tada pa
imsią į savo rankas dirbtuves 
ir visą pramonę. Tai, žinoma, 
tik iliuzija, nes tokiu bildu kapi
talistų niekados nepriveiksi, nes 
kuomet jie darbininkams algas 
pakelia, tai jie tuojau pakelia ir 
kainas prekėms.

Nemažai darbininkų suklaidi
no ir komunistai, kurie bovijo 
juos revoliucinėmis frazėmis. Ko 
munistams joki dabartiniai dar
bininkų būvio pagerinimai ne
svarbu, jie klejoja tik apie 
ūmią revoliuciją ir “darbininkų 
diktatūrą?’ Taip savo šukavi
mais jie atitraukia ne vieną dar
bininką nuo tikrųjų tgyvenimo 
faktų, su kuriais darbninkai sa
vo kovoj šiaip ar taip turi skai- 
tyties.

Kunigai visados buvo darbi
ninkų nevidonai, bet vistiek da 
didelė dalis darbininkų atsida
vę jų globai.

Todėl, kaip mus neskriaustų 
kapitalistai, bet koleik patįs ne- 
susiprasime ir savo klaidų ne
pataisysime, tai kapitalistai lai
kys pasižaboję darbininkų klesą 
ir suks ten, kur kapitalisto rei
kalai ve<la. Tiktai socializmo 
mokslas yra tikriausis kelias 
prie darbininkų išsiliuosavimo.

— J. Pakarklis.

Del “Išeivio” kritikos

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

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

CĄPUDĮNE
KįggEgTfCjZgS) DEPENDABLE ABJOLUTELY 

EflJ£SH for hęadaches

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnįnkais, Ketvertais 
tr Sukatomis 9—9

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A C! HI 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. “ U

J. G. SACKHEIM & CO.
1835 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

Taigi nesutikimus ir skerdy
nes lietuvių su lenkais rengia tų 
dviejų tautų atžagareiviaMobi- 
ninkai bei norimtįs jų -turėti. Len 
kai ir lietuviai darbininkai daro 
visa, kad šitų skerdynių išven
gus. Darbininkai visuomet sa
kė ir sakys: ponai, jeigu tamstos 
turite kokių nors nesutikimų dėl 
kurių reikėtų peštis, — taigi pa
tįs pasipeškite. Mums delei to ne 
šilta nė šalta. — XXIX.

BUKIME SUSIPRATĘ, BET 
TEISINGI.

Kad darbininkai yra išnaudo
jami kapitalistų, tai tiesa. Ir 
mes smerkiame išnaudotojus ir 
pavergėjus kapitalistus. Bet tai 
darome dažniausiai iŠ papratimo 
negu iš susipratimo, žinbma, 
kovoti su savo pavergėjais mes

Mat, redakcija tai vis redak
cija: ji patėmija ir tą, ką šiaip 
rašytojas kartais negali įžiure- 
ti.

Štai ir apie “Išeivio’’ kritiką 
“N.” redakcija patėmijo, kad 
ji nesanti objaktyve ir kad ji 
išpeikusi asmeniškai “Išeivio” 
autorių. (Ta kritika tilpo Nau
jienų 28-one numeryje).

Nagi tikrai, kritika buvo visi
škai ne objektyve, nes G. ir Š. 
netiki į objektyvės dailės kriti
kos buvimą.

Bet kas dėl išpeikimo asmeni
škai “Išeivio’’ autoriaus tai čia 
užsirustinusi “N.” redakcija pa
sakė neteisingai. '

G. ir Š. asmeniškai, itai yra, S. 
Šimkaus asmens, negeidė nei 
peikti nei užgaulioti. St. Šim
kaus asmuo yra aliright, ir jį 
mes mylime. Buvo gi peikia
mas ne Šimkaus asmuo (Dieve, 
saugok!) bet tik ja veikalas var
du išeivis?’

<rN.M redakcija intaria, kad 
tas peikimas buvęs padarytas 
asmens užgavimui.

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

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

VISI
kurie norite geriausiu budu ir greičiau siu 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:

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 STTelephonas Majestic 8347 CHICAGO, ILL

Si-

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kuriel 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valapdos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieųą. <

Dvasia

Bet įtokia mintis nuo G. ir Š. 
buvo už šimto mylių tolumo, 
jeigu ji kur pas ką ir galėjo bū
ti šiame sviete.

“Išeivis” buvo kritikuojamas 
tik tam, kad padėjus autoriui 
praregėti, pastebėti savo ydas, ir 
ilgainiui gal pasitaisyti, — arba 
metus visai dramų rašymą ir 
atsidėjus vien muzikos menui, 
arba dauginus pasimokinus li
teratūros apskritai, o dramų 
sudėstymo ypatingai. Dramų ra
šymas, mat, reikalauja tiek jau 
didelio o gal ir didesnio lavina
mos savo srityj, kaip ir muzi
kos kompozicija.

palotinas “Išeivio” kritikos 
(kuri galėjo pasirodyti kai kam 
ir peraštri) tikslas buvo patar
nauti lietuvių dailei.

Tiesa, gal būt reikėjo smul- 
kmeniškiaus nurodyti veikalo 
ydas. Bet jeigu tai butų pradėta 
trumpam straipsnelyje, tai ne
būtų žinota kur sustoti. Butų 
reikėję gilinties iki tiek, kad iš
aiškinus, kode! abėcėlė biri rai
dę A, o taipgi ir B. ir C. o taip-

Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
178» So. Halsted St, Chicago. I1L 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

gi ir Y. Z. Nesangi “Išeivis’’ pra
sižengia ne tik prieš skonį ir 
augšfas meno 'taisykles, bet ir 
prieš meno A. B. ir C. Taigi vie
toj gilinties į smulkmenas, to- 
lesniai “Išeivio” kritikai galima 
nurodyti į visokiausias knygas,
kurios išdėsto visas dramos me
no paslaptis, o taipgi į įvairiau
sius dramų autorius, pradedant 
Aischflu ir baigiant B. Shavc.

Su geriausiais velijimais,.
’ G.irš.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

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

♦----------------------- ------ .....
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Ste. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonai Pullmai 8M.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentista* 
10657 Michigaa Ava, ffv*cl**4 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; i—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotas 10—12 dieną.
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dalykų stovį bolševikiškoje 
Rusijoje, teikė visiems bol
ševizmo apgynėjams šioje 
šalyje pageidaujamos me

džiagos “sovietinės Rusijos” 
garbininimui.

Na, ir ką-gi sako dabar 
tasai bolševikų užtarėjos a- 
ple Lenino-Trockio valdžią 
ir politiką?

Straipsnyje, kuris tilpo šį 
utarninką Chicagos laikraš
tyje “Daily News”, p. Isaac 
Don Levine aiškina, kas yra 
ta neva “proletariato dikta
tūra”, kurią įsteigė bolševi
kai Rusijoje. Pirmiausia ji
sai nurodo, kad augščiausią 
galią bolševikiškoje Rusijo
je turi savo rankose komuni
stų arba bolševikų partijos 
pildomasis komitetas.

Ta partija turi išviso apie 
300,000 narių (šita žinia, ma
toma, yra paimta iš atskai
tos, kuri buvo duota pasku
tiniame Rusijos komunistų 
patrijos suvažiavime, kur 
buvo pranešta, kad komunis
tų partija turi 312,000 na
rių). Joje viešpatauja kuo- 
didžiausis centralizmas, t.y. 
partijos nariai stovi po vi
siška kontrole centralinio 
komiteto.

Toliaus, Isaac Don Levine 
kalba apie sovietus. Pasak 
jo, sovietai Rusijoje nuo 19- 
18 m. visai persikeitė; jie pa-

Dvarininkai irlenk-Y'0™ veikę kaipo Parlamen- vuur imnnui ir te n n tinės (jstatymy leidimo) js- 
taigos. Sovietų rinkimai, ku
rie pagal konstituciją turi 
įvykti kas trįs mėnesiai, jau 
senai nebuvo laikomi, ir to
dėl sovietai šiandie neišreiš
kia minių nuomonių. Ne so- 

| vietai dabar valdo Rusiją; 
jie yra tiktai priedanga, po 
kuria slepiasi tikri valdyto
jai — bolševikų partijos 
centras.

“Šiandie sovietinė Rusi- • a • •
ja”, sako Isaac Don Levine, 
“yęa diktatūra ne proletari
ato, o dėl proletariato”.

