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TALKININKAI NUSILEIDŽIA.

Palieka Vokietijai teisti savus 
nusižengėlius.

LONDONAS, vas. 16.^ Tal
kininkų atsakymas j Vokietijos 
notą, įteiktą jiems sausio 25 
dieną ir siūlančią, kad talkinin
kų apkaltintieji asmens vietoj 
išduoti juos butų teisiami Leip
cige, pažymi, jogei toks pasiūly
mas sutinka su taikos sutarties 
228 punktu. Talkininkui, sako 
nota, laikysis nuošaliai ir nesi- 
maišys į teismo procedūrą.

Pažymėjus, kad talkininkai 
atidžiai apsvarstę įteiktą jiems 
notą už sausio 25 d., atsakymas 
sako:

‘‘Talkininkai mato, kad Vo
kietija sakosi negalinti išpildyt 
jai uždėtų panagų, nužymėtų 
sutarties 228—230 punktuose, 

kuriuos ji pasirašė. Jie todėl 
skaito savo pareiga sunaudoti 
savo galią taip, kad butų atsiek
ta reikiamasai teisingumas.

“Teisimas nusižehgelių, kurį 
Vokietijos valdžia žada urnai 
pradėti, tuo būdu sutinka su 

taikos sutarties 228 punktu ir 
todėl yra leistinas.

“Likdami ištikimi taikos su
tarties dokumentui talkininkai 
laikysis nuošaliai nuo by-kokio 
kišimosi į bylos procedūrą ir 
teismo nuosprendį, kad tuo bū
du palikus Vokietijos valdžiai 
pilną atsakomybę už visa tai.

“Jie pažiūrės ar Vokietijos 
valdžia, kuri pasireiškė nepa- 
jiegianli areštuoti ir pristatyti 
talkininkams jų surašė nužy
mėtuosius asmenis, ar ji pati 
yra linkusi daryti reikiamo 
sprendimo.“

True translation filed w<th the pnst- 
master at Chicago, 111. Feb. 17, 1920 
as reąuired bv the act of Oct. 6,1917

VENGRIJOJ SIAUČIA 
TERORAS.

BERLINAS, vas. 16.-*-2ymus 
Vengrų demokratijos darbuo
tojas Berlino Vorwaerts*ui šian 
die pareiškė: “Karhatalemas 
terrorizuoja Vengriją valdyda
mas kraujo, kulkos, budelio 
virvės ir kančiaus “pagalba.“

Karhatalemas, pasak jo, yra 
reakcioninga organizacija, va
dovaujama 35,000 Vengrijos 
oficierių, admirolo Horthy ir 
karės ministerio Friedricho. 
Tmo iransiahon filed wttn tne 
master at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
as reąuired by the act of (><’t. tt. 1917

VENGRIJA “NORINTI” 
KARALIAUS.

Į kandidatus statoma Amerikos 
milionierius Ir Anglijos kara

liaus sūnūs.
LONDONAS, vas. 16.—Buda- 

pešte vaigšto gandų, kad Ven
grijos Steigiamasai Susirinki-; jai priklauso daugiau kaip pen 

mas, kuris prasidėsiąs šiandie ki šimtai tūkstančių narių-uki-
po pietų, pirmiausia pasiripje- 
siąs Vengrijai karalių. Apie tai 
gavo žinių Ixxndono Daily Ex- 
press, gavo iš Budapešto. Gali
mų kandidatų vardai, kurie mi- 
niama sąryšy su tuo gandu, 
prasideda vienu neįvardinamu 
Amerikos milionierium ir bai
giasi Anglijos karaliaus Jurgio 
aunu, princu Albertu.

LENKŲ GROBIKAI PARAMOS 
NEGAUSIĄ.

Anglija nenorinti būti delei to 
atsakom inga.

LONDONAS, vas. 16.—And- 
rew Bonar Law, valdžios nuo
monės pareiškėjas, šiandie at
stovų butui pasakė, jogei Di
džioji Britanija painformavusi 
Pabaltės valstybes, būtent Len
kiją ir Finlendiją, kad taikos 
ar karės klausimas su tarybų 
Rusija yra toks klausimas, ku
rį privalančios išrišti jos pačios 
—Lenkija ir Finlendiją—sava 
valia. Didžioji Britanija neno
rint! būti delei to atsakomybėj. 

’ Tatai Bonar padarė po to, ka 
da jo paklausta, būtent: kokių 
žingsnių yra padarę talkininkai 
paraginamu parubežio valsty
bių daryti taiką su tarybų Ru
sija.- ♦

. , ... H ! > .....'f
Tmp IriindnHnn filed witb the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 17, 1920 
o r**4|jired tn the <*ct of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI RENGIĄSI 
UŽPULT LENKIJĄ.

Tik nežinia ar jie pulsią.

PARYŽIUS, vas. 16.—Pasak 
čia gautų žinių boiševikų ka
riuomenės vadai stengiasi pasi
naudoti šaltu ir pastoviu oru, 
kad sustiprinus savo pozicijas 
lenkų fronte.

Vyriausias kariuomenės vęr- 
biavimui punktas yra netpli 
Smolensko, kur nesenai atvyko 
viena geriausia jų kariuomenės 
divizija. Dvėjose kitose vieto
se—netoli Gomelio ir taipjau 
netoli Kieva—sovietų kariup- 
meme skubiai tiesia geležinkelį 
gilumon Rusijos.

Tiesioginis susinešimas tarp 
Smolensko, Gomelio ir Kievo 
negalimas, kadangi nė vienas 
geležinkelis nesidriekia bolševi
kų fronto kryptimi, todėl karės 
reikalo žinovai, kurie nesenai 
sugrįžo iš Lenkijos, negali tik
rai pasakyti: ar bolševikai il
gesniam laikui pasiliks savo kon 
centravimosi punktuose ar jie 
rengiasi pulti Lenkiją^ atsitiki
me, jeigu taikos derybos nepa
vyktų.

500,000 ŪKININKŲ PRIKLAU
SĄ SOCIALISTŲ PARTIJAI

ROMA, vas. 17.—Vadovauja- 
mąsai socialistų partijos laik
raštis Italijoj, Avanti, atsakyda
mas į socialistų kritikų nurody
mą, buk didysai socialistų par
tijos laimėjimas praeitais rin- 

»kimais neparėjęs nuo to, kad 
ta partija skaitlinga nariais, 
ypač ūkininkais, bet dėl tam 
tikrų aplinkybių,—vakar skait
menimis išparodė, jogei parti- 

ninku.

Meldžiasi, kad Dievas duotų . 
lietaus.

SAN FRANCISCO, vas. 17.— 
Daugelio Californijos bažnyčių 
kunigai įsąkė savo parapijo- 
nims sukalbėti “nepaprastų mal 
dų,” kad Dievas duotų... lie
taus.

fruc translation filed with the posi- 
niaster at Chicago, 111. Feb. 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917

Kaizerio jie neb- 
reikalauja

Tik nori, kad jis butų 
internuotas.

HAAGA, vas. 16.—šiandie čia 
sužinota, kad pastaroji talkinin
kų siųsta Olandijai nota atsi
ima pirmesnį reikalavimą iš
duoti buvusį Vokietijos valdo
ną, tik nori, kad jis butų inter
nuotas, patariant buvusį valdo
ną pasiųsti, turbūt, ant vienos 
Olandijai priklausomų salų, Ry 
tinėj Indijoj.

Beto, Associated Press korės 
pondentas iš labai patikimų šal
tinių patyręs, jogei Olandijos 
valdžia jau nusitarusi atsakyti 
į jai pasiųstą notą kartu pa
siūlant iq|teruuoti Wilhelmą— 
Doorae.

