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True translation rued with the »x>si master at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Visuotina taika su 
Rusija jau artinasi

Niekas Lenkijos neberemia

kietijos industrijoms daugybę' 
skurų, kurios bus perdirbtos į 
čeverykus, už ką vokiečiai pasi
laikys 20 nuoš. čeverykų už dar
bą, o likusius 80 nuoš. pasiųs 
Rusijon. Rusai ypač nori gau
ti plieno dėl savo geležinkeliu 
ir siūlosi apmokėti linais, kurių 
jie buri gana daug.

Panašios tarybos 
yra ir Anglijoje.

Pasiųsdama tuos
kurie pasižymėjo liuosu ir kil
tu apsiėjimu, sovietų Rusija 
parodo, kad ji atsižadėjo senųjų 
būdų skleidimo savo idėjų ir 
priėmė švefriesnihs ir gudres
nius budus.

vedamos

pirklius

Pirmas Rietuvių Dienraitts Amerikoje

Price 2c No. 31

Rusija tariasi su Vokietija 
apie pirklybą

Francijai gręsia geležinkeliečių streikas
TALKININKŲ TAIKA SU 

RUSIJA ARTINASI.

I’rue translatlnn filed wlth the post- 
<master at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
is reųuircd by the act of Oct. U, 1*917

Grąžins belais
vius namo

200,000 BELAISVIŲ YRA 
BAISIAME PADĖJIME 

SIBERIJOJE.
4------

Jie bus sugrąžinti namo rupes
niu Švedijos Raudonojo 

Kryžiaus.

Komunistas gitlow
RASTAS KALTU.

Gal paduos apeliaciją.

NEW YORK, vas. 5.- Komu
nistas Benjamin Gitlow, kuris 
pirma buvo socialistų nariu at
stovų bute, šiandie valstijos 
augščiausiojo teismo jury tapo 
rastas kaltu kriminalėje anar-

JTnie translation filed with the post-rnaster at Chicago, III, Feb. fi, 1920 
/ us reiitiired by the rcl of Oct. 6,1917

Vokietieja nenori išduoti 
kaltinamuosius

Bet talkininkai gal jų ir neteis
VOKIETIJA NEIŠDUOS
KARĖS KALTININKŲ.

Truo iransifttton filed wĮth the post- 
innster at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
as retjuired by the act of Oct. tt.1917

TALKININKAI NIEKAD NE
TEIS KALTINAMŲJŲ 

VOKIEČIŲ?

Jis bus uždarytas kalėjimai! 
iki vasario 11 d., kada teismas 
paskirs jam bausmę. Įstaty
mais skiriama bausmė nuo 5 
iki 10 metų valstijos kalėjimam 

•Gitlo\v buvo apkaltintas kar
tu su Airijos darbininkų vado- 

' vu Jim Lnrkin.
Kirvių oriais >
Laike pasta- Į Gitlow advokatas Clarence

Kabinetas nutarė, kad negalima 
išpildyti talkininkų reikalavimo.STOCKHOLM, vas. 5.—Šve

dijos Raudonojo Kryžiaus gal
va princas Kirl prirengė galu
tinus planus rtpie sugrąžinimą 
namo austrų ir vokiečių belais 
vių iš Siberljoš. ] 
rujų penkių ihetų, ^belaisviai, S. Darrow iš Chicagos užsimin- 
kurių skaičius siekia 200,000 damas, kad bus paduota ape- 
buvo užmiršti Siberijos tyruo- (liacija, pasmerkė 
se, kentė ten begalinius var
gus, žuvo n.uo siaučiančių ligų ' grand jury kartu 
ir visai nebeturėjo vilties 
nors išsigelbėti. Jie vien 
viltį ant Raudonojo KryžiauV 11 I. W. W. NARIŲ TEISIAMA, 
kad tasis juos, kaip Mozė, išves 
juos iš tos vargo šalies.

I>abartmhi micriu Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus yra pado
vanoti didelę sumą pinigų ap
mokėjimui už kelionę, nupirki
mui belaisviams drabužių ir 
maitinimui jų kol pasieks Aus
triją ir Vokietiją. Belaisviai ry 
tjnėje Siberijoje, už bolševikų 
fronto, bus pasiųsti pamaži į 
Vladivostoką ir tada į Japoniją, 
iš kur jie išplauks į Europą. 
Belaisviai vakarinėj Siberijoje 
bus pasiųsti linkui Pabalti jos 
šalių ir per Estoniją ar Finlan- 
diją išvežti namo. Kadangi 
Estonija yra pądariusi taiką «u 
Rusija, tad veikiausia pirmas 
pulkas belaisvių bus pasiųstas 
per Revelj.

Gautosios paskiausios, nors 
labai suvėlinto# žinios, iš belais ir išrinktuosius socialistus, pa- 
vių stovyklų sako, kad belais
viai yra labai nusilpnėję delei 
stokos maisto ir labai pasiduo
da ligai. Jų skaičius sumažėjo 
20,000 nuo pereito vidurvasario. 
90 belaisvių buvo pasiųsti iš 
vakarinės į rytinę Siberiją. Jie 
buvo užrakinti vagoje, kuris 
per visą mėnesį klaidžiojo ke
lionėje. /Kada pagalios atidary
ta vagoną, visi belaisviai buvo 
mirę.

Daugiau kaip metus laiko 
ims sugrąžinti visus belaisvius. 
Tai prigulės nuo padėjimo so
vietų kontroliuojamų geležinke
lių. Raudonasis Kryžius mano 
įsteigti stotis, kur grupės be
laisvių bus išsodintos ir pasi
liks ten kol bus galima toliau 
jos gabenti.

LONDONAS, vas. 5.—4>asak 
Excliange Telegraph žinios iš 
Berlino, Vokietijos kabinetas 
nutarė pasiųsti naują notą tal
kininkams,^ atkreipiančią atidą 
į baisias pasekmes, kokias pa
gimdys išdavimas 
kams vokiečių, kurių 
j am a teisini u i už jų 
mus karėje.

Pabaigoj kabineto
valdžios narys pranešė Asso
ciated Press korespondentui, 
kad ministeriai vienbalsiai už- 
reiškia, jog išdavimas taikinio-; 
kų reikalaujamų žmonių gau
tame neoficialiame ( sąraše, ar 
kokiuose kituose sąrašuose, yra 
fiziškai negalimas.

Vien reikalaus pripažinimo jų 
kaltumo.

True tranuJstJon filed wlth the post 
huaster at Chicago, Iii. Feb. 6, 1920 

reųuirrii bv the art nf Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI PIRMA TURI 
UŽMOKĖTI SKOLAS.

PARYŽIUS, vas. 5.—Skirs
ny® 228 Versailles sutarties nie
kad nebus įvykintas pilnumoje. 
Fieldmaršalas von Hindcnburg 
niekad nebus teistas talkininkų 
karinio tribunato. Gen. Luden- 
dorff niekad nebus teisiamas 
Paryžiaus teismų. Admirolas 

von Tirpitz niekad nebus už
darytas Londono bokšte. Holl- 
weg nebus teisiamas talkininkų 
teisėjo, negi baronas l^anckcn 
nebus sušaudytas.

Nežiūrint teisingumo talki
ninkų reikalavimo, nė vienas iš 
890 vokiečių, kurių sąrašą atsi
sakė von Lersner perduoti Bėr
imui, nebus teisiami Paryžiu
je, Londone ar Brusselyje.

228 skirsnys bus išpiklytas, 
bet ne jo pilnutnoje.

Talkininkai taip pienuoja:
Pirma:—Vokictųos valdžia

I ko, kad jų šaliai nebūtų sunku 
'padaryti taiką su Rusija, jei lik 
Lenkija to norėtų.

Latvija paseks Lenkijos žing 
snį. Tai paliks tik Lietuvą ir 
Finlandiją. Galbūt kad ir Fin- 
landija su savo socialistine val
džia nesipriešins susi ugavi- 
inui su sovietais.

Taigi iš esančių žinių išrodo 
beveik matematišku tikrumu, 

kdd talkininkai ankščiaus ar 
vėliaus bus priversti tarties su 
bolševikų atstovais.

talkinin- 
reikalau- 
nusidėji-

teisėją, kad 
instrukcijas 

darė bereika-
ir 
su

Juodašimčiams nevykstant 
niekam nebenorint k 
Rusija, taika darosi neišveng- 

tina. Anglija gal jau veda 
tarybas šu bolševikais.

uti lasis duodamas
Tik tada penkios šalįs ves 

su jais pirklybą.
ljį ligų grano jury kur 
kada- lingas pastabas.

i dėjo ---------------J°

PARYŽIUS, vas. 5.—Pary
žiuje yra baimė, kad kaip tas 
nė negeistina butų, taika neuž
ilgo bus padaryta su bolševi
kais. Į tai nurodo keli mioti- 
kiai.

Pirmiausia, Anglija pavargo 
berandama nepasekmingus 
“baltuosius” generolus ir nėra 
pasirengusi pati dėti didelių ka
rinių pastangų. Ji aprūpino 
adm. KoIČaką, gen. Judeničių ir 
gen. Denikina milionais dolerių 
vertės reikmenų, kurios jau žu
vo ant Visados. Jei ji nori iš
vengti raudonojo pavojaus In
dijai ir Mesopotamijai, mano
ma, ji arba turi sutriuškinti bol 
ševikus, arba tarties su jais. La
bai nužiūrima čia, kad Anglija 
jau pradėjo tarybas per Angli
jos vadovą James O’Grady ir 
Litvinovą, bolševikų delegatą 
Copenhagene, kurie laiko kon
ferenciją apie apsimainymą be
laisviais.

Antra, kiti dideji talkininkai 
irgi nesipriešina taikai, ką gal
būt parodo vyriausios tarybos 
nuosprendis leisti pirklybą su 
Rusijos kooperatyvėmis drau
gijomis.

Nuo priėmimo to nutarimo 
pasirodė, kad tos draugijos, iŠ- 
ėmus vieną nepriklausomą, yra 
dabar kontroliuojamos sovietų, 
arba net, kai0 niekurie sako, yra 
susiliejusios su bolševikų var
totojų, organizacijomis. Vienok 
delei to vyriausioji taryba neat
siėmė savo pasiūlymo. Echo 
de Paris vakarykštėje laidoje 
sako, kad pirmas siuntinis ta- 
vorų jau perėjo Finlandijos ru- 
bežjų linkui Petrogrado.

Trečia, garsus “geležinis žie
das” apsupantis Rusiją, kaip 
kad Vokietija buvo apsupta lai
ke karės, labai susilpnėjo. Pir
mas trūkimas pasirodė, kada 
gen. Denikinas žlugo ir atidarė 
Juodųjų jurų uostus bolševi
kams. šiaurėje, Estonija, vie
nas grandinys retėžiuje, padarė 
taiką su bolševikais. Pastarieji 
dabar gali vartoti du Estonijos 
uostus—Revelį ir Narvą.

Galiaus kitos šalįs, sudaran
čios žiedą, išreiškė nenorą to
linus priešinlies Trockini. Ru
munija per savo premierą Pa
ryžiuje sako, kad jos viešoji 
nuomonė priešinasi ofensivo 
kampanijai ir net galbūt gyni
mui Resarabijos, jei bolševikai 
pereitų Dniestrą.

Lenkija davė suprasti, kad ji 
sutiktų" atnaujinti ofensivą, jei 
ją remtų Anglija ir Francija, 
bet nedarys tai viena. Nesenai 
Lenkija gavo grieštą Anglijos 
atsisakymą remti ją, pasikalbė
jimuose tarp užrubežinių reika
lų ministerio Patek ir premje
ro Lloyd George Londone. Len
kijos diplomatai Paryžiuje sa-

COPENHAGEN, vas. 5.—Du 
nija, Norvegija, Švedija, Fin- 
landija ir Holandija nutarė, kad 
jos neatųaujins pirklybos su so 
vietų Rusija kol Rusija neuž
mokės, ar nesutiks gvarantuo- 
ti, kad užmokės, skolas tų šalių 
pavaldiniams.

posėdžio

inaster at Chicago, III. Feb. C, 1920 
ik In the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI ATSISAKO 
REMTI LENKIJĄ.

Lenkija gali kariauti ar taikin- 
ties su bolševikais, bet talkinin

kai jos daugiau nebegelbės.

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

ČECHAI SUMUŠTI
SIBERIJOJE.

MONTESANO, Wash., vas. 5. 
—šiandie prasidėjo nagrinėji
mas bylos, 11 I. W. W. narių, 
kurie yra kaltinami užmušime 
Grimm, vieno iš nušautųjų lai
ke mūšių paliaubos sukaktuvių 
parodos Centralia, Wash. Grand 
jury jau išrinktas.

Socialistų byla
Traukiasi pėsti po trijų dienų 

} mūšio.
LONJM)NAS, vas. 5.—Taikos 

svarstymai tarp Lenkijos ir 
bolševikų yra sekami su dideliu Į ma 
įdomumu, kadangi* Europos tai vakarus nuo Irkutsko tarp če
ką priklauso nuo to, ar sutar- cho-slovakų ^pėkų ir revoliuci- 
tis bus pasirašyta. Lenkija yra nių kareivių. Trįs batalionai 
skaitoma kertiniu akmeniu. čechų esą traukiasi pėsti iš

Po apsilankymui Lenkijos už Nižni Udinsk, kadangi bolševi- 
rujbežinių reikalų ministerio kai sunaikino geležinkelį. 
Stasio Patek Francijoj ir Ang- ----------------------------
lijoj konferencijoms, įvairus True translatiųn filed with the post 
tfnndni buvo skelbiami Dinlo- ,IPaster at Ghicago, III. Feb. 6, 1920 gandai duvo sKemiami. L/ipiu- rpnnlred bv lhe act of nct. 6< 
k^nk^ak^^oM LENKAI TURI PASITRAUK- 
steri, nusivežė į VarJav,. trum- I ™ I SAVO RUBEŽIUS. 

pai suglaudus buvef sekamas:
‘‘Talkininkai nemano naudo- K

ti Lenkijos kaipo vilyčios per- 
skrodimui bolševikų Rusijos. 
Talkininkai negali apsiimti Len 
kijai patarti atakuoti bolševi
kus, negi talkininkai gali priža
dėti pagelbą Lenkijai tokiame 
atsitikime. Jei bolševikai pa
darytų bereikalingą užpuoli
mą, tas permainytų padėtį. Len 
kijos atida buvo atkreipta į tą 
faktą, kad talkininkai įsteigia 
niekurius pirklybinius ryšius 
su Rusija. Ar Lenkija turi da
ryti taiką su bolševikais, tą da
lyką tik ji viena tegali nusprę
sti.”

HARBINAS, s. 31.—Praneša- 
apie smarkius mušiu® į

Turi neužkabinėti bolševikų, 
kad nedavus priežasties Rusijai 

ją užpulti.

rrue tramlHtinn filed wUb the post- 
.mastei’ at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
' *' remiired bv the act of Oct. 6.1917

SOVIETŲ RUSIJA IR VOKIE
TIJA VEDA TARYBAS APIE

PIRKLYĄ.

LONDONAS, vas. 4.—Kada 
Lenkijos užrubežinių reikalų 
ininisteris Patek sugrįš iš Lon
dono, kur jis tarėsi su premie- 
ru Lloyd George, į Varšavą, jis 
įteiks seimui talkininkų, pasiū
lymą, kuris yra lygus įsaky
mui, kad Lenkija tuojaųs iš
trauktų savo kareivius į lenkų 
tautinius rubežius.

V ‘ Ų

Talkininkai persergėjo mini- 
sterį, kad lenkų kareiviai neitų 
į sovietų Rusijos rubežius ir 
kad neduotų Rusijai progą pra* 
dėti karę su Lenkija.

15 ŽMONIŲ ŽUVO 
TRAUKINIŲ SUSIDURIMĖ.

AIjBANY, N. Y., vas. 5.— 
J Šiandie valdžia pasišaukė išnau 
jo liudyti prieš pašalintuosius 
iš legislaturos socialistus Peter 
W. Collins iš Bostono, kuris 
dirba dol vyčių—Knights of 
Columbus, kaipo “ekspertą” 
apie socializmą. Jis liudijo, 
kad Socialistų partiją, o kartu 
ir išrinktuosius socialistus, pa- 
gelba vertimo pildyti partijos 
paliepimus, valdo ateiviai ne- 
piliečiai, kurie sudarą 80 nuoš. 
partijos narių. Klausinėjamas 
apie skirtumus tarp socialistų 
ir komunistų ir komunistų dar 
biečių, jis pasirodė visiškai nc- 
pažinstančiu netik įvairių srio- 
vių tarp socialistų, bet ir netu
rinčiu menkiausio supratimo 
apie patį socializmą. O vienok 
jis buvo pirmiau socialistų prie 
šų užlaikomu lektorium ir va
žinėjo po visą šalį su lekcijo
mis nrieš socialistus.

Valdžia paskelbė, kad ji įneš 
dar porą liudijimų ir tada už
baigs bylą iš savo pusės. Tai 
galbūt padarys ateinantį utar- 
ninką ar seredą. Socialistų liu

dijimai užims kolęią savaitę 
laiko.

Vokietijai gręsia valdžios krizis.
BERLINAS, vas. 5.—Iš auto

ritetingų šaltinių patirta, kad 
centro ir dešiniojo sparno par
tijos vakar laikytame slaptame 
susirinkime nutarė ■susirinkime nutarė visai pasi- |uri priimti sąrašą apkaltintųjų 
traukti iš valdžios ir paciona- vokiečių jr |UO pripažinti prin- 
lio. susirinkimo, jei „valdžia W cip^f kad jie yra nusidėję.

Antra, tai padarius talkinin
kai svarstys esančią situaciją.

Tas nutarimas padarytas šį
vakar ambasadorių komiteto 
susirinkime. Jis yra įrašytas j 
notą Berlinui. Ji dabar yra pa
siųsta Londonan ir Paryžiun 
Anglijos ir Italijos premierių 
užtvirtinimui.

atsisakys išduoti talkininkų rei. 
kala ujamus oficieriu« ir valdi
ninkus. Tarp tų, kurie pasi
trauks yra ir finansų ministe- 
ris Matas Erzberger.

Kabineto jiariai dar nėra nu- 
sisprendę. Vokietija yra suriš
ta taikos sutarties sąlygomis iš
duoti karės kaltininkus. Kalba
ma, kad liet visa valdžia, įskai
tant ir prezidentą Ebertą, re
zignuos. (

Į klausimą i! ar valdžia galės 
ką rasti, kuriį areštuotu popu
liarius vgdovus, kaip fieldmar
šalas von Mackensen ir gen. Li 
man von Sandcrs, net augšti1 
valdininkai abelnai atsako ne
gatyviai.

True trnnslnlinn filed with the post- 
mašter at Chicago, Iii. Feb. 6, 1920 

reųuircd bv Ihc ect of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI PRIIMA 
KALTINAMŲJŲ SĄRAŠĄ.

ns

Saukiamas partijų pasitarimas 
apie talkininkų reikalavimą.

Gal teis vokiečius ir be 
išdavimo.

Tariasi atnaujinti pirklybą 
visai nevartojant pinigų.

BEHLiNAS, vas. 5.—Pirkliai 
pasiųsti į čia sovietų valdžios, 
tariasi su didelėmis Vokietijos 
industrinėmis grupėmis apie at 
naujinimą pirklybinių ryšių pa
naikinant visišką vartojimą pi
nigų. Tarybos daromos yra 
patylomis ir daromas yra žy
mus progresas. Jei jos pasi
seks, tos dvi šalįs, kurių pinigai 
turi visiškai menką vertę užru- 
bežiniuose marketuose, kad jų 
negalima vartoti apmokėjimui 
už importuotus daigtus, atnau
jins pirklybą pamatu vien tie
sioginio apsimainymo ta vorais.

Rusai sutinka pristatyti Vo-

FRANCIJAI GRĘSIA 
GELEŽINKELIEČIŲ 

STREIKAS.

PARYŽIUS, vas. 5.—Po trijų 
dienų susirinkimo geležinkelių 
darbininkų unijos tapo nutarta 
paskelbti visuotiną darbininkų 
streiką ant Francijos geležinke
lių, jei valdžia iki vasario 10 
d. neišpildys geležinkelių darbi
ninkų reikalavimų.

Thio translntlon filed wltb the post- 
anaster at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
ss reąuired by the act. of Oct. 6.1917
Rumunija atšaukia kareivius 

iš Vengrijos.