Jeigu “Daily News” ko
respondentas butų truputį 
geriaus apsipažinęs su Rusi
jos revoliucijos istorija, tai 
jisai butų dar aiškiaus išsi
reiškęs. Jisai žinotų, pir
miausia, kodėl bolševikiško
je Rusijoje sovietai neteko 
visos savo pirmykštės reikš
mės ir pavirto vien priedu 
prie bolševikų partijos. Bol
ševikai visuomet statė savo 
partiją augščiaus už darbin- 
kų klesą, todėl jie nepritarė 
ir sovietams, kaipo klesos at 
stovybei. Kaip tiktai jie gin
kluota spėka paėmė valdžią 
į savo rankas, tai jie tuojaus 
prašalino iš sovietų visus sa
vo partijos priešus. Tuo bu- 
dll sovietai pasidarė bolše
vikų partijos duplikatas, ir 
kaipo ^okie paliko be jokios 
vertės.

Žinodamas-gi šituos daly
kus, Isaac Don Levine turė
tų tiksliaus apibudinti ir tą 
diktatūrą, kurią įsteigė bol
ševikai: ji yra ne proletari
ato diktatūra, o* diktatūra 
ant proletariato.

Bet visvien tasai bolševi
kų pritarėjas pakankamai 
aiškiai parodo, kad bolševi
kų valdžia yra visai ne dar
bininkų klesos valdžia.

berniai atstovau
ja Lietuvą.

Vieton p. Čepinskio, Lietu
vos 'atstovu Londone tapo 
paskirtas grafas Alfredas 

Tiškevičius. P-nas Čepins- 
kas yra pažangus žmogus, o 
Tiškevičius — typiškas dva
rininkas, atžagareivis, baro
no Roppo sėbras ir lenkiškos 
ponijos šalininkai

Lietuvos atstovu Paryžiu
je tapo paskirtas p. Oskaras 
Lubič de Miloš, dvarininkas 
ir bajoras. Jau trisdešimts 
metų, kaip jisai gyvena už
sieniuose ir apie Lietuvos 
reikalus, žinoma, neturi jo
kio supratimo (žiur. Apžval
gų).

Lietuvos atstovu Lenki
joje tapo paskirtas kuni
gaikštis Radzivila.

Lietuvos atstovu Šveicari
joje buvo pradžioje Dr. J. 
Šaulys, pažangus žmogus; 

bet gruodžio 15 d. jisai tapo 
atšauktas. Jo vieton bus vei
kiausia paskirtas vėl koks- 
nors lenkiškas bajoras arba 
bajoru bernas.

Ar ne keista yra ta Dietu- 
vos valdžia, pavedanti šalies 
reikalų atstovavimą Užsie
niuose ponams grafams, ku
nigaikščiams ir kitokiems 
didikams? Išrodo, kad da
bartiniai Lietuvos valdonai, 
patįs kilusieji iš darbo žmo
nių, turi pobūdį to baudžiau
ninko, kuris savo gyvenimo 
tikslą mato tarnavime po
nams. _ 2

Keletas dešimtmečių atgal 
grafai ir kunigaikščiai ryk
štėmis plakė nugaras Lietu
vos ūkininkams. O šiandie 
tų ūkininkų vaikai, pateku
sieji į ministerių vietas, da
ro juos “laisvos Lietuvos” 
atstovais. Puikus “darbo 
žmonių” apgynėjai — ar ne?

Į

True transhtlnn filed with the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 5, 1924) 
as, reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Bolševikų 
diktatūra.

-•fc-jįj

Apžvalga
LIETUVOS ATSTOVAI 

UŽSIENIUOSE.

i

užiteks. Miloš yni tokia trum
pa biografija. Jis kilęs iš Mi
lošų giminės, herbo Lubič 
alias Božavvola, kuri nuo XV 
amžiaus Kauno rėdyboje tu
ri du dvaru, Serbentus ir Ha- 
nuševičius, XVII šimtmečio 
pabaigoje musų pasiiUitinlo 
diedukas Juozapas Miloš per
sikėlė į Balt rusi jų ir įsigijo 
dvarus: “Druja0 Vitebsko 
gub. ir “Gere j a” Šienuos aps
krityje Mohilevos gub.. 1877 
m. gegužes 28 dienų šiame 
“Gėrėjos” dvare gimė Oska
ras Vladislovo sūnūs Miloš, 
dabartinis musų pasiuntinis. 
Būdamas 12 metų jis buvo* iš
vežtas Paryžiun, kur baigęs 
Liceum Janio n de Sailly. Ec- 
ole dės Languos orientales, 
Ecole d’Archeologie du Lou- 
vre. 1899 m. Oskaras Miloš 
išleido pirmąjį savo poezijos 
rinkinį, kursai, kaip jis sako, 
gavęs iškart literatų ir daili
ninkų Prancūzijos, Italijos ir 
kitų šalių pritarimų. 1903 me
tais išleidęs kitų poezijos rin
kinį “les sept solitudes” 1910 
m. parašęs apysakų ir išlei
dęs tretį poezijos rinkinį “dės 
elementą.” 1912 m. viename 
teatre buvę vaidinama jo vie
na drama, o 1915 m. išleistas 
naujas poezijos rinkinys “Po- 
ems” ir teatre Odeonie liko 
pastatyta viena jo biblijinę 
tragedija, Toliau aš nebeiš- 
rašinėsiu veikalų ir kaip jis 
patsai pasako, jis yra pripa
žintas “vienu gabiausiu šių. 
laikų poetu, i» kai kurių žy
miausių Prancūzijos, Italijos 
ir Olandijos kritikų yra sta
tomas ant lygios vietos su 
Bandelaiv’e’u Edgardu Poe, 
Paul Glaudei ir kitais įžy
miausiais XIX amžiaus poe
tais.” Lietuvoje, dvare Čereje 
Mohy Ievos gub. buvęs 1902— 
1900 m. Tai tiek. Žinoma, gal, 
būti įžymiausiu poetu, bet 
Lietuvos Valstybės politiniu 
atstovu... gali ir gi būti, kuo
met buvo p. Voldemaro nuro
dytas, patiektas. Jam pagal
bon su Lietuvos reikalais su
sipažinti paskirtas kun. Dobu- 
žis'buvęs, rods, klebonu Dcl^ 
roite Amerikoje. 

f

Apie kitų naujai paskirta 
Londonan pasiuntinį ponų 
Alfredų Tiškevičių taip smul
kių žinių neturiu. Rod’s, jis 
poezija neužsiėmė. Jis yra 
Biržų dvaro savininkas, turi 
rods, ir čia namus Paryžiuje 
ir sutinkųs net savo pinigais 
mus reikalus atstovauti Lon
done. Žinau, jog pas grovų 
Alfredų Tiškų buvo daug by
lų su kaimiečiais dėl servitu
tų, dėl miškų kirtimo, žinau, 
kad jis pabaigoje 1917 m. bu
vo varęs net tam tikrų kam
panijų su baronu Ropu prieš 
Lietuvos Valstybės Tarybų,x 
kad paskui norėjęs nuo lenkų 
įstoti ton Tarybon, bet rods 
nė patys lenkai jam nepatikė
jo, o ir lietuviai anuo jo pasiša- 
lino, bet, sako, jis niekuomet 
neturėjęs blogų norų ir todėl 
dabar yra paskirtas Londo
nan, kur rods jo giminaitis p. 
Sapieha sėdi atstovaudamas 
Lenkų valstybei. Buvęs atsto
vas Čepinskis yra atšauktas 
dėl nežinomų priežasčių. 
Pagaliau, buvęs paskirtas į 
Šveicariją pasiuntiniu p. Jur
gis šaulys nuo 15 XII atšau
kiamas dėl nesusipratimų su 
Užsienių Reikalų M misteriu. 
Ryme prie šv. Popiežiaus pa
skirtas kun. Narjaus'kas,

True translatinn filed with the post- 
Inaster at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as reųuired by the pcl of Oct. G, 1917

KOMUNISTŲ PARTIJA YRA 
RUSIJOS DIKTATORIUS.

Isaac Don Levine rašo Chica- 
gos “Daily News”:

Kas tikrai laiko savo rankose 
vyriausiųjų galių sovietinėje Ru-

Iš visų Amerikos kores
pondentų Isaac Don Levine 
daugiausia pasižymėjo savo 
prielankumu Rusijos bolše
vikams. Per keletą mėnesių

Kauniškiam! “Daifbui” rašo 
jo korespondentas iš Paryžiaus:

.. .Lietuvos užsienių reika
lų atstovu čia pasilieka ponas 
Oskaras Lubič de Miloš, 
žmogus jau beveik 30 metų 
gyvenąs Paryžiuje, bet ar to

su keletu kilų, kurie uždeda sa
vo valių aut visų? Ar vyriausi 
Rusijos žmonių valdonai yra 
vietiniai ir nacionaliai sovietai? 
O gal vyriausių šalies valdžių 
turi “črezvyčaika,” karinė ir ci- 
vile slaptoji sovietų taryba?