Tnu* translation filed with the pęst 
master at Chicago, III. Feb. 17, 192f 
as reąuired by ihe act of Oct. 6,191

Talkininkai apleidę 
Franciją

Versajlee’o talka neužtikrinta; 
tautų lyga—“failure.”

PARYŽIUS, vas. 15.—“Turi
me pripažinti faktą, kad Fran- 
cija šiandie liko viena prie? 
grūmojantį Vokietijos pavojų 

ir kad ji priversta sergėti Rei
ną viena,— tai dideliausias už
davinys.”

Tokį pareiškimą davė deši
nioji generalissimd Focho ran
ka, maršalas Petain, pasikalbė 
jime su Universal Service at
stovu. Jisai piešė ytin liudne 
paveikslą nūdienės internacio
nalas padėties.

Jisai nedvejodamas parei
škė, kad Francija tapo apleist? 
talkininkų jos pastangose nepr’ 
leist) atgyti grūmojančiam Vo- 
cietijos pavojui.

“Francija verčiama palaikyti 
didelę armiją,—sakė maršalas 
Petain. Ji nebegali sumažini 
kariuomenėj tarnavimo laikę 
kaip tatai buvo manyta. Valsty
bė turės nešti dideliausią militr 
rinių išlaidų sunkenybę, o ta' 
dėlto, kad mus apleido musų 
talkininkai.

Vokietija dar ir dabar stato 
diddlin pavojun Franciją. Tai 
dėlto, kad Franci jos saugumas 
nėra užtikrintas padarytąja 

Versalles’o sutartimi.
“Tautų lyga rasi ir butų už

tikrinusi josios ramumą ir sau
gumą ateity, bet politinės pai
ne vos lygą padarė nesėkminga 
O tai reiškia visišką nepasise
kimą taikos konferencijos.”

True translatian filed wttb the post 
master at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TURKAI RUOŠIAMA 
“ŠVBNTOJON KARfiN.”

Ragina daryti skubią talką.

LONDONAS, vas. 16.—čia 
šiandie gauta žinių, kad Abisy- 
nijdj kilo didelis sujudimas 
Matai, ten “Pasiūtasis Muilą” 
skelbiąs “šventąją karę”—Tur
kijos sultono naudon. Vietos 
laikraštis Daily News, įdėjusi? 
Šitą žinią pačioj žymiausioj vie
toj, sako, kad dalykų padėtis 
verste verčianiti kuoveikiausiai 
daryti taiką su Turkija.

Daug sniego Ohio valstijoj.

GLEVELAND, vas. 17.—Be-
giu pastarųjų dvidešimt ketu
rių valandų Ohio valstijoj šia ik 
tė didelė pūga. Daug sniego pri- 
dribo ir komunikacija laikinai 
tapo suparalyfuotn.

MEXIKOS BANDITAI SUftMC 
AMERIKIETĮ.

Reikalauja 60 tūkstančių 
dolerių.

translation filed with the post- 
inaster nt Chicago, 111. Feb. 17, 1920 

% reąuired by the act of Oct. 0, 1917

Caristo Denikino 
likimas

Jo valdžios rūmas buvo 
pastatytas ant smilčių.

NOVOROSSYSK — [per Pa
ryžių vas. 15.] vas. 6.—Chica- 
gos Tribūne korespondentas, 
Paul Wiillianis, rašo:

Viena vyriausiųjų priežasčių, 
delei kurios susmuko Denikino 
valdžia, buvo pietinės Rusijos 
nubudimas. Ji jieškojo atspir
ties prieš bolševislinę vienos kle 
sos valdžią, bet Denikinas, ku
ris pirma buvo pristatomas kon 
stitucionalistu, visuose apsikri- 
čiuose, kurie pateko į jo ka
riuomenės ranlkas, ei v ii ės vald
žios pareigoms eitų paskyrė bu
vusiojo caro agentus. Dar kartą 
sugražinti pietinėj Rusijoj ca
rizmą tečiaus yra tris karius 
didesnė žala nei bolševizmas.

Abejojimas begu generolas 
Denikinas panorės šaukti Stei
giamąjį Susirinkimą, jeigu jis 
užims Maskvą, dar padidėjo, 
kada jis pasiėmė į savo rankas 
civilės valdžios vairą. Daugelis 
rimtesniųjų žmonių jau anks
čiau permatė monarchistinius 
vyriausiojo komanduotojo pa
linkimus, o tokių skaičius žy
miai dar padidėjo, kai jis pa
skyrė specialų tarybą valdymui 
apskričių, kurie bus atimti nuo 
bolševiku.

» Pradžia nepasitikėjimo.
Neužilgio po generolo 'Alek- 

sievo mirties ir patekimo ko
mandos j.Denikino rankas pa- 
starasai pareiškė admirolą Kol- 
čaką esant, vyriausiuoju Rusi
jos valdonu. Po to admirolas 
Kolčakas paskyrė Denikiną va
dovaujamuoju komanduotoj u 
pietiniame fronte, kuris tuomet 
ėjo išimtinai Kubaniaus kryp
timi. Tai buvo pradžia galo.

Kubaniečiai priešinasi.
Kubanius turėjo savo įstaty

mų leidimo įstaigą, radą, ir ša
lies valdymas buvo kaipir ne
priklausomas. Kubanius, beto, 
norėjoj turėti savo atskirą ar
miją, kurią tečiaus sutiko pa
vesti vyriausiojo komanduotojo 
žiniai. Į šitą laisvę mylinčių 
kubaniečių geidavimą genero
las Denikinas ir jo bendrai nu
mojo ranka. Jo patarėjai mat 
prisistatė, kad tai esanti pavo
jingu tendencija besisiekianti 
visiško atsiskyrimo, ir Deniki
nas viešai pareiškė stovįs už 

suvienytą nedalomą Rusiją.
Gi kubaniečių pastangos prie 

savo valdžios išlaikymo pradė
ta skaityti išdavyste. Tada Ku
banius pareiškė^ “Rusija gali 

būt atliuosuota bolševikų tiktai 
tuomet, jeigu kiekvienas ap
skritys, atimtas nuo bolševikų 
bus valdomas taip, kaip to no
rės patįs žmonės?’

Generolas Denikinas tečiaus 
stojo už tai, kad busimosios Ru
sijos valdžia turės būti nusprę
sta Steigiamojo Susirinkimo, 
kurį jisai žadėjo sušaukti Mask
voje, o iki tol visa kita turi būt 
atidėta į šalį.

Carizmo aušra.
Vėlybam pavasary generolas 

Denikinas įsikūrė savo kvatie- 
rą Rostove, o jo kariuomenė už 1 
įminėjo didelius plotus žemės. 
Jisai tuoj paskyrė gubernatorių 
Juodosios juros apskričiui, Eka-

WASiHINGTON, vas. 17.— 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad Znkatekbj (Mexikoj) 
nežinomi banditui suėmę turi i n 
gą amerikietį, tūlą Adainsą, ir 
dabar reikalaują Išešiasdešim'ls 
tuksiančių dolerių išpirkos. 

Kitaip-^tą amerikietį jie nužu
dysiu.

Jungtinių Valstijų ambasada 
Mexikos sostinėj, Mexico City, 
kreipėsi į vietos valdžią prašy
mu daryti reikiamų žingsnių, 
idant areš tuo tasai butą paliuo- 
suotas. Pranešama, kad Zaka- 
tokos valdžia jau išsiuntusi tris 
būrius kariuomenės j ieškotų 
niimtų amerikietį.

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS NEIŠVENGIAMAS.

Taip sako unijos viršininkas.