DIJON, Francljoj, vas. 5.— 
\5 žmonių liko užmušta ir 30 
sužeista netoli čia pasažieri- 
niam traukiniui susidūrus su 
tavoriniu traukiniu.

DIDELĖ AUDRA ATI^NTIKO 
PAKRAŠČIUOSE.

NĖW YORK, vas. 5.—Dide
lė vėtra siaučia šiaurinio Atlah 
tiko pakraščiuose. Tuo pačiu 
laiku pajūrio miestai bando iš
sikasti iŠ giliausio sniego, ko
kio čia nebuvo per keletą metų. 
Daug vasarnamių ir viešbučių 
New Jersey ir Long Island pa
kraščiuose nunešta jurą ir abel- 
nai nuostoliai siekia šimtus 
tūkstančių dolerių. Daug namų 
ir gatvių užlieta.

VALSTIEČIAI UŽPUOLĖ 
DVARĄ. ’

PALERMO, Italijoj, vas 4.— 
Ribera valstiečiai, Giganti pro
vincijoj, užpuolė Rivona kuni
gaikščio dvarą, nuginklavo ka
reivius ir vieną jų sužeidė, įsi
veržė į paločių, kurį išplėšė ir 
privertė kunigaikštį pasirašyti, 
kad jis atiduoda savo žemes 
valstiečiams.

Į Ribera pasiųsta kariuome
ne ir daug žmonių jau areštuo
ta.

PARYŽIUS, vas. 5.—Kas yra 
lygti pįSujai notai, tapo pasių
sta talkininkų Berlinan, kad 
įteikti Vokietijos valdžiai su są
rašu apkaltintųjų vokiečių ir 

laišku, kuris yra pridėtas prie 
sąrašo.

Oficialiuose rateliuose kalba
ma, kad jei vokiečiai priešin
sis išdavimui apkaltintųjų, pa
starieji įgalės būti teisiami kad 
ir jiems nepribuvus teisman. 
Nurodoma, kad nors daugelis 
ir ištruks nuo teismo uždėtųjų 
bausmių, jie vistiek negalės iš
važiuoti iš Vokietijos kitur, 
kaip į neutrales šalis.

PARYŽIUS, vas. 5.—Dr. Wil- 
helm Mayer, Vokietijos reikalų 
vedėjas Paryžiuje šįvakar iš
važiuos iš Berijup į Paryžių. 
Atėjusi per BaMį v Berlino ži
nia sako, kad jise $<vo galuti
nas instrukcijas prmnti talki
ninkų notą, reikalaujančią iš
davimo kaltinfffnųjų nusidėji

muose karėje.
Valdžia pasišaukė vadovus 

įvairių partijų nacionaliame su
sirinkime,5kad jie susirinktų 
subartoje apsvarstyti klausimą. 
Iki tam laikui valdžia tikisi tu
rėti pilną tekstą talkininkų no
tų, be kurių negalima daryti 
nuosprendžių.

Pasmerkia Lersnerio 
pasielgimą.

BERLINAS, vas. 5.—Vokie-
Vokiečių atsisakymas gimdo 

krizį.

MONTPELIER, Vt., vas. 5.— 
Prisaikintųjų teismas rado kal
tu buvusį gubernatorių Horace 
F. Graliam išeikvojime valsti
jos pinigų, kada jis buvo val
stijos auditoriu.

WASHJINGTON, vas. 5.—At
stovų bute įnešta kilius, kad 
kiekvienam Amerikos karei
viui, kuris buvo karėje, duoti

DENVER, Colo.—Čia tapo 
areštuotas Harrington, kuris iš 
Vietos pinigų kalvės išnešė už 
$100,000 aukso. Visas auksas boną už po $1 už kiekvieną die

LONDONAS, vas. 5.-r~Rumu- 
nijos legacija čia paskelbė, kad 
jos valdžia paliepė pasitraukti 
Rumunijos kareiviams iš Veng
rijos okupacijos iki taikos kon- rastas. Jis ten dirbo ir išneš® ną tarnystės. Tie bonai neštų 
ferencijos nustatyto rubežiaus. auksą paslėpęs dirbtinėj kojoj. 14% nuoš.

PARYŽIUS, vas. 5.—Senti
kiai tarp talkininkų šalių ir Vo
kietijos/ pasiekė krizį iš prie
žasties barono von Lersųer. at
sisakymo perduoti Berlinan 
vardus tų, kurių išdavimo tal
kininkai reikalauja}

Tas incidentas, matomai, yra 
atbalsiu Berlino kabineto pozi
cijos, nes pranešama iš Londo
no, kad kabinetas per apsau
gos ministerį Noskę išreiškęs 
pasipriešinimą talkininkams.

Baronas von Lersner išvažia
vo Berlinan pereitą naktį.

ją barono Kurt von I^ersner jo 
atsisakyme perduoti savo vald
žiai reikalaujamų išdavimui 
vokiečių, sąrašą. Tai šiandie pa
sakė užrubežinių reikalų inini- 
steris Muller Francijos reikalų 
vedėjui De Marcilly.

MACON, Ga., vas. 5.—Kadan- 
gi^į neišrinkta šerifu ir bara
mas pačios už išleistus pinigus 
kampanijai, ūkininkas Simpson 
pereitą naktį nusišovė.

ALBANY, Ala.—Mrs. Posey 
Livingstone pagimdė 6 vaikus 
Į 15 mėnesių—du sykiu po tris 
vaikus iškarto. .
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Raiškai iš Lietuvos.
.» - -

Iš Vizgailių, Titu venų vai., 
Raseinių apskr.

Rašo Antanas Petrauskas sa
vo broliui Adoniui į Detroitą:

Parašj’siu tau, broleli, apie 
savo vargus. Kai 14-tais metais 
prasidėjo karas su vokiečiais, 
tai ir mane pasiuntė į pozicijas 
prie Varšavos. Prakariavau ten 
6 mėnesius. Buvo dideli mūšiai 
įj^iilane labai ronijo, ir atprovi- 
jo lazarietą į Petrogradą. Te
nai man nupj°v^ kairiąją koją; 
o kai išgijau ir išėjau iš lazarie- 
tos tai neturėjau ką daryti, dar
bo negalėjau dirbti, tai taip ir 
vargau vienas po Rosiją, kol 
stojo revoliucija. Kaip bolševi
kai užėjo ant Lietuvos ir aš pa- 
ukvatijau parvažiuoti į savo giin 
tąją tėvynę, tėvelių aplankyti. 
Parvažiavau — tėveliai abudu 
buvo jau mirę; brolis Pranciš
kus apsiženijęs begyvenąs kaip 
tik ant svieto atėjęs — nieko vaiti buvau be duonos. Rugiai 
nebeturįs. Gyvulius atėmė vo- ant lauko da buvo nepjauti, pie- 
kiečiai kai buvo pozicijos, o trio vos nešienautos. Kai Jonukus 
bas ir kitus daiktus tai išparda- pagrįžo, tai tada nupjovė pie
vų. Musų seserėlė Rimkienė vas, o pagrįžo spalio 3 dieną.

Girdim, kad Amerikoje renka 
pinigus pašalpai, tai -mes bied- 
ni žmonės nieko negaunam, gal 
tik bagočiai prisipila sau kiše- 
nius, ba kas turi, tai da daugiau 
gauna, o tu biednas žmogus 
nors Imdu numirk.

Per karą, kai rusai mušėsi su 
vokiečiais, tai išgriovė visus gy
venimus; kur-ne-kur už kelių 
viorstų buvo matyt triobdė. Ir 
musų nugriovė grinčią. tvartą, 
klojimą ir kitas triobas. Kai grio 
vė, tai vežė į apkasus, klojo ir 
žemėmis pylė. — Dabar likite 
sveiki. —

m dar gyva ir tavo krikštamotina 
Rukažienė dar sveika gyva.— 
Sudieu, tavo brolis Antanas.

Iš Pakaunės.

vokiečiai. Mes buvom ugnyj tris 
menesius, o jau ką matėm, tai 
reikėtų jaučio skuros, kad visa 
ką norėtum surašyti. Gustaičiai 
visi sudeginti, ir Luyinąvąs 
[L.ii«,l'vinnvixs] it- aplinlc.. Kaip 
nuo Varšuvos tai iki Kaunui 

' per porą viorstų pločio buvo po-

Marcei Prevost
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Rašo Jouui Rokui į Coketon,
W. Va., jo giminės:

Aš, Agota Klimavičienė, svei- zicijbs, Mes buvom nuo Jurgi- 
kinu savo mylimą žentelį ir dūk nių iki Baltramiejaus išbėgę pas 
relę su mažais vaikeliais. Kaip Rutkauską Kriokalaukio dvare, 
klausei, kur yra tavo mylimi Kai parvažiavom, tai baisu bu- 
broleliai, tai Kazimieras yra ant; vo įeit į tą vietą, kur buvo trio- 
Kolčakų fronto, o Jonukas bu
vo išėjęs savanoriu, ale parva
žiavo nuo bolševikų fronto su
žeistas, su sutriuškintu rankos 
delnu.

Aš, Janas, sveikinu mylimą 
sesutę ir švogerėlį. Dabar parė
jau iš Kareivi jos, ale kas dabar 
iš manęs? esu sužeistas,1 negaliu 
dirbti; ir laukas mano dirvbnuo 
ja, nėra kuo dirbti, nes arklicų 
neturiu. Sunkus pas mus gyveni
mas, viskas labai brangu. Kai 
paėmė į kariuomenę, turėjau di 
dėlių rūpesčių ir vargo, dvi sa-

bos. Viena eile okupų grubūs, ki 
ta eile dratų tvoros. Per patį 
musų kiemą ir dabar da stovi 
viskas, tvoros ir grabes. Kieme 
grahes kiek užilyginom ir jau 
būda vaja mc.

Lietuva dar kovoja su visais, 
ba visi nori ją paimti kati, pini 
sai, rusai ir lenkai. Mes turim 
savo valdžią ir kariuomenę ir 
toji ginasi nuo visų priešų. O 
kaip klausiate apie parėjimą, 
tai da palaukite, ba ir pas mus 
nėra tvarkos ir didi brangeny
bė. Margas lauko 10(>0 rublių; 
arklys, kur buvo 30 r., dabar 
1000 r.; sviesto svaras 6 r.; viš
ta 8 rub. Tai matot, kaip pas 
mus yra. —

Iš Suvalkijos.

Rašo S. Norkui į Indiana Har 
bor, jo giminės.

...Mes visi vargstam. Vieni 
budavojatn', ba viskas sudegė, 
tiktai sodas liko čielas, ir gyvu
lius nekurtuos išlaikėm. Vienus 
atėmė rusai, ostr kitais buvom 
išbėgę, ak penimuosius atėmė

Iš Laukuvos, Tauragės apskr.
Rašo Leonui Druteniui į In

diana Harbor, Ind., jo brolis:
Sveikas brolau! Sužinojau, 

kad dar esi gyvas. Ir mes esame 
dar gyvi ir sveiki, tik biskį pa
šonę dėl karo Vargų. Ką pergy
venome, apsakyti negalima. Ma
tėm alkio, šalčio ir baimes. Da
bar alkio ir baimft nebėra, bot 
šaltį dar kenčiame. Dieną ant 
nugaros lopų nebegali panešti, 
o naktį nėra nė kuo apsikloti nė 
ko pasiklotu klostomos tuo, ką 
dieną dėvim. Ale vilties turim 
pragyventi. Amato moku gero, 
ale per karą medžio meistarams 
darbo nebuvo. Ūkis suiro, nė ko 
dirbti, nė ko valgyti. Dabar vis
kas taisosi: Badas pranyko ir 
baime pranyko. Sargų, ne žan
daro nebepatinkame. Dabar to
ki pat broliai lietuviai milici- 
jantai, su kuriais draugiškai pa
sisveikinant ir lietuviškai pasi- 
kalbam. Ncrejk rublį atkišus 
eiti. —“Gyvi Nabašninkai”

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas Stato scenoje 3-jų veiksmų komediją 
NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEB.) 8 d.,. 1920 m., M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 W. 23rd Place, Chicago. Pradžia 7 vai. vakare 
.... . ....................... ..... _................................................................................................................................ f . . ___ rr-|_ ,__ „TĮ_________ ——————————_ ....... ........... M I m ,

Siuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir pamatyti taip puikią komediją, nes nabašninkus 
esame matę kiekvienas, bet gyvus ir da kalbančius tai retai tokia proga gali pasitaikyti pamatyti.

Išpildymui to viso yra pakviesti gabiausi Dra-niatiško Patelio lošėjai. Po perstatymui puikus balius.
Kviečia visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti L. N. K. KOMITETAS.

Pirmas Koncertas su Programų
ir Prakalboms "

— Rengia —

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖS CHORAS

Subatoje, 7 d. Vasario=Feb., 1920
MILDOS SVETAINĖJE, 3140 SO. HALSTED ST.

Pradžia 6:30 valandą vakare. Inžanga 40c. ypatai

Šitas choras pirmu kartu pasirodys gabiausioms savo spėkoms, kuris susidės 
iš duetų, kvartetų, solų ir smuikų, vadovaujamas draugo Manelio. Prie tam bus 
garsus kalbėtojas. Šitą koncertą butų kožnam malonu išgirsti, kurį išpildys A.Ž.A 
Vaikučiai, taipgi yra kviečiama publika atsilankyti katra pritarė t A. Ž. V. D. 
Griež J. Griušo Orkestrą. Kviečia KOMISIJA.

■MM M

Pergalėtojas
Kapitonas.

10 d. Birželio.
Kaip'sunku valdyti savo širdį 

ir kaip menkai mes ją žinome, 
kaip menkai mes 'žinome patįs 
save. Žinomu, aš žinojau kad at
siminimai apie Pjerą visuomet 
tu'Ioja manyje. AŠ mūgaii sau 
tikrinti, kai visai nėra prasi
žengimu visuomet jį dievinti; 
kadangi tai primindavo man 
vienatinį klaidingą žingsnį, ku
rį aš padariau ir tas buvo taip 
senai, ir nieko ypatingo iš to 
neišėjo. Man tiko vadinti sąži
nės graužimu tą neišnykstantį 
atsiminimą, kuris jau daugiau 
dešimties metų neapleidžia ma- • 
n.ęs, nė vienai dienai; aš buvau 
juomi apžavėta; paslaptyj jis 
visuomet valdė manim, o iš pa
viršiaus aš buvau ,rami moteris 
ir motina tokia pat, kaip ir vi
sos. Atsiminimas, buvo liūdnas 
kartus, mano siela plėšėsi ir at
pirkimui nuodėmės aš aukavau 
jį Dievui... O ve štai koks ne
tikėtas atsitikimas atidengė 
man akis, kad mano sąžinė ne
noromis veklmainiavo. Užteko 
vieno žodžio mano vyro: “gene
rolas živri atvažiuos sekamą 
savaitę daryti kariuomenes per
žvalgą, — kad atsivertų žaizda 
ir pradėtų degti kaip ugnyj. 
Pjer grįžta... Dar keletas die
nų — ir aš jį pamatysiu, čia, 
šiame mieste, kur po jo išva
žiavimui aš pragyvenau vienuo
lika mętų ir negalėjau jo pžmir- 
šti nė valandėlei, kur — aš da
bar tai gerai supratau — aš gy
venau lūkėdama jo.
, Nepaprastas, negirdėtas, bai
sus su judinimas apėmė mane 
prie tos minties.Ak, aš never
ta motina šeimynos! Ir nuo to 
■nijudiino man nebuvo nė gėdin
ga, nė baisu, rfė aš jaučiau jo- i 
kių sąžines graužimų. Buvo tas 
pats pakilus stovis, kada aš su
si t ikdavau\su kapitonu Živri 
svečiuose ir kada aš matydavau 
jį gatvėse, kada jis padengtas 
dulkėmis vedė s|vo rotą į ka- 
zarmes po rytmetinio lavini
mosi.

Žinau aš kaip vadinasi tas su
judimas, bet nedrįstu pasakyti. 
16 d. birželio.

Kaip niekas nepersimainė a- 
pie mane nuo to beprotiško lai
ko, ir kaip tose nesikeičiančiose 
aplinkybėse mano širdis neatsi
mainė ir pasiliko tokia pat jau
na, nežiūrint prabėgusių melų.

Vienuolika metų prabėgda
vo vienokiai mano dienos pas 
tą langų su reginiu į tuščią pie
čių.; aš dirbau, skaičiau, kartais 
pas mane būdavo svečių, bet 
vis tie palįs; vieną ir tą pačią 
valandą užeidavo pas mane į 
miegamąjį mano vyras, grįžda
mas iš intendantūros, bučiuoda
vo man į kaktą, kaip ir tuo lai
ku, kada Pjer Živri mane mylė
jo. Pas mane nėra šeimynos, 
kadangi abu mano sunai, gimę 
be jo, dabar mokinasi. Ir miega
moji toji pati: man norėjosi pa
likti tuos pačius rakandus ir da-’ 
gi nemainyti sienų išmušimus; 
ilgas valandas čia. sėdint man 
geriau svajojosi apie jį tam šei
myniniame įrengime. Štai dtl- 
rįs per kurias jis įėjo prieš išva
žiuosiant, kėdė, ant kurios jis at 
sisėdo prieš mane, o aš sėdėjau 
ant šios kušetės. Tamsus jo 
skruostai kiek paraudo. Jis tiiip 
mokėjo savim valdyti, bet bal
sas jo drebėjo, kada jis ištarė 
man žodžius, pervėrusius man 
širdį ir atėmusius visas mano 
spėkas priešin.imos: “aš atėjau 
su jumis atsisveikinti. Rytoj aš 
išvažiuoju.”

LIETUVOS GARSI ARTISTĖ

Unė Babickaitė
Tik kq atvykusi iš Lietuvos

PIRMĄ SYK CHICAGOJE

Pastatys scenoje Togobočno penkių aktų dramą

Iš MEILĖS 
(kitaip ''Žydė Perkrikštą)

SUBATOJE, VASARIO 14 D., 1920 M.

CENTRAL MUSIC HALL 
G4 E. Van Buren St. 

(prie \Vubash Avė.)

j ; >i

— Ten
/

pat kur buvo M. Petrausko koncertas —

Lošimas prasidės 8 .vai. vakare.
--------- ~—i—6ri—tMjĮy A--------

. Tikietai galima išanksto gauti: “Naujienose”, Lie
tuvoj”, “Drauge” ir Universal State Bank. — Visi kas 
tik myli dailę, kviečiami atsilankyti i šias dailės vaišes.

Kviečia SCENOS MYLĖTOJAI.
1„

<

..JDabar su užmerktomis a- buvo mano pasisekimais, ypati
kintis ir atsišliejus į kušetės nd- škai mano. Gailiai lunodama 
{arą aš su stebėtinu aiškumu šiame provincialiame užkampy- 
isivaizdinau sau tą sceną. Žiau- je, aš gyvenau svajonėmis apie 
’ųs žodžiai nutrenkė mano gir- jo gyvenimą, pilną prietikių. 
Ją, o į širdį metė mirtingą šaltį.
Aš pajaučiau, l^ad Pjer liečiasi dėl aš nė sykio neparašiau jam. 
mano kelių, švelniai, karštai 
kalba, kalba, kalba man, meld
žia viską mesti ir važiuoti su 
juo. Jo rankos lietė mane, aš pa
jaučiau skonį jo lupų... Dieve, 
sustiprink mane!

Kada aš vėl pasimatysiu . su 
juo, ką aš darysiu? 
Vakaras.

