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Kolčakiniai paėmė Irkutską
CHICAGIETIS VIDAUS 1

REIKALŲ SEKRETORIŲ.

J. Barton Payne paskirtas Lane 
vieton. /

True translation filed with the post- 
master iii Clilcngo, III. Feb. 13, 1920 
us roųuircd by ule act of Oct. 6,1917

Pirklybai su Ru-

Danai laimėjo Schleswigą
Bolševikai artinasi prie 

Ekaterinodaro

Vengrija rengiasi prie karės su Rumuniją
KOLCAKIN1NKAI ATSIĖMĖ 

IRKUTSKĄ.
■■ .............. . *

Bet paties Kolčako nesuranda.

l’rue trnnslalinn flled with the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DAUG RUSŲ ŽUVO ANT 
LAIVO.

WASH1NGTON, vas. 12.
Prezidentas Wilsonas šiandie 
paskirė vidaus reikalų sekreto
rių John Barton Payne iš Chi- 
cagos, vieton rezignavusio 
Franklin K. Lane. Jis užims 
tą vietą kovo 1 d., kada Lane 
pasitraukia iš vietos.

Payne yni advokatas, buvo 
teisėju ir dabar pirmininku ga
benimo tarybos.

WILSONAS SAUKIASI 
GELEŽINKELIEČIUS 
KONFERENCIJON.

NEWS

Socialistų byla
Prokurorai reikalauja kalėji
mo, o ne vietos atstovų butesija nevyksta pa&alintiemsiems socialistams.

LIGOS IRGI KLIUDO 
PIRKLYBAl.

Agentai, kurie laukė atsinauji 
nimo pirklybos, važiuoja namo

STOCKHOLM, vas. 12. (Rašo 
Chicago Daily Nevys korespon
dentas Hnl O’Flaherty).—Nau
jas suvilimas prisilėjo jau prie

Pirmas Lietuvių Die nra&tis Amerikoje

Price 2c

HARBINAS, vas. 5A-Vyriau- 
sio komanduotojo vakarų arini 
jomis visos Rusijos valdžios 
(Kolčako) gen. Kappell karei
viai atsiėmė Irkutską ir įvykino 
susidūrimą su gen. Semionovu.

Gen. Kappell spėkos nerado 
pėdsakų adm. Kolčako, buvusio 
galvos visos Rusijos valdžios.

Laivas su 700 pabėgėlių 
užvažiavo ant minos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
as reąiiired by Ine act of Oct. 6, 1917

CECHAI ATĖMĖ Iš 
BOOEVIKŲ MIESTELI.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
11.—Iš Varnos šiandie gauta 
telegramą, kad Rusijos pasažie- 
rinis laivas Imperator Petr Vi- 
liki užvažiavo, ant minos ir pa
skendo. Jis gabeno 700 rusų 
pabėgėlių iš Odessos ir Seva
stopolio, bet manoma, kad di
džiuma tų žmonių liko išgelbė
ta.

DARBINAS, vas. 4.—Gen. 
Kappell kareiviai, vyriausiojo 
komanduotojo vakarinių armi
jų visos Rusijos valdžios, prisi
dėjo prie čechų ir kariauja su 
bolševikais Čeremkova apielin- 
kėj.

Čeremkova, kuri yja ant 
Trans-Siberijos geležinkelio, 80 
mylių į šiaurvakarius nuo Ir-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

DANAI LAIMĖJO
SCHLESWIGO BALSAVIME.

Visuotinu nubalsavimu 
Schleswigas grįšta prie Danijos.

COPENUAGEN. vas. 12.- 
Danija laimėjo didelę didžiumą

kutsko, lapo atimta iš bolševi-1 balsy plebiscite Schlesvvigo pro-
kų.

f! ■ ..............■■■■■» —1 *........... ....

l’rue translation filed wlth the post- 
ninster at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
ąs reauired by the act of Oct. 0,1917

HKATERINODARAS
PUOLIMO.

ARTI

LONDONAS, vas. 12.—Bevie 
line Maskvos žinia sako:

“Amerikos kareiviai, saugo
jusieji Siberijos geležinkelį, da
bar apleidžia Vladivostoką. 
Amerikos misija išvažiavo iš 
Čitos į H-arbiną.

“Baltagvardiečiai skubiai eva 
kuoja Ekaterinodarą, kuris yra 
arti puolimo.“

(Ekaterinodaras yra Kauka
ze ir iš čia pradėjo veikti De- 
nikino. gaujos. Jos buvo pir
mąja Denikino “sostine”).

vincijoje ir ta provincija vėl 
bus prijungta prie Danijos, pa
sak šiandie oficialiai paskelbtų 
skaitlinių.

Skaitlinės parodo, kad Dani
jos šalininkai padavė 70,023 
baisus, kuomet vokiečiai gavo 
tik 25,087 balsus.

Schleswig ir pirmiau priklau 
sė prie Danijos, bet paskiau 
Vokietija jį pasisavino.

True translation flled with the post* 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
as rcquired oy Ine act of Oct. 6,1917

VENGRIJA RENGIASI 
KARIAUTI SU RUMUNIJA.

Rengiamasi prie sukilimo Ir 
mobilizuojamą kariuomenę. 

Ministeriai kaltinami žmog
žudystėje.

True translation filed wi«h the post* 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
a* reauired by the act of Oct. 0.191"
SI BERI JOS REVOLIUCIONIE
RIAI DRAUGIŠKI AMERIKIE

ČIAMS.

WASHINGTON, vas. 12.— 
Maj. gen. Graves, komanduoto- 
jas Amerikos ekspedicinių spė- 
kų Siberijoje pranešė kares de
partamentui, kad naujoji revo
liucinė valdžia Vladivostoke 
yra labai draugiška Suv. Val
stijoms. Taipjau pranešama, 
kad mieste yra* ramu ir kad 
pas revoliucionierius nematyt 
noro keršyti.

Viską valdo zemstvos. Med- 
vediev yra prezidentu. Skai
čius revoliucionierių Vladivos
toke ir Nikolske siekia 15,000.

Neduoda pilietybės popierų.

VIENNA, vas. 9.—Pasak ne
oficialių žinių, Vengrija palie
pė sumobilizuoti visas klesas 
iki 1890 metų, iŠ priežasties 
Rumunijos vis dar tebelaikymo 
Vengrijos teritorijos palei 
Theiss upę.

Vengrai yra labai neužganė
dinti ir laiko slaptus susirinki
mus miškuose, kur iŠdirbinė- 

jaina pienai sukilimui.
Nuožiūra, kad karės ministe- 

ris Friedrich yra vienas sukur- 
stytojų užmušimo grafo Tisza, 
randa paramos.

Grafienė Almassy tebetęsia 
savo kaltinimus, bet matomai 
kares cenzūra užgniaužia ži
nias, kadangi kiekvienas laik
raštis turi ilgas baltas skiltis, 
kur turėtų būti liudijimas.

Friedrich atsisako rezignuoti,

PRESCOTT, Ariz., vas. 11.— 
Egzaminuotojas Eldridge atsi
sakė išduoti pilietybės popieras 
O’Malley, kadangi pastarasis pa 
sisakė prigulįs prie I. W. W. 
Eldridge tvirtino, kad esą “I. 
W. W. negerbia gero ir blogo, 
šalies ar vėliavos.”

užreikšdamas kad jis yra ne
kaltas, bet jo priešininkai sako, 
kad jis laikosi vietoj laimėji
mui nepaliečiamybes ir kad 
nepakliuvus teisman. Sulig 
Vengrijos įstatymų, žemesnysis 
parlamento butas turi nubal
suoti klausimą jo išdavimo teis 
mui.

No. 37

Didelis rinkimų 
skandalas 
i.

MICHIGANO AUGšCIAUSIAS 
TEISMAS ĮMAIŠYTAS.

Nori suvaržymo 
ateivystės

AMERIKOS DARBO 
FEDERACIJA KOVOS UŽ 

SUVARŽYMĄ.ALBANY, N. Y., vas. 12.— 
Kaltinamoji pusė užbaigė savo 
parodymus prieš pašalintuosius 
iš legislaturos penkis socialis
tus ir perskaitė sutrauką savo 
išvedimų iš kaltinimų. Tą su
trauką parašė buvęs senato re- 
publikonų vadovas Brown ir po 
ja pasirašė visi prokurorai.

Sutrauka sako, kad pašalin
tieji socialistai savo kalbomis 
ir darbais parodė, kad jie netik 
kad netinka užimti vietą atsto
vų bute, bet kad jie peržengė 
špionažo įstatymus ir todėl su
lig tais įstatymais turėtų būti 
pasiųsti kalejiman. Beto jie 
yra revoliucionieriai ir todėl 
kaipo tokie negali būti atstovų 
bute. Tolinus sutrauka sako:

“Padorus atsižvelgimas į le- 
gislaturą, kaipo į populiarį at
stovybių valstijos butą reika
lauja, 
menai 
vietų.

“Jie
ką, kad gavus vietas, kurių jie 
negali užimti kaipo “džentle- 

! menai,” patriotui, lojališki pi
liečiai ar assemblymenai.

“Jie rodo melagingas preten- 
sijas buk jie esą lojališki savo 
valdžiai, kuomet, faktiškai, jie 
ištikrųjų yra piliečiais interna
cionalo ir virš visko nori sunai
kinimo šios valdžios.”

Socialistai gi grąsina iškelti 
aikštėn daug nesmagių kapita
listams dalykų ir “nematomą 
imperiją,” kuri viešpataujanti 
Alban.y politikoje. Jie taipgi 
pasišauksią buto pirmininką 
Swėet, kad jį iškamantinėjus 
apie priežastis kodėl jis reikala
vo pašalinimo socialistų.

Kapitalistai nori pigių darbinin
ku ir nenori, varžyti immigra- 

ciją.

WASIMNGTON, vas. 12— 
Kongrese neužilgo prasidės 
smarki kova už uždraudimą at- 
eivystės į Suv. Valstijas dviem 
metams.

Už didžiausį suvaržymą, at- 
eivystės ypač stoja Amerikos 
Darbo Federacija. Nors dabar 
ateivystė yra labai maža ir daug 
daugiau žmonių išvažiuoja, ne
gu kad įvažiuoja, bet ji vistiek 
nori apsisaugoti nuo galimo už 
plūdinio ateivių ir todėl ves 
smarkiausią kovą, kad sustab- 
dantįs innnigraciją nors dviem 
metams įstatymai butų priimti 
kongreso.

Iš kitos pusės, kapitalistai, 
kurie laukia iš išbadėjusių eu
ropiečių pigių darbininkų, prie
šinasi visokiam suvaržymui al- 
eivystės. Jie tikisi, kad didelis 
užplūdimas ateivių sumažintų 
dabartines augštas algas, nes 
išbadėjęs Europos dirbtu, jie 
mano, už bite algą. O kapita
listai visuomet stos už tą, kas 
sumažintų algas, nežiūrint ko
kios butų to pasekmės.

Atstovų huto iinmigracijos 
komiteto pirmininkas Johnson 
rengiasi paduot komiteto svar
stymui savo bilių, kuris uždaro 
ateiviams Amerikos duris per 
dviejus melus. Jis nori, kad tą 
bilių kongresai priimtų dač šia 
me posėdyje. Tečiaus tikimąsį, 
kad pačiame komitete bilius 
susilauks smarkios opozicijos ir 
jau dabar pranašaujama, kad 
jei bilius ir praeitų komitete, 
tai jį atmes atstovų butas. Ame
rikos Darbo Federacija yra nu- 
sisprendusi dėti visas pajiegas, 
kad tas bilius butų priimtas.

Nuosaikesnieji atstovai nori 
ne suvaržymo ateivystės, bet tik 
išleisti šiokias tokias reguliaci
jas prieš užplaukimą “negeisti
nu ateivių.” Prie dabartinės pas 
portų sistemos kiekvienas atei
vis turi gauti iš savo valdžios 
pasportą ir lą pasportą turi vi
zuoti Amerikos konsulas, kuris 
turi surinkti pilniausias žinias 
a.pie aplikantą ir ypač daboti, 
kad nebūtų anarchistas, bolše
vikas ar tam panašus. Norin
čių atvažiuoti iš centralinių val
stybių žmonių aplikacijas kon
sulai turi priduoti Washingto- 
nan, pirm negu jie gali vizuoti 
pasportus.

ARIZONOS BUTAS Už 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

PH0ENIX, Ariz., vas. 12— 
Arizonos valstijos atstovų butas 
šiandie vienbalsiai priėmė rezo 
liuciją, ratifikuojančią moterų 
balsavimo priedą prie federa- 
lės konstitucijos.

Senatoriaus Netoberry byloje 
liudijama, kad ištruko nuo 

kalėjimo rėmimu senatoriaus.

GRAND RAP1DS, vas. 12— 
Jau nuo keliu savaičių čia tę
siasi byla senatoriaus Truman 
H. Newberry ir arti šimto kilų 
žmonių, kurie yra kaltinami 
pridaryme daugybę suktybių 
rinkimų laike. Newberry ėjo 
prieš Henry Ford iš Detroito, 
kaipo lojališkas ir patriotiškas 
žmogus ir kad tą savo patrio
tiškumą parodžius, kaip buvo 
liudijama byloje, pinigus bėrė 
rinkimams nebe saujomis, bet 
stačiai siūlė bačkomis. Vien 
rinkimų agitacijai jis išleido 
šimtus tūkstančių dolerių—tai 
ką jis pats pripažįsta. O suk
tybių tiek pridarė, kad net vi
sus nustebino ir teismas no
rams nenorams turėjo tas suk
tybes pradėti tyrinėti. New- 
berry tapo nedidele balsų di
džiuma išrinktas, nes Fordas 
nevedė jokios agitacijos ir atsi
sakė rinkimų kampanijai išlei
sti nors vieną centą. Tiesiai 
pasakius Newberry netapo iš
rinktas, bet nusipirko sau vietą 
senate.

Kada jį išrinkta, senate buvo 
pakeltas balsas apie pridarytas 
jo suktybes rinkimuose, bet re- 
pubHkonai atsisakė apie tai 
svarstyti, o demokratai greitai 
nutilo—-mtrt, apie blogus tokio 
žmogaus, kuris gali nusipirkti 
vietą senate, nekalbama. O juk 
daugelis senatorių irgi nege
riau į ten pateko. Beto čia sa
vas žmogus.

Bet kada patampa kadir tei
singiausiai išrinktas socialistas 
—jam vietos nėra. Rinkiminis 
sukčius yra geras ir tinkamas 
senatorius, bet socialistas— 

tink dieve! jis nepatriotiškas ir 
niekados negali būti nariu “at- 
slovybinio” kongreso ar legis
laturos.

Dabar vietos teisine eina to 
Newberry byla apie suktybes 
rinkimuose. Jau daug liudyto
jų buvo pašaukta ir baisių da
lykų tapo atidengta—ir kasdie 
atidengiama vis nauji, vis bjau
resni dalykai, vis naujos suk
tybės. Ir į tas suktybes, kaip 
pasirodo, yra įmaišyti netik 
žemesnieji ir augštesnieji val
stijos valdininkai ir politikie
riai, bet net valstijos augščiau- 
sias teismas.

'Šiandie davė liudijimus bu
vęs Flint miestelio mayoras 
McGrelghan. Jis buvo nuteis
tas nuo 2 iki 15 metų kalėjiman 
už užpuolimą su ginklu ir api
plėšimą žmogaus, kuris išlošė 
jo pinigus kortomis. Prieš 
“primary” rinkimus atėjo New- 
berry kampanijos vedėjai ir pri 
žadėjo, kad jei jo distriktas 
balsuos už Nowberry, tada augš 
čiausias teismas panaikins bau
smę. Mayoras norėdamas bū
ti saugiu prižadėjo tai pasirū
pinti ir kada jo distrikte lai- 
imiėjo Nerwberry, augščiausias 
teismas panaikino bausmę ir 
Uiayorą išteisino. Kiti žmonės 
šiandie daugiausia liudijo, kaip 
buvo mėtomi rinkimuose pini
gai ir už darbavimąsi dėl New- 
berry buvo mokama šimtais.

Byla dar tęsis gal keletą mė
nesių, nes kaltinamųjų yra apie 
šimtas ir, žinoma, jie stengsis 
išsiteisinti iš aiškiai prirodytų 
suktybių.

DETROIT, Mich., vas. 12.— 
25 Žmonės liko sužeisti susidū
rus dviem gatvekariam. Motor- 
manas galbūt mirs.

laikė pirkliai, laukiantis Stock- 
liolme, Copenhagene ir Hek 
singforse atsidarymo pirklybos 
su Rusija. Niekurię jų su “sem 
pelinis” jau laukia čia nuo pe-Konferencija bus Šiandie

trimis geležinkeliečių atstovais, reitos žiemos, o kiti laukia jau 
net du metus, kad pasinaudojus 
marketu Rusijoj. Naujos viltįs 
gimė, kada talkininkai paskelbė 
vesią pirklybą su kooperacijo
mis. Stockholme laukiantis 
pirkliai tuoj pasiskubino išva
žiuoti į llelsingforsą, kur per 
keletą savaičių buvo didelis veik

SU

WASHHNGTON, vas. 12.— 
Prezidentas Wilsonas, kuriam 
yra perduoti geležinkelių, dar
bininkų reikalavimai, ryto tu
rės asmenišką konferenciją su 
trimis geležinkelių darbininkų 
brolijų atstovais. Paskelbda-
mas tai prezidento sekretorius hunas. nuvd jaučiama, kad 
Tumulty pasakė, kad dar nėra 
nuspręsta kokius atstovus kvies 
ti konferencijon. Tai turbūt 
nuspręs geležinkelių direkto
rius Hines.

Šiandie po piet Hines turėjo 
pasikalbėjimą su Malloy, vicc 
prezidentu geležinkelių dirbtu
vių darbininkų brolijos, kuri 

paskelbė, streiką ant sekamo 
utarninko.

Atidarys streiko raštines.
DETRO1T, Mich., vas. 12.— 

Geležinkelių dirbtuvių: darbi
ninkų brolija atidarys streiko 
raštines 15 miestų, iš kurių 
bus vedamas streikas, kuris pra 
sidės ularninke, vasario 17 d.

Brolijos viršininkai sako, kad 
visi pienai streikui yra išdirbti 
ir tik susitaikimas prezidento 
Wilsono su brolijos atstovais 
Wasliingtone gali to streiko ne
prileisti. Bet tokis susitarimas 
turi būti pasiektas prieš suba- 
tos vakarą, nes kitaip negalima 
bus spėti atšaukti streiką.

Streiko Kansas valstijoj 
nebusią.

CHICAGO.—'Kansas guber
natorius Allen, kuris vakar at
vyko į Chicago, paskelbė, kad 
geležinkelių darbininkų streiko 
Kansas valstijoj nebus, nežiū
rint kokios butų pasekmės val
džios tarybų su geležinkeliečių. 
O streiko nebusią todėl, kad 
tokie streikai Kansas valstijoje 
yra uždrausti naujai išleistais 
įstatymais, kurie daro arbitra- 
ciją priverstina ir uždraudžia 
streikus būtinai reikalingose 
pramonėse. Arbitractjos tary
bą skiria pats gubernatorius.

BEVTELINIS TELEFONAS 
CHINUOJ.

RYMAS, vas. 12.—Bevielinio 
telegrafo išradėjas Marconi iš
spausdino straipsnį, kuriame 
sako, kad išradimuose pagerini 
mui bevielinio telegrafo už vi
sas šalis labiausiai pasižymėjo 
Amerika.

Jis sako, kad yra keistu daly
ku, kad progresyvdškiausios Eu 
ropos šalįs neišvystė bevielinio 
telefono, kuomet viena iš la
biausiai atsilikusių šalių—Chi- 
nija—vartoja bevielinį telefoną 
kasdie susinešimams tarp mie-
stų. Jis pranašauja, kad bevie
liu is telefonas už metų laiką 
užims vietą dabartinio neparan 
kaus vielų telefono. Bevielinis 
telefonas taipjau panaikinsiąs 
sutrukdymus komunikacijoje, 

delei oro, nes vėtros ar sniegas 
negalės nutraukyti vielų, kurių 
bevielis neturi.

kad tie penki asscmbly- 
butų pašalinti iš savo

i(ri‘

užinte- 
Rusija

priėmė neteisingą prisai-gimsta proga parduoti susikro
vusius tavorus už Rusijos auk
są.