DETROIT, vas. 17.—Vakar 
!ia davė viešą pareiškimą Main- 
‘enan.ee of Way brolijos prezi- 
lentas, Allen L. Barkeris. Jisai 
rra toks: geležinkeliečių strei
kas bus neišvengiamas, jeigu 
itatinkamosios įstaigos nepasi- 
’iipins išpildyti musų reikala- 
/imus. Tuo tarpu streikas yra 
e atšauktas, d tik laikinai ati

dėtas.
Ketverge čia susirinks visi 

ninėtosips brolijos viršininkai 
Kiksiu pasitarti dėl tolimesnių 
•ygių, jeigu samdytojų pasiuly- 
nas pasirodys nepriimtinu.

’rue translation filed wUh the pn^t 
naster at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
s reąuired by the act of Oct. 6.1917

APLEISTĄ VENGRIJOS 
TERITORIJĄ.

tumanija nusitarė pildyti tai- 
;os konferencijos patvarkymą.

BUCHAREST, vas. 16.—Ru- 
nanijos valdžia pagalios nusi
yrė išpildyti 'taikos konferen
cijos ^patvarkymą, padarytą 
iraeitą rudenį, ir atitraukti sa- 
•o kariuomenę esančią palei 
^heiss upę į taikos sąlygose nu

žymėtą liniją. Toji linija eina 
\rad ir Csaba miestų kryptimi 
r tęsiasi į šiaurius palei Theiss 
tpę, pietryčiuose nuo Miskolcz.

’rue translation filed with the po^- 
•naster at Chicago, III. Feb. 17, 1920 

h reąuired by ihe act of Oct. 0.1917
AR KAROLIS NORĖJO 
UŽLIPTI ANT SOSTO?

Ne> jisai laukiąs talkininkų; 
jie turėsią padėti.

GENEVA, vas. 15.—Buvusio 
Austrijos imperatotio Karolio 
sekretorius čia pareiškė, kad pa
skelbtos žinios apie tariamąjį 
i o norą pabėgti Vengri j on esan
čios neteisingos. Sekretorius 
lako, kad Karolis lengvai ser
gąs ir bėgiu trijų savaičių visai 
nebuvo apleidęs savo pilį Pran- 
dne, palei Oenevps ežerą.

Jo sekretorius, paklaustas 
delei Budapešto žinių, parei
škė, kad buvusiam imperato
riui nesą jokios galimybės kur 
nors keliautų be vietinės vald
žios sutikimo. Sekretorius te- 
čiaus < pripažino, kad Karolis 
oficialiai nėra atsisakęs sosto ir 
todėl norėtų, kad jį gražintų— 
talkininkai. Jisai manąs, kad 
bandymas užimti Viennos so
stą be talkininkų pagalbos bu
tų didelė politinė paklaida.

Ateinantį nedėldienj, vasario
22 d^ bus West Side Auditoriii- 
me (kertė Taylor ir Racine) dl-'vincijų gyventojų griežtai nusi- lapių, nedėldienio laidos—ne- 

r delis metinis Naujienų balius, i statė prieš parinkimą tų pri- daugiau 48.

terinoslavui, Krymu i, Stavropo 
liui ir Chersoniui valdyti. Tai 
buvo tie patįs žmones, kur ka-

buišų, kurie turėjo tvarkyti ci
vilinio jų gyvenimo reikalus.

Generolo Denikino žygiai, 
jei neminėt paskyrimo minė- 
tomsioms provincijoms guber
natorių, iki birželio mėn. te

čiaus ribavosi vien inilitarinių 
reikalų vedimu. Bet birželio 
mėnesy buvo reikalo kurti ci- 
vilę valdžią visoj teritorijoj, atsi 
imtoj nuo bolševikų. Tatai pa
darė jis pats, Denikinas. 
Viename vežime su Denikinu.

Pradžipj, kai Denikinui sė- 
kėsr, apie jį susibūrė grupė iš
silavinusių žmonių, kurių dau
gelis tarnavo senosios valdžios 
įstaigose. Jų tarpe matosi bu
vusių valdininkų, gubernato
rių, bankininkų, profesorių— 
visi pratę valdyti ir iš centra- 
linės Rusijos. Denikinas’pasi
rinko .šešiolika jų ir sudarė 
speciatę tarybą, kuri kartu bu
vo ir kabinetas, ir parlamentas 
ir išpildančiosios valdžios orga 
nas. Tos valdžios kvatiera bu
vo Rostovas. Denikino vald- 
žios pryšaky stovėjo generolas 
LukonXpskis, buvęs kariuome
nės štabo viršininkas ir patikė
tinas senovės garbintojas. Tai
gi visi speciales tarybos nariai 
buvo centrą Ii nes Rusijos žmo
nės. Jie visuomet turėjo artymų 
ryšių su Maskva ir delei jų tur
to buvo įtekmingi kada dar Ru
sija buvo suvienyta ir galinga. 
Tai buvo senyvi vyrai ir griež
tai nusistatę savo pasauliožiurą. 
Didelė, tvirta ir nedaloma atei
ties Rusija tai jų svajone.

Bet kadangi ta specialė tary
ba’ labai priminė. Maskvos biu
rokratų kanceliarijas ir netu
rėjo nei šešėlio, pareiškiančio 
vietos gyventojų valią, tai nuo 
pat pradžios žmonės, kurie ne
geidė ne bolševizmo negi su

grįžimo tų sąlygų, kurios buvo 
carui viešpataujant, į ją žiurė
jo dideliu nepasitikėjimu.

Nesirūpino reformomis.
. Nepaprastoji taryba dėl re
formų nė nesirūpino. Matai, 
visa thi padarysiąs Steigiama
sai Susirinkimas, jeigu rasiąs 
esant reikalingu. Visa, ką ta
rybą atliko, tai, be kitų patvar
kymų, išleido laikiną patvarky
mą, reikalaujantį, kad ūkinin
kai vieną trečią dalį visų meti
nių įplaukų atiduotų žemės sa- 
vininkams-dvarininkams. Tai 
betgi toks pat radikalumas, 
kaipir pačios tarybos atsiradi
mas.

Nors per keturis mėnesius po 
to, kai taryba buvo paskirta, 

Denikino armijos darė nuolati
nį progresą, nepasitenkinimas 
ir abejonė augo ir fronte ir už
pakaly fronto—Itarpe kareivių 
bei cįvilių gyventojų. Tai buvo 
tos smiltfs, kurios rinkosi apie 
pamatus save pasistačiusios vai 
džios ir nugramzdino ją.

Vagystės valdžioje.
Save pasistačiusioj tarybos 

valdžioj suktybių netruko. Kai 
patvarkymai ir įsakymai pasto
davo kelią, daugelis rasdavo jį 
pagalba rublio. Valdininkų pa
lankumas prie suktybių buvo 
didelis. Nedaugelis tegaudavo 
daugiau kaip 3000 rublių mėne
siui—ko nepakakdavo nė dera
mam pavalgymui. Tatai tie, 
kur neturėjo“ kitokio šaltinio sa
vęs palaikymui, kaip tik alga, 
buvo verčiami surasti jį. Tūli 
Amerikos, Anglijos ir Švedijos 
pasiuntiniai, atvykusieji čia da
rytų biznį, veikiai įsitikino, kad 
vienintelis kelias pradėti vaiz
bai yra;—gerai pamokėti...