Yra faktas, kad nei vienas iš 
šitų atskirų elementų nėra visa-

galis, nežiūrint kaip galingi jie [kuomet nebūtų galėjusi pasida- 
butų kiekvienas skyrium. Yra iš 
viso tiktai viena įstaiga, kuri 
galėtų prašalinti Trockį ir Leni
ną, išvaikyti sovietus arba pavęr 
siti juos grynai biurokratinėmis 
arba diskusijų organizacijomis, 
kuri galėtų iššluoti nelemtąjį 
slaptąjį departamentą, kuri ga
lėtų diktuot taiką arba karę, bū
tent: pildomasis komitetas ko
munistų arba bolševikų parti- Į diktatūra ne proletariato, o dėl 
jos. proletariato. Ji tikrai nėra de-

Viaos raitos vieta mohratija. Negalima manyti,Visos galios vieta. k* dabartinč )lvarka butų pas_
Kas yra komunistų partija? tovi. Niekas to nemano Rusijo- 

Ta i yra nelyginant slaptas orde- j e. Bet didžiuma rusų, net ir 
nas, raudonasis Ku Khix klanas. Į tie, kurie yra atkakliausi prie- 
Tai yra labiausiai disciplinuota 
pasaulyje organizacija. Ji turi 
tiktai 300,000 narių. Bet kiek
vienas jų pavedė savo gyvastį 
piklomamjani partijos komite
tui. Jeigu partija pašaukia jį, 
jisai tuojaus stoja ant jos pašau
kimo, nežiūrint ar jisai butų 
svarbaus komisariato galva, so
vieto vadas arba laikraščio re
daktorius. Jį siunčia į frontą ar
ba apvažiuot tam tikras provin
cijas, kad pakreipus darbinin
kus arba ūkininkus valdžios pu
sėn, arba jam liepia atlikt kokį- 
nors uždavinį fronlto užpakaly
je. Ir jisai klauso.

Proletariato diktatūra yra to
dėl tikrenybėje partijos dikta
tūra. Tai yra didelė atmaina, į- 
vykusi sovietinėje Rusijoje nuo 
1918 metų. Sovietai paliovė vei
kę, kaipo parlamentinės įstai
gos. Sovietų rinkimai, kurie įvy
kdavo dažnai 1918 pi., yra dabar 
labai reti. Rusijoje, kur daly
kai taip sparčiai keičiasi, did
žiuma dabartinių sovietų yra 
pasenę ir nebeišreiškia dabarti
nių minių nuomonių.

Jeigu jus paklausia te sovietų 
vado, kas pasidarė su sovietų 
konstitucija, gaga) kurią turė
tų įvykti rinkimai Rusijoje kas 
drįs mėnesiai, tai jisai atsako, 
kad kovoje nėra laiko užsiimti 
rinkimais.

“Tad sovietų sistema yra vien 
dėl svieto akių?” Klausdavau aš. 
, “Išdalies”, atsakydavo man. 

“Tokiu laiku, kada mes esame 
apsupti iš visų pusių ir einame 
per sunkiausi krizisą savo gyve
nime, mes pegalinie duotį pla
čioms, nepalankioms minioms 
tvarkyti dalykus. Tiesa, kad di
džiuma sovietų buvo išrinkta |

ryti tokia galinga, jeigu komu
nistai nesudarytų jos nugarkau
lio. Buvo ne mažiaus kaip 50,- 
000 komunistų fronte, kuomet 
aš lankiausi sovietinėje Rusijo
je. Ir reikia pripažinti, kad jie 
buvo energingiausi, drąsiausi, 
ir apsukriausi žmonės Rusijo
je-

šiandie sovietinė Rusija yra

šai diktatoriškos valdžios, kartu 
su Leninu mano, kad pasekmin
gas kares vedimas yra nesutai
komas su demokrajtija. O Leni
nas su Trockiu sako, kad Rusi
ja kaiip tiktai pasibaigs karė, pa 
taps demokratiškiausiai valdo
ma šalim pasaulyje. Ar tai tie
sa, parodys ateitis.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translatlon filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 5, 1920 
as rpųaired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
[Fedferuotoa Spaudos žini^] 

LONDONAS. — Savo nacio- 
nalėj konferencijoj, kuri neuž
ilgo turės įvykti Eastęre, Nepri
klausomoji Darbo Partija pas
kelbsianti galutiną savo pozici
ją lokiais klausimais kaip pro
letariato diktatūra, tarybų vald
žia, tiesioginis veikimas ir da
bartinė tos partijos lyderių po
litika. Nacionalis pildomasis ko 
mitetas turi jau prirengęs tam 
tikrą manifestą. Proletariato 
diktatūros klausimu manifestas 
sako, kad tokia diktatūra galė
tų būt reikalinga tik tuo atveju, 
jei patįs kapitaljstai priverstų 
darbininkus tos priemonės grie
btis. Tarybų valdžios forma, sa
ko manifestas, “nėra geriausia 
industrinės demokratijos forma, 
nors ji gali būt labai sėkminga 
revoliucinė forma. Industriniai 
reikalai tqęį būt tiesioginiu bu
du reprezentuojami industrijos 
— fabrikų, kasyklų etc. — dar
bininkų paskirtų savo atstovų, 
kurie turėtų plačios galios sprę 
sti sutaisyme įstatymų ir butų 

___________ ___  ______  nuolatiniame kontakte su vals- 
daugiaus kaip metai laito atgal, I lybes adminislracija.” Ticsiogi- 
bet dapildomieji rinkimai įvyk- nį veikimą, kurs turėtų pavaduo 
sta visuomet, ir per juos nuola- ti parlamentinį veikimą, Nepri- 
tos įeina naujo kraujo j sovie- klausomoji Darbo Partija atme
tus.”________________________ ta, bet — sako manifestas —

Vienok reikia pasakyti 'tiesą, kaipo darbininkų kovos įnagis 
kad sovietai retai telaiko pilnus gal* buit pavartotas ir tiesioginis 
susirinkimus. Kiekvienas so- veikimas, jeigu -r- reakcija pri- 
vietas, kaime, paviete, mieste, verstų dadbininkų klesą to įna- 
gubernijoje arba apskrityje tu- £9° gnebtios.
ri savo pildomąjį komitetą. Ši- —Londonas. — Darbininkų
tie komitetai nuolatos susiren- Unija, kuri apima daugiau kaip 
ka, ir jie pavirto kuo tai pana- 150 tūkstančių žemės ūkio dar- 
šium į nuolatinius būrius, kurie hininkų, savo naciodialej kon- 
duoda leidimus, skiria ir renka vencijoj nutarė reikalauti, kad 
mokestis, konfiskuoja ir dalina 48 valandų darbo įstatymas bu- 
prekes ir maistą. Didžiuma žmo- tų taikomas taipjau ir žemės 
nių piJ)do4iii«>siusc komitetui- ūkio <li»rt>ioinktimw. 13c to, rci- 

se yra komunistai. kalaujaiųa ūkio darbininkams
Komunistas todėl dažniausia mminuim $12.50 algos.

yra biurokratas. Kartais jisai FRANCIJA
esti ištvirkęs ir paperkamas; ’ .
tathi galima ypatingai pasakyti spa“dos 1Ž,n!a]
apie biurokr^iją provincijoje. , fARXf?PS- - Nesulyg.na.na

Kuo.net sovietai susirenka, duižunna.F ranc.’jos mo
tai ne legfelatyviems (įstatymų orga-
lei.limo) tikslams, kuriems jie n!zu<> M l “nl'as ,lr, <le‘£s >’rle 
pradžioje buvo įsteigti, o ko .vatines Darb.mnkų Federa- 
kiem^nors specialiams atsitiki-H™ (Confederation Generale 
mama. Jeigu Leninas, pavyzd- dc Trava.l), Kampan ja reikalu 
žiui, turi ypatingai svarbų pra. huorgamzavnno 120 tūkstančių 
nešimų, kurį nori paskelbti, arba ^‘nc.jos mokytojų ir pntrau- 
jeigu Trockis rengiasi duot ra- k““<> « l organizuotųjų darbl- 
pSrtą, tai Maskvbs arba Petro- ““’k'i baw stro>Mal veda- 
grado sovietas yra šaukiamas į 1,la n«° Pr«!1‘5, ru«seJ0 
pos&lį. Tai yra iškitinmgas atsi- ,Ir » dava ,rez"1’
tikimas. Pranešimas esti pu. W nabar mokytoja! turėjo 
skelbiamas. Koks dvejetas kitų savo konvencijų, kurioj ir bu- 
kalbątojų paprastai duoda čia vo nubalsuota prisidėti pne Dar- 
pnt savo raportus. Diskusijų h.“>ulkti Federacijos. Attzagarei- 
l>eveik nesti. Susirinkimas iš- vmnis nepavyko suparalyžiuoti 
reiškia milžiniškų didžiuma sa- mokytojų judėjimo raudono- 
vo pasitikėjimų pildomuoju ko- ””s šmėklomis” ir atgrųsmti 
mitetu, ir tuomet kiekvienas ei- nuo arganizaymiosi ir s o- 
11U Ilnm_ jįmo j eiles visuotinojo darbi-

i ninku judėjimo.
Komunistai valdžios atrama. 