Praeitis apstoja mane ir už
valdo manim. Aš daugiau ne
begaliu. Aš puolu į bedugnę atsi
minimų apie tai, ką aš padariau. 
Ir kaip gerai tas buvo, kaip sal
iu! Taip, aš turiu prisipažinti, 
kad vienuolika metų praėjo, o 
po kauke mano apgaillos aš ne
nustojau jo dievinti. Tiesa, jis 
tik vieną sykį mane apsikabino 
ir už vakmdėlės mes jau persis- 
urem; bei' nuo to laiko kasdien, 
kas valandą aš nenustojau pri
gulėjus jam, ir ištolo, kada jis 
juvo kitame Frandijos krašte, 
ir Ten, ten, kitoj pusėj vande
nyno, mano mintis sekė paskui 
:į ir neaplcisdavo jo; rangos, ku- 
’ias jis gaudavo, laįkništiniai 
nran.ešimai apie jo patvarkymus 
nike Azijos karės, kada jis bu
vo įgijęs garbę, jo ordenai, —

Šiandien aš klausiu savęs ko-

, Ne, aš daug sykių ėmiaus rašy
ti jam... viąo keletą eilučių: 
“mintykit apie tą, kuri jus nie
kad neužmiršta.” — ir visuomet 
suplėšydavau parašytą laišką. 
Kam? — klausdavau aš savęs: 
— gyvenimas mus perskyrė ir 
niekad jis mus nesuvienys; 
mes turim teisę tik mąstyti vie
nas apie kitą — aš su išmetinė
jimu sau, jis galbūt su švelnu
mu. Aš tikėjau jam, jis perdaug 
mane mylėjo mylėjo, kad už
miršus ant visados.

Grožė to ūmaus apvaldymo 
be rytojaus dienos tikrai dar 
geriau įskiepijo į jo atmintį ma
no paveikslą.

Darodymas tame, kad jis, pui
kus, garsus ir jau subrendusiuo
se metuose, ikišioi neapsivedė. 
O brangus, ištikimas drauge!...
18 d. Birželio.

Rytoj jis atvažiuoja; mieste 
jis išbus tik vieną dieną. Per
žvalga užsibaigs vidurdienyj; 
pusryčiams jis su štabu, o ra
kate pietauja prefektūroj. Po 
tų pietų pas jį priėmimas ir aš

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS 
Rengia

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA 
SUKATOJ, VASARIO 7 D.,
Mildos' Mažojoj svetainėje 

3142 So. Halstcd St. 
Pradžia 7:30 vakare.

Kviečiame atsilankyti visus, o mes 
Užtikrinant, kad busite užganėdinti, 
nes tonais bus koskaniausi užkan
džiai, įvairus žaislai ir gera muzi
ka. Nepraleiskite šios progos.

Kviečia
S. L. M. 208 MOTERŲ KUOPA.

nupirksi gražų $125 fpnogra- 
fą drauge su 24 rekordais, deimao- 

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienu.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eile Ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro- 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaia. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

(Bus daugiau)

r
Skaitykite ir Platinkite 

“NAUJIENAS”

*

y-M 4Th L 3 * m \/ gsa ĮĮL- c -M. -Meldažio Svet ' V OStdlrClS ; '■ 2242 West 23rd Flacc
' Chicago.

Rengia

Lietuvių Raudonosios Rožės Pašalpos Kliubas | U/lIf^TA V&QSrin 7 107(1 Prad-Z!8.7=30 Vakare~ ,Tikietį 50c~_________
a!r Cicero, Illinois. Į: * J! u HUUUltU I, |w£Ų Music by Angelus Mišsissippi Jazzy Jazz Banį.
I . . • • ' ’ \ . f , ■■■•? :» » F * ‘ ' 1 ’ I' * , • , 1 * A «
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i‘K 0 R E S PO N D E N C l J O S Į Ūkininkų Balsas
GRIKIAI.

EAST CHICAGO, ILI

Iš vietos lietuvių gyvenimo.
Senai nebematyti Naujienose 

žinučių iš vietos lietuvių gyve
nimo bei jų veikimo. Tatai Imn- 

‘ dysiu šį tų pabrėšti.
Dabar kai visoje šalyje siau

čia reakcija, tai ir pas mus vi
soks veikimas apsistojo. Jokia 
pažangesnė draugija bei kuo
pa nei vakarų negi prakalbų 
rengia. Kai atsimeni praeitus 
metus, tai smagu darosi. Pernai 

• musų žmonės turėjo progos 
daug gražių vakarų lankyti ir 
gerų prakalbų išgirsti. Bet taip 
buvo pernai, buvo ir, kaip sa
koma, praėjo, šiemet pas mus

tin miestus. O dar kili, kaip 
giędėt laukia pavasario ir ren
giasi patrauki į Chicagų ar Det
roitu.

Beje, pernai vietos lietuviai 
buvo sumanę pasistatyt nuosavų 
svetainę. Tūli nemažu laiko ir 
triūso pridėjo, kad Sumanymų 
įkūnijus. Bet nieks neišėjo: su- 
nianvniaj sumanymu ir liko 
Dabar su svetainėmis tikra bė
da. Peniai dar turėjome šiokių 
tokia svetainėlę kadir mažai

DATR1JOT1ZMAS 
’ Pačėdutnae tun būt 

pasargos žodis 
. I0WA STATE 
SAVINGS BANK 

Kapitalas ir Perviršis—• 
$120,000.00.

S. E. Cor. Fourth ana 
Jackson Sts. 

SIOUX CITY, LA.

=3

pramogėlei surengti. Tai p. (,lri- 
kšos. Bet kada p. G rikša užsi
dėjo valgomų daiktų krautuvę, 
tai ir įlos netekome.

šiomis dienomis
jauna porelė: p-lė
Surviliutė su Jonu 
šliubų ėmė vicilį —<

Stanislova 
Svireekiu. 

Crown Poin 
te. Pas mus tai dar pirmas
toks atsitikimas. Tanisuneliai 
delei to turi daug kalbų. Jau- 
navcdžuims noriu palinkėti ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

— Mažoji Varguolė.

BENLD, ILI

šis-tas iš Benldo padangės.

Vietos angliakasiams tenka 
nešti sunki vargo našta. Pernai 
angliakasiai tedirbo vos dienų- 
dvi į savaitę. Paskui užėjo strei
kas. Bet po streiko ne vienas 
pasakojo: Na, dabar kad jau 
dirbsim tai dirbsim! Pinigų tu
rėsime kai šieno... Vargšai, la
bai pasiriko. Kasyklose darbai 
mažėja.. . Taip yra dabar, o va
sarą padėtis bus dar blogesnė.

Vis dėlto, tūli miestiečiai dar 
galvoja, kad tie mainieriai tai 
bent uždirba. Jie klysta.

—Vietos progresistės rengia 
didelį pramogų vakarų-balių 
vasario 14 dienų.

—Sausio 31 dienų vietos “beč- 
leriai” surengė balių. Nuėjau ir 
aš pasižiūrėtų. Publikos buvo 
nedaug. Bet “bečleriai” to ne
veizint buvo labai smagus: mat 
turėjo progos su jaunomis pa
nytėmis pasišokti ir kartų kitų 
nederamai pasistumdyti. Paga
lios jaunosios panytės laimėjo 
po dėžę saldainių. O joms — 
ko daugiau bereikia? Ar rengė
jams liks pelno, negaliu pasa
kyti. — Ten buvęs. .

Kosulys
Kosulys paprastai seka tuojaus po influenzos ir gripo, ger
klės užkibimo, bronebičių ir patampančio koklišo. Yra 
labai nepakenčiamu symptonnu ir turėtų, tuomi, apžiūrė
tas tuojaus' atitolinant jų užpuolimus ir palengvinant li
gonį.

gevera’s
Balsam for Lungs

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

Gripas yra dabartiniais lai
kais,, kone kasdie

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

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

Linimentas reikėtų turėti 
vietą kiekvie

noje šeimynoje. Betai diena 
praeina, kad nereikėtų jos nau 
(loti. Severa’s Gothard Oil 
(Severo* Gothardiškas aliejus) 
yra geru linimentu gydyme 
skausmams iš priežasties reu
matizmo, arba neuralgijos, to 
tiesiai kur tik manoma jeigu 
linimentas palengvina. Kai
na: 30 ir 60 centų, 2 arba 3 
centai taksų.

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

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

Tyras Kraujas V“ sv‘»'b.11musų svei
katos palaikyme. Jeigu krau
jas netyras, silpnas ir be spal
vos, paliečia visą sistemą ir 
jums reikalingas Tonikas. Im
kite Severą’* Blood Purifier 
(Severos Kraujo Valytoją), 
kuris žinoma išnaikina išbė
rimus ir skaudulius, kurie yra 
paėję iš netyro kraujo. Kaina 
$1.25 ir 5c taksų.

Severos šeimynai preparacijos yra parduodamos vaistininkų 
visur. Jeigu tu negali gauti savo vietinioje vaistinėje, pasiusk 
sr.vo orderį įdėdamas tikrą sumą lėšų už vaistus siusdamas 
orderį.

I W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Jungtinių Valstijų agrikultū
ros departamentas sako, kad 
grikiai auga tenai, kur kiti javai 
žųsla. Grikiai yra geriausias 
javas prastose liesiose dirvose 
sėti. Jie gerai auga atkalnėse. 
Dirvose, kur rugiai ir kviečia i 
nelabai auga. Grikiai beveik vi
suomet duoda gerų derlių. Vie
nas dalykas, kurio jie būtinai 
reikalauja, tai tinkamas klima
tas. • • i 1

Jie gerai auga šiaurryčių val
stijų rūgščiose (acid) dirvose. 
Jie nereikalauja, kad dirvcfl bu
tų ganėtina apšlis kalkių, be 
kurių/kiti javai visai negali ap-

Prastesnės rųšies dirbtinės 
trųšos gali būti vartojamos gri
kiams auginti. Tokiose trąšo
se randasi kai-kurių minerali
nių druskų, kurių vanduo nepa- 
jiegia įtinkamai ištarpinti. Del 
tos priežasties tos druskos ki
tiems javams yra neprieinamos, 
kuomet grikiai jas tinkamai su
naudoja. Grikiai reikalauja 
daug daugiau fosfatų už kitus 
javus. Fosfatas nėra labai bran 
gus, bet sunkiai tirpstantis; 
taigi grikiai jį tinkamai sunau
doja. Augs tos ir kalnuotos 
dirvos labai turtingos fosfatu. 
Jose grikiai gali būti pasekmin
gai auginami. Norint tokias dir
vas tinkamai išnaudoti kiltos 
rųšies javams, pavasary ant jų 
reikia užsėti grikiai; kuomet jie 
gerai paauga, reikia aparti ir 
rhdenyj užsėti žieminiais javais. 
Pastarieji galės tinkamai su
naudoti fosfatų sukrautų gri
kiuose. •

Be to, grikiai pagerina dir
vas fiziškai: kietos šiurkščios 
dinos, kuriose jie auga, pasiro- 
ro purios ir trupios. Tokiose 
dirvose labai gerai auga bulvės.

Grikiai labai sparčiai augus 
javas; juos galima sėti dirvose, 
kur pavasary pasėli javai žuvo. 
Pasėti grikiai dirvose, kurių dėl 
tūlų priežasčių nebuvo galima 
išdirbti kitiems javams arba 
nuo kurių dideli pavasario lie
tus nuplovė pasėtus javus, duo
da ūkininkui gerų derlių.

Grikiai patariama auginti 
kiekvienoj farmoj. Vienur jie 
pataiso dirvų, kitur suteikia ge
ro pašaro ir da kitur duoda ge
rų grudų. Jungtinėse Valstijose 
jie plačiai vartojami kaipo ža
lia trąša. — A. Dvylis.

Iš įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

PUODŽIŲ MEDIS.

Karštuose Brazilijos kraštuo
se, Pietinėj Amerikoj, Pana 
provincijoj auga indomus me
dis, kurį indijonai vadina ne be 
pamato puodžių medžiu. Šakas 
jis pradeda leisti tik 30 pėdų 
augštai. Iki šakų jis yra lygus. 
Patsai medis yra drūtas ir kie
tas, todėl gali būt vartojamas 
triobų ir padarų dirbimui, bet 
savo vardų jis gavo visai dėl ko 
kita. Sudeginus jį iš šerdies gan 
narni pelenai, kurie su visai ma
žu pridėjimu molio gali būt var 
tojami puodų sulipinhnui — 
dėl ko ir patį medį vietiniai in
dijonai vadina puodžių medžiu. 
Medžiaga iš tų medžių pelenų 
nesibijo visai nei ugnies, nei 
drėgnumo. Indionai nuo senai 
vartoja šitų medį savo sutruku
siems puodams lipinti.

Australijoj auga kitas indo
mus medis. Jį vadina butelių 
medžiu. Jis ne augštas, bet jo 
indomumas yra jo formoj: jis 
turi visai tokį pavidalų kaip bu- 
telys. Medis yra minkštas, tin
ka vien kaipo malka kurinimui, 
ir augštas neauga, todėl nė netu
ri platesnio praktinio pritaiky
mo. Vokietijos sodininkai jį au
gina 'tik dėl jo indomios išvaiz
dos. Lietuvoj jis negalėtų augti, 
nes tai medis daug šiltesnio ne
gu Lietuva, krašto.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

9M>

KANKINOSI PER 10 ME
TŲ, DEL PHjVO LIGOS.

Dabar yra sveikas ir pasako, 
kaip išsigydęs.

Aš sirgau ilgą laiką. Aš turėda
vau dažnai užkietėjimą, nevirškini
mą, dažnus skaudėjimus ir degi
mus viduriuose ir lengvai prasišal- 
dydavau. Aš mėginau įvairius vai
stus ir buvau gydomas garsiausių 
gydytojų, bet niekas man negelbėjo. 
Pagalios aš visiškai nusilpau. Nega
lėjau valgyti ir negalėjau dirbti. 
Pasidariau taip nerviškas, jog ne
begalėjau miegoti. Aš maniau, jog 
man nebėra jokios pagelbos ir aš 
palioviau įdomavęs gyvenimu. Bet, 
mano laimei, aš išgirdau apie šv. 
Bernardo gydančių žolių arbatą ir 
aš priėjėjau ją vartoti. Trumpu 
laiku aš pasijutau geriau ir dabar 
esu visiškai pasveikęs. Galiu gerai 
miegoti ir ^erai valgyti. Jaučiu 
įvirtas ir pilnas angos (energijos). 
Ši arbata manę pagydė.

Ir taip, jeigu kuris nesijaučia svei
kas arba turi kokius nesveikumus, 
pilvo, inkstų, žarnų arba nervų, tas 
privalo vartoti šv. Bernardo Gyduo
lės — arbatą. Ji yra skani gerti, o 
veikia stebuklingai.

Prisiųskite $1.12 už vieną pakelį 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo adre
su: Si. Bernard Gardens, 1)—24, 
New Orleans, La. ir jie Tamistai 
prisius jos drauge su pamoka, kaip 
ją vai toti. Tomisto* pinigai bus su
grąžinti, jeigu ši gyduolė nepagel- 
bėtų. Tai yra verta pamėginti.

w .. .......... . ...... . . .......... ĮĮII —Į . Į I ■ ...................... ..

DR. C. K KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

y?
Aft ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš lobai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojima* viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k-ad 
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 rėžimą^ 
išnyko po užmušimui visų ligų.,Bėgiu. 3. mėnesių, išgerdavau kas..sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

pa- 
«e- 
to-

II!.
sssP

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

i

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

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

A. BARTKUS, Pres. 1
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- P A H 
ja verte, ir laisvės Bondas pilna pinigine verte. u u
Atneškite arba atsiųskite į j n SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nao 9-6 J w7ukff A VE.
Utarninkais, Ketvergais 133«» AUKEE AVL.
tr Subirtomis 9—9 tarp Paulina ir Wood SU.

Mc KEES ROCKS.. PA.

Lietuviška 
BUČERNĖ!
Bus atidaryta

Subatoi, Vasario 7 d.
211 CHARTIERS AV.

šviežios ir rūkytos mėsos, 
sūrio, sviesto ir kiaušinių, po 
žemiausioms kainoms, ateik 
pas nuunis pirk! ir suseivik 
nuo 25c iki, 40c ant kiekvieno 
dolerio.

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 rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

■» 1 ' J'1 , 
r -■   — ■....!■■ . .1 -- .» ■ — ■ ■ ■■ i-ii-  -—b- • ■ — —Ii i —■!.

Te] 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.

Defibaugh & Groton
Savininkai

Lietuvos Soc.-Dem
Partijos Rėminio 

' Fondo.

Telefoną* P u 11 man 851
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos* 9 iki 9 vakare.
- .i ■

VAKARŲ RENGĖJAI,
TĖMYKITE!

Atskaita už sausio mėnesį, 1920. 
įplaukė:
Boston, Mass„ per d. F. Ma

jauskų ......................... $35.00
Brooklyn, N. Y., per LSS.

19 kp. nuo d. Grigaičio 
prakalbų ........................$58.00

Chelsea, Mass., per Lietu
vių Mechanikų Sųryšio kp. $10

S. Boston, Mass., per LSS.
60 kp. nuo d. Grigaičio pra
kalbų ...............   $1975

M. K. Vizbaras, iš So.
Boston, Mass.................... $1.00

Ch. Pranulis, iš Coulteg-
viUe, III.............................. $10.00

Nuo LSS. 60 kp. prakal
bų buvusių 16 lapkr. 1919 $2775

Baltimore, Md., per J.
Lebedį .....................  $14.20

Iki vasario 1 d., 1920 m.
įčjo .................

J. Juknis
Lietuvos S.-D. P. R. F. sekt.

4910 W. 13 St., Cicero, III.

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas jsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais iadresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

• ŠALIN DEGTINE:
Visa Amerika taf>o sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjome toki extraktą, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekviena. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse, krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus šiandien jau.

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, III.

sTnnLACHAWICZ
Lietuvys Graborius 

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

Tel. Canal 2199.

*

$17570 Telephone Yards 5834

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA^ 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

VyriškilDrapanii Baronai
Teisingas apsiejimas. Garantuo- 

<as užganedinnnas. 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 $28.06

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų fr over- 
kautų $8.50 ir augščiau

Full dre*s, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted ŠL, ChciaMi 
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drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Uiaisakomojl Kalnai
Chicago je —* paltu:

Metams ................................   16.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims menesiams ..............  1.85
Dviem menesiams ........ 1.45
Vienam menesiui ».............4 .75

Chlcagoje — per sekioto jut
Viena kopija .........................  02
Savaitei ......................................  12
Menesiui .......... .......................... 50

Suvienytose Valstijose, M Chieagoj, 
paltu;

Metams ..................................  15.00
Pusei metq ...........................  5.00
Trims menesiams ................ 1.65
Dviem menesiams.......... .. ’ 1.25
Vienam menesiui . ............... M

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................... 57.00
Pusei meta .............................. 5*00
Trims- menesiams ...................  200

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą

Sena Istorija.
Neužilgio prieš savo mir

tį Friedrichas Engelsas ra
šė apie laikotarpį po 1848 
m. revoliucijos:

Pseudo-demokratai ti
kėjosi diena po dienos .nau
jo revoliucijos- išsiverži
mo; o mes jau rudenyje 
1850 m. pareiškėme, kad 
bent pirmasis revoliucinės 
gadynės perskyrimas pasi
baigė, ir kad daugiaus nė
ra ko laukti, iki nekils nau
jas ekonominis pasaulio 
krizisas. Ir už tai mus eks- 
komunikavo (prakeikė), 
kaipo revoliucijos išdavi
kus, kaip tik tie žmonės, 
kurie paskui beveik be iš
ėmimo susitaikė su Bis^ 
marku, — kiek Bismarkas 
matė reikalo turėti juos.
Šiandie, žinoma, dalykai 

stovi kitaip, negu 1850 m.. 
Bet mums čia rupi ne lygin
ti to laiko ir dabartinio laiko 
sąlygas, o atkreipti skaity
tojų domą į tam tikrą žmo
nių protavimo būdą.

Engelsas su Marksu, išty
rę sąlygas, susidėjusias po 
1848 m. revoliucijos, atrado, 
kad jos nėra prielankios re
voliucinio judėjimo atgiji

mui. Ir jie viešai išreiškė tą 
savo nuomonę. Daugelis 
žmonių; buvusių prieš tai 
juodviejų pasekėjais, apšau
kė juodu už tai “revoliucijos 
išdavikais.”

Vienok tie patįs žmonės, 
kurie tuomet pasmerkė En
gelsą su Marksu, vėliaus be
veik visi susitaikė su “gele
žiniu” Prūsijos kancleriu. 
Aišku, kad jie buvo revoliu
cionieriai tiktai žodžiais. O 
apšauktieji “revoliucijos iš
davikais” Engelsas ir Mark
sas paliko ištikimi revoliuci
jos idėjai iki pat mirties.

Panašiai yra ir šiandie. 
Tam tikros rųšies gaivalai 
šiandie keikia ir niekina vi
sus social aus, kurie tiktai 
neprižada ūmios revo
liucijos. Nurodymą j sąlygas, 
nuo kurių i riklauso revViu- 
c ijos kilimas ir pasisek’rr.a 5, 
jie skaito “išdavyste.”