Kada pasiekė pirma žinia, 
kad Rusijos aukso pasiųsto per 
•Rcvelį pasiekė Stockholmą, 
tuoj pabandyta susinešti su tuo 
turtu, bet greit pasirodė, kad 
to aukso yra maža ir kad jis 
nėra pirklybos tikslams.

Tolimesnis veiksnis priklau
sė nuo atsiuntimo iš Rusįjos 
žaliųjų medegų. Pirmas siunti
nis pasirodė Revelyj subatoj ir 
susidėjo iŠ kelių vagonų linų, 
bet nematyt nė daugiau aukso, 
nė kad tie linai skiriami pirkly f 
bai. Po sujudimo atėjo šaltas 
svarstymas Ir įsitikrinimas, 

kad pirklyba su kooperacijo
mis nieko kito ^nereiškia, kaip 
pirklyba su Maskvos valdžia, 
nes kooperacijos yra valdžios 
kontrolėje.

Maras siaučia.
Bet didžiausį smūgį 

resuotiems pirklyba su
uždavė pasirodymas maro Pa
balti jos šalyse. Dabar visi pirk
liai skubiai bėga iš Htelsingfor- 
so, kadangi nenori susidurti su 
trimis baisiomis ligomis, siau
čiančiomis dideliame! plote. Fin 
landi jos kabinetas nutarė eva
kuoti parubežį, kad neleidus 
kontrabandininkams atnešti ma 
rą iš Rusijos. *

Paskiausieji bolševikų laik
raščiai rašo apie didėjantį mir
tingumą. Jie taipgi nurodo Į 
naują pavojų distriktuose į 
pietus nuo Petrogrado, kur vil
kai valkiojas dideliais būriais, 
nekliudomi valstiečių, kurie 
neturi ginklų, kad medžiojus 
ant vilkų. Tokios kasdie atei
nančios žinios padaro nuomonę 
apie pirklybos vedimą tose apy
gardose absurdu.

* , < .1.4. —■■■■»,.», ■■ ii

fnie translatlno filed witb the post 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 

<-* reųalred h> the art nf Oct. 6. 191
LENKAI PRAŠO 400,000 

TONŲ MAISTO.
WASHINGTON, vas. 11.— 

Ką tik atvykęs iš Varšavos Len 
kijos valdžios plenipotentas 
maisto dalykuose Stasys J. 

Arot paskelbė, kad Lenkijai 
reikia 400,000 tonų Amerikos 
grudų, kad ji galėtų išvengti 
bado iki sekamos pjutės. Net ir 
tiek maisto gavusi Lenkija bad-
miriaus. Dabar gi visur yra 
porcijos.

Taipjau Lenkijai trūksta ark 
lių, galvijų, ūkio padargų ir 
sėklų. Rytiniuose distriktuose 
ypač bloga su maistu, kadangi 
esą bolševikų užpuldinėjimai 
privertė valstiečius mesti žem
dirbystę.

True translation fileci wtth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 13, 1920 
as roqulred by the act of Oct. 0,1917

AUSTRIJA REIKALAUJA 
KREDITŲ IKI RUDENIUI.

Taipjau prašo didelės paskolos.

PARYŽIUS, vas. 10.—Austri
jos finansų ir maisto ministe
riai papasakojo ambasadorių 
tarybai ko reikia Austrijai, kad 
išmaitinus savo žmones. Pir
miausia, kaip ministeris aiški
no, Austrija prašo kreditų, ku
rie leistų jai išgyventi iki spa
lių mėn. ir tada didelės ilgam 
laikui paskolos, ar nuo talki
ninkų šalių, ar nuo užrubežinių 
bankų.

Austrijos ministeriai yra pa
sirengę užstatyti nuosavybes ir 
turtus, kad gavus tokius kre
ditus ir pageidaujamą paskolą.

Stokes bus atgabenta Chicagon.

ALBANY, N. Y., vas. 12.— 
Gub. Smith, prašant Illinois 
gub. LoVvden šiandie pasirašė 
po išdavimo popieromis ir Rose 
Pastor Stokes bus išgabenta iš 
Now Yorką į Chicago, kur ji, 
kartu su kitais Komunistų par
tijos nariais yra apkaltinta 
“skelbime pertvarkimo ar nu
vertimo valdžios per spėką ar 
kitais nelegaliais budais.” Ji 
jau ir taipjau yra nuteistas il
giems metams kalejiman už 
oeržengimą špionažo įstatymo.

TRJS ŽMONĖS NUSINUODIJO 
“DEGTINE.”

Virginia atmetė moterų 
balsavimą.

RICHMOND, Va., vas. 12— 
Virginijos valstijos legislaturo 

atsisakė ratifikuoti moterų bal
savimo priedą. Šiandie atstovų 
butas 62 balsais prieš 22 priėmė 
rezoliuciją, kuri atmeta rhote- 
rų balsavimo priedą prie fede- 
ralės konstitucijos.

CHICAGO.—Laike pastarųjų 
dviejų dienų pasimirė trįs žmo
nės, nusinuodiję namie daryta 
“degtine.” Dar keliolika žmonių 
susirgo. Manoma, kad atsira
do naujos rūšies nuodinga deg
tinė. JI susidedanti iš medžio 
alkoholio ir nitro-benzol.

BELFAST, Airijoj, vas. 11. 
—Michael Carolan, kuris yra 
Belfasto miesto tarybos nariu, 
tapo nuteistas 6 mėnesiams 
prie sunkių darbų už pasaky
mą, kad anglų, kariuomenėj 
pilna šnipų ir kvietimą šaukti 
“ura” už Airijos respubliką.
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Laiškai iš Lietuvos.
■MII Į—II ui  OlIBiyfl?!

laiškelio nuo 20/VHI šių metų,

įdomus laiškas iš'Lietuvos

Vienas detroitietis gavo iš 
Šiaulių padangės šitokį lapkr. 
25 d. 1919, rašytų jam laiškų:

Neužmirštamas ir mylimas 
dėde! Nors sykį po visų šiurpu 
lingu baisenybių man tenka vėl 
su Tamsta susižiupti ir mėgiril 
kelis žodžius parašyti ant Jūsų

kų dar visai nesenai apturėjau.
Didžiai linksma ir širdžiai ra

mu buvo apturėti žinių-laiškelį 
ir dažinoti, kad Tamsta dar e- 
sate gyvas, kas man kartu pri
duoda vilties dar gyvais ypatiš- 
kai pasimatyti čia Lietuvoje pas 
mane, kaip įsisiūbavęs gyveni
mas nuslūgs. »

O aš, kaip matai, dar gyvuo
ju ir ant kojų sau sveikas lai
kausi, nors jau kelis sykius bu
vau vos bČŽunųs. Visų šį pro-

tarpį, matomai taip/man buvo 
linkimo lemta, nuo gegužes 
menesio, 1915 metų iki pat šių 
laikų išgyvenau pas tėvus savo 
tėviškėje, kur reikėjo pergyven 
ti visų vokiečių tironų okupaci
jos baisenybių laikų ir nešti ant 
savo kūno visas stačiai neapra
šomas kūno ir dvasios sunkeny
bes. Tuomet kasdien veikė 
žandarų kumštis, kulias spau
dimas ir įvairus plėšimai duo
nos kųsnio; ir dienos slinko nuo 
bodžiai, nerviškai ašarotai, be

vilties beveik sulaukti galo tam | 
pragariškam gyvenimui. Ant 
galo pagalios, po poperiuės tai
kos su Rusija, kai]) pradėjome 
bent kiek lengviau atsidusti, su
silaukiau to, kad staiga mane 
suareštavo rugpiučio mėn. 1918 
m. ir išsiuntė į Vokietijų nelai
svėn badu mirti, kaip šian
dien nusimanau, ųž veikimų po
litikos dirvoje ir socialistiŠkus 
persitikrinimus. Suimtas buvau 
ačiū vien virtos klerikalų skun
dams, kų jie neskupiai per sa
vo laikraščius viešai juodino ir 
denuncijavo. Įkištas nuo prad
žios buvau Joniškčs, paskiau 
Šiaulių kalėjimo kur išlaikė po-

Puikus Koncertas
Rengia L. M. P. S. III RAJONAS

Subatoj, Vasario=Feb. 14,1920
M. MELDAZIO SVETAINĖJE

2242 Weflt 23nl Place.
2=33?"™.

rų savaičių, ir tuomet iŠ tenai
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare

Dr-te L. D- K. Gedemino
Paminėjimui Dešimts metų Sukaktuvių rengia 

VAKARĄ SU PROGRAMŲ 
Nedėlioję, Vasario (Feb.) 15 d., 1920 

J. STANČIKO SVETAINĖJE 
205 East 115th St., Kensington, III.

Stato scenoje 5 veiksmy dramą

stačiai, be jokio apkaltinimo 
bei tirinėjimo visai slapta, u- 
mai, beveik nuogų, be rūbų, iš
vežė į Vokietijų, dar atokiai už 
Berlino į vienų iš daugelio bado 
lizdų-Iagcrį, kur su pagrtba vi
sų kultūros įrankių, kartu su 
kitais šimtais tūkstančių 
draminčių nuogais laike, 
marina ir visas spėkas iš 
gaus kurio iščiulpia.

Nelaisvėje išbuvau iki
kielijos revoliucijos, kuriai be
galo reikia ačiuoti, nes kitaip 
jei dar kiek laiko, tai mano akįs 
butų užsimerkusios amžinai ir 
kūnas butų ‘tapęs aptręšimui 
Vokietijos laukams. Mat, kaip 
jau visos kūno spėkos buvo iš-

lllllllllllllllllll

Loš LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS, 
Muzika Ig. IVANAUSKO.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga: 75c, 50c, ir 35c.

ben- 
badu 
žmo-

Vo-

PUIKUS BALIUS
RENGIA 
BIRUTĖS

Subatoj, Vasario 14,1920
MILDOS SVETAINĖJE

3140 So. Halsted Street

KALNO 
DRAUGYSTE

Inžanga 35c ypatai
rwTTFi~T-'.'~.i ~t~ rrr

Gerbiamosios ir gerbiamieji, nepamirškite atsi
lankyti į šį puikų balių, nes bus vienas iš puikiau
sių, kur galėsite kiekvienas linksmai praleisti lai* _ - 
kų. Užprašome visus atsilankyti, o busite užganė- 
dinti. Grieš Martinkaus orkestrą. —KOMITETAS

Ii,

Šio koncerto visas pelnas eis parėmimui draugo J. V. Stilsono 
šeimynos.

Todėl gerbiamieji nepraleiskite nei vienas šio puikaus ir prakil
naus koncerto, kurio turinis susidės iš dainų, muzikos, solo ir ki
tokių pamarginimų. O tuomi mes prisidėsime prie gelbėjųno Stil
sono šeimynos, kurios likimas reikalauja mus paramos.

Po koncertui Šokiai iki vėlai nakties.
Kviečiame visus be skirtumo KOMITETAS.

dasiekiau 
pasirgau

kaip tik 
okupantai 

ir vietos

čiulptos, aš sunkiai ir pavojin
gai susirgau, ir sirgdamas, nie
ko nepabojau, kuomet gyvastis 
jau kovoje su mirčia, visgi ne
atlikdamas nuo 'kitų savo ben
drų vykau kuopoj . į tėviškę. 
Nors didžiai vargulingai kelio
nę reikėjo atlikti, beit laimingai 
pasiekiau atgal Šiaulius, kur 
kiek laiko pasirgari ir ant galo 
su širdies malonumu 
tėvų namus, kur dar 
kokį mėnesį laiko.

I tėviškę sugrįžau, 
tuo laiku, kuomet 
pradėjo apleisti šalį
gyventojai ėmėsi tvarkyti ir 
organizuoti kraštų. Bet už lai 
ko 1—2 mėn, atvyko iš Rusijos 
raudonoji armija su tarybų 
valdžios sistema, kas visiems 
buvo po okupacijos visai nau
ja ir neaišku, kuom dar daugiau 
pasididina pinklių dėl stokavi- 
mo nusimanančių veikėjų bei 
sugabių organizatorių, prie 
šiaip tokios tamsos ir išsklaidy
to musų laukų proletariato. Čia 
tame laike kaipo socialis
tas, prisidėjau judinti vietos 
darbininkų mases prie sąmo-

(Tųsa ant 6-to pulsp.)

IŠKILMINGAS

Koncertas ir Balius
StJ DOVANOMIS

Vyskupo Valančausko Pašelpos Draugystė.

1,7 d. VASARIO, UŽGAVĖNIŲ VAKARE, 1920 m

kokius t a u t i š k u s da

Didžiojoj MILDOS SVET., 3142 So. Halsted St.
Todėl kviečiami esate visi be skirtumo seni, 
jauni ant musų baliaus, nes bus visiems gera 
proga pasilinksminti ir gauti gražią dovaną. 
Nes Draugija paskyrė, net 4 dovanas: Pirma 
dovana bus suteikta merginai, katra pasižymės 
save kokeis navatniais rūbais apsirengusi arba 
atvaizdins
lykus. Bus ir vyrams duodamos dovanos už 
prašmatnų pasirėdimą.

Norintieji įstoti i musų draugystę galės pa
duoti vardą-pavardę, o ant susirinkimo galės 
jstoti dovanai. Todėl nepamirškite atsilankyti, 
nes bus puiki proga pasilinksminti ir pasišok- 
H prie puikios muzikos, kuri grieš lietuviškus 

_ir angliškus šokinsi .
v Su pagarba kviečia visus KOMITETAS

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Unes Babickaites Debiutas
Rytoj, Vasario 14 dieną, 1920 Pradžia 8 vai. vakare.Vaidinimas įvyks

Bus statima scenoje Togobočno didelė 5-kių aktų drama I —

Iš MEILES
. ................. ■.................imi ■ i—n ....................i ....................—■■■

Kur Dailūs Dalį Prižiūri ir Pati Lošia UNE BABICKAITE
I Lietuvos aktorė

*

CENTRAL MUSIC HALU 62 East Van Buren Street
(tarp Wabash ir Michigan Avė3.)

Tikietai išanksto galima nusipirkti Naujienų, Lie
tuvos ir Draugo ofisuose; o taipgi pas J. Uktveri, 3203 

So. Halsted St.
Visus kviečia atsilankyti SCENOS MYLĖTOJAI.

— Rengia —

SUSIVIENIJIMAS AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ

SUBATOJE,

14 d. Vasario-Feb., 1920
7-th Regiment Armory Svetainėje

Ant Wenthworth Avė. ir 34tos gatvės, Chicago.
* J.■' t -t į I •

Pradžia 7:00 vai. vakare, f.

Amerikos Lietuviai Kareiviai deda visas savo pastangas, 
idant padarius šį vakarų kuolinksmiaušiu. Bus geriausia 
muzika ir tarpe šokių dainuos Birutės ir Chicagos Apskričio 
Vyčių Chorai ir atsilankiusieji bus linksminti įvairiais kitais 
budais.

•• > . .• . 'I»

Inžanga 75c. ypatai. Tikietus galima gauti nuo narių 
S. A. L. K. arba įeinant į svetainę. Dalis pelno skiriama Lie
tuvos ŠIAULIAMS.

I

Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.
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KORESPONDENCIJOS
Lietuvos Misijos 

atsilankymas.
WATERBURY, CONN.

j 1,1 ■
Visi vietos lietuviai su 

kantrumu laukė 19 d. vasario, 
nes tą dieną kaip 2 vai. po pietų 
žadėjo atvažiuoti Lietuvos mi
sija, kurią pasitikti rengtasi su 
didžiausiom iškilmėm, su paro
dom.

ne-

t u visko svieto sugužėjo į gelž- 
kelio stotį: vieni papodoj daly 
vaujantįs kiti taip sau norintįs 
pasižiūrėti. Dagi šeši policistai 
buvo atsiųsti: lai vis dėl papuo
šimo iškilmės. Visi nekantriai 
laukia traukinio su Lietuvos 
misija atvažiuojant.

štai ir traukinys atšniokščia 
tarytum iš Kauno. Minioj ki

,kį vienas pro kitą. Žiuri šen, žiu
ri ten... o nelaimė! Lietuvos 
misijos nėra. Ir nežinia dabar

ne kada atvažiuos, nė per kur... 
Minia pradėjo nerimauti, vien 
pašvagžda keiksnoja, kiti iŠ 
to turi juoko, bet nesiskirsto 

I vis laukia. Pagalios, apie už vn- 
I landos laiko, pribuvo automo
biliais ir su didžiausia paroda 
numaršavo į didelę svetainę, 
Strand. Parodininkus leido a- Z
pačioj susėsti, “taip sau žmo
nės“ — ant balkono, o socialis
tus siuntė ant “niger hevin“, 
nes, anot Tareilos, “jiems tik 
ten ir vieta“. Publikai svetainėn 
suėjus užviešpatavo didelė tyla; 
visi tik žiuri į steičių ir klausia 
savęs: kas Čia dabar bus? ar tie 
“visi chorai“ (nes buvo skelbia 
nia, kad visi chorai dainuos) iš
eis dainuoti, ar prasidės misi
jos?

Ant steičiaus keletas kėdžių 
padraikyta, po kairiai pusei pa
rėdytas kas tokis panašaus į 
barą su raudbnu audeklu užties
tas, o už baro vėl kelios kėdės.

Neilgai laukus išėjo iš už sce
nos apie penkiolika žmonių ir

Influenza
Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu“ esti pavojinga. Apsaugok 

snvę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašnlinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antiscpsoliu, 
vartodamas vieną jo dalj trijose (dalyse) Šilto vandens. ‘Kada 
turi šaltj ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkelcs 
nuo Grifo irPcršalimo: daryk tai kas trįs valandos kol nepaliuo- 
siios vidurius. HmIc šiltai apsiklojęs. Jcl«n nepalengvins 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:visose vaisiinyčiase šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

iš:

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Gcneralis štabas
Literatūros Dalis

GroudŽio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generaiio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujaaaioa 
madoa iš petrinų ir deaalnų 
kirpti ir aluti ryriškua aprčda- 
Iuh. 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, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci* 
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halated 8L, Chicago*< ______ ______

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
The bridgeport Electric co. i n c.

A BARTKUS Prea
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, BL

NAUJIENOS, ChlcAgO., I1L
viena moteris; tai iMinia šaulhi- 
nienė. Visų pirmiausia užtrau
kė amerikonišką himną (bet 
giedojo tik apie trįs balsai vie
nas moteriškas ir du vyriški). 
Antrą užtraukė “Lietuva, tėvy
nė musų“. Šitą jau giedojo ir 
Kažcinėkas, ir Buškus ir Tarei- 
la ir rodos, visi, kurie tik ant 
steičiaus buvo. Tik nežinia ko
dėl, stokavo pp. Laškevičiaus ir 
Povilaikos... Po to p. Tareila 
pažengia porą žingsnių pryša- 
kyn, krutinę atstatė smakrą aug 
štyn iškėlė, rodos, taip susijudi
no, kad pasirengęs save paaukot 
“ant tėvynės aukuro.’’ ’lYuputį 
pa laukęs pradėjo aiškinti apie 
“Lietuvos tėvynės meilę“ ir kaip 
svarbus reikalas dabar Lietuvą 
sušelpti. Pasak jo, “kuris prie
šintųsi šitokiam reikalui, kad jis 
pajuostų (reiškia, kad į nigerį 
f^yirstų), kaip anglis, kad jis 
sudžiūtų kaip lazda!“ šitas Ta- 
rcilos užreiškimas daugeliui la
bai nepatiko, mat juodais būti 
nieks nenori. Antras kalbėjo p. 
Vileišis. Kalbėjo neblogai, už
tai kad neilgai, bet į publiką įs
pūdžio didelio nepadarė. Trečias 
kalbėjo Žadeikis ir jis kalbėjo 
ilgai, bet nieko dailgiau nepasa
kė apart išaugštinimo Lietuvos 
kariuomenės ir prirodė du ka
reivių, ką paaukavo savo gyvas
tį už Tėvynės laisvę. Jam pabai
gus kalbėti liko tik 10 minutų 
laiko dėl kun. Žibaus prakalbos, 
kuris tarp kitko pasakė:

“Daugelis klausia, kokia ta da
bartinė Lietuvos valdžia, kodėl 
tankiai ininisterių kabinetai mai 
uosi ir tp. Kas jums galvoj ko
kia ten valdžia? Tai ne jūsų biz- 
i.is. Mes valdžios reikalais apsi- 
rupinsim, o jūsų biznis tik. duot 
pinigus ir dncoil*’! Pastaruoju 
“apreiškimu” irgi daugelis ne
pasitenkina.