vicc True translatlon filed wlth the postrVisa, ką sako, pavyzdžiui, Lnastcr at chicago. UI. Feb. 5, 1920 
Leninas, Trodkis, čičerinas ar- as required by the act of Oct. C, 1917 
ba Zinovjevas, išreiškia nuomo
nes, viešpataujančias tarpe ko
munistų. Jie yra tikri šalies val
donai. Raudonoji armija nie-

JUNGTINES VALSTIJOS.
Fcdcruotos Spaudos korespondentas 

PAUt W. HANNĄ
WAŠINGTONAS. — Valsly-

t

bes prokurore) Palmerio susi
kaustymas vežimėlis šalies prezi
dento kėdėn įvažiuoti, visai su
smuko. Jis, vyras, konservato
rių ir atžagareivių balsams gau
dyti savo kelionę pradėjo Rimši
niu į kalėjimus ir deportavimu 
visų tų progresyviųjų elementų, 
kurie šalies ekonominėje struk
tūroje reikalauja radikalių per
mainų. Bet čia jis atsimušė į 
uolas, stipriai apsikulč ir dabar 
jau jieškosį pagalbos apsigyni
mo apkasuose.

Alfredas Bettman, iš Cincin- 
natti, kurs karo laiku buvo justi
cijos departamento viršinin
ku ir savo žinioj turėjo visas 
šnipavimo bylas, dabar atvyko 
specialiai į Wasningtonų kovoti 
su Palmerio kalamais anti-špi- 
onažo įstatymais taikos lai
ku. Jungt. Valstijų distrikio 
prokuroras, filadelfietis Kane, 
pasipiktinęs Palmerio taktika, 
viešai rezignavo ir dabar stojo 
atviron kovon su reakcijos ban 
doma įsteikili inkvizicija.

Girdėt, kad Palmerio įnešti 
kongresai! įstatymų sumanymai 
esą jau žlugę. Iš visų pusių pasi
pylusi protestų audra, matyt, įti
kino legisla taros komisijų, jog 
kovai *u tikraisiais šalies prie
šais pakanka pilnai ir tų įsta
tymų, kurie jau yra.

Praeitų savaitę senato komisi
ja radikaliai propagandai tyri
nėti antru kartu kvotė Rusų pro 
pagundų šioje šalyje. Vyriausiuo 
ju liudininku buvo ir čia sovie
tų valdžios atstovas Amerikoje 
Liudvikas C. A. K. Martens. Mar 
tena padarė formalį pareiškimų, 
kad duotos jam iš Maskvos in
strukcijos draudžiančios jam 
kokiu nors budu maišyties į vi
dujinius Jungtinių Valstijų da
lykus. Jam duoti tik įgalioji
mai veikti taip, kad atsteigus 
draugiškus pirklybos ir diplomą 
tinius santykius Rusijos su A- 
inerika.

Klausiamas apie tariamas so
vietų valdžios pastangas kurs
tyti revoliucijas užsieniuose, 
Martens atsakė:

“Pirmose Rusijos revoliucijos 
dienose, kada visas pasaulis bu
vo atsikreipęs prieš Rusiją, so
vietų valdžia šaukėsi į kitų ša
lių darbininkų klcsų, kad jie ne
leistų savo valdžioms kėsinties 
sutriuškinti darbininkų ir vals
tiečių valdžią Rusijoj. Bet da
bar tatai nebėra reikalo ir tokia 
politika tapo užmesta. Sovietų 
Rusija dabar turi jau pakanka
mai jėgų kovai su savo priešais, 
tiek užsieny tiek namie. Ji nebe- 
reikalauja užsienių revoliucijų 
pagalbos. Visa, ko šiandie Ru
sija trokšta, tai tik taikos ir 
draugiškų santykių su visomis 
kitomis valstybėmis.”

Toliaus, į senatoriaus Borah 
klausimą, ar dabartinis visame 
pasaulyje viešpataująs neramu
mas nesąs vaisius vedamos iš 
Rusijos bolševikų propagandos, 
Marietis atsake: “Jeigu Rusija 
butų ir dar taip aklinai nuo pa- 
saulio uždaryta, socialistinis ne
ramumas vis t irk butų kiekvie
noj šalyj, kur 'tik ekonominės 
sąlygos jį gimdo.”

Tardyme paaiškėjo, kad jei
gu senato komisija formaliai pa 
reikalautų iš Martcnso origina
lių instrukcijų, duotų jam iš 
Maskvos šifruotomis kablegra- 
momis, tai Martensas sutiktų 
datai padaryti, jeigu jan\ butų 
leista kabeliu susižinoti su Mas
kva ir gauti iš ten leidimą.

* * ♦ *
Valdžia vis dar stipriai susi

painiojus gelž/kėlių operavimo 
dalykais. Kongreso atstovų bu
tas ypatingai nedrįsta gražinti 
jų privatinei kontrolei su dide
lėmis finansinėmis garantijo
mis, kurių privatiniai jų savi
ninkai reikalauja. Dar gali būt 
taip, kad prezidentas Wilsonas 
bus priverstas atšaukti savo pro
klamaciją, kuria geležinkeliai 
grąžinami privatiniams savinin
kams nuo š. m. kovo 1 dienos, 
arba kongresas nutars, kad val
džia iv toliau operuotų geležin
kelius, neapribojant laiko.

Skaitykite Ir Plathikite
wwr A IT 1 T V KT A G »

LS.S. Reikalai
Delei padidintų mokesčių.

Socialistų Partijos nacionalč 
konstitucija, kurią pataisė pas- 
tarasai partijos suvažiavimas, 
buvo leidžiama narių balsavi- 
mui-referendumui. Referendu
mas jau užsibaigė. Nariai didele 
balsų dauguma užgyrė ir tą sky
rių, kuris padidina narių mo
kesčius — penkias dešimts cen
tų mėnesiui. Tai, suprantama, 
buvo padaryta tuo tikslu, kad 
padidinus nacionalį, valstijų ir 
apskričių (pavietų-county) 'or
ganizacijų iždus.

Tas naujasai patvarkymas įei
na veikmėn su 1 diena vasario š. 
m. Nariai, kurių mokesčiai yra 
užvilkti, tegul pasiskubina, jei 
nori gauti mokesčių ženklelius 
(due stamps) senąja kaina — 
30 cecntų. Tie užvilkti mokes
čiai turi būt suprasti, pav., už 
sausį, gruo. etc. Gi nuo 1 d. vasa 
rio visiems jau reikės mokėti po 
50 centų mėnęsiui.

Padidintieji mokesčiai bus da 
linami šitaip: Nacionalis ofisas 
štampas pardavinės valstijų or
ganizacijoms po 10 centų vieną. 
Valstijų organizacijos jas parda
vinės apskričių organizacijoms 
po 25 centus vieną. Paviečių or
ganizacijos nuo kuopų ims po 
35 centus UŽ štampą. O kuopų 
sekretoriai jau ims pibią kainą 
— po 50 centų. Tai reiškia, kad 
Nacionalini ofisui liks 10 centų, 
valstijos organizacijai — 15, pa- 
viečio — 10 ir kuopai — 15 cen
tų.

Padidintų mokesčių, kaip jau 
minėjau, užsidėjo patįs nariai. 
Jie mat suprato, kad prie dabar
tinės visa ko brangenybės ir par
tijai tenka nešti didesnė išlai
dų našta.

Tatai ir mes, LSS. nariai, tu
rime pagalvoti apie savo mokes
čius. Kol kas mes dar nenutarėm 
kokių mokesčių 'turės mokėti 
sąjungiečiai. Mat iki šiol LSS. 
centro raštinė už vieną štampą 
valstijos organizacijai mokėda
vo po 12 ir pusę cento. Dabar 
jau reikės mokėti 22 ir pusę cen
to. Tatai Sąjungos reikalams 
bepalieka vos 2^2 cento. Drau
gai, pagalvokite: ar tokia suma 
mes ištesėsime savo organizaci
ją palaikyti? Pasvarstykite ir 
tuoj darykite reikiamų žingsnių 
kad ir musų organizacijos mo
kesčiai butų padidinti.