Bet pamatysite, kad tie 
rėksniai, keikiantįs socialis
tus “revoliucijos išdavi
kais”, neužilgio išsibadės vi

sų savo revoliucinių idėjų. 
Gerą pradžią jau jie ir da
bar padarė. Dar nesenai jie 
šaukė, kiek tik jų gerklės 
nešė, kad jie nenori kitaip 
vadinties, kaip tiktai “komu
nistais” ; bet kaip tiktai po
licija paėmė į nagą keletą 
tų rėksnių, tai jie tuo jaus ė- 
mė bažyties, kad jie niekuo
met nebuvę ir neketinę būti 
“komunistais”.

Kada, pavr^hicagos im- 
migracijos departamentas 

ėmė tardyt keletą suimtųjų 
vietinių “komunistų” veikė
jų, tai jie visi po prisiega už- 
reiškė, kad jie nepriklauso 
komunistų organizacijai, 
niekuomet nebalsavo už pri
sidėjimą prie kom^istų par
tijos ir netiki į joxį kitą po
litiško veikimo būdą, kaip 
tiktai į balotą (balsavimą). 
fKaikurie tarpe suimtųjų, 
ištiesų, nėra komunistai, 
bet čia ne apie juos eina kai- 
ba.)

Taigi iš baimės prieš poli
ciją tie rėksniai jau išsiža
dėjo savo “komunizmo”. Tai 
jau antra jų renegatystė, 
nes pirma jie buvo išsižadė- 
ją socialistų vardo.

Ir tie be charakterio ir be 
nugurkaulio žmogeliai drįs
ta šokinėt į akis nuosakiems 
idarbininkų klesos kovoto

jams, socialistam^!

Gal Atpigs 
Gyvenimas. \.

Europos pinigų kursas ė- 
mė dar smarkiau pulti, negu 
iki šiol. Nupuolė pinigų kur
sas ne tiktai tokių finansiš
kai suirusių šalių, kaip Vo
kietija ir Italija, o ir Angli
jos. Svaras sterlingų, kurio 
normalė vertė yra $4.86%, 
vasario 4 d. pasiekė $3.15; 
tai reiškia $1.71^ nuosto 
lio.

r Šitoks pinigų kurso puoli
mas yra* nelaimė Europos 
šalims. Jisai pareįna dau
giausia nuo to, kad karės 
laiku Europos valdžios prisi
spaudimo daugybes popieri
nių pinigų. Šita bėda butų 
prašalinta, jeigu Europoje 
gerai eitų biznis: kuomet bu
tų didelė prekių apyvarta, 
tai ir piniginių ženklų reikė
tų daug, ir jų vertė butų 
augšta. Bet Europos biznis 
labai šlubuoja; industrijos 
dirba nepilną laiką, prekių 

apsimainymas tarpe atski
rų šalių yra nepakankamas. 
Todėl ir daugybė prispaus
dintų karės laiku popierinių 
pinigų neranda apyvartos; 
o tatai puldo jų vertę.

Bet šita Europos nelaimė 
laikinai gali atnešti gerų pa
sekmių Amerikai. Kuomet 
Europos pinigų kursas yra 
žemas, tai jai neapsimoka 
traukti prekes iš Amerikos. 
Prekių gabenimas iš Ame
rikos todėl turi sumažėti. 
Kuomet gi Amerikos kapi
talistai negalės parda- 
vinėt tiek daug savo prekių 
Europoje, tai jie bus priver
sti jieškot pirkikų šios ša
lies rinkose ir numušti kai
nas. /

Puolant Europos pinigų 
kursui, kainos daugelio pre
kių Amerikoje, ištiesų, -ėmė 
smukti žemyn. Kornų kai
na, pav. bėgiu paskutinės 

sąvaitės nupuolė nuo $1.38 
ant $1.32 už bušelį, vatos 
kaina — nuo 35c ant 32c už 
svarą.

Jeigu ne trustų įsigalėji
mas Amerikoje, tai kainos 
dabar pultų dar labiaus. Bet 
labai didelis kainų puolimas 
gali turėti ir pragaištingų 
pasekmių: jisai gali priverst

daugelį pramonininkų suma- 
žint produkciją (gaminimą), 
o kitus ir visai įvaryt į ban- 
krutą. Tuomet įvyktų pra- 
monijos krizisas ir bedar
bės.

Kol visuomenė nekontro
liuos industrijų, toks pavo
jus jai visuomet grūmos.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Idėjų internacionalas.

[Federuotos Spaudos Ainiai
Paskutiniuoju laiku Europoj 

tapo įkurta įdomi tarptautinė 
organizacija vardu “šviesa” 
(francuziškoi jos vardas “Clar- 
te”), kitaip dar vadinama “Idė
jų internacionalas.” To “idėjų in 
tcrnacionalo” kūrėjai yra kuo-'' 
I>a pagarsėjusių Europos moks
lininkų ir literatų. Jie sako, kad 
nors karai kįlą vyriausiai dėl 
ekonominių priežasčių, bet ne
maža taipjau ir dėl idėjų. Vy
riausioji tų idėjų tai esąs tas 
slėpiningas p atriotizmas 
— visagalingos valstybės kultas 
(garbinimas). / Kaipo opozici
jų šitokiai patriotizmo idėjai, 
šviesa stato internacio
nalizmo idėją, ir reikalau
ja, kad suverene nepriklausoma 
valstybė butų apribota. Kiekvie
nos valstybės pilietis turi būt
kartu ir viso pasaulio pilietis.

šviesa [Clarte] tai nėra vien 
intelektualų kuopelės organiza
cija,—sako jos kūrėjai savo pra 
nešime. Ji betgi kreipiasi ypa
tingai į mokslo žmoneą, į rašy
tojus, į artistus ir į visus proto 
darbininkus, kadangi iki šiol 

jie esamųjų organizacijų maža 
tebuvę paliesti. Ta organizaci
ja visai neturinti tikslų pava
duoti Socialistų ir Darbo parti
jas, arba amatų unijas, ar ku- 
rias-nors kitas organizacijas, 
kurios jau veikia ir eina prie 
tolygių tikslų, šviesa—tai idė
jų internacionalas, 
veikiąs išvien stf—tarptautiniu 
darbininkų judėjimu viso pa
saulio darbininkų klesos intere
sais.

Tarptautiniu- šviesos komite
tai! įeina, be kitų, Henri Bar- 
busse, Blasco Ibancz, Georg 
Brandes, Georgės Duhamel, Ana 
tole France, Charles Gide, Eilėn 
Key, Andreas Latzko, George 
Bernare! Shaw, Upton Sinclair 
ir Izracl Zangvvill.

NAUJOJI ZELANDIJA. ‘

[Federuotos spaudos žinia]
WELLINGTON. — < Naujo

sios Zelandijos moters organi
zuoja Viepą Didelę Uftįją, kad 
tos organizacijos ^pagalba sėk
mingiau veikus tokiais opiais 
liausimais, kaip kad gyvenimo 
brangumas, stdka gyvenamųjų 
namų, valstijos rupinimas žmo
nėms daktarinės pagalbos, švie- 
imas ir auklėjimas, visuotinas 
carinis lavinimas etc.

True translation flled with the post- 
mastei' at Chicago, III. Feb. 6, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

. INDIJA. į

[Federuotos Spaudos žinia]

BOMBAY. — Kad sulaužius 
200 tūkstančių medvilnės dar
bininkų streiką, buvo pašaukta 
lagalbon Britanijos kariuome
ne Indijoj. Kareiviai šaudė į 
streikininkų ramų susirinkimą. 
Yra užmuštų ir sužeistų. Strei
kas prasidėjo pirmomis sausio 
nėnesio dienomis ir iki šiol tę
sėsi ramiai. Jeigu dabar kiltų 
riaušių, tai kaltininkai butų 
capitalo viešpačiai, kurie ka
riuomenės pagalba nori streiką 
sulaužyti ir laikyti darbininkus 
)avergtus. šiuo tarpu ne vienas 
fabrikais nedirba, stovi. Strei
kininkai reikalauja brangesnės 
mokesties. Iki šiol medvilnės 
fabrikuose išlavintas darbinin
kas, aplamai, gaudavo čia $4-40 
mėnesiui algos, o nelavintas dar 
mažiau; o dirbdavo po 14 ir 
daugiau valandų dienoje. Dirb
tuvės, kuriose darbininkai dir
ia, labai nesveikos, neturi jo
kios ventiliacijos.

True franslntion filed with the post- 
mnster at Chicago. III. Feb. 6, 1920 
jis required by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA. t

[Federuotos spaudos žinia]
Pasak The London Daily He- 

rald korespondento M. Phillips 
Price, kurs patsai buvo liudi
ninkas sumišimų Berline sau
sio 14 d., tos skerdynės tai bu
vęs tiesioginis karinio diktato
riaus Noskės pasistengimas su
triuškinti darbininkų reikalavi
mą įstatymais pripažinti darbi
ninkų tarybų teises industrijos 
kontroliavime. Valdžią remian
čios partijos parlamente norėjo 
padaryti įstatymo projekte tokių 
pataisymų, kuriais darbininkų 
taryboms butų atimtos visos in 
dustrijos kontrolės teisės, o bu
tų paliktos tik kaijM) nieko ne
reiškiančios komisijos pataria
muoju balsu. Berlino darbi
ninkų tarybos centraliniai ko
mitetai, Nepriklausomiems so
cialistams ir komunistams va
dovaujant, tuojau po to sutai
sė šitokius reikalavimus:

1. Lygios darbininkų su sam- 
dyojais teisės kontroliuoti dir
binių gaminimą ir paskirsty
mą;

2. Lygios darbininkų su sam
dytojais teisės skirti perdėti- 
nius, samdyti darbininkus, ar
ba juos atleisti;

3. Lygios teisės peržiūrėti vi
sokias apyskaitas ir sąskaitų 
knygas;

4. Teisė bydcuriu laiku at
šaukti darbininkų tarybos na
rius arba atgal juos įstatyti;

5. Teisė rankų ir proto dar
bininkams bendrai veikti darbi 
ninku tarybose.

Didesnė darbininkų dalis Ber 
line sausio 14 dieną sustreika
vo, kad privertus reichstagą 
šiuos darbininkų reikalavimus 
pripažinti ir įstatymais patvir
tinti. Bet darbininkų delegaci
ja buvo iš reichstago išvyta. 

Tuo tarpu minios žmonių ne
paliovė besirinkusios apie par
lamento rumus. Jos užsilaikė 
ramiai. Apie 3 vai. po pietų 
betgi, be jokio persergėjimo 
žmonių, Noskės ‘kareiviai ėmė 
šaudyti į beginkles minias, kaip 
į ne žmones, ir daug jų užmu
šė, o dar daugiau buvo suželtų.

JUNGTINĖS VALSTIJOS*

[Federuotos spaudos žinia]
CLEVEįLAND. — Vietos fab

rikantų susivienijimas ruošia
si greitu laiku organizuoti čia 

t. v. “oĮpen-shop” lygą, taigi 
samdytojų organizaciją kovai 
su darbininkų unijomis. Ini
ciatorių agentai lanko kiekvie
ną stambesnįjį samdytoją, kvies 
darni dėties lygon ir veikti ben

drai, atsisakant daryti kokių 
nors sutarčių ar kontraktų su 
darbininkų unijomis.

[Federuotos spaudos žinia] 
ROCKFORD. — Vasario 9 d. 

prasidės čia byla tariamų komu 
nistų, kurie š. m. sausio 1 d. bu
vo areštuoti. Kaltinamuosius 
gins advokatas Glarcncc L>ar- 
row, dar trijų advokatų pade
damas.

[Federuotos spaudos žinia]
MILWAUKEE. — Miesto ma

joras Daniel W. Hoan tapo vėl 
vietos Sociąlistų partijos nomi
nuotas kandidatu ton pačion 
vieton. Rinkimai įvyks pava
sarį. Miesto kontrolierium so
cialistai nominavo Williamą 
CoUcmaną, Mihvaukės Federa
ted Trades Council sekretoriaus 
padėjėją, o miesto iždininku— 
Emilį iŠeidelį, buvusį pirmiau 
majoru.

Redakcijos Atsakymai |
Šarūnui. — Ta amžina Tams

tos malimalien^ apie “apsi- 
sprendikus” mums jau nusibo
do. Jeigu Tamsta iki šiol dar 
icįstengei suprasti tautos apsi

sprendimo principo * reikšmės, 
tai apie Lietuvos laisvę gerinus 
nekalbetuip. Nedėsime.

Nesėkmingas lošimas.
Viena Palace teatro aktore, 

p-lė Grace Rheams, netenka re
gėjimo. Užvakar naktį belo
šiant ji paraku išsiplikė akis.

Skaitytoju Balsai
[f/J ihntkitaa ifamt 9kyrtuj9 
nuomones Redakcija neatsako,]

SĄJUNGIECIAM8 PAGALVOTI

Socialistų Partijos konstituci
joj yra vienas paragrafas, kur 
sakoma, kad partija moka sve- 
timkalbės federacijos sekreto- 
riui-vertėjui algą, jeigu tokioj 
federacijoj randasi bent tūks
tantis narių (pirma reikėdavo 
turėti nemažiau kaip penkis 
Šimtus). Sąjungiečiai bęrods 
šitą žino, nes kadaise ir musų 
sekr^orius-vertėjas gaudavo iš 
Partijos algą.

Dabar nlusų Sąjunga tik-ką 
‘reorganizuota. Buvusieji musų 
draugai dabar “komunistai,’’ 
suardė daugybę josios kuopų. 
Taigi reikiamo skaičiaus narių 
tuo tarpu mes neturime. Bet 
sekretorius-vertėjas mums vis- 
tiek reikalingas. Be jo mes ne
apsieisime. Tatai draugai pri
valo pagalvoti. Pagalvoti ir im
ties darbo, kad umu laiku LSS. 
turėtų bent tuksiantį narių. Tai 
padaryti nesunku. Jungtinėse 
Valstijose dar randasi lietuvių 
darbininkų, kuriems buvusieji 
musų draugai nepąjiegė apsuk
ti galvų. Tik reikia juos para
ginti,•reikia burti į daiktą. Su
organizuoti tūkstantį narių — 
tai lengva. Viena Chicaga ir ar- 
tymiausių jos kolonijų draugai 
greitu laiku gali suorganizuoti 
mažų mažiausia penkis šimtus 
narių. Ir neužilgo jie tai pada
rys. Kilus penkis šimtus turėtų 
suorganizuoti draugai rytinėse 
valstijose. ,♦

Draugai, šitą mes būtinai pri
valome padaryti. Neatidėliojant. 
Dabar yra toks laikas, kad pa
žangus susipratę darbininkai pir 
valo visas jiegas įtempti, idant 
atrėmus musų atžagareivių pasi- 
mojimus. O tai padaryti galė
sime tik tada, kai busime gerai 
susiorganizavę. Tuo labiau da
bar reikalinga veikti, kad atstei- 
gus savo organizaciją, kuri ta
po suparalyžiuota prisiplaku
sių prie jos neaiškiųjų elemen
tų. Kada organizacijos dar
bas eis į normales vėžes, vienas- 
kitas musų galėsime pasilsėti. 
O dabar, dabar reikia dirbti.

Pirmiausia; kaip sakiau, rei
kia turėti bent tūkstantį narių,, 
kad partija priimtų atgal į sa
vo raštinę musų sekretorių-ver- 
tėją ir mokėtų jam algą. Pas
kui būtinai reikalinga atnaujin
ti paliovusį eit Sąjungos orga
ną “Kovą”. Be sayo organo or
ganizacija apsieit negali.

Bet kad visa tai atsiekus, są
jungiečiai privalo pagalvoti ir 
imties darbo. — Cicerietis.

PRIEKYN, ATGAL...

Niekur pasauly nerastum 
keistesnių žmonių, kaip tie bu- 
•vusieji musų draugai “komuni
stai.” Visi atsimena, kaip jie 
niekino socialistų vardą. Nieki
no, ir savo suvažiavime Brdok- 
lyne nutarė pasivadinti komu
nistais. Bet kai Sąjunga parei
kalavo savo mantos, komunistai 
buvo bepradedą vadinties... so
cialistais! Tūli jų (Petriką ir 
Steponavičius) net viešai užsi
gynė, kad “tokios organizacijos 
kaip lietuvių komunistų sąjun
ga dar nėra”. Bet kada pamatė, 
kad LSS. mantą jiems nepavyks 
nusinešti, jie ir vėl pradėjo va- 
dinities komunistais.

Dabar jie ir vėl ima save titu- 
luoties socialistų vardu. Jų or
ganas Laisvė jau niekuomet ne
bekalba “komunistų sąjunga,’’ 
bot socialistų. .*

Ką tai reiškia? Nieko kita, 
kaip aną negudrų manevravimą 
“piekyn, atgal”... j

“Komunistų” desperacija nū
dien nebeturi ribų. Pabėgę iš 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
palaidoję ją, jie dabar apsižiū
rėjo, kad LSS. gyva, tik jų ko
munistiška sąjunga tapo palai
dota.

Užtai jie taip hidbesitveria už 
tai jįe daro tą negudrųjį žygia
vimą “priokyn, atgal”... — Pv

AR JIE POLITINIAI?

Minersville, Pa. — Dvi vietos 
moters teta R. ir č., atėjo andais 
pas mane. Jos kclcktuojančios 
pinigus poetiniams prasikaltė
liams. Ant blankos žiuriu: “Gel 
bčjimui Stitsono ir Šukio.” Ne
žinau, kaip kiti draugai mano, 
bet aš nelaikau tų dviejų žmo
nių nukentėjusiais už darbinin
kų klesos reikalus. Jie veikė ne 
darbininkų jėgų stiprinimui, bet 
jų skaldymui, jų vienybės dras
kymui, jų demoralizavimui. Bu
vę socialistai, jie paskui virto 
socializmo renegatai. Jii grio
vė Socialistų Partiją; bjauriau
siai niekino socialistus; jie norė
jo sunaikinti ir palaidoti Lietu
vių Socialistų Sąjungą. O juk ši
tos organizacijos tai vienintelės 
darbininkifklesos siekinių reiš- 
kėjos, vieninteles jų kovoms 
už geresnę ateitį vesti politinės 
organizacijos. Kas šitas organi
zacijas ardė, tas ėjo prieš darbi
ninkų judėjimą, tas buvo dar
bininkų priešas. — John B.

KODĖL SUSIPRATĘ DARBI
NINKAI NEREMIA 

LIETUVOS VALDŽIOS?

Atsimename tuos laikus, ka
da musų tėvynę valdė caro žanr 
darai. Atsimename ir tai, kaip 
toji valdžia persekiojo darbi
ninkus ir visus tuos, kur stojo 
už darbo žmonių reikalus. Ki
lus streikui mieste ar dvare pir- 
miausia samdytojų pagalba bū
davo žandarai ir kazokai. Jie 
be pasigailėjimo leisdavo dar
ban nagaikas ir šautuvus.

Taip buvo, kada Lietuvą val
dė caro valdžia. Ir tada nebuvo 
nė vieno lietuvio (nekalbant 
apie tokius “kramolos” malšin
tojus, kaip kun. Laukaitis, 01- 
ševskis ir kiti), kuris butų sa
kęs, kad tą valdžią mes privalo
me remti. Nebuvo.

Dabar caro valdžia griuvo. 
Lietuvą valdo savieji žmonės — 
lietuviai. Bet ar dabar Lietuvos 
darbininkams geriau? Ar jie ne
persekiojami? ar negrudžiajni 
į kalėjimus? kad tai taip bu
tų! Kad tai mes galėtume pasi
džiaugti sava lietuvių valdžia... 
Bet — Lietuvą dabar valdo to
kio jau plauko žmonės, kaip 
buvusieji caro laikų činovnin- 
kai. Jie atkakliausiai persekio
ja visus tuos darbininkus, kur 
drįsta reikalauti didesnio kąs
nio duonos ir laisvės. Jie grud- 
žia į kalėjimus pasižymėjusius 
Lietuvos darbininkų vadus, jie 
persekioja darbininkišką spau
dą, jie daro visa, kad įtikus ne 
Lietuvos liaudžiai, o tos liaudies 
naudotojams — dvarininkams 
ir miestų pramonininkams. Tai 
jų pasidarbavimu tapo pasmau 
gtas Lietuvos Socialdemokratų 
partijos organas Socialdemo
kratas!