Visi kalbėtojai inuolatos kar
tojo, kad Lietuva esanti ir tu
rinti būti “laisva ir nepriklauso
ma’’ Kokioj prasmėj tą žodį g. 
misijonieriai supranta-nesužino- 
jau. Abehuli, prakalbos žmo
nių npo nepakėlė.

Dar vienas dalykėlis. Padai
navus himnu^ tuo’ akies mirks
nyj šiišėdo ant steičiaus iiž’ to 
“baro” (kaip augščiaus minė
jau) apie 6 ar 7 asmens ir su- 
knibo visi kas sau verst lapus: 
tai neva rašo, tai vėl verčia la
pus (ir visi skubina); tai vienas 
duoda kitam pluoštą popierų, ki
tas, kitam, tai, du-trįs sužiūra į 
vieną popierą. Atrodo stebėtina 
“kanceliarija“. Tai vėl visi, ro
dos, užmiršta savo darbą žiuri į 
kalbėtoją, bet ir vėl visi kartu 
suknimba prie rašymo^ Rodos 
butų kaipir reporteriai. Bai
giant prakalbas ta “bizė“ lyg ir 
praėjo, nes tik kada nekada vie
nas kitas po biskį varto popie
rą, ir paišeliu lyg ir šį-ta rašo. 
Kiek nusimaniau, toji “kance
liarija” buvo sutaisyta tik loši
mui, patraukimui publikos, kad 
va, čia nejuokai: žiūrėkite, mes 
ir kanceliariją turim...

Kiek pinigų iš Waterburio su
rinko ar surinks, dar nežinia, 
bet turbūt netiek daug, kiek ti
kėjosi. — Vietinis.

N. A. Rastenis.

APLEISTA.•

“NORTH ADAMS, MASS. 
Gruodžio 23. — Negyvai su
šalusios... vieno* kambario 
lūšnoj praeitą ket vergą bu
vo atrasta našlės................
kūnas: jį turėjo suvirtam 
devyniasdešimtis penkis me 
tus... per pastaruosius dvi- 
dešmt penkis metus Ji gyve
no visai viena...“

—■ The Boston Post.
Ir vėl atėjo ta žiema, 
Nepakviesta, nelaukiama; 
Ir nieko nei neklauzdama 
Savaip visur pradėjo veikt. 
Paleido vėją nuo jarmos, 
Tai tas ir šėlsta be tvarkos. 
Miškuose laužo jis medžius, 
Arba atlėkęs i sodžius 
Sukels pušnius, užtrenks duris— 
Visokių aibių priduria. 
Pagavęs žmogų pakeliu j, t 
Nutriųs jam nosį jvailiai, 
Nukąs abidvi jam ausis 
Ir da visaip kaip pritąsis; 
Užbėgęs priešais sulaikis, 
Pripilstis dulkių | akis; 
Tartum supykęs pastūmės 
Ir pagalinus jis jį pames. 
Tada išlėkęs ant laukų, 
Lyg vilkas jieško sau aukų. 
Žiema ir šalčiui, ištiesų.
Suteikia mat perdaug tiesų, 
Vienok veltuj butų bandyt 
Užprotestuot ir sustabdyt, 
Nes tas Uranas be širdjrt, . 
Ir skundų jokiu nerirdės. — 
Apkaustė žemę geležinis

Dr. A. R. Blumenthal

škilminps Pasi < ikimas j
CHICAGOJ E

LIETUVOS VALSTYBES 
ATSTOVU

Nedėlioję, Vasario 15, 1920
2:00 vai. po pietų.

8th Infantry Armory Svetainėje
3515 Forest Avė. arti East 35th St.
tarpk Grand Blvd. ir Indiana Avė.

Privažiavimas: Indiana Avė ir 30tos karais 
arba So. Side Elevatorium.

Kalbės Gubernatorius III. Valstijos, Chicagos Majoras, Sena
toriai ir kiti.

Gi senai pageidaujama Lietuvos Misija aiškiai nupieš tikrij.

dabartinį Lietuvos stovį.
j • * ■

Ką tik pribuvusi misija susideda iš p. J .VILEIŠIO, Majoro, 
P. ŽADEIKIO ir kun. J. ŽILIAUS. 

U-**

Pribuk iš laiko, pasivėlinęs neįeisi.
Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet atmink, kad mi- 

' nios žmonių rengiasi dalyvauti.
Visi iki vienam dalyvaukite iškilmingame priėmime pirmųjų 

LietuvosValstybės Atstovų, Nedėlioję 15 vasario, 2 vai. po pietų.

Pasirūpinkite gauti TIKIETUS iš anksto šiose vietose:

UNIVERSAL STATE BANKOJE, 3252 S. Halsted St.
“DRAUGO” REDAKCIJOJE, 1800 W. 46th St.
“LIETUVOS” REDAKCIJOJE, 3253 So. Morgan St.,
JONO BAGDŽIUNO BANKOJE, 2334 So. Oakley Avė.

BANKIETAS atsibus tą pačią dieną, 8 vai. vakare, Hamilton 
Kliube, 18 So. Dearborn St. Pirkite tikietus viršminėtose vietose.

> ■ ........... .i i......... .. .......... . ...................... ....... .......... . Į“"" ......................  111... i
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| 8. D. LACHAWICZ
Lletuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi
ni a u šia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už- 
2314 ^23 Placa, Chicago. III I

TeL Canal 2199._______ I.

Ir kepa taip šaltoms ugnims 
Viską. Ką gali tik įveikt, 
Tuoj ima savo iltims smeigt.

Už miesto vartų, atstumoj, 
Menkoj grintelėj užmirštoj 
Vienų viena sena vargšė 
Gyveno apleista našle. 
Sena, beturtė, be spėkų, 
Be jokių pelno Įplaukų, 
Tiktai Šimtinę iš valdžios 
Ji gavo metams pašalpos. 
Ir taip ji dilo skursdama, 
Visokį vargą kęsdama, 
Per dvidešimts penkis metus 
Jų lankė šaltis ir lietusi 
Ir da krautuvės siuntinys 
Savaitėj syki ėjo, vis 
Paimt užsakymų nuo jos 
Del kokio maisto liekanos. 
Dabar atėjo ta diena, 
Kurioje eina jis pas ją;
Ir šalčiui genant skubias jis, — 
Pradaro užsnigtas duris... 
Mažame lūšnos kambary, 
Aslos viduje guli ji, 
Rankas ištiesus link šaltos 
Ugniakurės nepakurtos. 
Plaukai nepinti, palaidi, 
O išžiūra baisi veide...
Artyn pribėgęs žiuri — va, 
Visai sustingus, negyva! 
Nuogumą kūno dengia jai 
Menki, nudriskę skarmalai. 
Lentynos tuščios; ir ant jų 
Dvi žiurkės Įieško trupinių. 
Nėra nei malkų, nei anglies. 
Matyt, viduj šaltos nakties 
Ix)voj nedegusi nurimt 
Ji ėjo palei pečiaus šilt; 
Bet šalčio draskantis nagai 
Užpuolė ją nemeilingai. 
Ir paskirta, vargše, čionai 
Galop užmigo.:, amžinai!

i

Puikus 2 į 1

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoju Dykai 
1 Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opb- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

• B kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. R. M. GIMEI
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 8. Morgan st., kertė 32 at 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

h................. .  i ■ i ■ ■■■-—........................   —
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kjipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligaa, Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratori ja: 1025 W* Hth 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

kalendorinis laikrodėlis, tik $8.45
Galų gale mes padarėme galimu gauti 

jums praktiškų, gerai laikų rodant’ ekono
miškų laikrodėli tik už $8.45.. Kam mokė
ti daugiau, kuomet musų 2 i V laikrodėlis 
tarnaus taip gerai, kaip ir brangus laikro
dėlis. Su musų 2 | 1 laikrodėliu jus ne
reikalausite kalendoriaus, viena rodyklė 
parodys jums mėnesj, dieną net ir mė
nesio besikeitimą, šalę rodomų valandų, 
minučių ir sekundų.

Viršeliai yra stiprus ir gražiai užbaigti, 
vidutinio didumo. Mechanizmas padarytas 
geriausio plieno ir nikelio ir turi tikrus 
akmenis, todėl teisingai rodo laiką. Delei 
tos priežasties yra vartojamas mechani
kų, gelžkelio darbininkų, inžinierių — 
žmonių, kurie žiuri laiką. Kada turėsite 
musų 2 | 1 laikrodėlį pertikrins jus, kad 
jus gaunat tą ko jus reikalavote. Mes gva- 
rantuojame musų 2 11 laikrodėli už 25 me 
tus.. Jeigu jus mokėsite $25„ jus negau
si! geresnio laikrodėlio negu musų, 
mes galime parduoti keletą Šimtų laikro-kol

kaina, todėl kad mes norime jus įtikinti. At
Pasinaudok šia proga 

dėlių šia labai nužeminta ____ ,_____
ininkit, kud mes duosime jums tikrą laikrodėli, bet ne pamėgdžiojimą.. .

Jeigu jus užsisakysit dabar, mes duosime jums DYKAI paauksuotą 
lenciugėlj ir gražią špilką. Nesiųsk pinigų iš kalno tik iškirpk š| ap
garsinimą, parašyk savo vardą ir adresą aiškiai,, įdėdamas $1.00 rankpi
nigių, o kitus užmokėsite, kaip atneš laikrodėli. Rašyk tuojaus:

UNIVERSAL SUPPLY CO. Dept. 8.
1574 Milwaukee Avė., , Chicago. 111.

arrow
COLLARS
THE BEST AT THE PR1CE
Otuett, l^abody CK, Ine., Troy, N. Y.

j Risiikos ir Turkiikos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5032

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

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

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

Tel. Drexel 2880. 
.................. ■ ✓

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S. Morgan 8t Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietavia 

Gydytojai ir Chirurgai • 
Ofisas: 1757 W. 47 St 

Tel. Boulevard 110. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 

Namai: 2914 W. 43 St 
Tel. McKinley 263

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistaa.

NAUJIENŲ NAME
1739 8o. Halsted St, Chicago. HL
Valandos: 9 — T2 ryto ir 2 — 9

Dakare Phona Canal 2S7

Moterim ir Vyram

Dr. J. SHANK8
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jys nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane V

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
. -8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. MadisonrSt 

11 rytą iki 7 vai. vak.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valanda: 10r-41 ryto; 2—3 x>o piet 
vąk> Nedalioms 10>—12 dieną.
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parsikviesdami 
užkariauti Lin
da rbo žmonės 
ginklo ir, dau-
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“KOMUNISTIŠKA”
MALIENĖ.

Naujienos eina kasdiena. Išskiriant 
nedėldieniua. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
HL — Telefonai: Canal UM.
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lietum ..................
Pusei metą ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuoM:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su atsakymo.
■EE9BUaKBEUKSSBBUBaai^SiBnfe9E9a

Lietuvių Dienos 
atbalsiai.

5 V

PobMahod Doily eoeoyl Ouulay by

stiprinąs reakciją

BnbeeripUoa Kates:
•6.00 per year in Chicago.
•5.00 per year outside of Chicago.
•7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered aa Second Clau Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office
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Mtaeaiiri ...

Sarieaytoee Valatijeee, ne ChieageJ,

. 91.00
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Jau praėjo treji suviršum 
metai, kaip buvo ta garsioji 
Lietuvių Dieną, kuomet vi
soje Amerikoje buvo renka
ma aukos Lietuvos sušelpi- 
mui, — o da ir šiandie gir
dėt jos atbalsiai musų spaur 
doje.

Ąp^J^Prabjlo..dabar ku
nigas F. Kemėšis. Jisai ra
šo “Darbininke”, kad tiktai 
maža dalis Lietuvių Dienos 
pinigų nuėjusi tenai, kur jie 
buvo skirti. Ir už tai jisai 
kaltina tautininkus, pasi
grobusius į savo rankas kon 
trolę ant Centralio Komite
to.

Kun. Kemėšis sako, kad 
Centralis Komitetas pave
dęs pinigus ($130,000), su
rinktus Lietuvių Dienoje, 
Amerikos Raudonamjam 
Kryžiui, o šis paskyręs juos 
ne vien Lietuvai, bet taip 
pat ir Latvijai su Estonija. 
Lietuvoje-gi ta dalis pinigų, 
kuri jai teko, buvusi išda
linta miestų gyventojams, 
kone išimtinai žydams. Lie
tuvos Raudonasis Kryžius 
prašęs amerikiečių, kad pi
nigai butų suvartoti dau
giausia lietuviams, “nes žy
dai ir taip buvo gavę milio- 
nus pašalpos iš savo vien
genčių amerikiečiųjisai 
prašęs taip pat, kad jo at
stovai butų prileisti prie pa
šalpų teikimo. Bet Ameri
kos Raudonasis Kryžius at
metęs tuos prašymus.

Dabar už tą visa klerika- 
lų lyderis kaltina tautinin
kus — kam jie užsispyrė bū
tinai pavesti Lietuvių Die
nos aukas Amerikos Raudo
namjam Kryžiui, ir kam jie 
neatsiėmę jų iš jo, kuomet 
dar buvę galima.

Sunku yra mums spręsti, 
kiek yra tiesos tame kun. 
Kemėšio tikrinime, kad žy
dams tekę beveik visi Lietu
vių Dienos pinigai; jisai, 
kaip žinia, dažnai nuąneka 
ir nebūtų dalykų apie žydus. 
Bet galima tikėti, kad tos 
aukos buvo labai netinka
mai išdalintos, nes. ameriko
niška įstaiga, veikdama be

pagelbos Lietuvos organi
zacijų, ir negalėjo kaip rei
kiant atlikti savo uždavinį.

Ir tiesa yra, kad Ameri
kos lietuvių aukos pateko 
tos įstaigos rankas daugiau 
šia per tautininkų užsispy
rimą. Jie, mat, norėjo pa
naudot Amerikos Raudono
jo Kryžiaus firmą kovai 
prieš socialistus ir šiaip pro- 
gresyvę musų visuomenę. 
Padarę sutartį su tąją įstai
ga, tautininkai mėgino už
kirsti socialistams kelią prie 
savarankiško veikimo aukų 
rinkime. Visi atsimenate, 
kaip p. Šliupas, kuris kar- 
,u su p. Lopeta padarė tą 
“skymą”, skelbė laikraš
čiuose, jogei socialistai 
“busią, kaip kokie niekšai, 
imami už keteros”, jeigu jie 
Irįsią rinkti aukas be Am. 

Raudonojo Kryžiaus leidi
mo! Visi atsimenate taip 
pat, kaip p. Lopeta, Centra
lio Komiteto pirmininkas, 
siuntinėjo miestų valdžioms 
skundus ant Lietuvių Die- 
los komitetų, kuriuos buvo 
suorganizavę socialistai’!

. Tautininkai reikalavo, 
kad progresyvė visuomenė 
'eiktų po dešiniųjų partijų 

komiteto kontrole, ir dėl vi
sa ko siūlė socialistams ta
me komitete... dvi vietas <iš 
dvylikos).

Tas fanatiškas partyviš- 
kumas, tas nęras sutruškin- 
ti socialistų įtekmę visuome
nėje, — ir privertė ponus 
tautininkus kabinties į Am. 
Raudonojo Kryžiaus skver- 
06 lp|3W'^iį: ■

Bet reikia pasakyti, kad 
šitoje bjaurioje politikoje 
ponai klerikalai ėjo ranka 
už rankos su tautininkais. 
Ir 'dabar jie abeji atsako už 
tai, kad amerikiečių Ketu
rių suaukautieji pinigai ta
po neteisingai suvartoti.

Kun? Kemėšis sako, kad 
tautininkai “savo tuščią 
saumeilę pastatė augščiaus, 
negu Lietuvos gyvybę”. Vie 
nok lygiai taip-pat elgėsi ir 
ierikalai. Ir jie abeji ir 

šiandie taip tebesielgia. Tik 
pažvelgkite į jų intrygas ir 
peštynes delei Delei Lietu
vos Misijos priėmimų ir 
paskolos organizavimo!

per ilgą 
išdavystę’’

Musų “komunistai” 
nieji “kairiasparniaj”) 
laiką triubijo apie “ 
tų socialistų, kurie pripažįsta 
tam, tikrose aplinkybėse, tėvy
nės gynimą.

Kiek laiko algai mes jiems 
pastatėme klausimą, ką turėtų 
daryti Meksikos darbininkai, 
jeigu ant jos užpultų Suv. Vals
tijos: ginti savo šalį, ar ne? 
Tuomet “komunistai,” savo pa
pratimu iškolioję “Naujienas” 
bjauriausiais, žodžiais, turėjo 
betgi pripažinti, kad Meksikos 
darbininkai ne tiktai gali, o ir 
privalo ginti savo šalį. Išsižadė
dami šiame atsitikime savo 
“principo,” “komunistai” 
čiaus teisinasi, kad Meksika 
ta esanti tokia šalis, kaip Indi
ja arba Kynija, o takioms ša
lims, girdi, ir komunistai visųo- 

tę

nuo svetimo jungo.
Šitas “komunistų” tėisinima- 

tfi, suprantama, yra nevertas ne 
sudilusio dvylekio, nes Meksi
ka yra šalis, turinti buržuazinę 
valdžių ir savo ekonominiu iš- 
siplėtojimu panaši į bent kurių 
jauną buržuazinę valstybę.

Bet vėliaus mes pastatėme 
“'komunistams” dar vieną Mau
simą tuo pačiu dalyku: apie 
Lietuvą. Mes nurodėme jiems, 
kad lenkų bajorai geidžia už-

grobti Uėtuvą ir tam jų* geis- gynime 
mui pritaria Lietuvos dvuiinin-H tirono 
kai, kurie tikisi galėsią išlaikyti 
savo dvarus ir privilegijas, bū
dami po reakcinės Lenkijos 
globa. Lietuvos dvarininkai jau 
mėgino išduoti Lietuvą į lenkų 
ponijos rankas, 
lenkų legionus 
tuvą. Lietuvos 
tečiaus stvėrėsi 
ginusia ačiū jiems, lenkų legio
nų veržimąsi į Lietuvą tapo su
laikytas. Taigi mes ir paklausė
me mūsiškių “komunistų”; Ar 
gerui elgiasi Lietuvos darbinin
kai, gindami šalį nuo lenkų už
puolimo? Ir jeigu jie elgiasi 
gerai, tai kas bepalieka iš to 
“komunistų” “principo”, jogei 
darbininkai neprivalą ginti sa
vo tėvynes, kol valdžia yra ne 
jų rankose (arba neginti nie
kuomet, kaip pasakoja tūli ‘‘ko
munistų” galvočiai) ?

Ir ką-gi “komunistai” atsako 
į šitą klausimą?

Jų organas “Laisve” pirmiau
sia, žinomą, koliojasi kiek drū
ta — kaįp paprastai. Paskui ji 
kalba apie reakciją Lietuvoje. 
Girdi:

Pamatinis klausimas yra 
toks: jeigu Lietuvos darbo 
žmonės patys pirmutiniai 
šoko ginti savo šalį, tai, rodo-! 
si, turėjo pakilti jų intaka 
įtekmė) politikoje, šalies 
valdžioje, nes tas, kas krau
ją lieja, turi naudolies ir 
laimėjimo vaisiais.