WASHINGTON, vas. 17.— 
Kongrėsmanas Fuller, iš Illi- 
nois, atstovų butui pasiūlė nau
ją biliųv kuris, jeigu bus priim
tas, žymiai sumažintų didžiuo-

daise turėjo vienokių ar kito- shls dienraščius. Fullertono bi- 
kių ryšių su senąja caro vald- liūs reikalauja, kad dienraščiai 
žia. Daugelis suminėtųjų pro- neturėtų daugiau kaip 16 pus-

Nauja medžioklė
Fe d era lės valdžios agentai 

sučiupę burj “pavojingiausių 
radikalu.”

PATERSON, N. J., vas. 17. 
—Užvakar čia buvo surengta 
nauja ablava “raudoniemsiems“ 
išgaudyti. Šimtas federalės val
džios agentų apstojo “vietos 
raudonųjų headųuarterį ir su
ėmė dvidešimts penkis “pavo
jingiausius radikalus?’ priklau
siusius L’ Era Nuova grupei, ku 
ri skelbianti “užmušinėjimus ir 
prievartą.“ Sakoma, kad visi 
areštuotieji asmens buvo apsi
ginklavę.

Kartu esą surasta “vertingų 
I. W. W. unijos dokumentų.“ 
Tarp areštuotųjų randasi ir ita 
lų anarchistų laikraščio, La 
Jacųueric (Žudynė), redakto
rius, L. Caminetta.

Visi areštuotieji kone išimti
nai esą italai. Jie veikiausia bu 
šią deportuoti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 17, 1920 
as reąuired by >r»c act of Oct.jG, 1917
'Lenkijos-Rusijos taika galima 

tik talkininkams sutinkant.

BERLINAS, vas. 16.—Gauta 
iš Varšavos žinia sako, kad Len 
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Stanislovas Patek ten parei
škęs, būtent: “Taika Lenkijos 
su tarybų Rusija yra vienas 
svarbiausių reikalavimų.” Beto 
jisai pareiškęs, kad Lenkija 
palinkusi pripažinti parubeži- 

n.ių Rtisijos valstybių nepriklau
somybę, bet tikra laika su tary
bų Rusija galima įvykinti tik 
talkininkams sutinkant.

Tn;p translation filed wiih the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 17, 1920 

reąuired by the act of Oct. 0.1917

D’Annunzio suėmė 1000 Italijos 
kareivių.

FIUME, vas. 16.—Du kari
niai laivai priklausantįs kapito
no Gabrielio d’Annunzio ko
mandai, Ingenoro įlankoj su
ėmė vieną Italijos transportą, 
ant kurio buvo 1000 Italijos ka
reivių.

Laivas įstrigo į ledus.

. BOSTON, vas. 17.—čia gau
ta bevielis pranešimas, kad 

Jungtinių Valstijų laivas, plau
kęs iš St. Jolinš į Hamburgą, in- 
strigo į ledus netoli Nova Sco- 
tia. Reikalingas ūmios pagal
bos. - '

Kitas laivas prakiuro.

LONDONAS, vas. 17.—Malin 
Head bevielio telegrafo stotis 

gavo pranešimą, kad Jungtinių 
Valstijų laivas Lake Canaveral, 
plaukęs iš Jacksonville j Go- 
thenburgą, netoli Scotlandijos 
pakraščių prakiuro ir dabar de 
da dideliausių pastangų, kad 
pasiekus Troono prieplauką, 
Scotlandijoj. Pasiųsta pagal
bos.

Ir Gompersui nepatinka.

NEW YORK, vas. 17.—Kal
bėdamas National Civic Federa- 
tion susirinkime Amerikos Dar 
bo Federacijos prezidentas, Sa- 
muel Gompersas čia pareiškę, 
kad New Yorko legislaturos spy 
kerio Sweeto pasielgimas paša
linant iš legislaturos penkis so
cialistus yra daugiau negu peik
tinas. “Tokiuo pasielgimu jus 
darote socialistus iš nesociaŪ- 
stų”—gudravo “dėdė” Gomper
sas.
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Iš JvairĮu Sričių
Rašo BERNAS.

T
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ŽMOGAUS ORGANIZMAS.
»

kystės iki pilno subrendimo, ne#u va^are-

Žmo-

Inžanga 35c ypatai.Pradžia 7 vai. vakare.

Laiškai iš Lietuvos.■R“

Iš Zubliškio, Rokiškio apskr.

Vyskupo Valančausko Pašelpos Draugyste.

Skaitykite ir Platinkite

Žmogaus kūno augštis arba 
jo didumas ne visados lygus ir 
vienodas, ir tai ne vien nuo vai-

Užgavienių Vakare
UTARNINKE, VASARIO (FEB.) 17 d., 1920 m.

1
I

Tai paskutinis balius prieš Gavėnę; kurie norite 
smagiai pašokti ir linksmai laiką praleisti atsilan
kykite visi, o tikrai busite užganėdinti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Utaminkas, Vagį 17, 1920C h i c a g o., III

DIDELIS •
DAT ITTC UAl-ii Uo

Rengiamas
DRAUGYSTĖS ŠV. PETRONĖLĖS

bet ir pilimi subrendęs žmogus laike s migęs žmogus sveria a- 
ne visados vienodo didumo, ne 
visados vienodo augščio. Ryt-

"H !

pie tris svarus mažiau negu žie
mą. Tarp lygaus didumo sut- 

nietyj suaugęs žmogus yra di- virimą žmogus turi sunkiausias 
(tearus negu vakare, skirtumas■ smegenis. Sveiko žmogaus 
didumo rytmetyj ir vakare šie- ’ smegenįs sveria 4 svarus ant 
kia vieną colį, tai yra rytmety};kiekvieno 100 syarų jo kūno 
kiekvienas suaugęs žmogus yni svarumo, kuomet 1000 svarų 
maždaug vienu coliu didesnis Jalllis turi smegenis vos vieno 

Vasaros šiltame

Ad. Mickevičiaus Svet
3308-12 So. Morgan St.

IŠKILMINGAS !

Koncertas ir Balius i
~ SU DOVANOMIS

svaro svarumo. Žmogaus kū
nas turi £49 visokio paskyri
mo kaulus: 60 galvoj, 67 kūno 
viduryj, 62 pečiuose ir ranko
se ir 60 kopose ir pėdose. Bir
elis į valandą laiko plaka apie 
4000 kartų. Iš viso žmogaus 
kūnas tiiri apie 15-25 svarų 
kraujo, todėl dideliuose mušiuo 
se kareivių kraujas teka kaip 
vanduo laike lietaus ir raudo
nai nudažo upių vandenis. Vi
sas žmogaus kraujas į valandą 
laiko eina 18 kartų per širdį ir 
į minutę laiko perbėga apie 125 
l>ėdas. Pulsas muša 80-90 kar
tų, bet senų žmonių pulsas pasi
mažina iki 60 kartų minutėj.

Žinoma, svarbią rolę žmonių 
gyvenime lošia ir maistas, bet 
tas su jų kūno didumu neturi 
taip didelio susirišimo.
gus turi tiek valgyti, kad mais
tas Sugrąžintų veikimu nužudy
tas kūno dalis. Todėl reikia, 
kad jis per ištisus metus kaipo 
maistą paimtų apie 500 svarų 
valgomų daiktų savo kūno pa
laikymui, i

17 d. VASARIO, UŽGAVĖNIŲ VAKARE, 1920 m.

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

Norintieji įstoti i musy draugystę galės pa
duoti vardą-pavardę, o ant susirinkimo galės 
(stoti dovanai. Todėl nepamirškite atsilankyti, 
nes bus puiki proga pasilinksminti ir pasišok
ti prie puikios muzikos, kuri grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius.