Kartu matau reikalo paste
bėti, kad LSS. kuopos, gyvuo
jančios Chicagoj, visiškai už
miršta LSS. centrą. Iki šiol tik 
trįs Chicagos kuopos tepirko 
štampų per LSS. sekrelorių-ver 
tėją. Tai negera. Draugai priva
lo atsiminti, kad Sąjunga irgi tu 
ri išlaidų ir jas reikia padengti. 
Todėl visos LSS. kuopos (kitos, 
ne Chicagoj gyvuojančios kuo
pos jau senai perka štampas ]>er 
LSS. sekretorių-vertėją) štam
pas privalo pirlefi tilc per selcre- 
toi ių-vertejų. Nekitaip. Musų or- 
ganizacijos reikalais privalo rū
pintis patįs jos nariai. Centras 
tuos reikalus tegali tik tvarkyti. 
Kuomet nariai nepaiso savo cen
tro, tai ir centras negali veikti. 
Palįs žinote, kad musų visą man 
tą laikinai pasigrobė buvusieji 
musų draugai komunistai. Da
bar visa lenką tvarkyti išnauja. 
Pirmiausia reikia įsitaisyti raš
tinę, kur musų sekretorius ver
tėjas galėtų deramai atlikti jam 
pavestą darbą. O tam reikalin
ga pinigai. Matėte LSS. Pild. 
Komiteto atsišaukimą; jisai rei
kalauja pinigų agitacijai ir ki
tiems organizacijos reikalams 
tvarkyli. Todėl draugai privalo 
sukrusti. Rinkite aukas ir patįs 
aukokite LSS. atbudavojimui. 
Tai musų visų uždavinys.

LSS. sekr.-vertėjas.
D. Motuz,

4306 S. Wood St., 
Chicago, 111.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiUikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieraa
Namų Ofisas:

•328 1. Hilstol St
Ant trečių lubų

Tai. Drover 1810

Miesto Ofiso t 
127 I. Bartom 31. 

1111'11 toilylMg.
Tai. Central 4411

Kuo.net
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ietuviii bateliuose
LAIŠKAI 1S LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.

asine-
Naujienų ofise yra atėjusių iš 

Lietuvos laiškų šiems 
niins:

Miss Sophic Slasis 
Joaeph Tautvais • 
Vincent Gricbliunas 
V. Nokšui 
Ip. Žilinskas
I. V. Žilinskas 
Cha lis Maftutis 
Leon Valončius 
Mrs. A. Gilvidis 
Peter Tumėnas 
Bruno Kreives
J. Andriukonis.

CICERO

18 LSS. 138 kp. veikimo.

Praeitame L. S. S. 138 kuopos 
susirinkime, laikytame sausio 

30 d. agitacijos komitetas savo 
raporte pranešė, kad rinkimas 
aukų Lietuvos Soc.-Demokratų 
partijai, atstovaujančiai darbi
ninkų reikalus Lietuvoje, yra 

jau vygdomas. Knygelės su tam 
tikru paJiudyjimu atspausdin

tos. Dalykas po priežiūra kuo
pos valdybos pavesta agit. ko-f 
mitetui.

Lietuvių Liuosybės Namo čiai, taipjau pralenkiame kitų 
Bendrovės atstovu išrinkta drg. j kolonijų lietuvius. Čia mat vei- 
A. Matukas. Šerų pardavėjas 1 ----------,“1’ 1 “
pranešė, kad kuopos vardu jau 
pardavė penkis Šerus.

Kempei! komitetas savo ra
porte pasakė, kad Sociąlistų par
tija savo kandidatus į Cicero 
miesto tarybų jau nominavo. 

Neatsižvelgiant į visokias priešų 
daromas įtrigas yra vilties, kad 
šį sykį rinkimuose laimės So
cialistų partija. Pastangomis 
visų suvienytų socialistų skyrių 
rengiamas didcdis maskaradų 

vakaras, įvyks Sukatos vakare, 
vasario 14 d., Liberty Hali 52nd 
avė. ir 22nd place. Iš kalno no
rintiems nusipirkti likietų, ga
lima gauti pas kuopos narius.

— Valdybos Narys.

NORTH SIDE

Rubsiuviai bruzda.

Chicagos lietuviai rubsiuviai 
nejuokais ėmėsi organizuot sa-

Azukas 
šiuom svietu 

po 17 dienų sunkios ligos mu
sų sūnelis Liudvikas, amžiaus 
18 metų, vasario 2 dieną, 1920 
metų, palikdamas dideliame 
nubudime tėvelius, Vincentą 
Kotryną Ažukus, seserį Joha
ną Bagdonienę ir brolius Vla
dislovą ir Vincentą. Po nu
merio 8466 Vincennes Avė. 
Taigi meldžiame visų giminių 
ir pažįstamų imti dalyvumą jo 
laidotuvėse, kurios atsibus 6 
dieną vasario į airių bažnyčiį 
St. Kiliau prie West 87th ir I Aberdeen Street. Iš ten j I švento Kazimiero kapines. Iš 
namų bus išleistas 8 valandą. 

JUST KIDS— Charms of Music? v By M Csrter

BY BAKER

!■ ................... ■ ■ IMI I

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.
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vo kooperaciją. Nesenai buvo 
pranešta, kad įvyko pirmajai 
rubsiuvių susirinkimas, dabar 
vėl rubsiuviai rengia prakalbas 
tikslu plačiau išaiškinti visuo
menei kuriamosios kooperaci
jos tikslus. Prakalbos rengia
ma Liuosybės svetainėj vasario 
8 dieną.

Tie buvę musų draugai.

Tie buvę musų draugai, kurie 
iki Šiol nuolat šūkaudavo, kad 
reorganizuotoji LSS. 81-ma kuo 
pa negyvuos, kad ten tėra tik 
koks pustuzinis narių, dabar pa
tįs susmuko. Tų minių, kurio
mis jie didžiavosi, dabar nebe
girdėt. Liko tik keli pagailė- 
tini generolai, kurie bdtgi socia
listus moka seineižti neblogiau 
kaip jų “draugai vyčiai.” Jiems 
mat pikta, kad rimtesnieji bu
vę kuopos nariai dabar ir vėl 
veikia su mums, o tie genero
lai nebeturi kuo pasirodyti.

Je, lėkė kaip sakalai, nutdpė 
kaip vabalai.

— Northsidietis.

BRIDGEPORT

Rūpinkimės savo kūdikiais.

Bridgeportas tai skaitlingiau
sia Chicagos lietuvių kolonija. 
Veiklumu mes, bridgeportie- 

kia netik suaugusieji vyrai ir 
moters, bdt ir musų “jaunoji 
gcntkartė”—kūdikiai.

Bet vienu dalyku mes, bridge- 
portiečiai, permažai tesirūpina
me. Būtent: ta “jaunąja gent- 
karte.’’ Tiesa, čia veikia vadi
namoji Ateities Žiedo draugijė
lė, bet ar daugelis tėvų mato 
esant reikalingu, kad jų vaiku
čiai priklausytų tai draugijėlei? 
Imant domon didelį vietos lie
tuvių skaičių, tų tėvų yra labai 
maža.

Tėvai 'turėtų daugiau domos 
kreipti į savo kūdikių lavinimą. 
Jie turėtų žinoti, kad norint 
kūdikius deramai išlavinti ne
pakanka, vien publik škulės, o 
dar mažiau vadinamosios “sis- 
terkų škulės.” Kad darbininkų 
tėvų vaikai užaugę butų nau
dingi savo klesai žmonės, rei
kia juos lavinti-mokinti ko nors 
daugiau. Tam ir įkurta Atei
ties Žiedo draugijėlė. Todėl 
kiekvienas darbininkas tėvas 
privalo pasirūpinti tuo, kad jo 
kūdikiai pataptų Ateities Žiedo 
nariais-veikėjais. Tie jaunieji 
veikėjai sekamą subatą rengia 
savo koncertą Mildos svetainėj. 
Ateikite ir pamatysite, kad jų 
darbas yra gražus—prakilnus.

JV-įVerijonas.

Išeivių globojimo lyga perkėlė 
savo raštinę.

Vadinamoji Immigrants Pro- 
tective League šiomis dienomis 
perkėlė savo raštinę iš Hull 
House 824 S. Halsted St. į 538 
Dearborn gatvėj, kambarys No. 
903.

Turintįs kokių nors reikalų 
su išeivių globojimo lyga gali

Tūla fiima turėjo labai ap
sukrią knygvedę, p-lę Bose 
Schweiberg. Dabar Bose pabė
gusi Kanadou, o firma pasigen
da apie 60 dūkstančių dolerių. 
Knygvedė jau areštuota ir bus 
pareikalauda, kad Kanados val
džia ją išduotų.

i

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį nušovė Pope Trades 
Cbuncil’o sekretorių, Mauricc 
Enright. žmogžudos pabėgo. 

Sąryšy su tuo areštuota keliūtas 
žmonių. \

Pavydi pačiute.