Ar toki}) valdžią gali remti su 
sipra tusioj i Amerikos lietuvių 
darbininkai? Suprantama, kad 
ne. Dabartine Lietuvos valdžia 
atlieka lygiai tbkį pat darbą, 
kaip ta, kuri susmuko po did
žiosios Rusų revoliucijos smū
gių. Kaip anos valdžios darbi
ninkai negalėjo remti, taip jie 
begali remti ir dabartinių Lie
tuvos valdytojų.

Tie, kur kaltina darbininkus 
dėl nerėmimo “savos vąldžios”, 
tegul kaltina patįs save. Tai ne 
musų kaltė, kad tie ponai, vai
kščiodami žmonių sprandais, 
neturi tų žmonių pasitikėjųno. 
Vergų gadynė nebegrįžš. Tie, 

kur daro mums skriaudą, tegul 
nelaukia, kad mes juos remtu
me. — XXIX.

JIE MUS SMAUGS, O MES 
— DĖKOSIME?

Tautininkai iš Tėvynės ir Lie
tuvos labai rūstauja, kad Lietu
vių Socialistų Sąjuniga hultarė 
neremti Lietuvos valdžios pas
kolą. Tų dviejų laikraščių ve
dėjai stipriais žodžiais palydė
jo LSS. Pild. Komiteto nutari
mą ir pareiškė, kad socialistai 
esą — išgamos.

Ddloi to ginčyties neišpuola. 
Kas nori i]Misikolioti, to neįti
kinsi. Mums svarbu ne tas, 
kaip į mus žiuri Amerikos lie

tuvių atžagareiviai, o tas, ar 
mes elgėmės teisingai?

Panagrinėsime.
LSS. atsisakė remti paskolą 

todėl, kad, jos manymu, toks 
rėmimas reikštų užgyrimą da
bartinių tos valdžios anti-demo- 
kratinių žygių ir kartu reikštų, 
kad užgirdama paskolą LSS. pa 
siima dalį atsakomybės už tos 
paskolos sunaudojimą.

Gerai.
Dabartinė Lietuvos valdžia -r- 

tai niekam nebepaslaptis — ar
šiausiai persekioja visus tuos, 
kurie nors kiek atviriau drįsta 
pasireikšti prieš jos anti de
mokratinius žygius. Užtenka, 
kad kokia nors davatka arba ir 
pats klebonas žmogų apšaukia 
bedieviu-bolšcviku — ir prie jo 
prisistato “tėvynės sargas” žan 
deras ar kareivis. Užtenka to, 
kad kokiam nors komendantui 
nepatinka socialdemokratų par
tija, ir jis uždraudžia jos susi
rinkimus ir persekioja tos par
tijos darbuotojus. Užtenka to, 
kad laikraštis pakritikuoja vie
ną kitą valdžios žygį, ir jis turi 
pranešti savo skaitytojams. 
“Draugai, pritrukome kantry
bės..Laikraštis nebeišeina. 
Taip buvo su Rytojum, taip bu
vo su Kauno Socialdeųiokratu.

Taigi musų idėjos draugus 
Lietuvos valdžia persekioja. Ji 
varžo jų partijos veikimą, ji 
smaugia musų draugų spaudą.

Bet to neveizint ponai iš Tė
vynės ir clncagiškės Lietuvos 
norėtų, kad mes remtume tuos, 
kurie persekioja musų draugus 
ir mus pačius persekiotų, jeigu 
būtume Lietuvoje. Puiki tų po
nų logika, ar ne? Norėdami 
jiems atsimokėti tuo patim, mes 
turėtume jų atklausti: Kartą 
Lietuvoj buvo įsisteigusi tokia 
valdžia, kuri tautininkams ne
patiko. Ten buvo Kapsukas su 
savo štabu. Ar tautininkai jį 
rėmė?

Bus gant(7
Dabar, kaip bus suvartota 

reikalaujamoji paskola? Žino
dami, kokie žmonės tos pasko
los reikalauja, galime lodei nu
simanyti ir tai kaip ji bus su
vartota. Ji bus/suvartota ne Lie
tuvos darbo žmonių—liaudies 
naudoti, bet tų elementų, ku
riems tarnauja pati Lietuvos 
valdžia. Neprošali čia prisimin
ti ir tuos pinigus, kuriuos čia 
(Amerikoj) surinko musų tau
tininkai ir klerikalai. Kas jais 
naudojosi? Atžagareiviai Vol
demarai, Yčai, Dobužiai ir kiti. 
O tie žmonės, kurie dabar taip 
stipriai kaltina socialistus, pa
tįs rinko tas aukasdr patįs sa
kydavo, kad jos busią sunaudo
tos tik šelpimui badaujančių 
Lietuvos žmonių. Ir tie patįs 
žmonės dabar reikalauja, kad 
mes remtimie tokius pat jų sėb
rus.

Ne, nė Amerikos nė Lietuvos 
atžagareiviais mes nepasitikime 
ir jų sumanymų neremsime. 
Tie, kur mus smaugia — jiems 
mes turėtume dėkoti?

Tegul jie nelaukia.
— Socialistas.

Kazimieras Gugis 
advokatas

Vtda vijokliu rtikaltuJaip krlminatiikuote 
taip ir civiliikuosj Mišmuose. Daro 

visokias dokumtnius Ir popieras;

Namų Ofisas: 
>125 S. NalttMl SL 

Ant trečių lubų 
Tai. Drorer 1310

Miesto Ofisas!
127 N. iMrborn tt. 

1111-19 NnityBM t.
Tsl. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 
. 25 E. Washington St.

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

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencinis telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, III. 
.......................... *

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

t
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KO NUTILAI GAMTA MIELA?

Ko nutilai gamta miela? - 
Ko nelinksmini žmonių? 
Kam užklojai šildą žemę 
Skraiste šaltųjų sniegų? 
Kur padėjai gamta miela, 
Jausmus vasaros šiltos? 
Kam nutyldei garsus gyvių, 
Laukuos, miškuos ir namuos?

Tyli mėlius vandenėlis, 
Dengdanis save ledynais. 
Tyli jisai it nebilys! 
Slepias girių kranteliais. 
Tyli laukuose gojidiai, ’ 
Jieans nečiulba paukšteliai, 
Tyli apie juos krūmeliai 
Ir neošia medeliai...
Gludi slėniai ir kalneliai, 
Kad nepuošia žolynai, ; 
Nesigirdi žmonių balsai, > 
Vien tik vėjų švilpimai.
Liūdi namuose sesutė, 
Nedainuoja Ji nūnai! 
Tyli liginai kankinė... 
Be linksmumo amžipai. * 
Prabilokie gamta miela, 
Savo malonia šypsą; 
Apsupdama margą svietą. 
Vėlei budrumo jiega ' 
Ir neleisk sunkiai liūdėti 
pelnės gyviams tavyje. , u 
Lengvink darbo žmonių būvį, 
Linksmink vis tai savyje...

— J. Aceris.

* \ šileikių Mikas. 7

GEGUŽĖS RYTAS.

Kai išaušta ankstus 
dangaus skliautas platus, 
kai niša ribuliuoja 
rytais
Deimantiniais lašais, 
žemę rūbais palša iš 
apšarmoja tarytum 
burtais.,. •
Tai nukaitus diena, 
kai rožėviena,...........  ..........h -• . .................-

malonia šypsą sau 
kvėpuoja!

f

Ir subarus audras, 
ir apmaldžius juras, 
po lapą vis varto, 
dėlioja.
Ir' ji skaito riiivlai, 
nors be žodžių slaptai, 
ir pasakų knygon vėl 
rašo:
Kiek sudyla skausmų, 
kiek pražūva jausmų; 
kas laisvės, lygybės sau 
prašo.. .i

PER ERŠKĖČIUS — PER KANČIAS.

Kada liaudis skriaudžiamoji, 
Dirbus sunkiai per dienas, 
Nepageriu savo būvio,

, Vos tik maitin savo jiegas...
Tada liaudis skriaudžiamoji, 
Stengiasi daugiau mąstyt;
O atradus vargų ydas
Ima graudingai sakyt:
“Kūne, darbais nuvargintas!
Stiprink jiegas siffyje,
Ir svajonės beviltingos
Nebežaiskit sieloje...
Tik jus inintįs tyro proto,
Skinkit svajones tuščias...
Te nušvystų laisvas kelias, ’ 
Per erškėčius — per kančias.

— J. Aceris.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujauaioa 
mados ii patrina Ir deaaini 

. kirpti ir siūti vyriškus aprėdė* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, et- 

e- kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING
SCHOOL

m* 3103 So. Haleted St., Chieage.

J---------- ------------------ -------------------------------------------------------------/ r

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

NAUJIENOS, Chlc&gĄ, III

Gyvenimo tikslas ir 
būdas jo atsiekimui

(Tąsa)

[Budas kraujo cirkuliacijos 
yra žinomas. Red.] Jeigu žmo
gus nejausdamas galėtų protau
ti, tai kokiu budu mes galime ži
noti įspūdžius musų nervuose? 
Dažnai žmonių įjali patėmyti ar 
linksmų ar nelinksmų, bet jog 
tas yra jausmas. Kuomet žino-
gus jaučidsi nedaug gal ant iŠ; 
žiūros ir negalėsi patėmyti, bet 
tas dar nereiškia, kad jie nejau
čia Žmogus turėdamas rankoj 
šiltą geležį jaučia bet kitas to 
patėmyti negali.

Psikologai pripažįsta, kad ma
tymas ir girdėjimas yra pajau
timai, bet žmogus aklds negali 
įsivaizdini V tų dalykų, kurie tik 
gali būti matomi. Tas reiškia,
jeigu žmogus neturėtų pajduti- 
mų, jis negalėtų įsivaizdinti, be 
įsivaizdinimo nei protauti. Žino
ma, papročiai daug prisideda 
prie protavimo, bet papročiai y- 
raišvystomi jausmų.

Sutinkant, kad žmogus visuo
met daro tą, kas priverktų jį ge 
rai jausti, tas reiškia, kad kiek
vienai žmogus yra saumylis. Do
ras žmogus nevisuomet dėl sa
vo labo dirba, bet dažnai save 
nusiskriaudžia darydamas ki
tiems gerą. Bet kodėl jis daro ki
tiems gerą? Dėlto, kad jis taip 
nori daryli. Bet kuomet darai 
tą, ką nori, tai ir save patenkini 

jautiesi gerai. Jog žmogus 
valgo ne delko, kito, bet kad 
nori, kad iš to jaučiasi gerai. 
Žmogus geria vaistus neturėda
mas skonio, bet norėdamas būti 
sveiku ir išvengti kančių. Kiek
vienas žmogus, nežiūrint ką jis 
daro, jis tą viską daro savo norą 
pildydamas kitaip sakant, daro 
tą, kad jausmus patenkinus. Tas 
reiškia saumylistę. Jeigu mo
tina negelbsti savo vaiko, kuo- 
net jis kenčia, tuomet ji pati 
aip jaustųsi. / Žmogus daro ge

rą visuomenei dėlto, kad jis yra 
jautrus, nes kuomet kiti kenčia 
is irgi kenčia, arba norėdamas 

garbės įgyti. Žmogus myli Die
vą užtai, kad jis mano, jogei 
>ievas duoda dangų, gerą vietą 

gyvenimui. Kuomet žmogus įsi
vaizdina Dievą tuomet jis įsivai
zdina ir dahgų, kuriame gyvens. 
Tuo jau sukelia malonius jaus
mus. Tai yra, žma^us L>ievq 

nyli vien dėl savo gerovėj Bet 
Dievą mylinčiu jeigu ir y£a, tai 
abai mažai, ir vien dėl virš mi- 
ičtų priežasčių. Žmonėą Dievo 
rijo, kad jų nekankintų — užtai 
jį godoja. Žmogus visuomet žen
gia prie to, kad tupėti kuodi- 
džiausią laipsnį užganėdinančių 
jausmų, vien dėl savo labo — 
saumylystė. K

Saumylyatę ghlima padalyti į 
dvi skirtingas rūšis. Viena jų 
yra naudinga tik dėl paties vei
kėjo, o kita saumylystė* ir dėl 
eitų žmonių. Dantistas pradras- 
<ęs pacientui sveiką dantį ir pa
skui užleidęs cementu nieko ge
ro nesuteiks žmogui, bet jeigu 
jis norėdamas įgyti malonumą 
ar garbę, pagerino žmogaus dan
tų higieną ar tekniką, tuomet jo 
saumylystė bus ir kitiems nau
dinga.

Mes atvažiavome į mokyklą, 
<ad pagerinus savo būvį, iš ko
do nors atžvilgio — reiškia, ei
name prie tikslo —■ bet klausi
mas yra, ar mes mokame išnau
doti progą? Nekurie mano, kad 
prisirinkę kreditų pilnas kiše
nes, gavę diplomą tai jau bus 
mandfųs — galės daug gero at
siekti. Žinojimas bent kokių da
lykų nėra perdaug naudingas. 
Pavyzdžiui mokinanties istori
ją, žinojimas bite kokių 1110- 
nąrkų biografijas ir jų chrono
logiją, koki mums iš to nauda? 
Mes nemanome turėti monarkus 
ir jeigu turėtume, jie mus nesi
klaustų, kaip rėdyti valstiją.. 
Mums reikia iŠ praeities faktų, 
kurie yra mums naudingi, ir iš 
kurių mes galėtume ateityje 
pasinaudoti, o antra, neužtenka 
žmogui žinoti daug gerų pavyz
džių. Taipgi mes negalime pil
nai pavartoti ir gerų pavyzdžių 
iš praeities,! nes aplinkybės vi
sad mainosi^ todėl ir viskas turi

Priversti pmh
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IMUIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIi Kravets Bros. Staką lllllimilllllllllllllllllllllllllllllll.
3103 South Hafyted Street, (Pirmos duris J pietus nuo 31 gatvės).

$30,000.00 vertės stakas labai geros rųšies drabužių, aprėdalų, skrybėlių, kelnių, moteriškų drapanų, 
sijonų, veisčių ir t. p. «

Išpardavimas prasidės ryto
* ________ ' ■__ _ / t

Vasario 7 d. 9-se iš ryto
PRIEŽASTIS §IO DIDELIO IŠPARDAVIMO

Delei nesusitaikymo ir pairimo partnerystės Kravets Brolių, didžiausios vyrų ir moteriškų aprėdalų prie 
Halsted St., visas esamasis stakas tur būti išparduotas galimai mažiausiomis kainomis, kad esamasis sta
kas pavertus į pinigus išmokėjimui skolininkams skolų ir pamokėjus R. Kravet, kuris

Pasitraukia)| išf Į [biznio '
Nepraleiski šios progos nepasinaudojęs iš šio nepaprasto išpardavimo, jeigu geidi susitaupinti pinigų. 

Visas stakas yra naujas, svarus, plačiai salije žinomų išdirbyščių, ačiū kurioips ši sąkrova labai paskilbo 
šioj apielinkėje, turės būti 'ištuštintas bėgyje sekamų 18 dienų pradedant Subatą Vasario 7 d. 9-se iš ryto 
Paminėkite, jog čia išparduodama ne-T 
ir patikėtinų išdirbyščių taip, kaip ši sąkrova buvo biznije suvirš metus.

Ateikite — Nepraleiski Progos — Išpardavimas Prasideda Ryto Vasario 7 dieną 9-se iš ryto.
------------------------- • ■ ------------------------------------ ■------------------------------------ ---------------------------------------------------------—...................—---------------------- ---------- ---------------- --- —.............................( ■ ■

begyje sekamų 18 dienų pradedant bubatų vasario 7 d. 9-se is ryto, 
šmotai atliekių arba galų, arba atmatų, įet švarus, naujas, brangus

Apsiaustai ir Burnosai
$30.00 apsiaustai ir Burnosai už..................... $14.95
$40.00 Apsiaustai ir Burnosai už........... f....... $19.95
$50.00 Apsiaustai ir Burnosai už..... ............... $24.85

KELNĖS:
$3.00 kelnės už $1.95; $4.00 kelnės už $2.45;
$5.00 kelnės už $2.95; $6.00 kelnės už $3.95;

$7.00 kelnės už $4.95.

VYRŲ SKRYBĖLĖS:
$3.00 skrybėlės už $1.98; $4.00 skrybėlės už $2.45

\-$5.00 skrybėlės už $2.95.

VYRŲ APRĖDALAI: 
25c Bovelninės pirštinės* už .............

35c Kaklaraiščiai už .........................

būti pritaikyta prie naujų aplin
kybių. Kada buvo gerai, ar ne
labai blogai, duoti savininkams 
laisvę uždėti prekes ant savų iš- 
dirbysčių, bet šiuo laiku duoti 
jiems tą liuosybę butų didelė 
kluicla, Ties jie -visi yra susi-vieiii- 
ję ir lokiu budu gali žmones per 
daug išnaudoti. Istorija yra pa
dalyta į periodus pagal tų laikų 
gyvenančių monarkų, rodos, kad 
civilizacijos plėtojimos ar atbu
lai, priklausė nuo monarko. Mo
kytojai patįs nedaugiausiai gali 
protauti, o kad kiek ir supranta 
dalyką, jie apie tai tyli, bet 
daugiausiai stengiasi žmones pro 
tiška i pavergti negu juos išlavin-
ti. Mokytojas nori jam nustaty
ti politiškas pažvalgas, įkvėpti 
patriotizmą... Kuomet mokinys 
bando klasėje išreikšti savo nuo
monę priešingai, mokytojas-gi, 
bijodamas, kad toks mokinio pa- 
žvalgumas nepadarytų įtekmės 
ant kitų mokinių, ar bijodamas, 
kad jo paties nesukritikuotų, jis 
stengiasi mokinį sukritikuoti 
nors ir su sufabrikuotais faktais 
kad daugiaus mokinys nedrįstų 
pasirodyti su panašiomis minti
mis, arba su visu neduoda mo
kiniui išsireikšti.

Mokytojaus priedermė yra 
užinteresuoti mokinį svarbes
niais dalykais ir duoti jam lais
vę išreikšti savo nuomonę. Mo
kinys, mylėdamas kokį nors da
lyką norės išreikšti savo nuomo
nę ir apgalvoti, kad gerai atli
kus. O kitą syk, kad ir yra pro
gos, mokiniui patįs nesistengia 
prie progos. Nekurie turi per
daug klasių, neturi laiko apsvar
styti painesnių dalykų, ir sten
giasi atminti tuos dalykus, ku
rie yra neverti apsvarstymo; ki
ti nėt ir į gerus dalykus žiūrė
dami nemato jų naudos ar ver
tės.

Tas, kuris į dalyką nesigilina, 
mažai tegali pažinti kokia nors 
mokslo šaką ar profesiją, nei tu
ri gerai išlavintą protą. Toks 
žmogus negali mylėti savo pro
fesijos, nei protiškai veikti — 
jis lieka be kiltesnio siekio gy

25c Pančekos už...„..............................................  nc
$3.50 Arrow Marškiniai už ...........   $1.69

, 50c Moteriškų Pančekos .............   19c
25c Arrow Apikaklės ...... .............’............  9c
75c Vilny Pančekos ................  32c
$1.00 Vyriškų apatinių už ............................... 49c
$2.00 Viršutinių Marškinių už............................. 98c
$10.00 Lieaus burnosų už.... ................................ $5.85
$1.50 Kepurės už................................... 69c

MOTERIŲ APRĖDALAI PUSDYKIAI:
$27.00 Moteriškų Šilko Drapanos už........... $13.95
$7.50 Moteriškos Georgette Waists už............$3.38
$25 Naujos mados drapanos visokių spalvų už $12.88 
$3.50 Moterių naujos Pavasario veistės už....... $1.69
$10 Naujos mados storos gelumbės sijonai už $6.88

Tukstančiai kitų dalykų, kurių negalima išmi
nėti parsiduoda pusdykiai. Ateiki.

* Y

Extra specialiai 100 vyriškų aprėdų su dvejoms 
kelnėms vertės $60.00 parsiduoda sykiu už $31.B5.

Savininkei Automobilių Tėmykit
Su kiekviena Pcnnsylvanin Vacuum eup tire, kurių jus pirksite šį 

mėnesį iŠ musy gausite tonų išlaikomos naujai gvarantuotų oro dūdų 
(tuBe) ilovanni.