Su pagarba kviečia visus KOMITETAS

Antanui Vaiskiai į Chicagą, 
rašo jo draugas:

Siunčiu jums Širdingų linkė
jimų iš nelaimingos Lietuvos. 
Jau nebe vienas draugas gyvas
tį palydėjo kovoje su darbinin
kų priešais ir aš pats per Visą 
praeitą vasarą gerovės nema
čiau, nes reikėjo miškuose arba 
pas gerus žmones slapstyties. 
Vladą Pekeliūną nušovė balt- 
gvardiečiai už politinius dar
bus, bet visgi musų draugai ne
nusimena, savo pradėtąjį darbą 
varo pirmyn. Dabar pas mus 
valdo viena krikščio nių demo
kratų partija, o socialistams 
duoda kulipką į kaktą. Smols- 
kis, rodos, jus jį pažinot, dabar 
jau ilsis po velėna. Dabar lau
kiam greitos permainos. Aš ma
nau kad jus žinote, kas pas mus 
darosi. — Jūsų draugas.

Užgavėnių Vakaras
Rengiamas JAUNŲ LIETUVIŲ AME RIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO

Utarninke, Vasario-February 17,1920
Ant Bridgeporto LIBERTY SVETAINĖJE, kamp. 30-tos gatvės ir Union Avė.

Pradžia 7 vai. vakare. Publika kviečiama atsilankyti skaitlingai. Komitetas.

8-tas Iškilmingas Balius
ParengtaM

LIET. RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. KLIUBO,
UŽGAVĖNIŲ VAKARE, VASARIO 17 d. 1920 m.
WICKER PARK SVETAINĖJ, 2046 W. North Avė

Pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Fondui
Pradžia 7:30 v<|. vakare Inžanga 50c.

Muzika p. F. JEREfCK.

Dižiausia Metine Iškilme
’.J j j 4 ' ' 1 1 A t »

Per ištisą eilę metų Chicagos lietuviams nebuvo svar- 
> besnės, didesnės ir malonesnės iškilmės, kaip

Apvaikščiojiniaš Metinių Naujienų 
= Gyvavimo Sukaktuvių =
Nes Chicagos Lietuviams nėra taip brangaus kito da
lyko, kaip jų. didžiausias dienraštis

NAUJIENOS
ir šiais metais visi pažangieji Chicagos Lietuviai su ne
kantrumu laukia

Nedalioj, Vasario February 22rą d., 1920
KADA ĮVYKS

Didelis Metinis
Naujienų Koncertas

X

Šiame koncerte dalyvaus daugybė pirmos eilės artistų, 
smuikininkų, pianistų ir dainininkų, kaip lietuvių, taip 
svetimtaučių, o taipgi Chicagos pažangieji chorai.

Tekio puikaus turiningo koncerto dar niekad nebus
«»

buvę.

Naujienų Koncerte Pirmu Syk Chicagoje Dainuos 
Artistė Panele UNĖ BAB1CKA1TĖ

Koncverto papuošimu tapgi bus tokios artistės ir ar-tistai kaip:

Ponia N. GUGIENE, dainininkė, 
P-lė HUNT, smuikininkė, 
CHARKOSKY, rusas dainininkas, 
Ponia MASLOVA, rusė dainininkė 
Ponia STRANDEN, rusė dainininkė 
A. PETRUCCI, italas dainininkas 
L. NORMANTAITE, pianistė. 
Chorai: Pirmyn, Socialistų, 
Chicagos Liet. Vyrų.

Visi į Naujienų Balių ir Koncertą

West Side Auditorium
Racine ir Taylor Streets

Tikietai rezervuotoms vietoms išanksto galima gauti 
Naujienų ofise.
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Utaminkas, Vas. 17, 1920

Skaitytoju Balsai
iireikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.)

KAS TAME BLOGA?

“Laisve” vasario 10 d. š. m. 
savo apžvalgoj rašo: “Kuomet 
kataliką kunigas džiaugiasi 
socialistu taktika, tai aišku, kad 
ne tas kunigas klysta, bet su 
kris socialistais kas tai bloga y- 
ta”.

Dalykas mat yra toks: kata
liką kunigas J.' A. Ryan>asiuii 
te pasveikinimą Hjllųuitiri deki 
jo nuosakios kalbos, pasakytos 
Albany, N. Y. gynimui pen-

■ Ičinlikių bažnyčios galva) mel
džiasi už “sovietą valdžią”, lai 
tas pats redaktorius ploju katu
tes ir šaukia: / “Taip ir reikia!” 
O ta sovietu valdžia “Laisve” ir 
jos redaktorius skaitė ir tebe- 
skaito labai gera.

Buk dabar gudrus: kada ku
nigas pritaria s’ocialislams, lai 
(jie. yra “no good”, o kada toks 
pat kunigas dagi meldžiasi už 
“komunistus”, lai jie yra caeos 

geri, labai geri žmonės.
Tokia lą musu “komunistą” 

logika. Ji neverta ne sudilusio 
dvylekio. ,- Kelmynės Vaikas.

LESYKITE PAUKŠČIUS!

NAUJIENOS, CKicago.
...... —.... -- - J ■    ....  ■ •- —

Seniau ir dabar

lislų suniokslininkai pašalino iš 
legislaliiros.

Bet kas tame bloga? Tas, at
siprašant laikraštis šito nepasa
ko. Ir negali, nes neturi faktu. 
Visa, ko Laisvės redaktorius no 
rūjo, tai apjuodinti socialisuls.

Visų pirma, jeigu tas redak- 
, torius turėtų nors krislelį .svei
ko proto,, tai jis žinotų, kad 
Ililk|uitas gindamas neteisėtai 
pašalintus iš legislaturos socia
listus elgėsi teisingai ir kad tas 
kunigas, kur jo pozicijai prita
ria, piktinasi kapitalistą dar
bais. Jisai mato, kad lai yra 
begėdiškiausias žmonių teisūs 
mindžiojimas, nieko gera neža
dąs dagi patiems kapitalistams.

Bet užtai, kad kataliku kuni
gas parciš-kū savo pasipiktinimo 
kapitalistams ir turi vieną kitą 
prielankesnį žodį socialistams, 
tai sulig Laisvės redaktorių iš
eina, kad tie socialistai jau esą 
“no good”. Vis dėlto, Kada Ru
sijos patriarchas Tychon (sta- net.

Taip šaukia The American 
Foreslrv Association. Ta aso
ciacija pasiuntė visą štabą 
graikščią meYgaičią j VVashing- 
tono daržus nukąst sniegus ir 
lesint balandžius ir kilus paukš
čius. “Lifayelte darže, antroj 
pusėj Baltojo Namo jos jau 
pradėjo savo darbą - lesint 
paukščius” sako pranešimas 
iš VVashingtono.

Tečiaus kįla klausimas: Ko
dui ta asociacija nesikreipė i 
žmones, kad jie penėtu tuos še
šis milionus kūdikių, kurie alk
sta ir badauja turtingiausoj pa
saldo šaly -Amerikoj? Juk I 
tu kūdikiu tėvai dirba ir uždir- 
}>a visa lai, ką tos asociacijos 
nariai pndtidžia paukščių lesi- 
nimui ir kitiems dalykams. To
dėl jie turėtą būt piriĮcj vie-

Mat, tokiu asociacijų nariams 
.šimtą sykiu geriau pabučiuot 
mažą, baltą pudelį ir lesinti gi
rios paukščius, negu skurdžiaus 
darbininko alkaną kūdikį pape- 

Laivės Mylėtojas.

Influenza
Sugrjžiis šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok 

savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimju didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riamo, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsolių^. 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi Šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkelcs 
nuo Grifo irPerŠalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Bilk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalongvins į 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 vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO^ Cedar Rapids, Iowa.

SBIIIIilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

Svicsą ir pajiegq suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
i 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. Ęoulevard 1892. Chicago, III.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarč

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3)03 So. Halsted 8t„ Chicago.