Ponia Mary Ungerhaur, 1104 
Harvey Avė., sumušo savo “bur 
dingierką,” šešiolikos metų am
žiaus panytę Stelą La Voy. Sako, 
jos vyras perdaug dažnai žiūrė
jęs į Stelą. Pavydi pačiutė areš
tuota.

Epidemija ir vėl plėtojasi.

Influenza ir vėl pradėjo siau
sti. Vakar susirgo daugiau 
kaip tūkstantis žmonių. Svei
katos departamento komisionic- 
rius kaltina “nepastovų orą.”

Auksiniai dantįs—no good.X

Jungtinių Vabtijų dentistų. 
įsociacija laikiusi čia savo me
tinę konvenciją, be kita parei
škė, kad vadinamieji auksiniai 
iarttįs, kurių dedama vietoj 
sugedusių, eą| netikę. Jie ir. 
brangus ir sveikatos žvilgsniu1 
nepatartini.

Busby neteko čino.

pre-Gatvekarių kompanijos 
sideritas, Leonard Busby, nete
ko savo čino. Direktorių tary
ba jo vieton paskyrė Henry 
Blair. Direktoriai ant Busby, 
užsirūstinę todėl, kad jis nemo
kėjęs kaip reikiant apsidirbti su 
gatvekarių darbininkų unija.

Klerikalai ryžasi pasigrobti 
mokyklas.

Ta žmonių veislė, kuri vadi
nama klerikalais, nesnaudžia. 
Užvakar vakare didžiuliame 
Central YMCA. budinke tūla 
Chicagos klerikalų sosaidė lai
kė susirinkimą ir kaip vienu 
balsu užgyrė rezoliuciją, reika
laujančią, kad Illinois valstijos 
konstituartta naujon valstijos 
konstitucijon įrašytų tokį para
grafą, būtent: kad visose vie
tose mokyklose bultų teikiama 
pamokų iš...biblijos!

šimtas policistų neteks savo 
vietų.

Daugiau kaip šimtas policistų 
dar šią savaitę neteksią savo 
vietų. Nusenę. Apstatytieji nuo 
vietų polieistai gausią pensiją.

Mokytojai/grūmoja streiką.

Naujienose jau buvo minėta, 
kad Chicagos mokytojai nepa
tenkinti. Jų algos yra visai men 
kos. Senai jie reikalavo, kad 
algos butų padidintos, bet ata
tinkamosios įstaigos to nepaisė. 
Pastaruoju laiku, beje, jos pri-

Gražins apsukrią knygvedę

NuSovė unijos vadą.

13jų atlikti nuo 9 vai. ryto iki 5Į 
vai. vakaro.
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Pašalpos Rankąištiesk
Saviškiams Lietuvoje 

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

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

greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama i 

siuntimui _ 1
pasiųstų išmokame Lietuvoje

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

30 AUKSINŲ.
už kiekvieną dolerj.

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, r \ Boston, Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.

J- Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

žadėjo padidinti mokytojams 
algas. Bet tuo padidinimu mo
kytojai nepatenkinti. Dabar 
mokytojai pradeda tartis apie 
streiką.

Užtrauks naują paskolą.

Miesto valdžia rengiasi už
traukti naują paskolą, kad pa
dengus didėjančias miesto išlai
das. Žymią tų išlaidų dalį su
darančios darbininkų algos, ku
rio begiu pastarųjų dvejų me
tų padidėjusios apie 30 n uos.

Tikėtai p-lės U. Babickaitės
Debiutam

Vakar paskilbus žiniai apie 
tai, kad atvykusi iš Lietuvos ar
tistė p-lė Unė Babickaitč rengia 
subatoj vasario 14 d. pirmą 
spektaklį, daugelis žmonių pra
dėjo klausinėti, ar jau yra ti
kėtai į tą žingcidų jaunos ir gar
sios artistės pasirodymą.

Vakar dieną dar niekur tikėtų 
nebuvo galima gauti. Bet kadan
gi pareikalavimas kaikur jau
tėsi nemažas, lai vakarop jau 
pasirodė ir tikėtai.

Šiandie tikėtai jau galima 
gauti bent šiose vietose:

“Naujienose,” 1739 S. Halsted 
Str.

Universal Stale Bank, 3252 
S. Halsted Str., o taipgi pas J. 
Uktverj, 3203 So. Halsted Str.

NAUJIENŲ” STOTIS
h

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusi pikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NVV 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Vau Buren ir Wells. 
Van Buren ir Clark. 
Van Buren ir State. 
Harrison ir Wabash, 
18th ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.
KAMPAS N. E. 12 IR PAULINA ST. 
RASTARANI, 1700 N. ROBEY ST.

SW 
SW 
S\V 
NW

' SOUTH SIDE
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžlus, 3651 Wallacc St. 
Miščikaitis, 3500 Einerald Avc.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marius, 93rd & Cattage Grove 

Avė.»
A. Barškis, 5363 Princenton Avc.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

PASKUTINĖ PROGA MA- 
TYTI KRUTAMI PA

VEIKSLAI Iš 
LIETUVOS

Bridgeportc Vasario 5 d: Mildos H 
svetainėje (ant 3-čių lubų) 3142 
So. Halsted SI.

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

Prasidės 8-tų valandą vakare, 
kiekvedną vakarą rodis Kaunas 
Krutamu Pavcižslų Išdirbystė.

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

40 nuošimtis skiriama Lietu
vos Šiauliams.

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodamo Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keloivj” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1803 fi. Morgan St. Chicago. Iii

—O— ......... III , , ,

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali^ būt prašalinti.

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

AKIŲ, AUSŲ, NOS
GERKLĖS UGOt
Gydoi on Specialisto

Teisingai pritaikytai* akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga j krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metu patyrimas šiame užsiė
mime sutelks jums geriausias pasek
me*.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais. Seredo- 
mls ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo D iki 12 die
ną- - ___

JOHN SMETANA
AKIŲ ŠPECIAU8TA8

1801 So. Ashland Ave^ Chicago, F1L 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptlekos. 
Tėmykito į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki S 
vai. vakaro. Nedėliomls nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

f

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

Ofisas Ir T,abaratorija: 1025 W. IMi 
St. netoli Fiak St.,

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tikui.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

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

i, i ■ i,, L,r-":rx... — i.sag
Telephone Yards 5032

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

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

s

SUPPOSi'N YOU 
WANT A 

HAIR CUT ?
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Pranešimai
Roselando, Kensingtono, West 

Pullmano, Burnsidės ir upielinkės 
Lieutv6s Laisvės Paskolos Stotis 
.rengia dideles prakalbas šiandie, 
vasario 5 dx Strumilų Brolių svetai
nėj, 158 E. lU7ta gatvė, kampas In
diana Avė. Kalbės Dr. S. Biežis ir 
kili žymus kalbėtojai apie dabarti
nį Lietuvos padėjimą. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vak. lažanga dykai.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU savo draugu Frank 

Skordausku, nueina iš Kauno gub. 
Telšių pav., Paloknės sodos. 4 me
tai atgal jis gyveno Wiseonsine ir 
Michigano miškuose. Aš sugrįžau 
iš kariuomenės, turiu labai svarbu 
reikalą. Meldžiu atsišaukti ar ži
nanti pranešti, už ką busiu labai dė
kingas.

D. K., 
11045 Wabash Avė., Chicago, III.
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REIKIA DARBININKU
x ——i_i -■ i1. —y”.*;

MOTERŲ

APSIAUSTŲ SIUVYKL 
DARBININKIŲ

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
■s

VYRŲ
PARDAVIMUI

West Sides Lietuvių Viešo Kny- 
K no delegatų priešmetinis susirin- 

mas įvyks pėtnyčioje, vasario 6, 
7:30 v. v. M. Meldažio svet. 2244 W. 
23 Pi. Visi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyti, nes bus rinki
mas naujos valdybos 1920 m., ir 
šiaip turime daug svarbių dalykų 
svarstymui.

— L. V. Knygyno Valdyba.

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

J. SIMAS, 
Gen. Del. Los Angeles, Cal.

L. S. a 81 kp. susirinkimas įvyks 
Liuosybės svoainėj, 1622 \Vabansia 
Avė., subatoj, vasario 7 dieną, 7:30 
va), vakaro. Visi nariai malonėkit 
susirinkti taipgi kurie norite įstoti 
į socialistų kuopa, šitame susirin- 
kme galite tai padaryti.

— Sekr. P. Miller.

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

FRANK ZEKAS 
c-o A. Frost 

Huron, So. Dak.

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

TOP COLLAR MEIKERIŲ 
O.FF PRESSERIŲ 
CANVAS MEIKERIŲ 
ŠILK FACING BASTERIŲ 
SHOULDER & UNDĘR 
COLLAR BASTERIŲ 

KREIPTIES

PARSIDUODA trijų krėslų bar- 
beršapč labai pigiai, biznis išdirb
tus per daug metų; lietuviui gera 
proga.