Kainos su dūda dovanai:

30x3%
32x3^
31x4 ..

Gvarantuojamas 6000 mylių. Pirki tučtuojau ir sutaupiusi pini
gų, nes lires pakils kainose greitu laiku.

SOUTHWEST TIRE CO., INC.
2038-40 West 35th St., 3475-77 Archer Avė.

• Phone McKinley 149—373
Vienatinė lietuvių Tire Bendrovė Chicngoje.

... S21.00 32x4

... $24.00

... ^32.00
34x4 ....
35x4^ ..
37x5 ....

venime. Tokiam žmogui tik ru
pi ųiateriališki dalykai arba že
mo budo pasilinksminimai, nes 
jeigu žmogaus protas yra neuž
imtas gerai kokiu svarbiu dar
ini, tuomet žmogaus protas yra 
atviras priprasti prie ko kito. 
Žmonės, nemokanti protauti; 
netinka nei materiališkiems sic 
kiams — negali sau pienų išsi- 
difrMį^ jis tik tinka kitienV pa- 

tarna^i. Profesionalai, ne
pažindami gerai savo profesijos, 
negali nei materiališko pasise
kimo turėti gyvenime, tuomet 
griebiasi žemiau profesionališ
ko budo, kad pasilaikyti profe
sijoj, nes paprastus darbus dirb
ti yra. bloga ir dar gėda, kaipo 
mokytam žmogui.

Taip neprotaujanti žmonės 
lengvai lieka aukomis politikie
rių, gešeftininkų, kurie yra pri
sidengę tikėjimu, patriotizmu, 
geradaryste ir tam panašiai.

Dauguma žmonių priima ar
ba atmetą svarbius klausimus 
gyvenime be gero apsvarstymo. 
Pavyzdžiui: Jonas katalikas, o 
Juozas, jo kaimynas, prolesto- 
nas, abudu sykiu gyvena, tan
kiai sueina* pasikalbėti, bet kiek
vienas jų tiki į skirtingus tikė
jimus, į kuriuos jų tėvai tikėjo. 
Daleiškime, Jono tėvai, kurie 
yra katalikai, butų .išmokinę Jo
ną protestonų dvasioje; o Juozo 
levai, kurie yra protestonai, bu

tų pastarąjį išmokinę katalikų 
dvasioje. Kitaip sakant, kokią 
naštą žmogui uždėjo, tokią jis 
ir neša, nežiūrint, ar ji jam yra 
naudinga ar ne.* Jis tos naštos 
nepažiūri. Jis tiki, nes jo tėvai 
taip tikėjo, kunigas sakė, ir bib
lija apraše, bet jis niekados ne
paklausia pats savęs, iš kur jo 
tėvai ir kunigas žino, kad bibli
ja yra teisinga? Arba kitas lai
svamanis didžiuojasi sakyda
mas, kad jis yra nefanalikas ir 
apsišvietęs, bet daugelis laisva- 
manybę tiek tesupranta, kiek 
tikintis religiją. Žmogus netiki 
į Dievą, bet tiki į dvasias ir lai
mes. Jeigu esi žmogus ir nęturi 
laimes, nieko nepadarysi,

Kitas žmogus priklausydamas 
prie kokios nors politiškos par
tijos, kuri yra pritaikinta prie 
šių dienų aplinkybių ir žmogaus 
reikalų, ir jeigu tas žmogus tu
ri mažai supratimo apie ją, jis, 
su savo netaktiškumu, pridaro 

□ai partijai daugiaus blėdies, ne
gu naudos. Jeigu, kuomet va
dai susirieja dėl ypa t iškurną ar
ba dėl kokių nors kilų priežas
čių, ir galų gale nukrypsta iš sa
vo vėžų, tuomet tūkstančiai nc- 
portaujančią politikų lieka suve
džiotais,

Taipogi mes mėgstame pajuo
kti kitus, bet nesiklausiame pa-

Reumatizmas
x Naminį vaistą paduoda tas 

kuris turėjo jį.
Pavasarį, 1893 m. mane suė- 

nič Raumenų Reumatizmas ir 
Uždegimas. Kaip aš kentėjau 
per tris suvirš metų, tai tik tie 
gali numanyti; kurie jį turčjo. 
Mėginau vienų vaistų po kito, 
vienų gydytojų po kito, bet ap
turėtas palengvinimas buvo tik 
tuo tarpu. Galiaus aš suradau 
vaistą, kuris išgydė mane pil
nai ir toji liga nesugrįžo dau
giau. Aš daviau tą vaistų dau
gybei žmonių, kurie baisiai sir
go ir net buvo reumatizmo pa
guldyti į lovą ir kiekvieną kar
tų jis išgydė.

AŠ mačiau, kad kiekvienas 
seragantis kokia nebūk reuma
tizmo forma išmėgintų šitų ste
bėtiną gydomųjų jiegų, Nesiųsk 
nei cento; prisiy.sk tik savo pa
vardę ir adresą, o aš pasiųsiu 
vaistą išmėginimui dykai. Kuo
met jj suvartosi ir matysi, kad 
tai ilgai jieškotas vaistas reu
matizmui išgydyti, tąsyk pri- 
siųsk jo kainą, vieną dolerj; 
bet suprask, kad aš nenoriu ta
vo pinigų, jei pats nenorėsi 
juos prisiųsti. Ar tas nėrrf tei
singa? Kam kentėti ilgiau, kuo
met tikkrai geras vaistas siū
loma dykai? Ncalidėliok, Ra
šyk šiandien.

Mark H. Jackson No. 648 F. 
Gurney Bldg;, Syracusc, N. Y.

P-as Jackson atsako. Užreiš- 
kinias augščiau teisingas.

(l’ą«a ant 6-to pulsp^

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

16S7 W-51 St. kampJHarahfield »▼
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

prisiy.sk


NAUJIENOS,

(JlTsa nuo 5-to pusi.)

NE SERGANČIUS

Bet sunkiai paliepiančius kasdienis darbas atlikti.

Nesveikas Tonsilis esti priežastis daugelio nega
lių, iš kurių jus gydęsis mętų-metus be jokio palengvi- 

i nimo ir praleidę nemana pinigo. Aš turiu ypatingą 
būdą prašalinimui tohsilio be chloroformo. Trumpu 
laiku; visas darbas padaroma mano moksliniai įreng
tame ofise; nėra ligonbučių išlaidų. Aš visada vartoju 
naujausius gydymo metodus.

Tamstos nuosprendis pasirinkime gydytojaus gal 
reikšti jums sveikatą ir laimę ateitije. Velyk apsisau
goti, negu paskiau kankinties.

Mano Jfisas esti nepaprastai brangiai ir moksli
niai įtaisytas. Aš taip-gi vartoju naujausius labaro- 
toriškus metodus nustatymui sunkiausių ligų. Nėra 
pas manęs spėjimo darbo.

Kreivos akįs atitaisoma Dr. Carterio Paskilbusiu 
Metodu. Be skausmo; be chloroformo jūsų kreivos 
akįs atitaisoma tą pačią dieną, kaip ateina.

Tūkstančiai žmonių pagydoma. Visokios akių li
gos išgydoma.

Jo svajonė tikrai išsipildė.
Henry Dietz, gyventojas Chicagos, kentė per <25 

metus delei kreivumo savo akių. Jis buvo inteligentiš
kas ir gerai išauklėtas, bet kadangi buvo kreivakis, jis 
niekaip negalėjo pakilti. Jeigu jis butų kentėjęs ir 

. toliau, jis butų* nupuolęs visai.
Jo svajonė buvo turėti tiesias akis. Aš padariau, 

! jog jo svajonė išsipildė. Kada ši nelemta stoka jo iš
vaizdoje tapo prašalinta, tuoj jis pradėjo kilti gyveni
mo laiptais. Jis tapo nevien laimingas vyras, bet ir 
pasekmingas. Del geros išvaizdos jo padėtis pasige- 

' rino. Jis tai tik vienas iš šimtų, kurių akių žvairumą 
| esu pagydęs ir likimą pagerinęs. Ar tamista ar kuris 
jūsų draugų reikalaujate mimo patyrimo pagelbos de- 
lei akių žvairumo? Aš. galiu ir padarau tai viename 
•atsįlan-kJme be skausmo, be chloroformo- ar- ligonbu* 
čio? tiesiog savo ofise. Kreipkis asmeniui ar rašyk. 
Aš suteiksiu jums laišką į poną Rietz, jo antrašas yra 
5243 So. Maplewood Avė, Chicatfo, III.

Stoka pinigo tenebūna kliūtim.
Lengvins išlygos ir parankumas suteikiama kožnam.

Ausų — Nosies — Gerklės ligos išgydoma.

Priskiriama akiniai, jeigu jums^eikalingi^kiniai; 
pasiteirauk akulisto; mano kainos'esti labai žemos; 
mes turime nuosavią stiklams pritekinti dirbyklą ir 
todėl mes galime jums pritaisyti stiklus labai pigiai.

Aš turiu apėmęs visą antrąjį augštą; susidedafitį 
iš 10 kambarių: Operacijų, Taisymo Sąnarių, Bandy
mų ir Poilsio. — Daroma X Spindulių bandymai.

F. 0. CARTER, M. D.
120 S. State Street 

/ 

CHICAGO, ILL.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Generalis štabas
Literatūros Dalis

" Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI,
* Boston, Mass.

Siuomi įgaliojanie “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumerata “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

? LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

tįs savęs, kokią tiesą mes turi
me tą daryti. Už žmogaus kūno 
subudavojimą mes jo nekalt ma
ine. Jeigu jis tokį kūno subuda
vojimą apsigimę, arba aplinky
bės jį taip išvystė, jis yra nekal
tus; bet kodėl jis yru kaltas, jei
gu jis yra mums nepageidauja
mo budo? Žmogus veikia pa
gal savo norą. Jeigu mes nori
me žmogų sulaikyti nuo nepa
geidaujamo elgimosi, mes turi
me jam įkvėpti kitą galingesnį 
norą ar jausmą negu jo. Ar ga
li žmogus nustoti jausmų? Jei
gu žmogus butų valdytoju jaus
mų, tas reikštų, kad žmogus y- 
ra atskiras nuo jausmų; bet jei
gu žmogui butų prašalinti jo 
jausmai, tuosyk jis butų lavo
nas ne žmogus. Žmogaus kū
no subudavojimas priguli nuo 
prigimimo ir aplinkybių, taip ir 
jo būdas. Kitaip sakant, koks 
žmogaus kūnas, toks jo ir bū
das. Kaip žmogus negali būti 
kaltinamas už kimo subudavo
jimą, taip jis negali būti kalti
namas už būdą, arba, kitaip sa
kant už jo pasielgimus.

žodžiu sakant, reikia vengŲ 
įvairių klaidų, ir sunaudoti geras 
progas, kad atsiekus geresnį gy
venimą. Del pažinimo, kas yra 
geras ir kas blogas — jeigu kam 
nors yra galima tikėti — mes tik 
galime tikėti protui, todėl yra 
svarini turėti išlavintą protąt
</miip kūnas išvystomas per 

dirbimą, taip protas yra išvysto
mas per protavimą, todėl prota
vimas yra svarbus dalykas. Bet 
žmogus gali pasakyti: “Protau
čiau, kad norėčiau, bet nenoriu.” 
Keikia stengtis įsivaizdinti ge
ras pasekmes iš protavimo a (sie
kimui gerų rezultatų gyvenime. 
Taipgi žmogus turi turėti norą 
išreikšti savo įspūdžius kitiems 
žodžiu ar raštu. TodeK reikia 
stengties gauti įspūdžius. Tą 
galima atsiekti dalyvaujant su 
žmonėmis, ypač priešingų nuo
monių, arba skaityti knygas ir 
išsireikšti tuo į interesuojančius, 
ir kritikuoti žmones. Tuomet 
žmogus turi norą įsigilinti į da
lyką, kuomet jis bando atlikti 
savo darbą gerai, ir tokiu bildu 
jis lavina sąyo protą.

Išlavinę m’otą, mes galėsi
me geriau pažinti aplinkybes ir 
geriau mokėsime pritaikinti prie 
savęs aplinkybes, ir prie aplftv* 
kybių prisitaikyti. Tokiuo bildu 
mes galėsime atsiekti kuodau- 
giaušįai laimės gyvenime; tai 
yra, arčiausiai prieiti prie gyve
nimo tikslo.

— P. Vaitekūnas.

“Velykaičiai”.
■ /

Didelis vidur-vakarinių val
stijų miestas. Durnai, dulkės ir 
kiloki nešvarumai rubežiuoja jo 
padanges,—baisus reginys.

Papliauška buvo jaunas mo
kinys, kuris lankė mokyklą ki
tam mieste, bet tuo tarpu, dėl 
finansiškų nedateklių, buvo ap
leidęs mokyklą ii’ atvažiavęs į 
didmiestį užsidarbiauti kadir 
vėl grįžus mokyklon. Jis ‘tik- 
ką buvo gavęs darbą vienoj a- 
genturoj ir vieną dieną jam pasi
taikė eiti su nekurtais reikalais 
į vieną dalį miesto daugiausiai 
apgyventą lietuviais, ir kaip pa
prastai nieko įdomaus nesitikė
jo sutikti, bet kas tau.

Atvykus jam į paskirtą vietą, 
visųpirmiausia jis patėmijo ne
paprastą nešvarumą gatvėse ir 
pagailetinas gyvenimo aplinky
bes. Gatve buvo pilna žemių, 
skudurų, blokų, bulvių skutenų, 
kaulų ir daug kitokių išmatų, ir 
maži-nuplyšę gyventojų vaiku
čiai bovijosi.

Papliauška buvo beeinąs į 
vieną s tūbą už kurios durų gir
dėjosi nepaprasti žmonių balsai 

šauksmas, dainavimas net ir 
žviegimas. Jis laba Stebėjosi ir 
atydžiai klausė, bet negalėjo su
prasti ką tat liarmas reiškia. Jis 
pabarškino pdųris, ilgą laiką pa 
laukė, bet nieks nepasirodė. Vėl 
sudavė į duris, bet ir šį sykį 
nieks nepasiroodė. Tretį syk su
davė į duris, šį kartą pasirodo 
stora mamutė. Joso plaukai bu
vo išsidraikę į visas puses, vei
das išmėtytas visokioms spalr

Chicago.F  Pėtnyčia, Vasario 6 d., 1920
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voins, ir kaip matyt buvo gerai 
prisitraukus. Ji įsibruko tarpdu 
ryje, stebeilijus savo didelėmis 
akimis ir prabilo:

“O kurių velnių tu čia nori, 
žemuti?”

Papliauška nusistebėjo ir pa
raudo, ir valandą laiko negalė
jo išsitarti, bet šiaip taip atsipei
kėjęs, jis paklausia mamutės:

“Ar čia gyvena toki ir toki y- 
pala?” ;

“Taip. O kun nori?” sako ji.
“Aš noriu ją matyti.”
Įeina Papliauška į vidų; virtu 

vė, matosi keletas vyriškių 
ir moteriškių. Šluboje baisi be
tvarkė: Stalas apstatytas bute
liais ir buteliukais alaus ir !‘dži- 
nės”. Prie stalo sėdi keletas 
vyriškių. Prie pečiaus sėdi dvi 
merga iti ir kaip matyti dar la
bai jaunos, ir kiekviena turi ran 
koj po pagaikštį. Papliauškai į- 
ėjus jos akyvai pradėjo į jį žiū
rėti, ir kiek buvo galima*spręs
ti iš jų kreipimosi ir nerimtumo 
jos norėjo ką uos daryti. Pa
pliauškai, bet nesidrąsino. Už du 
rų, per kurias Papliauška tik- 
ką įėjo pasigirdo didelis alasas. 
Sudaužė smarkiai į duris ir įsi
griauna trįs mamutės, kurios 
taipgi atsineša po pagaikštį Pa
pliauška pasitraukia į kampą ir 
lankia ko tai. Viešnios nieko ne
laukdamos pradeda vyriškius 
šveisti pagaikščiais — per ran
kas, per kojas, per akis, tiesiog 
kame tik nepataikytų, ir su kiek 
vienu kirtimu vis šaukia: “Ve- 
likačiu!” “VelykaČiu!” “Velika- 
čiu!” Papliauška dar labiau į 
kampą pasitraukia ir manė, kad 
jo ten nematys, bet kas tau. Vie
na iš viešnių, gerinus sakant, in
kvizitorių, stora it melnyčia ma
mutė, pamačius Papliaušką kam 
pe ir keliais smarkiais žinks- 
niais prieidama artyn, užgieda:

“Žurėk,” sąko, “'tas rupužo- 
kas pasikavojo korneryj. Gausi 
ir tu”.

Ji prieina prie Papliauškos ir 
nėmielaširdingai pradeda jį lup
ti su' lazda. Papliauška norėjo 
pasiaiškinti, kad jis yra svetys, 
bet tas negelhęijo, mamutė nepa
liaudama duoda jau ir šaukia: 
“Dauk velikačiu! dauk velika- 
čių!”

Galu gale inkvizicija pasibai
gė, bet toj pačioj scenoj jxrasi<l’e- 
da* kitas cirkas: tur būt “velika- 
čius” atmoka.

Prie stalo sėdi susilenkęs ir 
išbliškęs apijaunis vyrukas, tur 
būt vienas iš “burdingierių.” 
Prieina prie jo viena iš viešnių 
—raudona išpusta kaip kubilas, 
ir matyt pilna “benediktinėj* 
prisitraukus — atsisėda “bur
dingieriui ant kelių ir sako:

“U kun tu Juzali sėdi, kaip 
Juzusalis?”

Mamutė apkabina “burdin- 
gierį” ir pabučiuoja j kaktą, be: 
ta^ “burdingieriui” nepatinka, 
jis sako:

“Sustok, juk svetimas žmo
gus čia yra! Taip juk yra ne
gražu I”

“O kun aš paisau! Jis turi sa
vu biznį, o mudu savu,” atkirto 
jam mamutė ir vėl cvaktelėjo 
burdingieriui į kaktą.

Kitame kampe kita mamutė 
pasiėmus didelį it grabnyčią 
butelį “džinės“ kitą vyruką vai
šina. Dar tolinus pro kitas duris 
matėsi keliatas moteriškių ir 
vyriškių, ir ten buvo cirkas.

Papliauška vis dar stovėjo 
kampe ir tikėjosi pamatyti rei
kalingą jam ypatą, bet, veltui, 
nes čia visi buvo “bizi,” o jis bu 
vo užmirštas kampe. Jis apsidai
rė aplink, ir matydamas, kad 
niekas atydos į jį neatkreipia, 
pasuko ir nieko nesakęs išėjo.

Eidamas gatve Papliauška ne
rimtai užsimąstė. “Atėjau pa
matyti ypatus, bet nepamačiau. 
Sugrįšiu į raštinę ir pasakysiu, 
kad neatlikau užduoties, velnių 
gausiu. Bet, tuščia jo, — pasa
kysiu ką mačiau“. Prieina Pa
pliauška prie kampo, kur 
randasi mūrinis namas ant ku
rio lango jis patėmijo didėlėmis 
raidėmis parašyta “Raugas.” 
“ ‘Raugas* yra girdėtas žodis, 
bet ką-gi čia raugtų?... žydų 
pasakas ar kopūstus? Ištikiu jų 
čia atsiduoda rtigščiai, tiesiog 
visa aplinkė yra rūgšti. Nestebė
tina jeigu ir gyvi čia gali surug-

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistines spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstįnių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
ki

Be abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes patįs. Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus patįs, skaitytojai, padėkite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik {steigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą. .

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurtas dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. Naujai įsteigtoji Fcderuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B, Ault, laikraščio The Scattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smitb, lai
kraščio The Butte Daily Bullctin redaktorius; J. Dcutelbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio^Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. naAton, Nonpartisan Lcague Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort VVayne,/lnd-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The MilwaUkec Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores- 

! pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor J^cws 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidcl pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 bonų.

Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. Padėkite ją 
įsteigti, pirkdami paskolos bonus.

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų termipui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpildykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujic- 
x noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisą. <

THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Market St.,
WHEELING, W. VA.

The undersigned applies for ...................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of 825.00 each, and ineloses herewith (check) (money order) payablc to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheeling, W. Va., in paymeiU tlierefor.

Name ............................................................................................................................................
Address .......................................................................... .■.................................................
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ti... Rūgštu — oro net negali
ma gauti... Reik eit.”