H.
“Iš bėdos socialistas,” K. Vi

dikas, musą judėjime nelošė jo 
kios vadovaujamos roles. Jisai 
greičiau buvo juokingas pamėg
džiotojas, o ne rimtas musą or
ganizacijos darbuotojas. J orga
nizacijos “viršūnes” jisai pate
ko tik “iš bėdos” - tuoj po 
Brooklyno LSS. suvažiavimo. 
Suvažiavimui ėmus svarstyti or
gano klausimą pasirodė, kad 
negalima gauti redaktoriaus. 
Baltrušaitis, nelabai garbingai 
pasitraukęs nuo Kovos redakto
riaus vielos, (langiaus nebe
norėjo grįžti: nusimanė, kad 

I augančio sąjungieČią reikalavi
mo, išlaikyti organą priderama 
aukštuma, jisai nepatenkins. 
Kilo redaktoriaus nebuvo. Ta
da delegatai nusitarė pakviesti 
Vijiką. Vienas delegatą-chica- 
spečią skubotai paraše “special 
di livery” atklausdamas ma
nęs: “Drauge, tu pažįsti Vidiką? 
Ar jis socialistas? Žinai, turime 
bėdos: reikalinga gauti redak
torių... Norime pakviesti Vidi
ką — iš bėdos... Greičiausiai 
parašyk: ką tu apie ji manai.” 

Tatai “iš bėdos socialistas” 
Vidikas tapo pakviestas kaip lik 
tuo laiku, kada jis, delei tūlu 
kivirčą tautininką tarpe, atsta
tyta nuo SLA. organo Tėvynes 
redagavimo. Mat, Tėvynę reda
guoti jis buvo gavęs ačiū p. Ba
lučio agitacijai SLA. seime 1910 
metais. Tautininką, šulas Balu
lis gerai pažinojo K. Vidiką 
kaipo “gerą tėvynainį” ir “ne
blogą literatą.” Ir delegatai jį iš 
rinko neveizint stiprios socialis
tą opozicijos seime, kurie rė
mė kitą kandidatą, pažangą ir 
sąžiningą žmogų, Povilą Gar
niu. Bet Balutis pasitiko. Jam 
naciam vėliau prisiėjo “pasidar
buoti,” kad davus Vidikui sak- 
Jį. Ir Vidikas buvo atstatytas; 
atstatytas ne todėl, kad jis ne
būtą buvęs “geru tėvynainiu” 
ir “neblogu literatu,” bet todėl, 
kad jis buvo be charakterio 
žmogus. Tais laikais socialistą 
i tėkmė. Susivienijime buvo di
delė. 1910 metą seime jie buvo 
taip stiprus, kad tautininkai bu
vo bemaną numoti ant Susivie
nijimo ranka. Seime Vidikas bu 
vo išrinktas lik ačiū tam, kad 
socialistai nenorėjo “kelti skan
dalo”: už Garnįą jie visai nea- 
gitavo. Tatai jie leido daryti 
tautininkams, kurie nors ir ne
neikė Garmaus, bet nuolat tvir 
tino, kad Vidikas “kaipo jaunas 
žmogus, kaipo moksleivis” tu
rįs gauti pirmenybės. Todėl ku- 
rie-nekurie socialistą rėmėjai 
nuo balsavimo susilaikė ir tuo 
budu Vidikas gavo nedidelę di
džiumą, iv liko Tėvynes redak
torium.

“Geras tėvynainis” ir “neblo
gas literatas” Vidikas gerai per
matė augančią socialistą įtek
mę Susivienijime, ir jisai ėmė 
koketuoti su socialistais. 1 anti
ninką tarpe kilo mažas skanda
lėlis. Pasekmė buvo ta, kad Vi
dikas neteko vietos.

Vidikas nuėjo pas socialis
tus. Nuėjo, kadangi jie “iš bė
dos” pakvietė jį užimti Kovos 
redaktoriaus vietą. Būdamas o- 
ficialio Sąjungos organo redak
torium Vidikas teČiaus buvo be 
politinio nugarkaulio žmogus. 
Sąjungiečiai, bent toliau prasi
siekusioji ją dalis, Vidiku nepa
sitenkino. Bet kad kito redakto- 
rio nebuvo, tai “iš būdos” reikė
jo palikti tą patį — “gerą tėvy
nainį” ir “neblogą literatą.”

kreipiama į
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 _
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Dr. A. R. Blumenthal

■■■■■■■■■■■■■■■■■■K
■ ATIDA LIETUVIAMS !
H Buvęs Grekų Restaurantas po num. 19-17 So. Halsted St. pereina į J 
H LIETUVIŲ rankas. Bus gaminami Lietuviški valgiai už prieinamą ( 
g kainą. Nepamirškite vietosi. .
m 1947 Stf. Halsted St., arti 20tos gat., Chicago, III. ■
1 ...... MM

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkals, Ketvergei* 
fr Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood St*.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

vai* 
vak.

4649 S. Ashland av. kamp.47 at.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį. ’

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
120 Trcmont Street, Boston, Mass.

a

s
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Aft ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dtspep 

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 Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo va’vto- 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėto 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 Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtume ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistų ge 
radėjlstei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

...... S A LAI T-A-R A-S— .........- -- 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

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

Kova, Vidikui ją redaguojant,: Kapsukas patapo pirmuoju rc- 
buvo kažkoks kripą-kripą laik- 1 ’ ‘ 
raštis. Netik pamatinių orga
nizacijos klausimų, o ir die
nos nuotikią ji nepajiegdavo 
aprėpti ir nustatyti sulig jais 
savo socialistinę poziciją. Ji lau 
kdavo ką pasakys vadinamieji 
“privatiniai laikraščiai”: Lais
vė ir Keleivis, o vėliau (kada 
chicagiečiai įkūrė savo laikraš
tį) ir Naujienos.
pasakydamas, kad tuomet Kova 
buvo kaip ir koks “substitu
tas” Naujienoms, Keleiviui ir 
r.aisvei. Ir kitokiu būti jinai 
(Kova) negalėjo: jos redakto
rius, “geras tėvynainis” ir “ne
blogas literatas” K. Vidikas, pa- 
irode visai prastas socialistas 

’aikraštininkas. Socializmo mo
kslas jam buvo devyniais rak
tais užrakyta paslaptis. Jisai 
nepažino jo, jisai buvo—kad ne 
pasakius perdaug—ignorantas.

Bet kad kito redaktoriaus ne
buvo, tai ”iš bėdos socialistas” 
Vidikas vis dar redagavo Kovą.

daktoriuni. Ir jam nemažai pri
siėjo “dresiruoti” tą “pirmąjį 
ledak torių”. Iš karto “pirmasai 
redaktorius” neatlaikė, ir nusi
tarė rezignuoti. Bet vėl ta 
pati būda: Sąjunga dabar 
turi du laikraščiu — Kovą ir 
Naująją Gadynę. Vienam Kap
sukui per sunku. Kito gi kaipir 
nėra. “Iš būdos socialistas” Vi- 

Ncpasiriksiu dikas ir vėl lieka prie Kovos.