D. JURĄNAS
4932 Magoun Avė., E. Chicago, Ind.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

RAKANDAI

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

Alfred Decker 
<& ■ Cohn

MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES 

EMPLOYMENT 
DEPARTMENT

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių 
Pastovus darbas.

Kreipties

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY 

911 W. Jockson Boulevard 
5th floor.

L. S. J. L. Imos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, vasario 
7 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes bus nomi
nacijos centro valdybos ir dauk ki
tų reikalų turėsime aptarti.

— Vaidyba.

- IHart Schaffner 
and Marx

Liet. Laiav. Paskolos vietinio Ko
miteto susirinkimas įvyks ketverge 
vasario, 5, 8 v. v. D. žemaičio svet. 
prie 18tos ir Union gatvių. Visų 
vietinių draugijų valdybos yra kvie
čiamos atsilankyti. Taipgi pavie
nius ypatus atsilankykite skaitlin
gai. — Komitetas.

PAJIEŠKAU Franciškaus Lands
bergio, jis paeina iš Kauno rėd., 
Šaukėnų parapijos, 10 metų, Ameri
koje. Rodos yra dirbęs miškuose; 
kas žinote, ar jis pats, meldžiu pra
nešti; turiu labai svarbų reikalą.

L. ALEXANDER, 
De Smet, So. Dakota.

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

r t

S. W. COR, FRANKLIN 
& VAN BUREN STS.

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.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace St.

Fln. Rašt., Wllliam Buishas,
1712 So. Ruble St. 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria St.

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplmskas,
3417 So. Emerald Avė. 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 va), vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metame:

JIEŠKO DARBO

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis. , 

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

DARBININKŲ reikia, 70 
centų valandai.
4621 E. Ravenswood Ave„ 

GERHARD F. MĖYNE

DARBININKŲ REIKIA 
70 centų valandai.
GERHARDT F. MEYNEV 
Wrightwood & Hermitage 

Avė.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vaL

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p,, 2632 Francis PL 
F. JuozapaviČia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję vasario 2, v. p. p. Ke- 
tarine House svetainėj, 138th ir Deo- 
den St. Draugės ir draugai, malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku.

— Fili. Rašt. P. S. Ri n dokas.

PAJIEŠKAI’ darbo donkepykloj, 
galiu kepti juodą ir baltą duoną. 
Kam reikalingas atsišaukite:
1422 So. Peoria St., iš užpakalio Ibykloje. 

ant pirmo floro.

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me- i 
tų amžiaus nepaprastai lengvi am ir i 
švariam, darbui musų naujoje dir-

REIKIA DARBININKŲ

Kriaučių organizuojamos koope
racijos prakalbos įvyks nedėlioj, va
sario 8 d., 2 v. po pietų Liuosybės 
svet., 1822 Wabansią Avė. (kampas 
Girard St.

Kalbės adv. K. Gugis ir Pr. But
kus atvažiavęs iš rytinių valstijų.

Chicagiečiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, ypač manantieji važiuot 
į Lietuvą, kad plačiau* susipažinus 
stl kooperacijų svarba.

— Komitetas.

MOTERŲ
DIRBYKLAI

50 MERGAIČIŲ
lengvas, Švarus darbas. Paty

rimas nereikalingas. Geru mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

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

Kenoftha, Wis. <■— L. S. S. 58 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, 8 <L vasario. Socialistų salėj. 
Pradžia 2 v. po pietų. Nariai bū
tinai turite atvykti ir naujų atsi
vesti. J" — Rašt. J. M.

REIKIA merginų ir moterų. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas.

PORTER SAFETY SEAL CO., 
Room 1100, 

163 W. Harrison St.

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

Kreipties:
1516 So. VVabush Avenue

t 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 P()WDER CO., 
16th and Canal Sts.

REIKIA ejiipperių ir dar
bininkų į foundrę. 

Gera mokestis.
Kreipties:
AER-MOTOR CO., 

2555 Filmore St.,; near 12th 
St. and Westem Avė.

REIKIĄ darbininkai prie truckų 
ir darbut foundrėje. Gera mokes
tis. Kreipties

Superintendent
LOEWENTHAL CO., 

947 W. 20 St.

REIKIA dailydžių {cabinet ina- 
kerių). Gera mokestis.

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA VYRŲ
Abelnam dirbtuvės darbui. Pas
tovūs darbas. Mokestis 60 centų į 
valandą. 8 darbo valandos. Ei
kite tuoj aus:

DABLING A CO., 
4201 So. Ashland Avė.

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

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA prieinama kaina 
visi namo rakandai; priežastis par
davimo —• vyras mirė. Pirmos lu
bos.

10500 Lafayette Avenue,
•Rosland, III.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdjba 1920 metanu.

Pinnin. Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik, Iii.

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas,*
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas,

Box 681, Mėli nse Park. III. 
Kasierius Pranciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, I1L
1. Kasos globias Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, I1L
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III.
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Melrose Park, 111.
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Melrose Park, III.
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kuip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame >vetM 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

Kendsha, Wis- —• L. L. F. 25 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
8 d., Socialistų salėj. Pradžia 12 v. 
dieną. Nariai būtinai turit būti, nes 
bus svarbus susirinkimus. Balsavi
mus konstitucijos ir tt. Nariai, ku
rie dar negavote knygų, bus duoda
mos knygos už 1919 m. Taipjau 
kviečiame norinčius įstoti.

— Rašt. J. M.

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

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

MERGAITĖS 
Del Punch Presso 
Swedging Mašinų 

/ Stalo darbams.
BOYE NEEDLE CO.. 

3434 Ravenwooc| Ąve., 
near Montrose.

REIKIA yyrų važiuoti vežimais ir 
vyrų darbui serap iron yarde.

ALTON jRON & METAL CO, 
2122 Su. Loomis St.

NAMAI-ŽESiĖ
BARGENAS! BARGENAS!

Parsiduoda pigiai biznio namas 
su dviem pagyvenimais. Labai ge
ra vieta barberini. įnešti tik $500.

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

T

Harvey, III. —< Didelį balių rengia 
L. S. S. 228 kuopa subatoj, vasario 
7 d., Dudako salėj, 15639 So. Halsted 
g-vė. Pradžia kaip 7 vai. vakare. 
Kviečiami visi atsilankyti ir turėt 
gražios pramogos. Be to, šiame 

aliuje kas nors bus laimingas ir 
gaus vargonus. — Komitetas.

Chicagoa Lietuvių draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 8 d. vasa
rio. Visi nariai malonėkit susirinkt 
laiku. — X. Shaikus.

MERGAIČIŲ REIKIA lengviem 
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- 
jimą vietos. Susižinojimui rašyti i 
Naujienų ofisą No. 37.

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

KREIPTIES;
SUPERINTENDENT’S OFFICE, 

OPPENHEIMER CASING 
COMPANY

1020 W. 36TH STREET 
CHICAGO.

PORTERIŲ
Dieaai ir nakčiai

3 pastovios vietos atsakantiems 
tyrams; reikią , gerų rekomenda
cijų.

Kreipties: ’,h
Central Emppyment Office,

HART SCHAFFNER & MARX
520 So. Wls Street.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

Rytinės žveigždės Kliubo susirin
kimas bus ketverge, vasario 5, kaip 
7’3U v. v. Liuosybės svetainėj D22 
Wabansia 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 Cuttera and 
Butcher Workers of North America 
lietuvių lokaias 257 savaitinis susi
rinkimas bus ketverge, vasario 5, 
kaip 8 v. v. P. Ežerskio svet. 46 ir 
So. Paulina gat. Visi nariai norinti 
prisirašyti kviečiami atsilankyti. 
Mėnesines duokles galite užmokėti 
kas vakarą sekančiose vietose: 4539 
S. Marshfield Avė. ir 3249 So. Hals
ted St. Visi lietuviai prigulinti prie 
lenkų lokalų privalote persikelti 
pas lietuvius, nes tai daro mums di
delę skriaudą.—Jonas P. Parkauskas

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.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny
čioj vasario 6, Unijos salėj, 1564 N. 
Robey St. Pradžia 7:30 vakare. Bus 
daug svarbių pranešimų.

— Nut. Rašt. Frank Jozapavičia.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

mrbrrv*’ BTirAfnn>iI ima •BB^-rLTiTj- Itfurją^r “

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Viz 
?;ničio ir pusbrolio Juozo Jurevi- 
laus Ir dėdės Antano Vizgaičio. Jie 

visi paeina ii Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Garliavos pa
rapijom. , „

MERGAITĖS.
Jus galite uždirbti didelius pini

gus prie siuvamųjų mašinų; jeigu 
jus mokate siūti.