Papliauška užsiėmė nosį nosi
nuke ir leidosi tolyn iš rūgščios 
atmosferos.

— Atomas.

Bepartiviškus.
Žodis bepartiviškurnąs dabar

tiniu laiku pas mus taip įėjo 
madon, kad net dauguma “mo
ksleivių’’ sakosi, buk jie esą be- 
partiviai t. y., kad jie (mokslei
viai) nepriguli nė prie jokios 
politiškos partijos. Tas tiesa, 
mes turime labai daug žmonių, 
kurie praktišRbi nepriklauso nė 
prie jokios pol. DBrtijos, bet iš 
kito atžvilgio jie turi palinkimą 
prie vienos iš tų politiškų parti
jų, kuri jiems yra artimesnė. 
Jeigu žmogus gyveni ir skaitais 
žmogumi, šiandieniniame mo
mente yra neišvengiamas būdas 
būti bepartiviu.

Aš čia paminėsiu tas gyveni
mo smulkmenas, kurios j>adaro( 
žmogų arba moksleivį būti par- 
tiviu. Abelnai lietuviai mokslei
viai susideda iš darbinnkų Ino- 
mos, išskiriant kelius dabartinių 
biznierių vaikus.

Mes dirbame suskurusioj dir
btuvėj kartu su savo draugais 
darbininkais. Mes nešame tą 
sunkią naštą kartu su savo drau 
gaiš ir organizuojamės kartu į 
tam tikras apsigynimo kuopeles, 
kad tik pagerinus gyvenimo są
lygas. Bet dauguma musų mo-
ksleivių, kurie gauna progą pa
kilti pora laipsnių augščiau už 
paprastą darbininką, tuojau už
miršta savo htonios draugus.
' Gal nckurie painislis, kad 
draugauti su praeities draugais 
bemoksliais, yra nesanmonė, bet 
aš čia nesakau, kad mes priva
lome vaikščioti kartu su jais 
(buvusiais draugais), o tik pri
valome pasilikti jųjų hiomoj iš
tikimais draugais ir padėti jiem 
apsiginti nuo engėjų.
^Vienok musų moksleiviai ir 

dabartiniai profesionalai kaip 
lik atbulai veikia. Užbaigia arba 
kuris ir neužbaigia savo profesi
jas eina į gaują engėjų, kuri yra 
pasivadinusi tautos atbudavoto- 
ja ir apgynėja leidžia įstatymus 
dcl savo tautiečių, bet nepasisa- 
<o, kad jie esą tautos išnaudoto
jai ir engėjai. Kur mes nežvelg
tume, kur mes neitume, visur 
mes atrandame musų inteligen
tiją statančią tautos reikalus au-

DOVANA VISIEMS DYKAI.

Tai kas nors nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, naujo išradimo, 
apie kurį dar nčsi girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžių 
srityje. Apie jo praktingumą kalba žemiaus paduotas aprašymas: 1—Ro
do valandas ir minutas kaip ir paparastas laikrodis. 2—padauytųs iš ge
riausio metalo taip kad gali būti ugnyje ir nesudega ir gali maikyti per 
visą tavo gyvenimą. 3—Augščio 8 colių, pločio 13 colių. 4—Laiką laiko 
geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nesuvėlins nei minutos. 5—Gva- 
rantuotas ant 25nietų. 6—Turi skambutį, kuris taip smarkiai skambina, 
kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį 
nutildytų. 7—Nakties tamsoj ųereikia keltis ir žiebti zapalkos, idant pa
matyti kokia valanda, tik paspausk guzikutį ir visas laikrodis apsišvie- 
čia elektros šviesa. 8—Gali kartu šviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis dėl pašaukimo reikalaujamos ypatos. 
9-^Turi egzaminuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
klės, nosies ir dantų. 10—Turi elektros bateriją labai pasekmingą gy
dymui nerviškų ligų. 11—Turi savyje .nesudegamąją bankinę spintelę 
dviem perskyrimais, vienas pinigams, antras brangakmeniais sudėti. 
Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik ži
nanti paslaptį ypata. Su kožnu laikrodžiu prisiunčiame pilnas informa
cijas, Kombinacijos numeris užsistato. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir 
parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, koki laik
rodį pirktuni, visgi geresnio už šitą negausi, ‘šitoks laikrodis privalo 
rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas, bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Baterija 
tame laikrodyje gali užtekti ant kelių metų, o paskui labai lengvai 
indčti naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia, bet mesgi dėl jų 
daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po $10.95. Laikrodis yra 
tokis, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžinamo pinigus. DYKAI, 
VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kbžnam šitą geležinį gražų laikrodėlį prie
do, kas užsisakys pas mus aprašytą naujo išdirbinio laikrodį. Laikro
dėlis yra labai geras dirbantiein^ žmonėms, nes stiprus jo lukštai ir 
tvirtais viduriais, laiko laiką teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dau
giau, o mes duosime jums DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi 
tuojaus stebuklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau 
ar kam nors dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik $1.00, o mes 
tuoj išsiųsime laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daik
tus. Norėdamas pasinaudoti proga, rašyk tuojaus.

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVENUE, DEPT. 224, CHICAGO, ILL.

gščiau hiomos reikalų, o vien tik 
dėl engimą kitų.

Bet mes esame moksleiviai, 
kiekvienas iš musų mokinosi 
praeities istoriją ir literatūrą, 
kur mes atrandame pasibiaure- 
tinų dalykų iš luominių perse
kiojimų, kur darbo žmogus bu
vo ir šiandien yra vergiamas, o 
mes moksleiviai būdami dalis tų 
darbo žmonių neturime užvidė- 
ti jiems supratimo arba teisių ir 
kitų panašių dalykų, kurių dar
bo žmonės trokšta per ištisus 
šimtmečius.

Nejaugi tie moksleiviai, kurie 
pasiekė apsibriežtąjį mokslo lai
psnį privalo užmiršti savo pra
eitį; arba tie moksleiviai kurie 
eina už dolerį engti savo draugų 
darbininkų, kurie taip pat trokš
ta aipšvietos, supratimo ir abel- 
no žinojimo. Tie moksleiviai ir 
dabartiniai profesionalai, kurie

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligą Specialistas
217 Capitol St. I

Charleston, West Va.

veidmainiaujate prieš savo drau 
gus darbininkus, paliaukite — 
ir stokite j savo draugų cilias.

Rodykite jiems (darbo žmo
nėms) teisybę, draugišką mei
lę ir laisvę kurios darbininkai 
per amžius trokšta.

Gana jums buvusieji mokslei
viai dabarties profesionalai ar
ba juodieji politikieriai, ved- 
inainiauti po laisvės, tautos ir 
nepriklausomybės skrais'tc.

Rodykite darbą, kurį jus ten 
dirbat. Sakykit teisybę, , kuriai 
jus taip tikite. Tuomet visi žmo 
nes užavėti triūsu išvidę. teisy
bę nesektų jūsų.

— J. S. Putinas.
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Didelis protesto susirinkimas.

Pavogė keturis automobilius.

Dr. A. R. Blumenthal
Nesuvaldo piktadarių.

dėl reikėsią juos iškišti čia pat, 
Amerikoje.

Ar taip bus, dar pamatysime.

Chicagoje vakar pavogta ke
turi nauji automobiliai. Viso 
nuo 1 d. sausio pavogta 113 au
tomobilių.

Pabijojo ne bučerio, bet jo pei
lių.

BANDITAI UŽPUOLA LIET 
BUČERN®.

Teisingai pritaikytais akiniais kun> 
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga | krūvą, 
kuomot s vate arba skaitote. Kuo
met jus es ‘ arba trumparegis arba 
toliręgis, p tarkite su manimi pir
miau nefftf eisite kur nors kitur. Ma- 

 

no26 metų patyrimas Šiame užsiė
mime suteįks jums geriausias pasek
mes.

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

JOHN SMETANA
’ AKIŲ SPECtALISTAfl

1801 So. Aahland Ave^ Chicago, I1L 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėra y kitę j mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto Iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomls nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

N AITJIENOS, III
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Krausto kišenius.
Vietos lietuviai, kur eina ma

zgotus į nemokamas maudynes, 
tegul bunie glsargųs. Pastaruo
ju laiku ten dažnai atsitinka 
taip, kad iškraustoma kišenini, 
ir nežinai kas kaltas. Pav., nese
nai d. M. M. vienoj tokioj mau
dynėj neteko šimto dolerių, ki
tas — aštuoniasdešimts. Vienas 
neteko dagi siuto ir čeverykų.

Eidami maudynėn vely pini
gus palikite namuose, 
maudynės ofise.

Kas krausto baksus, nepagau
ta. Baksai Užrakinami, kada 
žmogus eina maudynčn. Sugrį
žus iš jos taipjau randi baksą 
užrūkytą, bet pinigų nebėr... 
Ko klausi? ką kaltinsi? Tai vei
kiausia kokios nors vagilėlių 
šaikos darbas, o rusi... bet už 
raukos nenutvėręs negali saky
ta kad “tu, pons vagie!”

Tatai, bukite atsargus. — K. 
Matelis.

užpultas ir pavojingai pašau
tas. Jį pašovęs tūlas streiklau
žys. Pašautasai ilgą laiką, gu
lėjo ligoninėj, ir dabar dar nė
ra pasveikęs: vaikšto “kriu
kiais.”

Dabar tas mušeika, kur pa
šovęs P. Abazorį, sugalvojęs pa
traukti savo auką tieson, kad 
tuo budu pats galėtų ištrukti 

atsakomybės už savo darbą. P. 
Abazoris todėl norėtų, kad tie, 
kur tą užpuolimą matė ar bent 
žino tuos kur matė, kad jie bu
tų taip geri ir nurodytų jam 
(Abazoriui) jų adresus. Jisai 
butų jiems labai dėkingas, nes 
galėtų atremti savo užpuoliko 
kaltinimus ir patį užpuoliką ra
si patrauktų atsakomybėn. Žmo 
gus yra labai suvargęs, todėl 
tie, kurie žino tą atsitikimą ir 
norėtų padėti nuskaustam savo 
draugui darbininkui, tegul iš
pildo jo reikalavimą.

Penki nepažįstami piktadariai 
seredos vakare užpuolė p. Net- 
tie Žukauskienės bučernę 4516 
So. California gatvėj. Bet pirma 
negu jie iškraustė registerį pik
tadariai surinkę nuo stalo visus 
peilius ir užrakinę “aisbaksin.”

Tai padaryta todėl, kad buče- 
ris F. Jurevičia, neturėtų kitos 
progos pavaišinti juos peiliais. 
Mat kiek laiko atgal du piktada
riai taipjau buvo padalę už
puolimą, bet F. Jurevičia juos 
puikiai pasitikęs ilgu peiliu ir 
sic k negreičiausia turėję bėgti.

Sudoroję peilius piktadariai 
atidarė registerį ir pasiėmę 25 
dolerius pabėgo.

f

NAUJIENŲ APIELINKe
Vietos SLA. 127-ta kuopa taip 

gerai veikia, kad į metus laiko 
ne vienos žinutės neužtiksi ne
tik kituose laikraščiuose, bet ir 
INičianie organe, Tėvynėj. Tai 
rodo, kad nariai daugiau rūpi
nasi savo pypkėmis kaip kad or
ganizacija. Bet to neveizint 
kuopoj randasi ir gana veiklių 
narių. Pav. praeitame kuopos 
susirinkime, vasario 2 d., vienas 
tik organizatorius. Ant. Juščius 
kuopon įrašė uet vienuoliką 
narių.

Kuopa savo susirinkimus lai
ko kiekvieno mėnesio pirmą ne- 
dėldienį Slanford parko svetai
nėj prie 14 ir Union gatvių.

— SLA. Narys. '

i'1
S

-Sekamą ncdeldicnį, kaip 2 
valandą po pietų, didžiuliame 
Colisemne rengiama protesto 
susirinkimas. Tai dėlto, kad 
užprotestavus prieš valstijos pro 
kuroro ir kitų atatinkamų val
dininkų žygius, kitaip ablavas 
“raudonieinsiems” išgaudyti.

Lietuviai darbininkai, kurie 
piktinosi ir piktinasi tuo valdi
ninkų pasimojimu, taikomu 
žmonių laisvei bei jų organizaci 
joms smaugti, tegul nepamiršta 
būti didžiajam Coliseume. I- 
žanga 25 centai asmeniui. Pir- 
nigai, kurie įeis už įžangos ti- 
kietus, padeifgus surengimo lė
šas, bus atiduoti areštuotųjų 
žmonių gynimui. Tikietų gali
ma gauti Naujienų ofise.

Susirinkime kalbės gabiausie
ji vietos ir iš kitų miestų pakvie
sti kalbėtojai.

Atatinkamosios įstaigos vis 
tebesvarsto kaip čia suvaklžius 
piktadarius: vagilius, mušeikas 
ir kitus. Piktadariai nūn siaučią 
labiau nei kada nors pirma.

Rendos butams kįla.

Drąsus banditai.

■ ■■ ■ "r- f—■ąą,
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Gydom oą Specialisto

V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščius, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domu at 
kreipiama l val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nerišliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Maisto produktai atpigsią.
PRAŠO NURODYTI UŽPUO

LIMO LIUDININKUS.

Mušeika pašovęs lietuvį 
streikininką ir dabar 

traukiąs jį tieson.
Lietuvis Petras Abazoris, gy

venąs 4131 So. Sacraniento avė.

Biržoje panika. Svetimų ša
lių pinigai žymiai nupuolė. Kar
tu nupuolė ir kurių-nekurių pro 
dūki it hainoer T»W imoHt&delei 
to pranašauja, kad maisto pro
duktai turėsią atpigti, kadangi 
nupuolus svetimų šalių pinigu 
vertei tos sulįs nebegalės pirk- 
ties. Amerikos išdirbinių ir to-

1919 m., laike Crane kompani
jos darbininkų streiko, buvęs<

Influenza. |

Namų savininkams dar ne
gana. Bėgiu pastarųjų, dviejų 
medų Chicagoj rendos butams 
nukilo nuo 25 iki 100 nuošim
čių, Bet to dar negana. Namų 1 Du nepažįstami piktadiii'iai 
iąvininkai šiomis dienomis pa- vakar užpuolė D. Briggs kom- 
larę naują sutartį, būtent tokią: panijos brangakmenų krautuvę 
nuo 1 d. gegužės rendos ir vėl 
busiančios padidintos 
ki 15 nuoš. į

Laikraščiai* nuolat šūkauja a- 
nie pelnagaudas, valstijos pro
kuroras, žada traukti juOs tieson, 
miesto tarybos ponai kalba a- 
oie naujus patvarkymus “tiems 
pelnagaudoms. Bet už juos visus 
‘veikia” — patįs pelnagaudos. 
Jie kelia rendas ir sako, kad 
dar kels.

Biznio laikai!

nuo 10
ant Madison gatvės, vidurmies- 
tyj. Gatvė buvo kiinštinai pri
sikimšusi žmonėmis, ir nė vie
nas nepastebėjo banditų. Tik ta 
da, kai banditai j;išėjo lauk ir 
krautuvės sav 
šaukt, žiriohėš. šniūro. Neteko 
daugiau kaip 1000 dolerių.

nkas ėmėsi

žada daryt kratų vaistinėse.

Phone Canal 1043 •'
HOERBERS HALL 

puiki svetainc 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3308 8. Morgan St. Chicago, III.

.. 1 ......—
DR. M. HERZMAN

Gerai lietuviams žinomas per 1(5 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
’ 8 vakarais, TelepAonp,ię^pftl,,ąUQ.< , 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood Si. 
Tik’Keitvergų vakarais nud'9:30 
—7. Tel., Yards 723.1

E R B. Naujienų, skai- 
M” tytpjpp jr skąitytojai 
'prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios r 
skelbiasi Naujienose.

— PranešimaiJohnson nori grįžt CKicagon.

Paskilbusis negras pugllistas 
Jack Johnson, ppęįs grįžti Chi- 
cagon. Jisai dabar randasi Me- 
xikoj. Šios šalies valdžia te- 
čiaus kaltina jį peržengimu taip 

vadinamo Manu akto, ir jau grį 
žus veikiausia patupdytų jį ka? 
Įėjimam i į

RAŠOMOJI POPIERA

Z

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

Tel. Drexel 2880.

North Side. — L. G. I). 47 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
vasario 8, lt) vai. ryto/1822 VVaban- 
sia Avė. Viešoj Knygyno svetainėj. 
Visi nariai ir rėmėjai kviečiami at
silankyti. Turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. —F. Dovalgo.

(Bond)
Pigiau'kaip opto (olselio) 

kaina
Valstijos prokuroras Hoyne, 

taip “sėkmingai” apsidirbęs su 
raudonaisiais, dabar norįs pasi- 
j ieškot i naujo džiabo. Jis esą 
sužinojęs, kad Chicagos vaisti
nės dabar likusios t ik rų-t ik niau
sią is saliunais. Ten pu 
jania dengime.

Prokuroro agentai
nors dieną surengsią didelę ab- 
lavą: darysią kratų vaistinėse.

Mokytojai nestreikuos.
Vakar naktį Oriental Hallėj 

mokytojai laikė susirinkimą ir 
dauguma balsų nutarė neskelb
ti streiko. Bandysią susitaikyti 
su samdytojais gražumu.

f
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 

extra dainų repeticija Įvyks subirto, 
vasario 7, Mildos svetainėje kaip 1 
vai. po pietų. Kviečiami visi vai
kučiai atsilankyti, nes vakare reiks 
ant koncerto dainuoti.

— Komisija.. .
Cicero, 111. Liet. Laisvamanių Fe

deracijos 8 kp. laikys susirinkimą 
vasario 7 d., š. m. 7:30 vakare S. 
žvibo svet. 1347 — 50th Avė. Tai 
bus metinis susirinkimas, kuriame 
privalo visi nariai atvykti.

Lietuvių Raudonos Rožės Paš. 
Kliubas rengia Šokių vakarą, suba- 
toje, vasario 7 d., kaip 7:30 vai. va
kare, M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. — Komitetas.

Tai bent laimėjo.

kurią

Gal kils naujas skandalėlis.Mirė 135 žmonės.

iš:

tc-

Susidaužė gatvekariai.* m - *

Nenor platesnės gatvės.

(Seka ant 8-to puslp.)

LITTLE JULIUS SNEEZER
INTO 

BUSINESS?

Miesto valdžia nutarė papla
tinti Ogden gatvę “Propertinin- 
kai” protefstuoja. Esą, plates
nės gatvės jie nė nenori.

Jeigu negautumėt savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
Nebegauna vieno “k ik o”, išrado 

kitą.

Nuo influcnzos ir plaučių už
degimo vakar mirė 135 žmonės. 
Naujų susirgimų skaičius 
čiaus žymiai sumažėjo.

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

Severais Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Scvera’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir lc ir 2c taksą.

Nežinomi vagiliai ainiais' įsi
laužė pono Louis Jacųues beis- 
inentan, 6134 Kenmorc gatvėj. 
Šiandie pons J'acąucs pasigenda 
už penkis tūkstančius dolerių 
degtinės.

JUST. KIDS—A bark “Outlook By Ad Cartei
Town of Lakc’o, lenkai, nc- 

begaudami pirkt degtinės, pra
dėjo gerti savo išrastą gėrį. Ji
sai esąs toks jau svaiginantis, 
kaipir degtinė. Vienas naujojo 
“kiko” išradėjas areštuotas. 

Svaigalai atiduota miesto che
mikui ištirtų.

Motormono neapsižiūrėjimu 
vakar rytą susidaužė du gatve- 
kariu ant kampo Clark ir Divi- 
sion. galvių. Vienas papažieris 
pavojingai aižc-ištas. K ritinamu 
Division gatvekario motormo- 
ną.

IF A
KINO

<F BUSINESS MUID
you UlKE TO &O 

into? r-
WELL, 
T H AT •$ 

EASV »

N0W B L
CAREFOL?

«—Parsiduoda svarais 
po 16c svaras.

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin* 
kitę, kol neišparduota. 
Kreipkitės j NAUJIENAS

-Atatinkamų įstaigų valdinin
kai žada panagrinėti “šio to” 
vietos mokesčių departamente. 
Sako, kad ten “kai kas” esą 
netaip, kaip kad reikėtų būti. 
Laukiama naujo skandalėlio.