Papūtė kitas vėjas. Amerikon 
įtvyko Vincas Kapsukas-Micke- 
zičius. Sąjungiečiai apsidairė: 
rinkimai dar toli, bet Kapsukas 
jau čia. Kas daryt? Del svieto 
ikių davė , Kapsukui “antrojo 
redaktoriaus vietą” Bet faktinei

Dabar betgi buvo “kiti lai
kai”. Socialistą Sąjungoj kilo 
frakcinių kivirčą. Kapsukas gi 
buvo tikras meisteris: jisai ir 
Europoj buvo sukėlęs tą kivir
čą. Čia, Amerikoj, tatai buvo 
dar lengviau. “Iš bėdos socialis
tas” Vidikas, matydamas, kad 
Kapsuko pasekėją skaičius au
ga, liko dideliu revoliucionie
rių. Vadinas, ne idėją ne tam 
tikrą poziciją gintą jam rūpėjo, 
o kad nepalikti be “minios.” 
Taip jisai darė redaguodamas 
Tėvynę, tą patį darė ir būdamas 
Kovos redakcijoj.

Tą patį jisai darė ir tada, kai 
Kapsukas nukeliavo Rusuosna. 
'skilusi visapasaulinė pasiauba 
atbloškė į Sąjungą naujo gaiva
lo, kuriam proletarinės-socialis- 
linės kovos metodai buvo sveti
mi. Tasai gaivalas, kurstomas 
nesubrendusią, musą organiza-

H

Birutės Koncertas
Nedelioj, Vasario 22, 1920

Bohemian American Hali
1438-40 W. 18th St., tarpe Bhie Island ir Le land Avės

Pradžia lygiai 8-tą vai. vakarei

Vienas, iš.didžiausių šiame sezone vakarų. “Biru- 
’ stengiasi šį koncertų pažymėti dideliu ir gražiu

C1JOS “veikėją,’’ ėmė šiaušties 
prieš tuos, kurie jiems aiškino 
tyrąją proletarinę mintį. “Iš bė
dos socialistas” Vidikas tuo 
naudojosi: jisai darėsi vis “kai
resnis” ir “kairesnis”, kol galų 
gale Kova tapo uždaryta. Ir Vi
dikas dingo...

Tokie tiedu lipai. Kaip mato
me, ir vienas ir kitas jiedu nie
kada nebuvo nuosakiais sociali
stais ir sužiniais musą organi
zacijos darbuotojais. Jie gaudė 
vėjus, ir veją dabar pjauna. 
Pridarę musą organizacijai 
dideliausią nuostoliu, apardę 
ją, jie dabar pasida
rė atkakliais socializmo prie
šais. Ją “komunizmas”, pir
mam reakcijos vėjui papūtus, 
dabar sugniužo. Sugniužo ir nie 
kada nebeatsikels. Ta taktika, 
kurios tasai “komunizmas” lai
kėsi, nebuvo ir nėra socialisli- 
nėnproletarinė taktika. Laikui 
bėgant todėl ir pastarasai pro
letarinis elementas atsigrįš nuo 
ją ir nueis ten, kur jiems ją bū
ties, ją klesos reikalai padik
tuos: į socialistą eiles. Baltru
šaičiai, Vidikai ir kiti tos rųšies 
“kovotojai,” netekę “minios,” 
nueis pavėjui. Jie yra ir liks 
i^enegatais. Socializmo renega
tais. — Genią Dėdf.

išpildymu. šio koncerto ižpildymui surinktos ga
biausios Chicagos Lietuvių spėkos

Dalyvauja: Ponia M. Janušauskienė, p-lė Marri- 
jona Rakauskaitė, , p-lė Ona
Rudauskaitė, p-lė S. Staniuliutė, p. Karolis Sarpa- 
lius, p. Pranas Jakutis. Tai vien tik dainininkai so
listai. Be to, pirmu kartu cihicagiečiams pasirodys 
p-lė M. Narmontaitė šokikė; ji pašoks puikių klasiš
kų šokių.

“BIRUTĖS” choras su visomis savo spėkomis 
kaip visuomet taip ir šį kartų judins publiką savo dai 
nomis. Dainuoti pasižada tiek ir tiek.

Visą programą užžiuri ir veda Stasys Šimkus.
Po koncertui šokiai trauksis iki vėlybos nakties 

Kviečia “BIRUTĖ”
V

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

-..... ....... -■ 1

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labnrator i ja: 1025 W- 18tb 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

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

TeL Drexel 2880.
- -- —*

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* (r Chirurgą* 
Roseiande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos 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 

8803 8. Morgan 8L Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas Ir Chirurgą* 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Gražus plaukai
dabina žmogų.

Vartokite Sen-Rayto Plaukų
Toniką. Galima gauti pas:

THE SEN-RAYTO CO.
Branch No. 1.

3238 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Ateinantį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Ratine) di
delis metinis Naujienų balius.
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Publiahad Daily «xe«$t Haaiay V 
Hm Lithuaalaa Nava P»b, Ca<*

Mitar P. Drigaltli

1739 SO. HALSTED’ST., 
CHICAGO, ILUNOIS.

Talapbaaa Ganai IBM

Subscriptioa Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per ycar outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

M ar c h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 11L, under the act of 
March 3rd, 1879,

Naujienos* eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldrenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago. 
111. — Telefonas: Canal IBM.

Uiaisakoaoll Kalas:
Chicago je — pačta:

Metams ........ L............. .  $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ...........  1.85
Dviem mėnesiams ........ 1.45 
Vienam mėnesiui .75

Chicago Je — per sėlio to j a* t
Viena kopija ............................... 02
Savaitei ....................................... 12
Mėnesiui ....................................... B0

Suvienytose Valstijos*, no Chicago).
pačta:

Metams .................................. Si.OO
Pusei metų ............................ 3.01
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1-35
Vienam mėnesiui .................... ,6S

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................... 17.01
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
t £!? S.B. J—.i!___ SS-1 .BilliJ.

True translaiion fiied with the pc.st 
master at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Delei Lietuvos 
nepripažinimo.

Šiame puslapyje £ra iš
spausdinta Lietuvos val
džios atstovo p. Vileišio, 
pranešimas delei to, kad 
Suv. Valstijų valdžia atsisa
kė pripažinti Lietuvos val
džią, ir Valstybės Depart-; 
meriTcTfafsfai tuo "klausimu 
kartu su “New York Ti
mes” korespondento komen
tarais.

Ką mes galime apie tai 
pasakyti ?

Pirmiausia, žinoma, tai, 
kad Amerikos valdžios atsi
sakymas pripažinti Lietu
vos valdžią nereiškia, jogei 
ji ir ateityje nepripažins 
jos. Kaip p. Vileišis sako, 
reikia tiktai dirbti ir dėti 
daugiaus pastangų, o vilties 
yra, kad Amerikos valdžia 
atmainys savo politiką sulig 
Lietuvos.

Bet kaip dirbti, ir kokios 
turi būti tos pastangos? 
Mes manome, kad dirbti Lie 
tuvos nepriklausomybės iš
gavimui reikia kitaip, negu 
iki šipl buvo dirbama.

Tie žmonės, kurie iki šiol 
vedė lietuvių politiką Lie- 
voje ir čionai, laikėsi tos 
nuomonės, kad Lietuvos li
kimas pirmoje vietoje, jei ne 
išimtinai, priklauso nuo di
džiųjų valstybių valios. Jie 
todėl manė, jogei lietuvių 
pastangos turi būti dedamos 
tik į tai, kad deryboms pada
rius įtekmės į tų valstybių 
valdonus, Lietuvoje, kaip ži
nome, šitas stengimasi pri
vedė net prie to, kad valdžia 
visiškai išsižadėjo bent ko
kio savarankiškumo užsie
nių politikoje ir visas jos 
veikimas šitoje srityje pavir 
to nužemintu puldinėjimu a- 
pie talkininkų misijų ir ko
misijų kojas.

Iš to puldinėjimo neišėjo 
nfeko; kaip nieko neišėjo ir

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

I iš mūsiškių, amerikoniškų 
“diplomatų” tupčiojimo apie 
ponus Washingtone. Taigi 
reikia eiti kitokiu keliu.