O betgi mes matome visai 
ką kita: nuo pereito rudens 
reakcija Lietuvoje su kiek
viena diena vis labiau stiprė
ja. šitą faktą konstatuoju iri 
ponas Kairys.

Išeina, vadinasi, taip: 
žmonės liejh savo kraują, 
gina šalį nuo įsiveržėlių, o 
tie žmonių laimėjimai tik 
labiau stiprina reakciją. Au
ga klerikalų jiega, o Lietuvo
je ministeriauja gyvojo ro
žančiaus kabitetas.
Neprotaujančiani žmogui (iš 

cokių daugiausia susideda 
“Laisvės” skaitytojai) šitas “ko 
nudistų” organo tarškėjimas; 
gal" ir gali išrodyti kuo-nors 
ja na ši u į argumentus; bet kri
tikos jisai neišlaiko jokios.

Pirmas dalykas, “Laisvė” ne
tiesą pasakoja, kad reakcija 
Lietuvoje įsigalėjusi nuo perei
to rudens; ir ji netiesą sako, 
kad tokį “faktą” konstatuojąs 
St. Kairys. Kaip tik iš drg. Kai
rio laiško (ir taip-pat iš kitų 
šaltinių) mes žinome, kad did
žiausia reakcija prasidėjo Lie- 
tuvojc^pcreitų metų pavasary
je, kada ėjo kova su įsiveržu
siais Lietuvon bolševikais. Prieš 
bolševikų, plėšimą Lietuvos 
žmonės sukilo ir ėmė juos vyti 
lauk, šituo pasinaudojo kleri
kalai ir paėmė į savo rankas 
vadovavimą kovoje su įsiveržė
liais. Socialdemokratų partija, 
ačiū bolševizmui, buvo sugriau
ta; todėl minios pateko po kle
rikalų įtekme. Per visą tą lai
ką ir dar ilgai po to, kaip mini 
savo laiške drg. Kairys, visas 
reakcijos malūnas Lietuvoje 
buvo varomas bolševizmo van
deniu? Tada aršiausiai siautė 
militaristų savavalė Lietuvoje; 
tada buvo be teismo ir tardymo 
grudžiami į kalėjimus laisvų 
pažvalgų žmonės; tada lapo nu
žudyta ištisa eilė visuomenės 
veikėjų. Į

O kaip lik apie rudenį reak
cijos šėlimas tapo apmalšintas, 
ties, Socialdemokratų partija 
atsigavo, ėmė eit socialistiški 
laikraščiai, ir 11. Į

Tai taip buvo ištiesų. “Lais- 
vė”-gi apverčia faktus augštyn 
kojomis, kad galėjus sufabri- 
kuot ^teoriją,” buk darbininkų 
dalyvavimas šalies gyiviipe 
“stiprinąs reakciją.” Ir falsifi
kuodama faktus, ji dpr nesi
drovi remties St. Kairiu, kuris 
aprašo dalykus visai kitaip, ne
gu ji pasakoja! < .

Vienok tai yra tiktai .viena 
dalyko pusė. Jeigu “Laisvė” ir 
nemeluotų, pasakodama, buk 
reakcijos stiprėjimas Lietuvoje 
prasidėjęs rudenyje, tai visgi 
šita jos pasaka dar nebūtų pa
tvirtinimu jos “teorijos,” kad 
darbininkų dalyvavimas šalies!

I įsusibėgimaą dviejų dalykų a- 
naiptol dar nereiškia, kad vie
nas jų yra priežastis antro. Tą 
gali suprasti ir mažas kūdikis.

Imkime pavyzdį. Rusijoje 
žiauri reakcija siautė Aleksan
dro III ir Nikolajaus 11 caravi- 
mo laikais. Prieš tai buvo atsira 
dęs socialistų judėjimas toje 
šalyje, ir Aleksandro III bei Ni- 
kalojaus II laikais jisai vis au
go ir didėjo. Pagal “Laisvės” 
logiką, reikėtų pasakyti, kad 
socialistų judėjimas Rusijoje iš
šaukė reakciją! 'Na, ar ne žiop
la yra tokia logika?

Arba imkite kitą pavyzdį. 
Amerikos komunistai susiorga
nizavo pereitą rudenį, ir kaip 
tik dabar reakcija ‘Amerikoje 
aršiausiai siaučia. Ar “Laisvė” 
ir čia pavartos savo “logiką” ir 
pasakys, kad komunizmas A- 
merikoje yra reakcijos priežas
tis7

Taigi, aišku, kad neužtenka 
nurodyti, jogei du dalykai atsi
tiko vienu laiku arba vienas po 
antro, idant galėjus tvirtinti, 
kad juodu yra vienas antro prie 
žastis; kad galėjus tatai tvir
tinti, tai reikia parodyti, jogei 
yra priežastinis ryšis tarpe tų 
dalykų.

O ar “Laisve” parodė, kokiu 
budu Lietuvos darbininkų kova 
prieš užpuolikus “sustiprino, 
reakciją” Lietuvoje? Neparodė 
ir nemėgino parodyti. Ji tiktai 
tvirtina, ir kolioja tuos, kurie 
jos nuomonei nepritaria. Plūdi
mas pas ją užma vietą argu
mentų.

Reiškia, prirodyt, kad Lietu
vos darbininkams nereikia gin 
lies nuo šalies užpuolikų, “ko
munistų” organas neįstengė. Ir 
pagalios jisai buvo priverstas 
pats pripažinti tai. “Laisve” sa
ko:

Ginties nuo kontr-revoliu- 
cionierių reikia. Tai faktas.

.i
Bet pripažindama gynimosi 

reikalą, ji kaip matote, tuojaus 
mėgina nukreipti dalyką į kit^ 
pusę. Mes juk diskusuojame 
klausimi; apie tai, ar reikia gin
ti šalį nuo svetimų užpudlikųV 
norinčių ją pavergti; o “komu
nistų” organas Čia pakiša “kort- 

I tr-rcvoliučionierius.” Na, o jei- 
j gu Lenkija turėtų ne kontr-re- 
voliucinę, o demokratišką vald
žią ir visgi norėtų paversti 

j Lietuvą savo provincija, ar tuo
met Lietuvai nereikėtų prieiin- 
ties? Aišku, kad dajykas yra ne 

Į kontr-revoliucioniškume.
Bet kartą paminėjus “kontr

revoliucionierius, “Laisve” jau 
jaučiasi užsisėdusi ant savo ar
kliuko ir ima jį muštravoti. 
Girdi:«

7Ginties nuo kontr-revoliu- 
cionierių reikia. Tai faktas. 
Bet gynimąsi nuo jų reikia 
suorganizuoti taip, kad išvi
jus svetimus kontr-revoliu- 
cionierius, neįsigalėtų savieji

Štai pamatinis dalykas, ku
rio nei ant minutos nereikia 
paleisti iš akių. Iš to pama
tinio tezio liogiškai seka iš
vedimas: tiktai tuomet, kuo
met šalies politine valdžia 
bus rankose pačių darbo žmo 
nių (o ne Galvanausko ir 
kompanijos), kuomet kuriuo 
menės mašinerija, nuo gene
rolo iki paprasto kareivio, 
bus ik) kontrole pačių darbo 
žmonių įsteigtos valdžios — 
tiktai tuomet išvijus sveti
muosius juodukus, nepaims 
viršų savieji juodukui.

Klausimas, vadinasi, eina 
apie savo valdžios įsteigimą, 
ir jeigu darbo žmonės turi 
užtenkamai jicąos, kad suor
ganizavus savo būrius, tai 
jiems būtinai reikia galvoti 
apie paėmimą valstybės vald
žios j savo rankas.
Bet kas-gi sake “Laisvei”, 

kad Lietuvos darbo žmonės ne
galvoja apie itai? IP su kuo ji 
ginčijasi, pasakodama apie rei
kalą neduoti įsigalėti saviems 
“juodukams?” “Naujienos” tik 
jau to reikalo neketino užgin
čyti.

Klausimas tečiaus yrą visai ne 
tame! Klausimas yra štai koks:

Ką Auri daryt darbo žmonės, 
kuomet priešas veržiasi į šalį? 
Paėmimas valdžios j 'darbo 
žmonių 'rankas ir pastatymas 
kariuomenės po darbo žmonių 
kontrole gal įvyks tiktai po il
gos kovos—už eilės metų; o 
priešo įsiveržimas grasina pa
statyt šalį po svetiniu jungu 
tuojaus. Ką-gi turi darbo žmo
nės daryt dabar, kuomet tasai 
piešas jau puola su ginklais 
ant šalies, o valdžia dar tebėrą 
ne darbo žmonių rankose— 
laukti iki valdžia bus atimta iš 
jų.? leisti, kad priešas užkariau
tų šalį?

I šitą klausimą (apie kurį čia 
tiktai eina diskusijos!) “Lais
vė” neatsako nieko o nieko.

Toliaus, kalbėdama apie rei
kalą nuversti “savųjų juodukų” 
valdžią, ji iškelia naują klausi
mą: kada yra lengvinus darbo 
žmonėms kovot prieš savuosius 
prispaudėjus— ar tada, kada 
šalis yra po svetimu jungu, ar 
tada, kada ji nepriklauso nuo 
jo?

Jeigu lenkai, pav. uždėtų sa
vo leteną ant Lietuvos, tai jie 
sustiprintų Lietuvos dvarinin
kus; Lietuvos dvarininkai juk 
tam ir kvietė lenkų legionus 

Lietuvon, kad galėjus atsilai
kyti prieš darbo žmones (dabar 
tinę Lietuvos valdžia irgi patai
kauja lenkų užmačioms). Tai- 
Igi, nesipriešindami svetimų 
priešų įsiveržimui, Lietuvos dar 
bo žmones susilauktų to, kad 
savųjų prispaudėjų jiega susti
prėtų; darbo žmones atsidurtų 
po dvigubu jungu—savųjų ir 
svetimųjų išnaudotojų. Ar ir to 
jie neprivalo paisyt? Ar, ne
veizint ir šito pavojaus, Lietu
vos darbo žmonės turi atsisa
kyt nuo šalies gynimo, koliai 
valdžia bus ne jų rankose?

Bet “Laisve” ir į šitą klau
simą, kilusį iš jos pačios išva
džiojimų, neatsako nieko o nie
ko. i

Vįenok ji smarkauja ir šū
kauja, tarytum didelį mūšį lai
mėjusi. Jos skaitytojus tie šu
kavimai gal ir patenkina. Bet 
žmonės, kurie turi sveiko pro
to. galvose, mato, kad “komuni
stų” organas ir šį kartą parode 
tiktai savo dvasišką ubagystę.

Nusikalę fanatišką dogmą, 
kad tėvynės gynimas esąs prie
šingas darbininkų reikalams, 
“komunistai” kiekvieną kartą 

atsisėda į balą, kada ta jų dog
ma susiduria su gyvenimo fak
tais.

s

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

True frnnslation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Feb. 13, 1020 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

I BULGARIJA.

Rusti Bulgarijos padėtis.

[Federuotos spaudos žinia] 
įvykus kruvinoms riaušėms 

Bulgarijos sostinėj Sofijoj, iš
siplatino gandai, kad Bulgari
joj prasidėjus revoliucija. Pre
mjeras Stambulovski (valstie
čių, partijos žmogus) tuos gan
dus užgina. Jis sako, kad kol- 
kas revoliucijos nėra, bet pripa
žįsta, kajl padėtis Bulgarijoj 
esanti i labai, rusti, ypačiai dėl 
gelžkeliečių streiko.

Iš dabartinių apsireiškimų 
matyt, kad monarchija ilgai 
nebegalės išsilaikyti. Paskuti
niais rinkimais, nežiūrint dide
lių varžymų ir persekiojimų ra
dikalesniųjų elementų, vieną 
jenktdalį visų balsų laimėjo 
lomunistai, kurie ikišiol buvo 
labai silpni. Stambulovskiui 
užėmus valdžios viršūnėj vietą, 
)rieš jį kilo didelė reakcija; 
daugelis valstiečių apleido savo 
)artiją ir prisidėjo prie kairių
jų radikaliųjų partijų.

ANGLIJA. ,

Jurininkų reikalavimai*

[Federuotos Spaudos žinia]
LONDONAS. — Jurininkų 

jungtine taryba, atstovaujanti 
visokios rųšies Anglijos laivų 
darbininkus, pradėjo stiprią 

jo savaitę visiems savo na
riams., Jūrių darbininkai dir

ba dabar nuo 70 iki 80,valandų 
savaitėje. <

Namų

Rupinimas darbininkų namais.

[Federuotos spaudos žinia] 
MANGHESTER.

statymo darbininkų unijos ruo
šiasi pačios išrišti klausimą 
reikalu aprūpinimo darbo žmo
nių namaiis. Nesenai įsikūru
sios Statytojų Gildijos komite
tas jau pasisiūlė, kad jis apsiim 
siąs greitu laiku pastatyti 2000 
namų darbininkams. Šitam 
sumanymui pilnai pritaria Buil 
ding Trades darbininkų federa
cija, viena galingiausių Angli
jos durįjo organizacijų. Namai 
busią dailios architektūros, vi
somis reikiamomis ištaigomis, 
pačių darbininkų organizacijų 
prižiūrimi Ir kontroliuojami.

/
Apie Statytojų Gildijos pie

nus žinios urnai pasklido po vi
są šalį, ir dabar prasidėjo judė
jimas už sudarymą nacionalčs 
statytoji; gildijos; tuo budu daf 
bildukų namais rupinimo rei
kalą paimtų į savo rankas pa
tįs namų statymo darbininkai.

BELGIJA.

Darbininką švietimas.

[Federuotos spaudos žinia]
BRUSELIS. — Darbininkams 

šviesti komisija atidarė Žmonių 
Rūmuose pamokų kursus dar
bininkams. Lekcijų skaityti pa 
kviesta socialinių ir ekonomi
nių mokslų žinovai.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Prekinių traukinių darbininkų 

streikas.

[Federuotos spaudos žinia]
BOSTONAS. — Jau trįs sa

vaitės kaip streikuoja Boston 
& Maine ir Boston & Albany 
piįekinių traukinių darbinin

kai. Reikalauja padidinimo al
gos nuo 40 ant 60 centų valan
dai. Streikuoja viso apie 1400 
darbinilikų. Kompanijos streik 
laužiu negali gauti, todėl judė
jimas visai paraližuotas.

Ūkininkų Balsas
GYVULIŲ AUGINIMAS.

Gyvulių auginimas yra viena 
svarbiausių ūkininkavimo šakų. 
Šioj šalyj kiekviename ūkyje 
mes rasime mažiau ar daugiau 
gyvulių. Jų auginimas yra ne- 
vien reikalingas, bet ir naudin
gas. Gyvuliai tinkamai išnau
doja didelius žemės plotus, kurie 
netinka žemes dirbimui; naudo
ja įvairios rųšies augmenis, ku
rių, žmogus nČgali sunaudoti 
tiesioginiu budu; Sunaudoja ant 
ūkio daug įvairių atmatų kaip 
tai šiaudus, netinkamus parda
vimui grūdus, daržoves ir pana
šiai, kurie nueitų niekais, žod
žiu, gyvulių auginimas yra labai 
dkonomingas ir pelningas užsi
ėmimas.

Atskiras gyvulių rųšis ir veis
lės auginama įvairiems tiks
lams. Pavyzdžiui, arkliai augi
nami atlikimui daug darbo kaip 
ant ūkių taip ir miestuose ir 
kitokiems įvairiems reikalams. 
Galvijai auginami mėsai ir pie
nui. Avįs ir kiaulės auginama 
mėsai. Visos tos gyvulių rųšįs 
suteikia mažiau ar daugiau nau
dingos medžiagos drapanų, ir a- 
valinės dirbimui. Ant galo, gy
vulių auginimas padeda palaiky
ti dirvos trąšumą.

Gyvulių auginimas yra tani 
tikros rųšies užsiėmimas. Kaip 
visur, taip ir čia reikia turėt tam 
tikro patyrimo ir žinojimo kai- 
kurių praktinių taisyklių. Svar
biausi dalykai reikalingi gyvulių 
auginimui, yra sekami: geros 
ganyklos • vasaros laiku, geros 
pievos ir daug gerų pašarinių 
augmenų,, kad pagaminus pa
kankamai pašaro žiemai, geros 
kutes ir tinkamas gyvulių pri
žiūrėjimas.

Ganyklos gyvuliams turi būti 
plačios, turinčios pakankamai 
žolės. Gyvuliai turį turėti daug 
vietos pasivaikščiojimui, nes to 
reikia jų sveikatai, žoles 'lupi 
bubi pakankamai, kad jiems ne
reikėtą be ‘reikalo valkioto ir
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eikvoti energiją. Patartina už
sėti ganyklas baltais dobilais ir 
mėlynąja žole.

Žiemą gyvuliai Jturi būti tin
kamą! maitinami. Pašaro dau
gis ir porcija turi būti atitikti 
gyvulio reikalavimui. Lietuvoj 
ūkininkai kelia savo galvijus pa
vasary, ne todėl, kad jų galvi
jai butų neturėję pakankamai 
pašaro, bet todėl, kad tas paša
ras buvo netikęs^ arba šėrimas 
netjnkamose proporcijose. Gal
vijai reikalauja daug kalkių ir 
kitų mineralinių druskų. Jų ap- 
ščiai randasi dobiluose, motėj u- 
kuose, alfalfoj, kukurūzuose ir 
gerame šiene. Pašarai, kurie 
netinkamai buvo sukrauti ant 
lauko mažai arba visai neturi 
vertės. Lietus išplovė iš jų vi
sas reikalingas mineralines dru 
skus. Ne kiekybė, bet kokybė 
pašaro lošia svarbią rolę.

Kūtės turi būti pastatytos ge
rai nusausintose vietose. Jos 
Ituri būti pakankamai erdvios 
ir šviesios, šviežias oras ir sau
les šviesa yra reikalingi lygiai 
kaip pašaras ir vanduo. Tatai 
gyvuliai privalo turėti jų pakan
kamai, kitaip jie atsisakys pil
dyti savo pareigas. Žiemos lai
ku kūtes turi būti šiltos ir daž
nai vėdinamos. Gera ventiliaci
ja būtinai reikalinga.

Geras tikis, geros kulles ir 
daug gero pašaro neneš naudos 
jei gyvuliai nebus tinkamai pri
žiūrimi. Laikas, darbas ir pa
šaras nueis niekais jei ūkinin
kas nesupras, ko jo gyvuliai rei; 
kalauja. Kaip žmogus, taip ir 
gyvulys turi prigimtą ypatybę 
— norą būti mygimas ir gerai 
prižiūrimas. Žiaurus, atkaklus, 
linkęs nuolat keikti ūkininkas 
niekados neturėjo ir neturės ge
rų sveikų gyvulių. Tokio ūki
ninko gyvuliai neapkenčia ir vi
sai jo nenori klausyti. Malonus 
su gyvuliu apsiėjimas ir jo pa
glostymas dažnai reiškia dau
giau už gerą maisto apštį. Ūki
ninkai turi mokinties tinkamai 
su savo gyvuliais apsieiti.

— A. Dvylis.

Lietuvos Socialdemokratams 
remti aukos.

Waterbury, Conn. — Vasario 
6 d. Ukesų Pol. Kliubas nutarė 
paaukoti Lietuvos Socialdemo
kratams iš kasos $100.00; Di
džio Lietuvos Kun. Gedemino 
draugija taippat paaukojo 
$100.00 iš kasos ir apie $12.00 
nariai sudėjo. Wa|terbury P. 
I). Sąryšis nutarė pasiųsti $150 
Visi bus pasiųsti į Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondą.

Kitų kolonijų darbininkai tu
rėtų sukrusti, nes waterburic- 
čiai jau ir pirmiau pasiuntė 
$400.00 'tiesiai į Lietuvą ir da
bar pasiųs į minėtą Fondą $373 
dolerius su centais.

Draugai darbininkai, remki
me Lietuvos darbininkų judėji
mą ir kovą už savo teises.

— Dėdės Draugas.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas i 
127 a. Durtom St.

II11-1Z Unity BWf.
Ts|. Centrai 4411

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

visokius dokumentus ir popisrasi
Namų Ofisas:

3128 S. Halsted lt
Ant trečiu lubų

Tai. Drorsr 1110

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtou St.