STALL & DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue, 

near Milwaukce Avė.

ini-

OPERATORIAI 
prie šikšninių 
Darbų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO., 

855 Elston Avenue, 
Near Milwaukee Avė.

MERGAIČIŲ ir moteriškų sorta 
vimui plunksnų.

Patyrusių ir besimokinančių.
Kreipties:

KURTZ & BRAFF,
1411 So. Throop St., 

Chicago, Iii.

REIKIA — patyrusių mo
terų sortavimui popieros at
matų. V

Rocco Rizzo Sons & Ųo.,
612 W. Taylor St.

MERGAITĖS
Punch press operatorių ir abel

nam dirbyklos darbui. Pradžiai 
$17.50. Reikia mokėti angliškai.

CHICAGO PRESSED STEEL 
COMPANY,

455 Wcst 22nd St., 4th floor.

REIKIA moterių sortavimui sku
durų; gera mokestis; pastovus dar
bas. Kreipties tuojau 

1530 So. HalstedSt.

REIKIA moteriškos mazgojimui 
indų.

BLOCK’S RESTAURANT
1356 So. Halsted St.

MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ 
LENGVAS DIRBYKLOS DANBAS 
NUOLAT DARBAS 
GERA MOKESTIS 
LABAI GEROS DARBO 
SANLYGOS

KREIPTIES:
HILL PUMP VALVE CO., 

2307 ARCHER AVENUE

BUSHELMANŲ prie augštos rū
šies vyrų drabužių. Gera mokestis; 
pastovus darbas.

C. GRATH.
27 E. Monro© St.

REIKALINGAS geras kriaučlus, 
prie kostumeriško moterų darbo, 
kad galėtų dirpti coatus ir skirtui 
Darbas ant visados. Užmokestis ge
ra. Atsišaukite tuoiaus 

POCIUS,
3549 Ogden Avė. , Chicago, III.

REIKIA — mergaitės viryklai; I ’
tuoj; gera alga. REIKALINGA darbininkų į foun-

W00DLAWN RESTAURANT drę, nuolatinis darbaą, gera mokes- 
6319 So. Halsted St. tis. Atsišaukite

LINK BELT. CO., 
39th St. ir Steward Avė.REIKIA

Tvirtų moterių dirbyklos 
darbui $14.85 savaitėje pra
džioj.

Daugelis uždirba iki $20 
savaitėje.

PULLMAN COUCH 
COMPANY,

38th & Ashland Avenue.

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

OPPENHEIMER & CO, 
4700 SO. ASHLAND AVĖ.

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

OPPENHEIMER & CO., 
4700 SO. ASHLAND AVĖ.

900 West 18-th Street

REIKIA — 50 vyrų į serap gele
žies yardą. Nuolat darbas. $5.00 į 
dieną ir augščiau. Atsišaukite 

37th St. and Homan Avė.
'^ARBININKŲ^ reikia ' ’ilges-

BELGAI GERI ŪKININKAI
Gerai žinoma, jog Lietuvos dvari

ninkai gabendavo veislinius gyvu
lius iš Belgijos. Musų paviete 
(Ocean County) netoli .Hart, yra 
daug belgų apsigyvenusių ant gerų 
žemių; jie paaugina daug geru gy
vulių; gerai įdirbu žemę; įsitaiso 
geras’ triobas; kada jų tėvynė puli- 
<o laisva, tai daugelis jų rengiasi 
trįžti i savo šąli. Jie dabar par
duoda gerai įtaisytas farmas. Ant 
jų dideliu farmų nėra sunku pada
ryti į metus po $3000 iki $5000; tai 
yra gera proga įgyti gerai įtaisytas 
urmas. Toį apielinkėje jie turi pa- 
nidavoję didelią plytų bažnyčią, pil
nai išmokėta. Taigi atvažiuodami 
)as mus neapsigausi^t, tik pareika- 
ukit farmų katalogo, o sulaukus 
>uvasario, pradėkit ir jus su mumis 
augint kuodaugiausia javų, kad per- 
galėtumem brangumą maisto. In 
nūs neklaidų atvažiuoti, nes gele
žinkelis ateina i pat musų kaimą.

M. WALENČIUS, 
Bok 96, .Hart, Michigan.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

4028 Artesian Avė.
Beni Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

2351 Custer St.
Dominik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct, Cicero, 111. 
Antanas Tumaviėia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, III.
Susirinkimai lajkomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUŠIU K U UBO SJ». 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Binghani St. 
J. Kalaine, Nutar. RaŠtM

1965 Evergreen Avė. 
V. Briedis, Turtų rašt.,

\ 1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvldas, kvotėjas,

2121 N. Westem Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

In

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MOLDERIŲ 
EL GRAY IRON 
ii ir benčius. Dideli pi- 

Nėra darbininkų
abudu floo
nigai Chicagoje.
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. .2—I------ Z.LL.L
ną subatą.

Kreipties:
EMPLOYMENT DEPT.

68 W. Harrison St.

Išmokama kiekvie-

bučeris, graži
gera mokestis. Atsišaukite

REIKALINGAS 
vieta, 
greitai.

10713 So. Michlgan Avė.

REIKIA mergaitės i restaurantą, REIKIA darbininkų dirbti serap 
už velterką. Atsišaukit greitai, mo-. Iron yarde; pastovus darbas; gerą 

1 krytis gera. į mokestis.
" "ANTANAS VIZGAITIS, KAUNO VALGYKLA RELIANCE IRON & STEAL CO.

3328 So. Paraell Avė., Chicago, III. 2325 S<x Leavltt St., kertė 23 PI. 2133 So. Sawyer Avė.

REIKIA mergaitės i restaurantą, 
už velterką. Atsišaukit greitai, mo-

MOKYKLOS

W. F. TRIMBLE AND 
SONS COMPANY 

New Brighton, Penna.

PARDAVIMUI

REIKALINGI vyrai trumpam ir 
Rilnam laikui. Patyrimas nereika- 

ngas. Mes išmokinsime biznio. 
Musų vyrai uždirba nuo $40 iki $60 
į savaitę.

Room 911-12, 431 S. Dearborn St.

KEIKIA DARBININKŲ PRIE CU
KRAUS AUGINIMO.

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no
rėtum vasaros metu apsigyventi ant 
ūkės, turint gerą uždarbi, dovanai 
butą ir pravažiavimą gelžkeliu, tai 
kviečiame Tamistą pasimatyti su 
musų agentu Chicagojė, ateinantį 
nedėldienj 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 1181 W. Chicago Avė. 
arti Milwaukee Avė.

Ateikite ir atsiveskite savo drau
gus.

MrcRWAN

PARSIDUODA krautuvė ir hofe- 
Hs, puikioj vietoj prie S v. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite j Nau
jienų ofisų pažymėdami num. 29

PARSIDUODA bučernS ir groser- 
nė. Gera proga geram žmogui, ku
ris mylį tokį biznį. Atsišaukite to
kiu adresu:

1727 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grocernė ir bučer- 
nė; geroj vietoj, lietuviųapgyven
toji parsiduoda pigiai dėlto, kad sa
vininkas išvažiuoja ant farmų.

2611 W. 44th St, Chicago, III.

PARDAVIMUI štoras delikatesen 
ir grocery. Parsiduotų labai pigiai, 
jeigu tuoj kas pirktų, nes savinin
kas yra verčiamas apleisti miestą. 
Klausti:'Yards 5243.

B. PETER, 
3232 So. Canal St., Chicago, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 

mato.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos 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. Kaanicka, Vedėjas 

O() N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

DR-8TĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920
Pirmininkas, J. Grabauskis, 

4508 So. Paulina St.
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,

4435 So .Wood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvldas,

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus,

6418 So. Justin St.
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Vaidyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union Ąve.

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Nutarimų Raštin., G. Sarkaitis,
3259 So. Union Avė.

Finansų Raštin., A Pužas, 
3537- Su. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Ave,

PARSIDUODA “lunch room and 
Ice creain parlor”. Priežastis par
davimo noriu didesnį pirkti.

MR. TONY RIMKUS, 
10822 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA trįs arkliai, trįs 
vežimai, automobilius, namas ir lo
tas labai pigiai. Atsišaukite

2935 W. 25th St., Chicago, UI.
Tel. Rockvvcll 836

PARDAVIMUI grocernė ir bučer- 
nė arti Crane Co. Apleidžiama mie-

4235 S6. Kedzie Avenue, 
Phone McKinley 1056

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
.prosijimo, dirbimo kišenių

I šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakąraia. 
Kirpimo mokinama ir per laiškūs.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APSVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 n*.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prezldentas

1526 So 49th Ct., Cicero„llL 
A. B. .Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, Iii. 
Telefonas Van Buren '*3005 

Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, 111.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Waoash Avė., Roseland, UI. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
Prot. Raštininkas, P. Grlgula,