Cicero.’— Draugijos, Kliubai, 
kuopos ar pavieniai asmens, prigu- 
liųtjs prie Ciceros Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendroves permainyda
mi antrašus ar kitokiais reikalais 
kreipkitės j B-vės sekretorių Šiuo 
adresu: V. Shileika, 1409 S. 49th Avė.

Wcat Pullman. — S. L. A, 55 kp,1 
yisiriūkimas įvyks 7 d. vasario. 7 
vai. vakare J. Gruzdžio svet. 722 W.1 
120 St. Visi nariai malonėkite būti 
laiku, nes bus rinkiniai Centro val
dybos ir kiti svarbus reikalai bus, 
svarstomi. — A. Statkus, rirš. j

1’3 LIKĘ TO 6o 
THE CANNIBAL 
ISLANOS ANO 
K|LL THE \ , 
CANNIOĄLS'.’

WHAt W0W 
A WANT TO PO 

THAT FOR?

VULL- I COULQ 
BRlNGr THE IK \ 
MEADS BACK 
AN’ CiO '1NTO 
BUSINESS?

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piąt.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

BY BAKER
5UR.E — THEM 

T COUL0 STAf<T 
A NOODLE 

FACTOR.Y’
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

C h i c a g o

REIKIA DARBININKŲ
Subatoj 7 vasario L. M. P. S. 9 

kuopos susirinkimas neįvyks iš prie 
žasties Ateities žiedo draugijėlės va
karo, kuris įvyks toj dienoj Mildos 
svetainėj, 9-tos kuopos susirinki
mas bus seredoj vasario 11 dieną. 
Mark VVhite S. parko svetainėje, 
prie Halsted ir 30 gatvės. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos draugės 
bukite laiku, k Valdyba.

PAJIEŠKAU giminės Cecilijos 
Bludsakaitčs, girdėjau ji yra ištekė
jusi; po vyru pavardės nežinau; 
>aeina is Šiaulių pav., Viekšnos val- 
sčiaus, Hckėčių sodos. Jos pajieško 
ėvai iš Lietuvos ir aš turiu laišką 

iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti 
ba kitų pranešti.

JUOZAPAS GEDUTIS, 
2106 XV. 24 St., Chicago,

Phone Canal 4802

ar-

lll.

West Sidea Lietuvių Viešo Kny- 
. gyno delegatų priešmetinis susirin

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

i— L. V. Knygyno Valdyba.

L. S. S. 81 kp. susirinkimas įvyks 
Liuosybės sveainėj, 1622 Wubansia 

4 Avė., subatoj, vasario 7 dieną, 7:30 
vąj. vakaro. Visi nariai malonėkit 
sttsirlnkti taipgi kurie norite įstoti 
į socialistų kuopą. .Šitame susirin- 
kme galite tai padaryti.

— Sekr. P. Miller.

PAJIEŠKAU npsivedimui mergai
te ar jaunos našlės. Aš vyras, Jau
tas, aukšto ūgio, balto tyro veido, 
veriu 180 sv.; ošinu vyras pirmos 

klasos; esmu pamokintas ir moku 
amatą. Miliuli gražų šeimynišką 
gyvenimą, malonėkit atsišaukti; 
luošiu atsekimą kožnai ir prisiusiu 
įveiksią. Mano antrašas:

K. J. MURAUSKIS, 
114 Pratt St., Meriden, Conn.

PAJIEŠKAU švogerio Simo Kai
rio, K. Bardnucko, S. VVišnuckos, 
J. Walukono, K. XVllkakrcenė.s. Visi 
Suvalkų gub., Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso: x

ANDRIUS WISNUCKAS , 
Colp, .III., Box 732.

PAJ IE S K A uVnpsi vedi m u i m ergi - 
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.

JIEŠKO DARBO

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

■ l .‘.'g.'. . I

_________ J Pėtnyčia,
REIKIA DARBININKŲ

asario 6 d., 1920

DAI
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

L. S. J. L. Imos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, vnsaric 
7 d., Austos 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.

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

— Fin. Rašt. P. S. Rindokas.

Kriaučių organizuojamos koopc- 
racijos prakalbos įvyks nedėlioj, va
sario 8 d., 2 v. po pietų Liuosybes 
svet., 1822 Wabansia 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 plačiaus susipažinus 
su kooperacijų svarba.

— Komitetas.

Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks nedė
lioj, 8 d. vasario, Socialistų salėk 
Pradžia 2 v. po pietų. Nariai hipį 
tinai turite atvykti ir naujų atsi
vesti. — Rašt. J. ML

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

— Rašt. J. M.

Harvey, III. — Dideli balių rengia 
L. S. S. 228 kuopa subatoj, vasario 
7 d., Dudako salėj, 15631) So. Halsted 
g-vė. Pradžia kaip 7 vai. vakare. 
Kviečiami visi atsilankyti ir turėt 
gražios pramogos. Be to, šiame 
baliuje kas nors bus laimingas ir 
gaus vargonus. — Komitetas.

ChicagOH Lietuvių draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos, mėnesinis susi
rinkimas 
rio. Visi 
laiku.

įvyks nedėlioj, 8 d. vasa- 
nariai malonėkit susirinkt

— X. Shalkus.

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

— Rašt. P. Kafinskas.
---------------1----- . , ZRubsiuvių 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.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ jiEŠKOJIMAi
PAJIEŠKAU brono Kazimiero Viz 

gaičio ir pusbrolio Juozo Jurevi
čiaus ir dėdės Antano Vizgaičio. Jie 
visi paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Garliavos pa
rapijos.

A ANTANAS VIZGAITIS, 
3328 So. Parnell Avė., Chicago, III.

__________ <•

PAJIEŠKAU prietelkos dėl 
vedimo, gali būti 30 metų amžiaus, 
arba našlė, tik kad neturėtų mažų 
kūdikių.

Adresas mano:
ANTANAS BAGDONAVIČIA 

2827 W. 39 St. Chicago, 111.

apsi-

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Strimskio, paeina iš Kauno gub., 
Panemunėlio parapijos, šetekšnių 
sodžiaus. Gavau iš Lietuvos laišką 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite adresu: ♦

Ona Strimskaitė-Vinmienė, 
2827 W. 40th St., Chicago, III.

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

HILL PUMP VALVE CO., 
2307 ARCHER AVENUE

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių 
Pastovus darbas

PAJIEŠKAU darbo donkepykloj, ;,4a---- *
galiu kepti juodą ir baltą duoną. anfn7ašinų. ’ 
Kam reikalingas, atsišaukite: Kreluties’

1422 So. Peoria St., iš užpakalio STALL & DEAN MFG. CO. 
ant pirmo floro. 855 Elston Avenue

Įj._______ '„'ilįjl- Near Milwaukee Avė.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų

REIKIA DARBININKŲ ....... - ---------- r--—
1 REIKIA DARBININKŲ

!_■■■■■, tuĮĮgaeaujL.'iu-....... j *■■.!).MOTERŲ

. Prie moteriškų augštos rųšies Rūbų 
DARBO KAMBARIAI DIENOS ŠVIESA APŠVIESTI 

Didžiausioj Chicagos Rubsiuvykloj
Kame užtikrinama darbas apvalį metų 

Kame esti progų didelius pinigus uždibti. 
šit liždarbių' lentele: 

OPERATORĖS.
Gerai patyrusiai gvarantuojam $35 į savaitę ir daugiau 
Pradedančioms, kurios gali prasilavinti, gvarantuojam 

$15.00 savaitei

VYRŲ

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jockson Boulevard
5th floor.

TOP COLLAR MEIKERIŲ 
OFF PRESSERIŲ 
SECOND BASTERIŲ 
TOP PRESSERIŲ
FLAP & WELT MEIKERIŲ 
SIŪK FACING BASTERIŲ 
SHOULDER AND UNDER 
COLI AR BASTERIŲ 
KREIPKITĖS:

ALFRED DECKER & COHN,

MAKERS OF SOCIETY BRAND 
CLOTHING.

S. WEST COR. OF 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 
i STORAGE

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

TOP COLLAB MEIKERIŲ 
OFF PRESSERIŲ 
SECOND BASTERIŲ 
TOP PRESSFiUŲ

$15.00 savaitei, greitai keliama mokestis I FLAP & WEILT MEIKERIŲ 
DRAPERĖS ŠILK FACINGr BASTERIŲ

Gerai patyrusioms gvarantuojam $18.00 SHOULDER AND UNDER
savaitei ir daugiau. COLLAR BASTERIŲ

Pradedančioms, kurios gali prasilavinti gvarantuojam KREIPKITĖS:
$15.00 savaitei, greitai keliama mokestis.' ALFRED DECKER & COHN, 

FINIŠERĖS MAKERSOF SOCIETY BRAND
Gerai patyrusioms gvarantuojam $25.00 sąvaitei CLOTHING.

Pradedančioms, kurios Mali rankom siūti S. WE$T COR. OF FRANKLIN
gvarantuojam $15.00 sąvaitei % VAN BUREN STS.

Greitai pakeliama mokestis iki $25.00 ir $30.00 ------------
Valandos nuo 8 iki 5. Subatomis dienos. ------------

MITCHELL BROTHERS CO., . J ------------
367 W. Adams St./prie Tilto. ------------

DARBININKŲ REIKIA 
70 centų valandai. 
GERĘARDT F. MEYNE 
Wrightwood & Hermitage 

Avė.

REIKIA darbininkai prie truckų 
ir darbui foundrėje. Gera mokes
tis. Kreipties

Superintendent
LOEWENTHAL CO., 

947 W. 20 St.

REIKIA dailydžių (cabinet ma- 
kerių). Gera mokestis.

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

REIKIA kišendirbos apsiaus-

tams ir kišendirbos kelnėms.

THE
731

ROYAL TA1LORS.
So. Wells Street.

4

REIKIA mergaičių knygų taisy
mui. Patyrusių. Taipgi mergai
čių nuo, 14 ir senesnių mokiniinuisi. 
Geriausia mokestis mokama.

C. O. OXVEN & CO., 
1066 XV. Van Burėn St.

31 d floor

FINISHER1Ų
Bu rroN SEWERIŲ
LINING BASTERIŲ
POCKET TACKERIŲ
EDGE BASTERIŲ
SLEEVE MEIKERIŲ
RANKOM SIUVĖJŲ
BUTTON HOLE MEIKERIŲ
ARM HOLE MEIKERIŲ
FLAR MEIKERIŲ
KREIPKITĖS:

AEFRED DECKER & COHN,
MAKER OF SOCIETY BRAND

CLO'ĘHES, 
EMPLOYMENT DEPT.

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

DARBININKŲ reikia, 70 
centų valandai.
4621 E. Ratehswood Avė., 

GERHARD F. MEYNE

REIKIA vyrų važiuoti vežimais ir 
vyrų darbui serap iron yarde.

ALTON iRON Sc METAL CO, 
2122 So. I.oomis St.

DARBININKŲ

Nuolatinis darbas. 48 
darbo į savaitę.

Laikas ir pusę už viršlaiką. 
JAMES CL0W & SONS, 

534 So. Franklin St.

vai.

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-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence: x
1922 So. Kedzie Avė.

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

10500 Lafayette Avenue, 
Rosland, 111.

NAMAI-ŽEMfi

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGŠTA MOKESTIS.
AMALGAMATED METAL CO., 

2554 W. Fillmore St.

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas (J—6 kambarių; vanos, 
Jireiangiai; ąžuolo papuošiami; aug
ias basementas; $2000 įmokėti. Kai

na $7600, netolimais ofiso:
J. McDONELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 
ankrova ir 6 kambariai užpakaly

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKIA
, Darbininku į •‘’rap iron
Algos $30.00 savaitėj.

Kreipties: 
ARGO IRON METAL COMPANY 

311 N. Curtis Street

yardą.

PARSIDUODA namas prie 3720 S. 
Emerald Avė., muro namas ant stul
pų; 2 pagyvenimai po 6 kambarius; 
šiltas vanduo ir vanos; randos ne
ša $28.00 j mėnesį, kaina $2700.00. 
Kreipties j savininką ant 3čių lubų 
užpakalyje.

J. K., 3533 So. Wallace St.

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ 

, Lengvas, švarus darbas, 
/rimas nereikalingas. C... 
lis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

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

Paty-
Gera mokes-

GEBA PROGA dcl ženotų žmonių 
ne su dėug vaikų, tur mokėti ang; 
lišką ir lenkišku kalbas. Išvažiuoti 
dėl sveikatos j jŲltą kraštą—• Flori
dą; gaus namą ir^daržą už pridabo- 
jimą vietos. Susižinojimui rašyti į 
Naujienų ofisą No. j7.

OPERATORIAI

Brie Šikšninių 
arbų.
Kreipties:

STALL & DEAN MFG. CO 
855 Elston Avenue, 

Near Milwaukee Avė.

REIKIA —- patyrusių mo 
terų sortavimui popieros at
matų.

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

• .MERGAITĖS
Punch press operatorių ir abel

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

CHICAGO PRESSED STEEL 
COMPANY,

455 West 22nd St., 4th floor.

PAJIEŠKAU savo draugo Frank 
Skordausko, paeina iš Kauno gub. 
Telšių pav., Paloknės sodos. 4 me- indų, 
tai atgal jis gyveno XVisconsine ir 
Michigano miškuose. Aš sugrįžau 
iš kariuomenės, turiu labai svarbu ------

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

1530 So. HalstedSt.

REIKIA moteriškos mazgojimui

BLOCK’S RF.STAURANT
1356 So. Halsted St.

reikalą. Meldžiu atsišaukti ar ži- REIKIA mergaitės i restaurantą, 
nanti pranešti, už ką busiu latyi dė- už veiterką. Atsišaukit greitai, mo- 
k imtas I kestis gera.8 D. K., KAUNO VALGYKLA
11045 Wabash Avė., Chicago, III. 2325 So. Leavitt St., kertė 23 PI.

REIKALINGA šeimininkė, našlė 
moteris be vaikų_arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kcstis.v Kreipties

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

REIKIA — mergaitės viryklai; 
tuoj; gera alga.

W00DLAWN RESTAURANT
6319 So. Halsted St.

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

PORTER SAFETY SEAL CO., 
Room 1100, 

163 XV. Harrison St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

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

Kreipties:
1516 So. Wabash Avenue 

3rd Floor.

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

K. C. BAKING POWDER CO., 
„ 16th ąkd Canal Sts.

mergaites 
Del Punch Presso 
Svvedging Mašinų 
Stalo darbams.

BOYE NEEDLE CO.. 
3434 Ravenwood Avė., 

near Montrose.

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

KREIPTIES:
SUPEBINTENDENT’S OFFICE, 

OPPENHEIMER CASING 
\ COMPANY »

1020 W. 36TH STREET 
CHICAGO.

REIKIA gkippurių ir dar-
binmkų i fouiidrę.

Gera mokestis.
Kreipties:
AER-MOTOR CO., 

2555 Filmore' St., near 12th 
St. and Western Ąve.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA žvavus, kiltas vaikiukas 
abelnam ofiso darbui. Puiki proga 
geram jaunikaičiui.

Kreipties:
AVALON FARMS COMPANY* 

/\ 531 W. Ohio Street

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

is, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau- 

, ienų ofisą pažymėdami num. 29

EXTRA BARGENAI.
2 namai ant vieno loto, mūrinis 

ir medinis, 4 pagyvenimai, randos 
$38.00 i mėnesi, parsiduoda už 
$2500.00, įmokėti $500 ar mažiau.

2 augščių mūrinis amnas, apačioj 
Storas ir pagyvenimas, viršui 5 rui
mai pagyvenimui, randos $33.00 į 
mėnesį, parsiduoda už $2500.00 ar
ba mainysiu ant loto geroje vietoje, 
turim naujų namų po 2 ir 3 flatus 
ant Bridgeport ir Brightonparko, 
tikri bargenai, kas nori gerų namų, 
pas mane iai ras.

C. P. SUBOMSKI CO., 
3346 So. Haltsed St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ
Abelnam dirbtuvės darbui. Pas
tovus darbas. Mokestis 50 centų į 
valandą. 8 darbo valandos. Ei
kite tuojaus:

DARLING & CO., 
4201 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS — bučeris, graži 
vieta, gera mokestis. Atsišaukite 
greitai.

10713 So. Michigan Avė.

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

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

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

LINK BELT CO., 
39th St. ir Steward Avėk I

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

OPPENHEIMER & CO«
4700 SO. ASHIAND AVĘ.

REIKIA VYRŲ PARDAVIKŲ 
DRAPANŲ IR APRfiDALŲ SAN
KROVOJE; PASTOVI VIET4 
GERA MOKESTIS.

OPPENHEIMER & CO..
4700 SO. ASHLAND AVĖ.

IR

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 Chicagoje, ateinantį 
nedėldienį vasario 8 d. sekamomis 
valandomis ir vietose.

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

Ateikite ir atsiveskite savo drau
gus. ____

MTCHTGAN SUGAB CO* 
Sąginav, MleU

REIKIA — 50 vy ru į serap gele
žies yardg. Nuolat darbas. $54)0 i 
dieną ir augščiau. Atsišaukite 

37th St. and Homan Avė.

DARBININKŲ reikia ilges
niam laikui; $4.80 į dieną.

W. F. TR1MBLE AND 
SONS COMPANY

New Brighton, Penna.

3 BUSHELMANŲ 
Nuolatinis darbas. Gera 

kestis.
IRVING H. VENDIG. 
118 W. MADISON ST.

mo-

REIKIA kirpėjas. Kostum'erių 
siuvyklai. Nuolatinis darbas ir 
gera mokestis.

IRVING H. VENDIG.
118 W. MADISON ST.

REIKALINGAS švarus jaunas vy
ras darbui banke.

Kreipties:
UNIVERSAL STATE BANK 

33rd and So. Halsted St. 
Chicago, III.

^REIKALINGI vyrai trumpam ir 
B finam laikui. Patyrimas nereika- 

ngas. Mes išmokinsime biznio. 
Mūsų vyrai uždirba nuo $40 iki $00 
i savąitę.

Room 911-12, 431 S. Dearborn St.

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

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

PARDAVIMUI Storas delikatesen 
ir grocery. Parsiduotų labai pigiai, 
eigų tuoj kas pirktų, nes savinin- 
cas yra verčiamas apleisti miestą, 
ilausti: Yards 5243.

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

PARSIDUODA “lunch rooin and 
ice cream parlor”, . priežastis par
davimo noriu didesnį pirkti.

MR. TONY RIMKUS, 
10822 S. Michigan Avė.

STOCK’AI—ŠĖROS
LAIMĖ Žibalo šulinyje ir jų Nuo

moje: $100 įdėlio atnešė $22,000. Są- 
vininkai mažų įdėlių pasidarė mili
jonieriais. Kodėl ne tamsta? Pa
daryk tą pat ir atsistosi ant kojų; 
įvezdink savo pinigus į geriausį pa
saulyje Tularosa Kloni, kame mes 
tikimėsi gauti po 5000 bačkų žibalo 

, dieną. Tuoj rašyki, kad prisiųs- 
tumėme žemlapius ir aprašimus, Jei- 

, gu nori patapti milijonierių.
OTERO OIL & LEASING CO., 

Tularosa, New Mexiko.

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

4235 So. Kedzie Avenue, 
Phone McKinley 1056

PARSIDUODA trijų krėslų bar- 
)eršapė labai pigiai, biznis išdirb
tas per daug metų; lietuviui gera 
proga.

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

PABSIDUODA fonogramas, pasta- 
omas; extra didumo; groja viso

kius- rekordus; naujas $200; parsi
duoda pigiai su 75 rekordais. Gali
ma matyti: Subatoje po pietų; ne
dėlioję visą dieną ir panedėlyje iki 
pietų. Kreipties.

GHOSERY STOBE, 
2956 So. Union Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA nauji furničiai (ra 
candai) penkiems kambariams. Par
duosiu visus sykiu. Vertė rakandų 
l 1000. Pardavimo priežastis — 
mirė moteris.

K. OVERIS, 
3309 So. Union Avė.

PARSIDUODA: cigarų, cigaretų 
r kendžių krautuvė. Parduosiu 

pigiai.
1044 W. 5Lst St.________

“rakandaT
TIKTAI SI MANĖSI.

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

MOKYKLOS

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 geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnlcka, Vedėjas 

<10 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St„ ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson, 
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. Secley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Grarment Designing
Suite 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