• Marshall Field Annsa 
18th fl. Ruimas 1827 
Phon* Central 8362 *

Valandos: nuo 10 iki 12 vyto

2121 North Wester> Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
te. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

V........................

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2181-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas



KANKINOSI PER 10 ME
TŲ, DEL PILVO LIGOS.,'

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas 

217 <4 Capitol St.
j Charleston, Wast Va.

............................. t
Telefonas Pullman 856. 

DR. P. P. ZALLYS

Anton čechov žiūrėdama

Aptiekorė
HALSTED a 14

mie-

Visas Statas
Aiistin Furnitūra

storai kalba

no

niurna a p

120 Tremont Street,

nuo ko
širdis i

tai padaryti 
kalba Obtesov.

zio 
beei

• — ji ir 
smarkiai 

liesi-

ras
tos stebuklas ir

Dvigubos 
L. KLEIN 
STAMPOS 
Utarninke 
ir Ketverge

tyliai juokauja dakta- 
žiurčdamas į ją padalbo- 

Akelės taip ir

sako daktaras, 
— Tokio ana- 

Obtesov, ir ant Madeiros

Aptiekorė neskubėdama paė
mė nuo lentynos bonką ir nesi
skubindama sveria. Pirkėjai nfe- 
n tekšėdami žiuri į jos nugarą; 
daktaras prisimerkia kaip sotus 
(alinas, o poručikas labai rim-

sako 
Aptieka ir yra I 
.. Pereitą savaitę

• UŽ kokių penkių minučių 
daktaras atsiskiria nuo Obte-

Siutai po $17.50 Verti $25 ir $30
Mes sakome atvirai ir teisingai, todėl, kad tai yra fak
tas, kainos yra nustatytos pagal šios dienos marketo 
kainų. Mes pirkome tuos siutus su mažu sutaupymu 
nuo New Yorko fabrikanto. Jie, nori dalį savo materi- 
Jolo parduoti ir musų pirkėjai yra pasirengę pirkai 
luojaus, pasinaudodami nepaprastu pardavimu.

mums 
susi
mus

Kart, Schaffner ir Marx rūbai.
Stenton Kepurės Manhattan Marškiniai

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SIOUK CITY, IA.

burnelė
kojelė iš I pusė minutės tylėjimo.

į ki tą

Dabar Vyrai Nepraleiskit šią Progą 
Nelauk nieko ir. nesivėluok Ne musų mada begalo girti savo ta- 
vorą. Mes vengiame kraštutinybių savo apskelbimuose; mes ge
riau norime, kad atėję pirkėjai į musų krautuvę randa dar ge
resnį tavorą negu mes garsinome. Mes tikime, kad šitame par
davime jus tai rasite.

Kaina Reiškia Naudą Taupyme 
Niekuomet dar L. Kleino krautuvės istorijoj, neparda
vinėjo lokių gerų siutų, gero materijolo ir gero išdiirbi- 
mo, kaip šis$17.5O shrtų išpardavimas. Faktas, kad 
L. Klein gvarantuoju kiekvieną išpardavimą, kurts 
suteikia pirkėjams norą ir pasitikėjimą.

“Parokuokit jam” 
— viskas čia ką 
Jus norit pirkti

Jei jus Aitidarysit 
rokavinią čia, pa
ranku, taupu ir 
greitai.

sovo ir eina tolyn, o Obtesov 
sugrįžta. Jis praeina po šalį ap
tiekus vieną kartą, kitą... Tai

Miestelis B., susidedantis iš 
dviejų trijų kreivų gatvių, 
ga giliu miegu. Sustingus 
ore tyluma. Girdėties tik kad 
kur tai toli, turbūt už miestelio, 
užkimusiu tenoru loja šuo. 
Greit išaus.

Viskas senai jau užmigo. Ne
miega tik jauna pati provizo
riaus Černomordiko, savininko 
vietos aptiekos. Ji jau tris kar
tus gulė, bet miegas tiesiog ne
lenda, ir nežinia delko. Sėdi ji 
pas atvirą langą, vienoj apati- 
nukėj ir žiuri į gatvę. Jei troš
ku, nuobodu, liūdna taip liūd
na, kad dagi verkti norisi, o 
nuo ko 
tai sunkumas gula ant krutinės 
ir nuolatos ritasi prie gerklės... 
Užpakalyj, už kelių žingsnių 
nuo aptiekorės, prisiglaudęs 
prie sienos, saldžiai knarkia 
pats černomordik. Godi blakė

Tėvui ir Sunui — Visiems Pritaikoma i
Jus rasit čia siutus gerus bite kam — naujausi modeliai jauniems 
vyrams,viena ir dviem eilėms guzikų; jų tėvams — žodžiu ko
kių jus tik pageidaujate. Jie yra padaryti iš gero ir gerai ne
šiojamo materiolo; švarus, tamsus ir družėti. Mitros nuo 34 

iki 42

A8 ADOMAS A. KARAUAUSKAS,'SEKANČIAI KASAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Diipep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Cinai 6417. Chicago, III.

įsisiurbė jam į kaklą, bet jis 
to nejaučia ir dagi šypsosi,' ka
dangi jam sapnuojas kad visi 
mieste kosti ir nuolat perka pas 
jį Danijos karaliaus lašus. Jo 
neprižadinsi dabar nė bandymu, 
nė kanuole, nė glamonėjimais.

Aptieka randasi beveik pakra- 
1 štyje miestelio, taip kad aptieko- 
rei matyt toli laukas... Ji ma
to, kaip pamažu bala rytinis pa- 
kraštis dangaus, kaip jis pas
kui rausta, tarsi nuo didelio gai 
sro. Netikėtai iš už tolimų 
krūmokšnių išlenda didelis pla
čia veidis mėnuo. Jis raudonas 
(abelnai menuo, lįsdamas iš už 
krūmų visada kodėl tai būna 
labai susigėdęs). .

Urnai nakties tyloje pasigir
sta keno tai žingsniai ir žvangė
jimas šporų. Girdisi balsai.

“Tai oficieriai eina nuo is- 
prauninko į lagerį” — mąsto 
aptiekorė.

Netrukus pasirodo dvi fi
gūros baltuose oficierių rūbuo
se: viena didelė ir stora, kita 
mažesnė ir plonesnė... Jos 
tingiai, koja už kojos, velkasi 
palei trovą ir garsiai apie ką tai 
kalba. Priėję prie aptiekos, abi 
figūros pradeda pamažiau eiti 
ir dairosi į langus.

—Aptieka kvepia 
plonesnis. — 
Ak, atsimenu 
aš čia buvau, kastorkos pirkau. 
Čia dar aptiekorius su surugu- 
siu veidu ir su asilo žiauna, štai 
broleli žiaunė! Tokia tikrai 
Samsonas mušė filistinus.

—M-taip... — kalba storasis 
basu. — Miega . formacija! Ir

—Pirmą sykį matau, kad da
ma apticJkojc pirkliauja,—sako 
daktaras.

—Čia nieko ypatingo... —r

greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau 

siuntimui ant tiek palengvėjo, ka 
pasiųstą išmokame Lietuvoje 
' 50 AUKSINŲ

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

aptiekorė miega, čia, Obtesov, 
aptiekorė graži.

—Mačiau. Man ji labai pati
ko.. . Pasakykite daktare, nejau 
gi ji gali mylėti tą asilišką žiau 
nę? Nejaugi?

—Ne, turbut nemyli, — atsi- 
dunsa daktaras su tokia išraiš
ka, tarsi jam gailėtų, aptieko- 
riaus. — Miega dabar mamutė 
už langelio! Obtesov, a? Išsi
blaškė nuo kaitros 
pusiau praverta...
tlovos nusviro. Turbitt kvailas 
aptiekorius tame turte nieko Be
nusimano... Jam turbut, mote
ris ką ir bonka karbaliaus — 
visi lygus!

—Žinai ką, daktare? — sa
ko oficierius sustodamas. — 
Užeikime į aptieką ir nusipir
kime ką nųrs! Gal aptiekorę pa
matysime.

—Prasimaniai — naktį!
—O kas gi? Juk jie ir nakti 

turi pinkeraijti. Balandėlį, įei
kime !

—Gerai...
Aptiekorė, pasislėpusi už už

laidos, girdi smarkų skambini
mą. Žvilgtelėjusi į vyrą, kuris 
kaip ir pirmiau saldžiai knar
kia ir šypsosi, jis užmeta ant 
savęs drabužius, užmauna ant 
basų kt)jų tuplius ir bėga į dp- 
tieką.

Už stiklinių durų matyt du 
šešėliai... Aptiekorė prileidžia 
į lempą ugnies ir skubinasi prie 
durų, kad atidarius ir jau ne 
nuobodu, ir ne liūdna ir nebe 
sinori veikti, o tik smarkiai 
plaka širdį. Įeina storas dakta
ras ir plonasis Obtesov. Dabar 
juos jau galima apžiūrėti. Sto
rapilvis daktaras ilgo veido, 
barzdotas ir nepaslankus. Ofi
cierius gi raudonas beūsis, pa
našus į moterį ir lankstus. Prie 
mažiausio judėjimo šlama jo 
bliuze ir ant veido pasirodo pra
kaitas.

—Ko jums reikėtų? — klau
sia jų aptiekorė, prilaikydama 
ant krutinės drabužį.

—Duokite... eee... už pen- 
kioliką kapeikų metinių .plokš

čiai išsireiškė Gribofedovas 
lyrą! į Saratovą! Vienok 
’aikas. Labai džiaugiuos 
pažinęs... labai! Kiek iš 
pripuola?

Aptiekorė pakelia akis 
bas ir ilgai judina lupomis.

—Dvylika rublių, keturios 
dešimts kapeikų! — atsako ji.

Obtesovas išsiima iš kišeniaus 
•storą delmoną, ilgai knisasi tarp 
popierinių ir užsimoka.

—Jūsų vyras saldžiai miega... 
mato sapnus... —• niurna jis 
gausdamas atsisveikinimui ap- 
'ickorės ranką.

—Aš nemėgstu klausyties pai

už kiekvieną dolerį. t ,
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina 
Lietuvon ir yra išmokami'į vieną mėnesį laiko. ,

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 
nori tai gali pinigus mums pjisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
Boston, Mass.

atsiliepia aptieka 
skersomis į raudoną Obetesovo 
veidą. •— Mimo vyras neturi pa- 
gelbininkų ir aš jom visuomet 
padedu.

—Taip tai... O pas jus ma
loni aptielkėlė! Kiek Čia visokių 
tų... bonkų! Ir jus nesibijote 
sukinėtjos taip nuodų! Brr!

Aptiekorė užlipina pakinką ir 
paduoda jį daktarui. Obtesovas 
paduoda jai auksiną. Praeina 

Vyrai 
I pasižiūri viens į kitą, žengiu 
prie durų, paskui vėl žvilgteri 
vienas į kitą.

—Duokite už dešimt kapeikų 
sodos! — sako daktaras.

Aptiekorė vėl tingiai ir sutepu
siai pratiesia ranką prie lenty
nos.

—Ar nėra čia, aptiekoje, ką- 
nors tokio... — niurna Obteso
vas, Judindamas pirštais, ką 
nors tokio alagoriško, kokio 
nors gaivinančio skistymo... 
seltcrinio vandens, ar ko nors? 
Pas jus yra šcherinio vandens?

—Yra, — atsako aptiekorė. ’ 
—Bravo! Jus ne moteris, o 

fėja. Išmislikite mums trejetą 
bonkučių!

Aptiekorė skubiai suriša sodį 
ir pranyksta patamsy] už du-

niuoja... Pagalios atsargiai su
skamba skambalėlis.

—Kas? Kas ten.? — ūmai ap- 
tickorė girdi vyro balsą. — Ten 
skambina, o tu negirdi! aštriai 
kalba aptiekorius. — Kas per 
betvarke.

Jis atsikelia, užsimeta sermė
gą ir, svyruodamas pusiau mie
ge, vilkdamas tufelius, eina į 
aptieką.

—Duokite... duokite už pen- 
ikioliką kapeikų mėtinių pleš
kyčių.

Su begaliniu šniokimu 
va u da inas, u ž m igda m a s 
nant, trankydamasis keliais į 
stalą, aptiekorius lipa ant Im
tinos ir paima bonką...

Už dviejų miliutų aptiekorė 
mato, kaip Obtesov išeina iš ap- 
liekos ir už kelių žingsnių meta 
ant dulkėto kelio metines plėš- 
keles... Iš už 'kampo prieš jį 
ateina daktaras... Abu susitin
ka ir mosikuodami rankomis iš 
nyksta rytmečio migloje.

—Kaip aš nelaiminga! r-' 
kalba aptiekorė piktai žiūrėda
ma į vyrą, kuris greitai nusi
velka, kad vėl atsigulus. — o, 
kaip vaš nelaiminga!—pakarto
ja ji, urnai pravirkdama karčio
mis išaromis 
kas nežino.

—Aš užmiršau penkioliką ka 
ocikų ant stalo 
tiekorius, klodamasis antklodę 
— Meldžiame įdėti į stalčių...

Ir tuojaus gi užminga.
— Vertė K. Baronas.

—Fruktas! - 
mirktelėdamas 
nuso 
salos nerasite. A? Kaip manai? 
Vienok... girdite knarkimą? 
Tai pats ponas aptiekorius ma
lonėja ilsėties.

Už minutės sugrįžta aptieko- 
rė ir stato ant stalo penkias bon 
kas. Ji ką tik buvo rūsyje ir to
dėl raudona ir biskį sujudusi.

—Tss... tykiai! — sako Ob- 
eručev, kada ji atidarius bon- 
kas, meta trebišoniką (gleče
rius). — Nesibaladokite taip, 
nes vyrą prižadinsite.

—Na tai kas, jei ii’ prižadin
siu? J

—Jis taip saldžiai miega... 
mato jus sapne... Už jūsų svei
katą !

—Ir priegtam 
daktaras, atsirugdathas po selte- 

vyrai tokia nuobodi is
torija, kad gerai jjė padarytų, 
jei ir visuomet miegotų. Ak, 
kad prie to vandenėliu, o vyne
lio raudonojo!

—Ko dar prasimanėt! — juo
kiasi aptiekorė.

'—Puikiai bulių! Gaila, kad 
aplidkpse neparduoda spiritų! 
Pagalios... juk jus turite par
davinėti vyną kaipo vaistus. Ar 
yra pas jus vinum gallicum 
rubrum!

—Yra. .
—Na, ve! Duokite mums jo! 

Velniai jį imtų, vilkite jį čia!
—Kiek jums?
—Quntum satis!... Išpradžių 

duokite mums į vandenį po un
ciją, o paskui mes pamatysime... 
Obtesov, a? Išpradžių su vande
niu, o paskui jau per se....

Daktaras ir Obtesov prisėda 
prie stalo, nusiima kepures ir 
pradeda gerti raudoną vyną.

—O vynas, reikia prisipažin
ti, kuo bjauriausias! Vinum blo- 
gissimum! Pagalios esant... 
eee... jis išrodo nektaru. Jus 
puiki, ponia! Bučiuju jums min
timi rankelę.

—Aš brangiai duočiau už tą, 
kad galėčiau 
mintimi! —
Garbes žodis! Aš atiduočiau gy
vastį !

—Jau tą jus palikite... — sa
ko ponia Černomordik, užsideg
dama ir darydama rimtą veidą

—Kokia, vienok, iš jus ko- 
kiele!
ras
mis, žulikiškai
šaudo! Pif! paf! Sveikinu: jus 
pergalėjote! Meš nugalėti.

Aptiekorė žJiuri į jų raudonus 
veidus, klausosi jų plepėjimo ir 
greitai pati atgija. O, jai jau 
taip linksma! Ji pradeda kalbe- 
tios, kvatoja, kokietuoją ir da
gi po ilgo maldavimo pirkėjų, 
išgeria dvi uncijas vyno.

—Jus, oficieriai, tankiau iš 
lagerio į miestą ateitumėte, — 
kalba ji, — nes čia baisiai koks 
nuobodumas. Aš tiesiog mirštu.

- Dargi! — nusigąsta dakta- 
Toks ananasas... gam- 

tyre! Pui-

Kdkie čia paikumai? At- 
‘)enč... tai visai ne paikumai... 
’)agi Šekspiras sake: “palai- 
mintas, kas jaunystėje buvo 
aunas.”

—Leiskite ranką!
Pagalios pirkėjai po ilgo pa

sikalbėjimo, bučiuoja aptieko- 
ės ranką ir nesiskubindami, 

t irsi apmąstydami ar neužmir
šo ko nors, išeina iš aptiekos.

O ji greitai bėga į miegamą
jį ir sėdasi pas tiį patį langą... 
lai matyties kaip išėję iš aptie
kęs daktaras ir poručikas, tin
giai praeina apie dvidešimt žin
gsnių, paskui sustoja ir pradeda 
ipie ką tai šnabžde ties. Apie ką? 
širdis jos plaka smilkiniuose 
taipgi plaka 
pati nežino.
plakasi, tarsi tie du, ten 
snabėdantįs, sprendžia jos liki

S Kompanijos
Parduotas 

■ Klein Bros, 
20th & Halsted St. 
Įžiūrėk subatos Naujfe-

I nas didžiausių brange
nybių didelės vertės 

rakandų (furniture).

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI ’
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 

a siunčiama per Bendrovę ir keliai per
da bar mes už kiekvieną dolerį per mus

Žemiausia Kaina Metuose

yru $1750 Siutai

KLEIN BROS.
HALSTED 4 20th SIS

BOS• : ? ■' •: ji

Dabar yra sveikas ir pasako, 
kaip išsigydęs.

Aš sirgau ilgą laiką. Aš turėda
vau dažnai užkietėjimą, nevirškini,- 
mą, dažnus skaudėjimus ir dega
mus viduriuose ir lengvai prasišal- 
dydavau. Aš mėginau įvairius vai
stus ir buvau gydomas garsiausių 
gydytojų, bet niekas man negelbėjo. 
Pagalios aš visiškai nusilpau. Negib 
lėjau valgyti ir negalėjau dirbti. 
Pasidariau taip nerviškai, jog ne
begalėjau miegoti. Aš maniau, jog 
man nebėra jokios pagelbos ir aš 
palioviau įdomavęs gyvenimu. Bet, 
mano laimei, aš išgirdau apie Sv. 
Bernardo gydančių žolių arbatą ir 
aš pradėjau ją vartoti. Trumpu 
laiku aš pasijutau geriau ir dabar 
esu visiškai pasveikęs. Galiu geraj 
miegoti ir gerai valgyti. Jaučijt 
tvirtas ir pilnas angos (energijose 
ši arbata manę pagydė.

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

Prisiųskitc $1.12 už vieną pakelį 
arba $5.00 už (i pakelius šiuo adre
su: St. Bernaro Gardelis, D—24, 
New Orleans, La. ir jie Tomistai 
prisius jos drauge su pamoka, kaip 
ją vartoti. Tamistos pinigai bus su
grąžinti. jeigu Ši gyduole nepagcl- 
bėtų. Tai yra verta pamėginti.

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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(Seka nuo 2-ro puslp.)

ningo veikimo, kuo, žinoma, ne 
kuriems visai naujai nežino
miems, ant greitųjų gimusioms, 
neva vietos komunistams bent 
kjek neįtikau.. Visgi sąmonin
goji dalis vielos darbininkų lin
ko prie mano nuomonės-obal- 
siv. Man pačiam buvo lainyė 
vykti nuo vietos darbinįnkų ta
rybos į pirmąjį Lietuvos dar
bininkų tarybų atstovų susiva
žiavimą Vilniuje.

Nežinau, kaip tolinus butų 
ėjęs įsisiūbavęs judėjimas, jei-

§as anas darbininkų judėjimas Į muS su įsakymais komendanto 
kraujuose palaidotas ir šiandien nieko absoliučiai daugiau ne- 
vlcn juodoji reakcija viešpatau
ja. Klika reakcionierių kuo
poj su klerikalais pilnai vykdi- 
na savo valią. Kova su jais ‘dar 
didi ir sunkoka bus; daug spė
kų, demokraitijai sykiu su pro
letariatu teks padėti. Visgi, ma
nau, laimėjimas bus musų pusė
je! Už dalivavimą apimtajame 
judėjime paskiau skaudžiai rei
kėjo man irgi nukentėti. Kaip 
užėjo į musų kampelį baudžia
masis būrys lietuvių kareivių, 
likau įskųstas ir tuojau suim
tas; negana to, buvo visai prisi
rengę ndt sušaudyti be teismo 
ir jokio tyrinėjimo, jei urnai 
greičiausiai subėgę geros valios

kviečiami kaizerinės tarybos)
su lietuviais kareiviais puoli-1. . - . .
mas ant raudonosios armijos.

ko suardyta, organizacijos iš
blaškytos, iškovotos teises su-

visai nekalti liko žvėriškai su-

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

Nesirūpink apie šaltį ir kitus nes
veikumas. šaltis dabartiniu laiku 

Kali privesti prie influensos rytoj. 
Buk saugus. Tarpo užmuš jūsų šal
ti tuojau. Tarpo taipgi gelbsti praša- 
lininui karščio nuo infhienzos ir 
pneumonijos.

Tu R PO

šininko palikti gyvą, lai buvo 
skundo darbas vis mūsiškių re- 
akcijonierių su apylenkės kle
rikalais ir niekurių dabartinės 
vietos valdžios stulpų. Oi, dė
de, stačiai baisu ir didžiai grau
du’/ . ir las viskas dedasi “šven 
toje”, “demokratiškoje” Lietu
vos “respublikoje.” Panašių 
faktų ir įvykimų pas mus Lietu
voje šiandien šimtais priskaito- 
ma. Mažu jau teko, nors trum 
pai girdėti, kaip žvėriškai liko 
sušaudyta advokato Valiuko 
šeimyna, šmolskys. Grybas, Ki- 
hildis ir daug kitų?

Paskiau . po išsiliuosavimo 
nuo mirties bent kiek dar teko 
pallupėti Šiaulių kalėjime, net 
toje pačioje vienužio kamaro
je, kur sėdėjau prie vokiečių; 
su pagelba protekcijų iš kalėji
mo greitai buvau paleistas j pa
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NUSTOK MOKĖJĘS RENDĄ.

$1000.00 pinigais, o likusią dalį renda, nupirksi naują 4 flatų mūri
nį narna su skiepu ir elektros šviesa. Rendos neša $900.00 į metus.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė., Telephone: McKinley 5153.

Capudine
’ 'T72.K' ZT’ • ‘ •

DEPENDABLE ABJOLUTELY
FOR HEADACHES

orbyDare
j. > < TT

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subirtomis U—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MIHVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood SU.

veikti, nedalivauti net kultūriš
kose vietos draugijose, kaip 
vien darbuotis savo profesijoje. 
O jei ne, tai pasigailėjimo ne
busią. Dabar sau vien sėdžiu 
ir klausaus kas dedasi musų 
“nepriklausomoje’’ valstybėje. 
Prie ko šis juodas stovis prieis 
ir kaip ilgui gyvenimas duos ga 
lios reakcijai siausti, tai tą ne
tolima ateitis parodys.

šiaip musų apielinkės nuo 
karo ugnies laimingai yra išli
kę, ba laike kariumenčs žygia
vimų nebuvo mušiu. Mes na
miškiai visgi duonos, nors kar
tais ir atakavome, per visą karą 
{gaudavome pirkti. Produktai 
šiandien dar gana brangus: ru
gių pūras 50 rublių, bulvių 12 
rub., sviestas 8 rub.; o buvo lai
kai, kad kainavo: rugiai 120 
rubl., bulvės 40 rub., sviestas 
15 rub. Miestuose, žinoma, dar 
buvo brangiau. • c

Beje, turiu dar pridurti tą, 
kad apart viešpatavimo mūsiš
kių lietuvių reakcionierių su 
klerikalais, dar jie suteikė 
progos ir valios susukti ant Lie
tuvos žemės tvirtą lizdą sveti
miems rusų caro reakcijonie- 
riams kolčak i ninkama, kurie 
šiandien savo keliu daug krau
jo ir ašarų praliejo iš vietinių 
gyventoją.

Net kelios dienos dar bus, 
kaip 13 d. šio nien. sušaudė vi
sai nekalčiausią mergaitę Skai
sgirio (netoli mano miestelio) 
mokytoją Dantaitę (duktė Ste
pono Dailios, esančio emigran-, 
1o Cbicagoje) už vien tą, kad 
ji netikėtai žodžiais papeikė kol- 
čakininkus ir jiems drįso išrei
kšti pasipiktinimą. Ją mergaitę 
patikojo ant kelio ir šūviu į 
veidą stačiai ant sykio užmigdė 
amžinai. O parapijos kunigai 
luojau jai prikergė bedievės 
vardą ir atsisakė ją palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis.

Tai taip, dėde, čionai dabar 
mes gyvename, ir tokios žinios.

Apie tą Jus Amerikoje žod
žiu skelbkite ir per presą šauki
te, kad niekas iš amerikiečių ne
remtų mūsiškės reakcijos; ypač 
dabar tą darykite, kuomet at
važiuoja pas jus neva atstovai 
valstybes.

Tam sykiui tiek Tamstai ra
šau. Linkiu Tamstai kuogeriau- 
sių dienų. —

Lietuvą valdę kunigai ir stam
bieji ūkininkai.

Vienas nursų, skaitytojas gavo 
,iuio savo giminių laišką, kuria
me be kita ko rašoma:

Ncliuosi ne dabar nuo rekvi
zavimų maisto ir gyvulių. Lie
tuvos stambiųjų ūkininkų ib ku
nigų valdžia suorganizavo ka
riuomenę ir kovoja prieš socia
lizmą, bolševizmą ir kairiuosius 
liaudininkus. Reikalauja nema
žų sumų pinigų, maisto ir gyvu
lių. Kurie ncnor duoti, skiria 
tam tikrų kareivių, ima sava
rankiškai. Vat, pavyzdžiui, ir 
šiandie nuo musų sodžiaus rei
kalauja 75 pūdų rugių, žirnių 
pusiau, miežių irgi liek; rieba
lų po 4 svar. iš vai., šieno, dra
bužių ir kitų daiktų, nes /visa 
yra reikalinga nesustiprėjusiai 
valdžiai. Pinigų trūksta. Yra 
parduodami bonai valstybės ko
miteto išleisti; prasideda nuo 
100 iki 10,000 markių. Jais da
bar gauna užmokėti kareiviai ir 
kiti visi. Jų yra išleista ant tri
jų. dešimčių milijonų lietuviš
kais ar vokiškais markiais. Va-

penkiems kareiviams buvo 
sušauktas skodas. Nutarė, kad 
eitų į kariuomenę visi, be jokių 
ligotų. Kaip toliau eis, nežinia. 
O paimtieji Jonas Buividas ir 
Mykolas Budris parbėgo namo 
su visais ginklais ir drabužiais; 
dabar juos sugauti nori. Užtai ir 
eina bolševizmas per žmones 
kaip turi imti j kariuomenę nau 
fokus. Dabar rengiamos rinki
mams į Steigiamąjį Seimą. Ži
noma, kunigai su davatkoms ir 
tamsiais žmonėmis stengsis vi
sur išrinkti krikščionis demo
kratus.
kalėj imtis 
baudžiami.
Smelkis 
šaudytas 
kunigais 
davatkų 
žydytas;
tas. Ačiū už pažadėjimą pini
gų atsiųsti, tik baisu, kad mes 
jų, bonais nepaini t ūme. Labai 
štoką rūbų, šiltų marškinių; 
esame visai nuplyšę. Batus ne
šiojau! mediniais padais, 
galėtumėt atleisti kokių 
rūbų, marškinių, kurpiu, 
labai gera, —r

Kairieji keikiami, j 
sodinami ir aštriai 

Pavyzdžiui, Jurgio 
Pakriaunio dvare su-
už kairumą ir ne su 
ėjimą. Žinoma, dėl 
provokacijų buvo nu- 
jis ijebuvo komunis-

Kad 
nors 
butu v

susite Didele Verte
SUČEDYSITE PINIGUS IR LAIKĄ

Pirkdami rakandus dabar iš musų, nes mes turime būtinai išparduoti perpildytą šlaką; Divonų, Sta
lų, Kainodų ir Krėslų už pusiau nukirstoms prekėms. Pirmiuus negu kur nors pirksite, ateikit per- 
sitikryt musų lavoro, ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur nors kitose krautuvėse.

Lova su vatiniu inatrasu ir mink
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalia ir tt. Kai
nuoja $57.25, parsiduoda po $27.65

arbaLovukės vaikams medinės 
plieninės, baltos arba geltonai
bronzuotos. Parsiduoda po $14.95

Dviračiai vežimukai (Sutkus). 
Susilankstančios į mažą, nešimui 
galima imt į streelkarį. Parsi
duoda po ........................... $8.50

Dailus vežimukai (bogės) gražiai 
išpintos su gražiais išpuošimais 
vidus. Parsiduoda po .... $39.50

Puikus gazinis pečius, 
pardavime parsiduoda 
gini......................... .

Siame lš- 
labai pi- 
... $48.85

s Player Pianas, par- 
. $450.00 

Duodam 20 rolių dykai, taipgi 3 
kartus nustatoma balsai dykai.

OrMj®

Seklyčios Setai, padaryti geltono aržuolo, didelui rėmu,*4 col. pločio su skūra aptraukti ruda raus
va Mahogani, su mulskine aptraukti. Kainavo (>123 ir augščiau, dabar parsiduoda $'86 ir augščiau.

z Divonai visokioms rožėms išpuošti, 9 pėdų per 12 didžio. Kainuoja po $46.00 ir augščiau, parsi
duoda po $32.00 ir augščiau.

PAWLOWICZ FURNITURE HOUSE
3224-3226 SO. HALSTED STREET, Telefonas Drover 9757 CHICAGO, ILL.

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

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

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščiui žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžiaturčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti liesos 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 ištikrų j u šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? ‘ \ .

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 diena 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, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu bildu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos 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 Seattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton. einančio iš VVheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Sinith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletin redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advancc redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisan Lcaauc Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Scbwanz, Fort Waync, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee 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 News 
Service redaktorius. ''

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel 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 verte yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų. . .

Išpiklykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisą.

Iš Višmontų,. Radviliškio vai., 
šiaurių apskr.

Rašo Anastazija Beliauskaitė 
Daubarienė savo seseriai Kazi
mierai Gužinskienei į Rosclan- 
dą, III.:

Mes esame šią valandą svei
kos visos ir laukiami Kalėdų; 
gal bus linksmiau kai Jėzus 
ateis ant svieto, gal atneš lai
mę mums nuvargusioms ir al
kaniems. Liūdnos mums šven
tes, kad neturime ką valgyti. 
Dabar buvo paš mus didelė ug
nis Radvilišky. Kol lietuviai iš
varė vokiečius, kiek vargšų 
galvų padėjo po Radviliškį. 
Dažnai naktįs buvo kai dienos 
šviesumo nuo ugnies, širdis al
po į kimus žiūrint. Dieve ma
no, ko mes matėm. Labai nelai
mingi laikai. Dabar pas mus 
susitvėrė sau lietuviai valdžią 
iš prastų žmonių, o ponų niekur 
neprivalo klausyti, dėlto, kad 
žmonės butų ponų. Tai dabar 
lietuviai nugalėjo vokiečius ir 
supykę ant ponų spaudžia juos. 
Pas mus dabar labai brangu vi
skas. Ačiū buvo ką atsiuntė iš 
Amerikos, ale tik ne dėl musų. 
Mėsa buvo 5 rubliai svaras, ir 
cukrus 
muilas 
Tai tik 
valgyti.

5 rubliai, taukai ir 
4 r., silkė pusė rublio, 
ponams ir kunigams 

Sudiev, likit sveiki.

THE FEDERATED PRESS. 1 (. <02(1
XV. B. Hilton, Treasurer, .................................................................................

1506 Market St.. 
yVHEELING, VV. VA. 

The undersigned applies for ................. bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herewith (cbeck) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, yVhceling, W. Va., in payment therefor. 

Name ..............................................................................................................

Address .........................................................................................................................................

Gražus — plaukai
dabina žmogų.

Vartokite Sen-Rayto Plaukų
Toniką. Galima gauti pas:

THE SEN-RAYTO CO.
Brandi No. t.

3238 S. Halsted St. 
Chicago, III.

♦------------- —------------ --------------------- _

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJJ1 St. kampjHarshfield ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Gerklės

■ F. Oi Ca rtar ■■
Akių, Ausų 
Nosies ir LILIANA

AKIS PAGIMDO 
LIGAS.

Akių silpnumas yra pavojin
gas sveikatai. Ačiū akių silpnu
mui suįra visa nervų sistema ir 
ji galima atitaisyti tik atitaisius 
akis.

Per 23 metus savo praktikos 
Dr. F. O. Carter išgydė daugy
bę žmonių, kurie jau neturėjo 
vilties pasveikti. Jis atitaiso 
žvairas akis be skausmo, kaip 
bematai, nevartodamas jokių 
užmigdomų vaistų; nuima mie
žius, užaugimus ant akių, ati
taiso užgriuvusias akis, ir tt.

Jo vardas kaipo akių, ausų, 
gerklės ir nosies specialisto yra 
plačiai žinomas visoje Ameri
koje. Apie sėkmingą jo gydy
mą liudija šimtai padėkavojimų 
nuo jo išgydytų ligonių.

Taigi, jei turi silpnas akis, ar 
kokią klintį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pas jį ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra specia
listai savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKAI.
Akinius prirenka ' okulistas 

tqju pti&ia lcajna» kų ir optome- 

tristas. Kodėl gi nėjus pas žino
vą?

HERB
ARBA TA

Yra padaryti iš sumaišytų žolių 
iš Europos ir kitų šalių, šita ar
bata reguliuoja skilvio nesveiku
mus, prašalina užkietėjimą vidu
rių be skausmo, prašalina vidurių 
gasus, gelbsti virškinimą valgio, 
sukelia norą valgyti, prašalina 
galvos besisukimą, valo ir stipri
na kraują, nuramina nervus ir 
suteikia ramų miegojimą. Taipgi 
yra geras prašalinime skilvio kir
mėlių vaikams. Taipgi gelbsti mo
terų ligose.

Kaina pakeliui $1.25
Gali pirkti pas

“Stella” Drug & Herbs Co.
2076 N. Hoyne Avė.

Chicago, III. Dept. 26.

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

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 <8. State St., 2 lubos, antros 
durĮs nuo Fair sankrovos 

į šiaurę.
Valandos: nuo 9 iki 6. NedėL 

dienjais nuo 10 iki 12.

rekordus, vartotai! 
tik 30 dienu.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 

įHMMflHnĮ: svetinei eilę ir ki 
O liraŲ*

Mes taipgi turime ke 
ffl! Kmffl I letą augštos klesos ■H lilllIUll If phonografų, kuriuos ĮSI mes parduosime už

ĮšgggįŠĮII bile pasiūlytą kainą 
• už tai kad mes turi-

JI/ m® pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMU, 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro- 
«a. Ateikite arba rašykite tuojaua. 
PRISIUNCIAME U2 DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

ilomia nuo 10 iki 4 *

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

$1.00. Reika 
laukite pas

MElLft IR 
DAILE

2023 St. Paul Are 

Chicago, III.

Pinigus siųs 
kitę: doler 
laiške, ar mo 
ney ordcr’į.

1 ir įdomiausia 
f knyga skaity 
ti. 210 pusią 
pių, 20 pavei

ŠALIN DEGTINĖ:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjame toki extraktą, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekviena. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po (įarbui, 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.

Telcphone Yards 5834

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

Vyrišky Drapany Barganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyry kelines $3.00 ir augščiau.
Vaiką siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol pricS ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomls iki 6 vai. vak. Sulesto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.
• S. GORDON,
1418 So. Halsted St, OclagVŲ 

įsteigta 1X7

i



Vasano i ! ’’ ’ NAUJIENOS,
»WUHtW* «*»• ’I *

iiitiiviii Rateliuos!! nei vietos tautininkai ir todėl 
be jokių ceremonijų pasakę: 
“galite eit ta kur mtėję, mums 
jūsų nereikia..Ir tautininkai- 
tarybininkai turėję išeiti.

Kame gi dalykas? Kodėl kle
rikalai davė tautininkams sak- 
tj? Va: ir vienybininkai-kleri- 
kalai ir tar^bininkai-tautinin 
kai notfį būt pirmieji pardavi
nėjime “laisvės“ bonų. Vicny- 
bininkai įsisteigę savo komitetą, 
o tarybininkai taipjau turi ko
mitetą. Khrrikalai nori apžioti 
viską, o tautininkai taipjau no
rėtų “pasirodyti“. Tft< kad jie 
yra silpnesni, tai pas juos dau
giai! noro taikinties. Tatai tuo 
tikslu jie ir buvę atsilankę į 
vienybininkų susirinkimą. Bet 
ten jiems pasakyta, kad “broliai 
klerikalai“ jokios vienybės ne
nori. Jie ir be tautininkų galį 
darbuoties “tėvynės Lietuvos 
labui.” Todėl tautininkai turė
jo eit ta kur atėję: “tėvynės Lie
tuvos labui” jie esą nereikalin
gi-

Susirinkimas ilgai svarstė 
kas čia daryti, ir nieku budu ne 
begalėjo išrišti klausimo. Tarės 
tarės net iki vienuoliktai va
landai ir galų gale vos ne vos 
priprašė bankininkus Bagdžiu- 

| ną ir Krotkų, kaęl jie eitų pas
Buvę taip. Praeitą savaitę vie- “brolius klerikalus” ir papra- 

nybininkai ‘laikę savo susirinki- šytų, kad tie “broliai” butų taip 
mą į kurį buvę nuėję ir tauti- geri ir priimtu juos “veikti kar- 
ninkai ta Tarybos. Bet... bet 
vienybininkai netaip jau myli
tą vienybę. Jie esą galingesni Matai, bankininkas Bagdžiunas 

žadąs “išdumpuoti musų stotį 
ant stryto”... “Išdumpuoti”, 

į jeigu tarybininkai nesusitaikin 
šią su vienybininkais. O pats 
tarybininkų komiteto iždinin
kas, bankininkas Krotkus, jis 

. taipjau nenorįs būti iždininku, 
“jeigu čia nebus vienybės.“

Taigi, tautininkai dar kartą 
turės eiti pas klerikahis ir pra
šytis, kad šie juos priimtų. Bet 
vienas vietos klerikalų šulas jau 
oasisakė,' kad jus • bukite 
Nivait“: jeigu “broliai tautinin- 
kai-liberalai” jiems busią reika
lingi, tai jie patįs (klerikalai) 

| juos pasišauksią... 
Į Pagailėtinas takso likimas.

— Tipu-Tapu.

NAUJIENŲ' BENDROVES ŠE- 
RININKŲ METINIS SUSI

RINKIMAS.
Naujienų Bendrovės šėrinin- 

kų metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 15 d. vasario, 1920, 
Meldažio svetainėje, 224'2 W. 23 
pi. kaip 10 vai. iš ryto.

Siame susirinkime bus išnau- 
jo svarstyta apie padidinimų 
kapitalo iki $50,000 ir praplati
nimų čarterio. Todėl bukite vi
si. Taipgi bus išduotas molinis 
raportas. Nesivėlinkite.

— Valdyba.

WESTSIDE
Tautininkai gavę saktį.

Utarninko vakare, vasario 10, 
p. Meldažio svetainėje buvo vie 
tos tautininkų Tarybos susirin
kimas, sušauktas tikslu pasi
tarti dėl pardavinėjimo Lietu
vos paskolos bonų. Susirinkime 
paaiškėjo keistas ir kartu labai 
nemalonus vietos tautininkams 

dalykas. Klerikalai, susispietu- 
sieji į vadinamą “katalikų vie
nybę”, davę tautininkams sak-

tu.”
Kito išėjimo jiems ir nebuvo.

“dievo garbei”, o likusius pasi
dėdavo kunigėlio “bankoje”. 
Dabar žmonės daro taip: liku
sius skatikus jie deda ne į kuni 
go, o į valstybinį bankų. Taip
jau ir kitus savo reikalus jie 
atlieka ten, kur gauna geresnį 
patarnavimą ir kur jų nelupa 
taip, kaip kad klebonija lupda
vo. Va priežastįs lo “vos nevos 
praminta.“

Laikraščių Čia daugiausia 
skaitoma Naujiftnos, Dažnai ir 
stotyse jų pritrūksta. Norintįs 
nusipirkti dienraštį tada gauną 
atsakymą: “Šiandie dreiveris 
perinažai atvežė.“ Tatai tas 
Naujienų dreiveris tegul pasi- 
provija ir ateityj žino, kad 
brightoniečiams atvežti dau
giau Naujienų nepamirštų, nes 
kitaip — žmones 'žada jam... 
bet geriau nesakysiu: pons drei 
veris pats susipras.

Lietuvoj gi su marionų, Drau
gu čia mažai teateina. Pasak 
to žemaičio: “anie ir patįs sa
vų gazetų nabskaito.“ Na, o tik 
rų-tikriausių rrevoliucionierių 
'comunistų spausdinių — tų vi
lai nebematyt.

Draugijos, kiek man žinoma, 
veiklios ir stiprios yra šios: 
Keistučio Pa šnipinis Kliubas) 
LSS. ir LDiLD. kuopos.

Tūli sako, kad vietos “ko
munistai” stropiai “kovoja“ li- 
'eratura. Mat, anot tos pasakos, 
‘dabar visaip gali būt”. Bet jei- 
ju tai butų tiesa, jeigu jie taip 
kovotų, tai tik ne savo literatu- 
•a, o socialistų, nes savo litera- 
uros jie kaipir neturi, jei nes

kaityk “Nikolai Lenino laiško.” 
Ištikrųjų tai tie “kovotojai“ 
labar nudardėjo kur nors kitur. 
Kada jie ėmė sapalioti, jogei So
cialistų Partija “yra vienas di
lelis buržujus“ ir šoko jį su-

moksleivių ir šiaip prasilavinu
sių draugų, turinčių norų lavin- 
ties ir lavinti kitus savo drad- 
gus darbininkus, tai nutarta lai
kyti du susirinkimu kas'mėnesį1. 
Kiek man žinoma, tai kuopa tu
ri išrinkus vadinamų Apšvietus 
Komisijų, kuri žada sutvarkyti 
lavinimosi darbų taip, kad jisai 
butų varomas sistemačiai ir tuo 
budu teiktų kuodaugiausia nau? 
dos tiems, kurie nori lavintis.

Ir gerai, tatai žada daug ge
ro ir kuopai įr tiems lietuviams 
darbininkams, kurie dabar nors 
socialistams pritaria, bet jų vei
kime dar nedalyvauja.

— A. Karsokas.

LILIJA žILVICIUTfi SUNKIAI 
bERGA.

Chicagos lietuvių scenos sri- 
tyj žinoma darbuotoja, p-lė Li
lija ŽilviČiutė, sunkiai serga. 
Prieš keturias savaites susirgus 
influenza, gavo paskui plaučių 
uždegimą, išsiplėtojusį taip, 
kad dabar teko daryti per du 
kartu operacijų. Operacija pa
vyko gerai ir yra vilties, kad 
greit ims taisyties. Ji yra da
bar Francis Willard ligoninėj. 
Kol nesustiprės, lankytojų prie 
jos tuo tarpu neleidžia. Mano
ma, kad lankytojai bus leidžia
mi už savaites laiko.

Operacijų atliko prof. Stew- 
art ir assistentas Dr. Harvey; 
prigelbėjo: specialistas Dn Bo- 
lotin, Dr. Žilvitis ir slaugytoja 
p-lė M. Montviliulė, kuri nuo 
pradžių ligonę ytin gerai pri
žiūri.

Didelis masinis susirinkimas.

Sekamų riedėldienį, vasario 
15, erdvioje Carmeh’s svetainė- 

, j e prie Ashland ir Van Buren

Dasisai
Ncvait

BRIGHTON PARK

KAZIMIERAS ŠURKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 d., 5:40 vai. ryto, 
37 metų nmžiaus; paėjo iš 
Šiaulių pavieto, Akmenės vals. 
Gulbinų sodos. Amerikoj iš- 
fjyvcno 12 metų. Paliko nul
iūdime moterį J ievą ir 8 metų 

augintinę Emiliją ir brolį An
taną.

Laidotuvės bus subatoje, va
sario 14 dL 9 vai. ryto ii 
namų, 763 So. Kolmar Avė. į 
šv. Kazimiero kapines.

Gentįs ir pažįstami prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

šis ir tas.
Gyventi čia geriau negu kur 

nors kitur musų surūkusioj Chi- 
cagoj. Žiemos metu oras daug 
tyresnis, o apie vasarų nėra kas 
besakyti. Vasarų šalygatviais 
medeliai žaliuoja ir traukia sa
vęspi praeivio akį.

Brighton Parkas dar nauja 
kolonija. Žmonės dar nesenai 
pradėjo keltis į Brighton Par
kų ir statyties savo namų. Užtai 
butai čia visi nauji ir švarus. 
Rasi dėlto ir vadinamoji “fliu- 
zė” čia nedaug vietos turi.

Lietuvių. Brighton Parke gan 
daug. Yra bažnyčia ir kunigas. 
Bčt tas, pasuk tūlų parapijonų, 
“vos ne vos praminta;“ mat ne 
tie laikai, kuomet lietuviai vi
sus savo reikalus atlikdavo kle
bonijoj: aukodavo daug pinigų

riuškinti šaukdami: “tu, buržu- j gatvių Cook apskričio socialis* 
i . ‘ 7 . -- ~ i

dkorė į Aėsugriaujamą sociali-' 
įmo uolų ir dabar nuėjo pas* 
‘draugus vyčius.“ Tik eidami 
įasigrobė socialistų literatūrų. 
Taigi jiems dabar ir prisieina 
‘kovoti’ su ja: slėpti jų nuo so
cialistų. Je, reikia gi manytis 
svetimu turtu. Wcil, lauksime 
kada, jie ir vėl ims rengti tokių 
rrrevoliucijų pagal kapitalistų 
igcntų jiems parašytų progra
mų, kaip Nuorteva kad sako.

> — Ant. Jusas.

jau, tave mes turime, — jie at- įy organizacija rengia didelį 
masinį susirinkimų. Vyriausias 
to susirinkimo‘ 'Uždavinys jyra 
reikalauti, kad valdžia tuoj daT 
rytų taikų su tarybų Rusija. Be 
kitų susirinkime! kalbės du 
New Yorko legislaturos nariai, 
kuriuos kapitalistų reakcionie
riai ’ pašalina iš'1 legislaturos. 
Taipjau kalbės tapenai atvyku- 
sis (pabėgtisis) iš “Kolčako 
karalystės” soc-revolhtcionie- 
rius Zilburg.

Susirinkimas prasidės lygiai 
kaip 2:30 v. po ^ietų.

JUST KIDS—Mindin’ The Babyf B, M tarter

Mokytojai nepatenkihti.
Mokyklų thryba paskelbė, 

kad mokytojų algos bus padidin 
ta vidutiniai po 400 dolerių 
metams. Mokytojai tuoj parei
škė, kad tuo jie nepasitenkinsiu. 
Bet kų jie darys -j- nežinia. 
Sltreikuoti jie nenorį, o guberna 
torius Lowden sako, kad dau
giau jie neverti.

Jieško jaunos pačiutės. /
Ępns Sam Adelfio, ispanas, 

būtinai spiriasi, kad jiolicijos 
viršininkas pasirūpintų tiek po
licijos, kad ji galėtų vienu kar
tu apstot visas Chicagos svetai
nes, kur rengiama šokiai. Vie
noj jų turinti būt jo jauna 
čiutė. Ji daugiau mylinti 
kius o ne vyrų.

pa-

Epidemija baigiasi.* *
Sveikatos departainen'to koltai 

sionierhis sako, kad bėgiu kelių 
atcinamčiĮų, savaičių influenzos 
epidemija visai paliausianti 

siautus. Dabar ja Chicagoj 
suserga po du-trįs šunini žmo
nių kasdieną.

Kiek vertas Cook apskritys?
Atatinkamos įstaigos paskel

bė, kad visas Cook apskrities 
(kuriame įskaitoma ir, Chica- 
gos miestas) judopiasai ir ne- 
judamnsai turtas esąs verias 
trijų biiionų ir keturių šimtų 
šešiasdešimtis miliohų dolerių.

Purvinos gatvės.
Gyventojai labai susirūpinę: 

kas bus pavasary? Chicagos 
gatvės liks tikri Augijo tvar
tai. Purvo ir kitų nešvarumų 
jose bus “nesvietiškai daug.” 
Tai dėlto, kad miesto valdžia, 
norėdama sumažinti išlaidas, 
sumažino gatvių valytojų skai
čių.

Dienine nemokama mokykla.
Lietuviai, kurįe dirba nakti

mis ir todėl vakarinių mokyklų, 
lenkyti nagai, gali lankytis į 

dieninę nemokamų mokyklų— 
Haven School 1427 So. Wabash 
avė. Mokinama nuo 9 vai. ryto 
iki 12 v. dienos ir rilio 1:15 'v. 
iki 3:15 po pietų.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Naujienų ofise
Lietuvos laiškų

yra atėjusių 
šiems asme-

Pranešimai ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
susirinkimas bus nedėlioję, vasario 
15, kaip 10 vai. iŠ ryto University 
of Chicago Setelement svet. 4630 
Gross Avė. Draugai nesivčlinkite, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — Organizatorius.

PAJIEšKAU švogerio Juozapo 
Dirmeikio, paeina iš Viduklės para
pijos, Tukių kaimo, penki metai at
gal gyveno Shenandoah, Pa. Malo
nėkite atsišaukti turiu svarbių rei
kalų iš Lietuvos. Jeigu kas jį žinote 
meldžiu pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

IZIDORIUS KLIKNA 
3254 S. Morgan St. Chicago, III.

Brighton Park. — D. L. K. Keis
tučio Pol. ir PaŠ. Kliubo mėnesinis 
susirnikimas įvyks, nedėliojo, va
sarų 15, Liberty salėje, 3925 So. 
Kedzie Avė. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Draugai neveluokite, nes turim daug 
svarbių reikalų.

— Pirm. J. zSholteman.

East Chicago, Ind. — TMD. susi* 
rinkimas įvyks subatoj, vasarai 14 
d., 7:30 vai. vak. John Krupo Svet,. 
150 and Baring Avė. Draugai malo
ninkite ateiti nes turime daug svar
bių dalykų. — Komitetas

Cicero. — C. L. P. Kliubo susirin
kimas bus pčtnyčioj, vasario 13, ()- 
nos Tamuliunienės svet.,, 1447 So. 
49th Avė. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vakare. Neriai prašomi susirinkti 
laiku. — Valdyba.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus susirinkimas 
įvyks pčtnyčjoj, vasario 13, 7:30 vai. 
vak. A. Pocihus svet., 3824 So. Ked- 
zie Avė. Visi dramos skyriaus nariai 
ir narės malonėkite susirinkti lai
ku, nes turime pasirinkt veikalą a- 
tinančtam vakarui ir pradėti re
peticijas.. — Organizatorius.

Brighton Park. Lietuvių Politiš
kas ir PaŠelpinis Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, vasario 
15, 2 vai. po pietų McKinloy Park 
svet., prie 30 st. ir Western Avė. Vi
si nariai susirinkite laiku, yra daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

— J. J. Wi kartas, rašt.

Cicero Lietuvių Liuoayhės Namo 
Bendrovės visuotinas šėriųinkų su
sirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
15 d.„ kaip 2 vai. po pietų, J. Ncffo 
svet. 1500 So. 49th Avė. Visi nariai 
prašomi susirinkti taiku ir atsives
ti daugiau draugų. Jau netoli pava
saris turime be atidėliojimo kvies
ti burirt visus lietuvius norinčius 
ir remenčius Šį reikalą.

—. Valdyba.

.Cicero. — L.L.F. 2 kuopos susi- 
rinkiriias metinis įvyks pėtnyčiojc, 
vasario 13 d; kaip 8 vai. vakare, 
S. žvibo svet., 1317 So. 50th Avė. 
Visi nariai bukite, nes yra prisiųsta 
iš Centro referendumas pašalpos 

skyriaus įvedimo ir daug kitų.
, —< Valdyba.

PAJIEŠKAU Antano, Jono, Ignaco 
Jr Benedikto Kalinauskių. Taijjgi 

seserų: Teodoros Marčauskienės ir 
Mortos šląpikienės. Meldžiu atsišauk 
ti, turiu svarbų laišką jums iš Lie
tuvos. Taipgi pajieškau Vladislo
vo ir Benedikto Pauiauskių, paeina 
iš Raseinių miesto. AŠ Marijona Bur- 

kšaitė-Kalinauskienė, turiu jums 
svarbų laišką iš Lietuvos. Atsišauki
te šiuo adresu:

JUOZAPAS KALINAUSKAS 
P.O. Box 45 Mentha, Mich.

PAJIEŠKAU apsivedimui doros 
merginos arba našlės nuo 20 metų 
iki 30 metų; su pirmu laišku, mel
džiu prisiųsti ir paveikslą; paveiks
lus sugrąžisiu kiekvienai. Atsišauki
te šiuo adresu.

FRANK KVEDARAS, 
696 Vebster Avė, Hamond, Ind.

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Lu
koševičiaus, paeina iš Kauno rėd., 
Panevėžio apskričio Kolonų parap. 
Paskutiniu laiku gavau laišką iš 
Rygos. Turiu svarbu reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote pra
neškite. busiu dėkingas.

JONAS LUKOŠEVIČIA 
3302 So. Halsted St. Chicago, 111

PAJIEšKAU švogerio Jono Vaidi
los iŠ Vilkijos, Kauno red., Girdėjau 
buvo paimtas į kariuomenę. Jis pats 
ar kas kitas malonės pranešti.

A. J. ZIMANT
P. O. Box 508. Hammond, Ind.
... .. ... 1 ■'.'J'.l ■gągg—BSBS

SIULYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA RENDON 

KAMBARYS VAIKINUI 
18-tos gatvės apielinkėje. 

1724 Ruble St., 
Matyti galima 7 vai. .vakare.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario, geistina

idant butų šiltąp su valgiu ar be, 
tarpe 33-čios, 38-tos, Halsted ir 

Wallace gatvių, kas turite tokį, mel
džiu pranešti sekančiu antrašu:

P. URBUTIS,
3800 So. Emcrald Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Chicagos Lietuviu Mechanikų Su
sivienijimo susirinkimas įvyks su
batoj, vasario 14 d., kaip 7:30 vai. 
vakaro, Aušros svet. 3001 So. Hal
sted g-vė. Visi, kurie yra įstoję 

Mechanikų Susivienijiman, kaipogi 
ir tie kurie norėtų įstoti, kviečiami 
atvykti. — Komitetas.

Cicero. q Draugystė Lietuvos Ka
reivių laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, vasario 15 d., 1-val. 
po pietų, S. žvibo svet., 1347 So. 50 
AveL Nariai susirinkite visi, nes 
svarbus apkalbėjimai.

— Korespondentas.

MERGINŲ IR MOTERŲ 

14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS 
SĖDINTIS DARBAS

. NORTH SIDE y
Iš LSS. 81 kuopos susirinkimo.

Vasario 7 dieną Liuosybės 
svetainėj buvo LSS. 81 mos 
'tuopos mėnesinis susirinkimas. 
Pažymėtini praeito susirinkimo 
nutarimai yra šiė: '
z Nutarta, kad kuopa pasirųpin 

tų įsigyti knygučių, panašių 
kaip kad iluri LSS. 138-ta kuo- 
>a, Cicero. Tai rinkimui aukų 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijai remtu

Nutarta paduot LSS. narių 
ba 1 sa v im u i-ref erend u m u i įneši
mą, kad narių mėnesinės duok 
lės butų pakeltos iki 50 centų. 
Kitas pataisymas yra toks, kad 
kuopos LSS. centrui siųstų po 
10 centų nuo kiekvieno nario, o 
10 centų pasilaikytų sau kuopos 
reikalam^.

Beje, skaityta latakas nuo val
stijos organizacijos sekreto
riaus, d. Oliver Wilsono. Orga
nizacijos sekretorius ragina, 
kad kuopos laikytų du susirin
kimu mėnesyj. Vieną organiza
cijos reikalų svarstymui, kitą 
—lavinimuisi. O kadangi LSS. 
81moj kuopoj randasi kelintas

Teisėjas žada {davinėti svetim
šalius.

/N V ■ ; ’
Teisėjas Irwin R. Ilazen an- 

dais padarė sekamų pareiški
mų:

“Kiekvienas svetimšalis, atvy 
kusis į šių šalį ir išgyvenusia 
tam tikrų laikų, bet ncišsiėmtį
sis pilietybės popiety, privalo .ta 
tai padaryti pirma negu jis bus 
patrauktas atsakomybėn ar bus 
praneštas atatinkamiems fede- 
ralės valdžios viršininkams kai
po negeidaujamas pilietis?’

Du patraukti atsakomybėn 
žmonės, matyt, bijodami būti 
praneštais federalės valdžios 
agentams, tuoj sutiko išsiimti 
pilietybes popieras.

(Mozeriutei

iš
nims:

Keidei Maizer
laiškas buvo adresuotas į Mi-
chftel Reesę Hospital).

Chaliui Matučiui, 3231 Union.
Yp. Žilinskui. •
Stanislovui šukevičiui.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldyinus, užde
gimo, 11 UVIV(J111IU1U 
skaudėjimų ir t. p. 
kniauk TER — CAM 
vaistininką. ,

nudeginimo ir reumatiškų 
, Klausk ir rei- 

FO pas savo

Cicero. — LSS. 138 kp. nartai ir 
visi lietuviai prašomi dalyvauti tarp- 
tautiškame socialistų maskų baliuje, 
kuris ivyks subatoj, vasario 14 d. 
kaip 7 vai. vakare., Liberty svet., 
22 PI. ir 52 Avc. — Komitetas

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI 

*1. * |-X^L|—Į-- ■—

‘ Aš Adomas Gečas pajieškau sa
vo brolių: Vinco, Kazimiero ir se
sers Teresės Gečų. Paeina iš Tau
ragės apskričio, Naumiesčio vals
čiaus, Palendrių kaimo. Kas žinote 
apie juos prašom pranešti adresu.

ADOMAS GEČAS,
4549 So. Ųermitage Av., Chicago, III.

Patyrimas nereikalingas 
GEROS ALGOS PRADŽIAI 
su bonusais nuolatinėms

< darbi iii nikėms
PASTOVUS DARBAS 
ir su didele ateičių

VISA AR DALI LAIKO

Nėra štukinio darbo.
Netoli nuo clcvatorio, gatve-, 

karių ir C. & N. W. (Austin 
Station)

Ateik tiesiai darban.

MEYERCORD COMPANY,
5339 W. Lake St., '

Klausk Mr. Smith.
JPAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Ibelaičio. Teiksitės man pranešu 
kogreičiausiai, jei kas žinote, kur jis 
gyvena aš užtai labai pasidėkavosiu. 
Mano adresas,

MARE KELAITIKfi 
3949. So. Rockvvell St., Chicągo.

Phone McKinley 3846

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

Kampu Leavitt St.
Phone Cannl 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Pagavo laiškų vagilius.
Atallinkamos įstaigos vakar 

pagavo šešis gudrius vagilius, 
iįairie vogė siunčiamus buvu

siems kareiviams laiškus su pi
nigais. Du areštuotieji yra paš
to darbininkai. Tuo tarpu tikrai 
žinoma, kad jie tuo budu yra 
pavogę nemažiau kaip dešimt

(Seka ant 8-to puslp.)

UTTLE JULIUS SNEEZER

REIKIA. moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

-Jpur rr.e uovę of nuie clarehce 
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Antaųo Gliamžų, pąei 
gub., Panevėžio paviet 
rapijos, Ručonių sodos. Labai 
riu svarbų reikalą.

AGOTA GLAMŽAlTfi, 
347 Marion Way, Pittsburgh, Pa.



REIKIA DARBININKŲ Į R E IKIA DARBININKŲ
MOTERŲ •MOTERŲ

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

C. O. OXVEN & CO., ’ 
1066 XV. Van Buren St.

< 3r d floor .
REIKALINGA Seimininkė, našlė 

moteris be vaiką arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

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

MERGAIČIŲ 
Prie Punch Press 
Svveidging mašinos 
Stalo darbų 
Malonios sąlygos 
ir geros algos._ _

BOYE NEEDLE CO.
4343 Ranenswood Avė 

(Near Montrose)
Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO., 
225 N. Wabash Avė.

Bindery (knygų abdarymui) 
merginų; Patyrusių prie tipping, 
dėliojimo, lankstymo ir 
išsiuntinėjimo — Geriausia 
alga, geras darbas.

THE STEVENS DAVIS 
638 Federai St.

CO.

VISOKIŲ darbininkių plovy
kloj dirbti. Geros valandos; ma 
lonios sąlygos podraug ir geras 
maistas.

Kreipkities:
LAUNDRY MANAGER 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

REIKIA veitarkos, turi būt paty
rus tame darbe.

XV. JUCIUS,
3305 So. Halsted St., Chciago.

MERGAIČIŲ
16 metų ar senesnių.

GEROS DARBO SĄLYGOS
GERA MOKESTIS

KREIPTIES.
LOOSE WILES BUISCUIT CO.

37th St. ir Ashland Avė.

MERGINŲ
* r. .l_

Punčiavinio presų operatorkų
ir generaliniu dirbtuves darbui.

Turi kalbėti angliškai.
CHICAGO PRESSED STEEL

COMPANY,
455 W. 22nd St, 4th floor.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Lengvam dirbtuvės darbui; 
Patyrimas nereikalingas. 
$16 i savaitę pradžiai; 
Nuolat darbas.

OLSON RUG COMPANY

1508 Wesit Monroe St.

KEIKIA Patyrusios moters prie 
taisymo maišų; darbas su pagelba 
mašinos. Mes mokame $1.25 už 100 
maišų.

C. SCKVVARTZ & CO. 
1264 Blue Island Avė.

REIKIA moteries pardavinėtojos 
į mastinių tavorų krautuvę. Gera 
mokestis.

BECK and Elsner
3793 Archer Avė.
1^ bloko į vakarus nuo Westerų.

REIKIA merginu į švarią, šviesią 
dirbtuvę. Gera mokestis pradžiai. 

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

232 E. Ohio St.

PAJIEŠKAU moteries arba mergi
nos iš priežasties mano moteries 
mirties, katra turi vieną vaiką arba 
be vaiko, nesenesnio kaip vienų nąe- 
tų. Namų darbas, valgyt padaryti ir 
du vaiku prižiūrėti. Vaikai senumo: 
vienas 14 mėnesių, antras 5 metu. 
Namas garu apšildomas, pečių nerei
kia kūrenti, nė draoanų plauti ir 
■I naktimis vaikų Žiūrėti. Meldžiu 
atsišaukti greitu laiku. Inėjimas iš 
pryšakio į barberne.

FRANK PĄULAU^KIS,
3258 So. Morgan St. Chicago, III.

REIKALINGA Moteris arba vedu
si pora prie namų darbo daboti du 
mažus vaikus. Vedusiam ruimai už- 
dyke, meldžiu atsišaukti greitu lai-

VLADAS ŽILVITIS ■ , 
3348 So. Auburn Avė., Chicago, III.

Merginų arba Moterų

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

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

Merginų arba moterų 
Pjaustymui agurkų 
Trumpos valandos 
jei kiŲs nori. — 
24c į valandų. 
Attik tiesiai į darbų.
GLASER CRANDELL CO. 

2006 So. Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PROGA JAUNAM VAIKINUI 
(ne prošali ir merginai)

Spausdinimo amatas yra vienas 
prakilniausiųjų amatų. Su laiku jis 

darosi vis pelningesnis. Jaunam 
vaikinui, pabaigusiam pradinę mo- 

' kyklą, yra labai verta pradėti mo- 
kinties šito amato. Dabar yra pro
ga Naujienų spastuuvėje. Alga mo
kama dar besimokinant, ir po kelių 
mėnesių, jau kiek pramokus, duo
dama visai atsakanti alga.

Daugelis spaustuvės darbų taip jau 
tinka ir merginoms, nors iki šiol 
merginų nedaug tedirbo spaustuvė
se. IŠtikrųjų, kaikurie spaudos dar
bai merginoms gal. geriaus tinka 
negu vaikinams. Spaustuvėse, kaipo 
zccerės, merginos galėtų daugiaus 
uždirbti negu kur kitur. Pabaigų-i 
stos pradinę mokyklą merginos ga
lėtų pasinaudoti proga — išmokti 
zeccrystės.

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

KOTŲ ŠAPAI DARBININKŲ

Mes reikalaujame tuojaus 
Abelnų operatorių '* '' 
Kišenių iškarpytojų 
Rankovių siuvėju 
Sujungėjų
Gražių nugarų dirbėjų 
Flap ir Patch dirbėjų 
Rankovių skylių beisterių 
Pirmų beisterių 
Antrų beisteri
Siuvėjų
Merginų prie mašinų ,

Hart Schaffner 
and Marx

2303 West St. Paul Avė. 
near XVestern Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA CHIPPERIŲ ‘ 
DARBININKŲ 

FOUNDRĖN.
GERA MOKESTIS.

KREIPTIS: 
AER-MOTOR CO., 

2555 Filmore St., near 12th 
St. and Western Avė.

Keletą stiprių vyrų 
dirbti į muilo dirbtuvę. 
Patyrimas nereikalingas. 
441/»c j valandų ir bonusai. 
9 vai. dienoye 
iki 1 vai. subatoje. 
ALLAN C. WRISLEY CO.

925 So. Wells Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS/

NATIONAL LEAD CO.

900 Wcst 18-th Street

REIKIA Darbininkų 
Kreipkitės

Polk St. Viaduct, 
Polk & Canal Sts.

REIKIA darbininkų darbams 
prie auginimo cukraus burokų; 
fmčiuoti ar viengungiai, 
iera mokestis ir bonus.

I Dovanai 'butas, gelžkeliui tikietas, 
freightas ir privežimas. •
Ateikite pasimatyti su musų 
agentais ateinanti nedėldienĮ, vasa
rio ((Feb.) 15 d. šiose vietose tani 
tikru laiku:

9:30 iš ryto pas John Gotha 
1954 I^irrabee St.

11 vai. ryto pas Daily Free Russia 
1722 W. Chicago Avė.

1:30 po pietų pas Max Kaczmarck 
1131 XV. Chicago Avė.

SOUTH SIDE 10 v. iš ryto 
620 Bunker St.

Kiekvienoj valandoj kreipkitės j 
1327 XV. 18th St. Chicago ir 469 Ver- 
non Avė. East Chicagn, III. arba r’a- 
šykie HOXVARD XVILLARD,
327 South Lincoln St., Chicago, III.

MICHIGAN SUGAR CO., 
SAGINAXV, MICH.

REIKIA vyrų dirbti hotelio 
virykloj, skalbykloj ir lauke 
dirbti. Gera mokestis.

KreipkiŲes:
MR. PETERS. 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

...........  i.. U ,
-------- . ,..r

PORTERIU tyTrumpos valandos 
«era mokestis, 

iuolat darbas.
D. B. FISK & CO., 

225 N. XVabash Avc.
-----------j---------------------------- ;------------- ---- -------

MERGINU REIKTA
LENGVAM DIRBTUVĖS DARBUI.

GEROS DARRO SĄLYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO. 

419 W. Erie Street.

patyręsREIKALINGAS — 
barberis.

732 W. 18 St.
i Chicago, III.

OPERATORIŲ
Mokintis siuvimo 
rankovių vyrų kotų 
NEPAPRASTA PROGA 
MOKINTIS GERO AMATO 

HART SCHAFFNER & MARX 
520 So. WELLS ST.

REIKALINGAS darbininkas ant 
formos ženotas arba pavienis; ženo- 
tam duodam stubą, malkas ir žemės 
su $40.00 < mėnesi vienam $25.00 ir 
užlaikymą. Darbas nesunkus prie 
auginimo ir surinkimo f rūktų. Geis
tina, kad būt kiek apsipažinęs su 
ūkės darbu Lietuvoj arba čia. No
rintis sveikaus ir lengvo darbo ra
šykite tuoj lietuviškai. 60 mylių nuo 
New York City

L. E. RUBIAN 
Box 235 Marlbarough, N. Y.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dėjų. 70c iki 80c j valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 į 
dieną. Nuolat darbas Chlcagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

. AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

DARBININKŲ
REIKIA
70c į valandą

Wrightwood ir Hermitage 
Avenues

GERARDT F. MEYNE.

REIKIA DARBININKŲ
... .rrr.'BT'TMMM

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

REIKIA
DARBININKŲ

j galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

AERMOTOR CO.
2555 Fillmore St.

near 12th Street
ir CampbelĮ Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.-

./• i --------- ,----------

Cnnvas beisterių
Viršutinių kalnierių dirbėją 

į ■ >■■■>.■ t
Antrų beisterių 
žemutinių kišenių dirbėjų

Geras darbitf.
Gera alga.

ALFRED DECKER & COHN > ■ 
MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CWTHES. . ’

Employment Dept.
S. XV. Cor. FRANKLIN Ir 

VAN STS.

Patyrusių vyri 
so. Pastovu# J

ŲEO. B. I
570 ]

kie driliavimo pre 
baa. .Atsišaukite. 
IBEHŲ & CO. 
ton Street.

30 diarbiniinkų faudrės darbui. 
Geros darbo sąlygos.
50 valandų savaitę Subatomls 
pusė dienos. Gera alga. Nuo šan
kų darbininkai uždirba daugiau 
negu padieniai.

10 dJarbiniriką į yardą padie
nių. geri vyrai gali uždirbti 
nuo 75c iki $1.00 Į valandą. 
Taipgi reikia 6 trokerią 48c į 
valandą. Atsišaukite nuo 10 
ryto iki 5 vai. po pietų

Samdymo ofisai

ILLINOIS MALEABLE IRON 
COMPANY,

1809 Diversey Parkway
, , ra '

. i ■

REIKIA

20 darbininkų 
j švarią dirbtuvę. 
Gera alga; « 
Nuolat darbas 
ir sanitariškus darbo sąlygos.

MIDLAND TERRA COTTA
W. 16th St, ir So. B2nd Ava, Cicero.

REIKALINGI — patyrė agen
tai Chicagoj ir apielinkėj.

Geras uždarbis.
THE SEN-RAYTO CO. 

Branch No. 1. 
3238 S. Halsted St.

REIKIA off preserių prie 
vyriškų koutų.

Gera mokestis.
PastnviiM darbas

COHN BROS ąnd CO.
520 So. Franklin St.

REIKIA VYRŲ
ATSIŠAUKIT

OPLES IRON METAL CO., 
5835 Šo. Loomis Blvd.

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ

ATEIK PRISIRENGĘS 
DIRBTI.

THE ROYAL TAILORS, 
731 Sq. Wells St.

REIKIA

Molderių ir pagelbininkų 
ir darbi ninku ir 
molderių. 
Gera alga.
AMALGAMATED METAI. 

2554 W. Fillmore St.

----- --------- ----- --------------------------
REIKIA DARBININKŲ

- $4.50 ant dienos
Atsišauktite.
II. STERNS SONS CO.

2259 So. Ashland Avė., Chicago.
"REIKALINGA darbininkų~i foun- 
drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Atsišaukite

LINK BELT CO., 
391 h St. ir Steward Avė.

'ei!' TJ.L. .X ' -------Z. -JJJ.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

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

TURI BŪTI PARDUOTA šiame 
mėnesyje kepykla už $4000.00. Yra 
trjs arkliai, vežimai duonai važiuo
ti. Vieta gera; apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Kreiptis i Naujienų ofisą, 
pažymint No. 39.

PARSIDUODA štoras visokių smul 
kių daiktų, kurie yra visiems reika
lingi kas dieną ir visokių minkštų 
gėrimų. Biznis išdirbtas per daugel 
metų eina gerai. Vieta apgyventa vi
sokių tautų, priežastis pardavimo-— 
saviųinkas eina j kitą biznj J ieškan
tis geros progos, malonėkit ateiti. 
1915 S. Canalport Avė, Chicago. III.

S. XV.

■La.PARDAVIMU? pąutos Phonografas 
’ėliaūsto mPdeMov Cablnet styllaus, 

su 6 rekordais. Labai pigiai. Atsi- 
I šaukit arba teelfonuokit vakare, su- 
batoj po pietų arbą nedėlioj.

J. GDIJVINS, 
350 E. 49 St. netoli Grand Blvd.

r Phone Drexel 4246

PARSIDUODA bųčernė ir groser- 
pė. Gęrdl vietoj, lietuvių apgyventoj. 
Parjdudda pigiai- Iš priežasties — 
Išvažiuoju į farnią.
2611 W. 44 St. Chicago, III.

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

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

PARSIDUODA pool room pigiai. 
Galima uždirbti $150 i savaitę. Prie
žastis pardavimo savininkas išva
žiuoja į kitą miestą. *
1126 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA CEVERYKŲ 
TAISYMO DIRBTUVĖ.

Varoma elektros pajiega.
3621 Ogden Avė.

PARSIDUODA anglių ir krausty
mo expreso biznis —< arklys ir veži
mas; viskas gerame stovyje.
3325 So. Morgan St. Chicago.

1 floras iš užpakalio.

AUTOMOBILIAI. ------- ---------- -----  -r --------------- -
PARSIDUODA PIERCE Automo

bilius 1912 metų, 7 pasažierių, le- 
mozlnas.
042 XV. 18th St.

Telephone Canal 4495 
Matyt galima nuo 4 po pietų.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

RcMi fleijcB:
1922 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI.

Geriausis 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 ^Jberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.

< dėliomls nuo 10 Iki 4 vai.

NAMAI-žEMfi

Ne.

akroPARSIDUODA Chicago pusė___
žemės, Visa aptverta, puikuos na
mas didelė barnė ir vištininkas, vie
na karvė, 5 kiaulės, 25 vištos ir vi
si Įrankiai ir daiktai, kas pirks grei
tai nupirks už $2,850 , lengvai ver- 
ta$4,000. Arti gatvekarių linijos ir 
kintamųjų paveikslų teatro.

Taipgi parsiduoda muririis nau
jas po šios mados budavotas namas, 
elektriką gasas, maudynės, puikio, 
vietoj, kas pirks greitai nupirks la
bai pigiai. Arba priimsiu lotą arba 
keletą lotų i mainą. Kazimieras Ur- 
nikis yra mano agentas už tai ad
resuokite jam ir jis misi veš aprody
mui vietų su automobiliu. Jeigu ir 
nepirktumėt ūžtą nieko nekainuos. 
Adresuokite:

C. Z. URNICK, 
Room 19

154 W. Randolph St., Chicago, III

PARDAVIMUI. — Pats 
savininkas prie 1219 Wash- 
burne Avė. parduoda namus, 
viename 2 pagyvenimai ant 
kiekvieno augščio ir 4 kam
barių namelis užpakalyje. 
Kaina $3550.

PARDAVIMUI: naujas didelis mu
ro namas 6—6 kambarių; vanos, 
prciangiai; ąžuolo papuošiami; aug- 
Štas basementas: $2000 įmokėti. Kai
na $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM,
/ 3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 

Avc., Krautuvė ir 2 flatai. Renda 
$74 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- 
kite
6601 So. Hermitage Avė. Chicago.

PARDAVIMAS 
SPECIALIS BARGENAS

120 akrų, netoli Miner, Wis., 
geri namai, 65 akrai dirbamos 
žemes, daug girios; derlinga že
mė, 8 galvijai, pora arklių, vi
sos mašinos ir sėklos. Kaina tik 
$6000, $2000 ant rankos. Turi
me fotografijas namų ir galvijų.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

MAINYMUI
SPECIALIS BARGENAS

120 akrų netoli Nekoosa, Wis, 
geras namas; 65 akeriai dirba
mos žemės, su daug girios, gera 
derlinga žemė; 7 karvės, pora 
arklių, visos mašinos ir sėklos. 
Kaina tik $7000. Mes turime fo- 
tografi|jas namų ir galvijų.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI...........
9119 Mackinaw Avė., So. Chica
go, 2 augštų namas, akmenų 
pamatas, cementinis skiepas; 5 
ir 6 kambarių flatai; pečiais šil
domas. Renda turėtų būti $40 
mėnesiui. Kaina $3000. Nuva
žiuoti imkit So. Chicago ir 92 St. 
karą ir Wabash Avė. iki galui 
linijos.

ARTHUR C. LUEDER
40 N. Dearborn Si.

r . ■ 1 ....

PARDAVIMAS
SPECIALIS BARGENAS

žiūrėkit 6107 So. Parkside Avė, 
netoli 63 St.. Imkit 63 St. karą iki 
Clearing, išlipk ant 56 Avė ir eik 1 
bloką i vakarus ir 1 bloką Į šiaurę. 
Kaina $4,500; lengvus išmokėjimai. 
Duplex namai, 5 kambariai su sun 
parlor ant pirmo augšto; 4 kambariai 
ant antrų lubų. Moderniški. Pe
čium apšildomi. 60X125. Namas ne
gali būti pastatytas mažiau negu 
$5,000.

ARTHUR C. LUEDER 
40 N. Dearborn St.I

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI: 2815 XV. 38th St. 

•ankrova ir G kambariai užpakaly
je, ir 10 kambarių šeimvnoms 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.

PARMOSI FARMOS-
Turiu 23 Farmas ant pardavimo 

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj čia 
jau yra pirkę suvirš 400 lietuvių 
farmas. Reikalauk farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
■ R. 1 Fountain, Mich.

PARSIDUODA n..mas; savinin
kas v'cngungis; išvažiuoja tėvynėn.

JOE. XVASILEXVSKI
4446 So. XVashtenaw Avė. Chicago 
Gali mane rasti vakarais nuo 6 vai.

EXTRA BARGENAI.
2 namai ant vieno loto, mūrinis 

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

2 augščių mūrinis anmas, apačioj 
štoras ir pagyvenimas, viršui 5 rui
mai pagyvenimui, randos $33.00 j 
mėnesį, parsiduoda už $2500.00 ar
ba mainysiu ant loto geroje vietoje, 
turim nauių namų po 2 ir 3 flatus 
ant Bridgeport ir Brightonparko, 
tikri bargenai, kas nori/gerų namų, 
pas mane tai ras.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 Sd. Haltsed St., Chicago* III.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.

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

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

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

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

602 XV. 25th Place, 6 kambarių mū
rinis, kaina ......... $2700.

004 XV. 25th Place, frame, 2 flatų, 
kaina ................... $3200.

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA FARMA
70 akrų su naujais budinkais, gyvu
liais, mašinomis etc.; parduosime 

pigiai arba mainysime ant namo.
Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

-■rrmfi n** —— • v •
PARSIDUODA mūrinis namas G 

pagyvenimais po 4 kambarius; na
mas yra gerame stovyje, šitą namą 
galima nupirkti su visai mažai jmo- 
kfjinių arba išmainysiu ant loto ar
ba mažo namuko.. Atsišaukite.

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. Chicago.

EXTRA.
Turiu (Fu lotu West Pullman ir 

noriu išmainyti ant loto Ciceros a- 
pielinkėje. Arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. Atsišaukite savininko 

antrašu, laišku ar ypatiškai:
V. ASCILA

1409 So. 49th Avė., ’ Cicero, III.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
us 4rumpu laiku išmoksite viso a- 

mato.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektros jlega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

0 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKLNG 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. W«Ha St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

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

MOLER RARBER COLŲEGE 
105 So. Wells Kfreet.