Kokiu? — Mes į tai se
nai t šame davę įsakymą. 
Lietuvos laisvė galy imti įgy
ta tiktai pastangomis Lietu
vos liaudies, kovojančios už 
savo teisę nuspręsti savo li
kimą. Tos pastangos turi ap- 

reikšti iš vienos puses gy
nime Lietuvos žemės nuo už
puolikų, o iš antros — staty
me ir tvarkyme Lietuvos po
litinio ir .ekonominio gyve
nimo. Juo Lietuva bus tvir
čiau ir tinkamiau susitvar
kius, tuo greičiaus bus pri- 
*versti pripažinti jai sava
rankiškumo teisę (nepri
klausomybę) svetimų valsty
bių ponai.

Atstatyt ekonominį Lietu
vos gyvenimą ir sutverti po
litines formas, kuriose jinai 
galėtų pasekmingiausiai plė- 
toties, tegalima tiktai žmo
nių jiegomis. Saujalė politi
kierių, kurie šiandie laiko 
Lietuvos Vairą savą rankose, 
okio darbo negali pakelti.

Lietuvos liaudies darbą 
privalo remti Amerikos lie
tuvių liaudis. Taigi ir čia 
reikia, kad žmonės paimtų į 
savo rankas mu'sų politikos 
vedimą.

Politikierių politikavimas 
neatnešė jokios naudos. Tai
gi bent dabar reikėtų pradė
ti veikti kitaip. Ažuot dėjus 
vilties ant politikavimo, rei
kia pradėt kovot už laisvą 
demokratinę Lietuvą.

Tnie translation fiied with the post 
master at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Suv.Valstijų valdžia 
nepripažįsta 

Lietuvos '
LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

PRANEŠIMAS.

Vasario 10 dieną š. m. Ameri
kos Anglu laikraščiuose patilpto 
gana ilgas matomai oficialis 
pranešimas delei neprižinimo 
Lietuvos valstybės ir kitų ma
žųjų valstybių, kurios faktinai 
yra nuo Rusijos atsiskirusios. 
Tame pranešime liko paskelbti 
du laišku Amerikos Vyriausy
bės (State Departamento) prie 
Egzckutyvio Amerikos Lietu
vių Komiteto. Pabaigoj šio pra- 
nešimo pasakoma, jog Ameri
kos valdžia tokiojr-pat politikos 
laikysis ir sulig kitų valstybių

Šiame pranešime viena gera 
pusė, jog Lietuvos valstybės 
pripažinimo klausimas liko-iš
stumtas pirmon eilėn. Matomai 
jis yra pribrendęs. Paskelbtieji 
laiškai primena apie tat, kaip 
musų į valstybę buvo pirmiau 
žiūrėta, bet gyvenimas bėga ir 
apie tat kaip bus toliau, nieko ai 
škiaus nepasakoma. Mes tvirtai 
tikime jog susilauksime laiškų 
visai kito turinio. Kad tai vei
kiau galėtų atsitikti, reikia, vi
sai nenusitojus vilties, dar tvir
čiau dirbti. Visas pripažinimo 
dalykas pridera nuo pačilf Lie
tuvių ir jeigu tasai Lietuvos 
žmonių balsas yra ir bus tvir
tas, jis bus. be jokios abejonės, 
išklausytas. Vieną sykį iškėtę 
savo vėliavą, turime ją ginti, 
ginti amžinai. Todėl nė ant va
landėlės tenekilsta abejonė Lie 
tuvių širdyse — Mes esame tvir 
ti — visa teisė su mumis.

Vileišis
Generalis Lietuvos atstovas.

Žemiau dedame keletas dienų 
atgal tilpusią New Yorko “Ti- 
mes’c” žinią apie tą dalyką, kar
tu su Valstybės Departamento 
laiškų tekstu ir su to laikraščio 
pastabomis apie juos.

True translatinn fiied with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 17, 1920 
as reųuired by the pci of Oct. G, 1917
NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS.

J t

šios šalies valdžia pareiškia sa
vo norą, kad Rusija paliktų 

suvienyta.

Du Atmetimo Laiškai
• nj” 11 ’

Oficialiai paskelbta tekstas p. 
Lansingo atsakymų vadinama
jai naujai respublikai.

Žingsnio svarba.
Nepripažįsta nei naujai įstei

gtosios valdžios, nei diplomati
nio stovio josios pasiuntiniams.

Now York Times išspausdi
no sekamą telegramą:

Washington, vasario 9 d. •— 
Šiandie vėl buvo pabrėžta, kad 
Amerikos valdžia tvirtai laikosi 
to principo, jogei Rusija turi pa 
likti suvienyta, kuomet sekreto
rius Lansing paskelbė tekstą ofi
cialių pranešimų, kuriuose šios 
šalies valdžia galutinai atsisakė 
suteikti laikiną pripažinimą 
Lietuvos ir pripažinti diplomati
nį pobūdį tiems, kuriuos Lietu
va atsiuntė į šią šalį, kaipo dip
lomatinius vadinamos laikino
sios valdžios agentus.

Sekretorius Lansing parašė 
du laišku Lietuvių Tautinei Ta
rybai. Vienu jisai ^atsakė į laiš
kus, kuriuos Taryba atsiuntė p. 
Lansing’ui spalių 2 dieną parei
tųjų metų; juose buvo prašoma 
laikino pripažinimo Lietuvai. 
Dabar paaiškėjo, kad Valstybės 
Departamentas spalių 15 dieną- 
atmetė šilą pripažinimo prašy
mą.

Neveizint atmetimo, Taryba 
gruodžio 30 dieną pranešė sek
retoriui Lansingui, kad vadina
moji laikinoji Lietuvos respub
likos valdžia įgaliojo tos Tary
bos komitetą (čia tur-but kal
bama apie Egzekutyyį Komitetą 
“N.” Red.) būti jos “diplomati
niu agentu” Suv. Valstijose. At
sakydamas į šitą pranešimą 
sausio 7 d., p. Lansing pareiškė 
Tarybai, kad “suteikti Jūsų 
komitetui kokį-nors diplomati
nį pobūdį negalima,” kadangi 
Suv. Valstijų Valdžia nepripa
žino vadinamos laikinosios Lie
tuvos valdžios.

Tas Ifaktas, kad šitie doku
mentai tapo dabar paskelbti, 
yra skaitomas stipriu ženklu to, 
kad Amerikos valdžios politika 
yra neremti jokio judėjimo, ve
dančio prie Rusijos sudrasky
mo, ir kad, išskiriant naujas 
valdžias, įsikūrusias Suomijoje 
ir Lenkijoje, valdžia VVashing- 
tone neketina pripažinti jokios 
tų daugelio vadinamų respubli
kų arba kitokių valdžių atsirado 
siu buvusios rusų imperijos ri
bose.

Kokia septyniolika vadinamų 
valdžių tapo įsteigta ribose bu
vusios Europoje ir Azijoje Rusi
jos. Jų tarpe randasi vadina
mosios valdžios Estonijos, Livo
nijos, Lietuvos, Ukrainos, Gru
zinuos, Azerbeižano ir rytinės 
Karelijos. Kaikurios šitų naujų 
“respublikų” j ieškojo Suv. 
Valstijų pripažinimo. Preziden
tas Wilsonąs ir Sekretorius Lan 
singas mano, kad butų neišmin
tinga ir neteisinga eiti prieš 
principą suvienytosios Rusijos, 
užbėgant už’akių tvarkios, kon 
stitucinės valdžios įsteigimui 
Rusijoje. Todėl juodu neketina, 
suteikti pripažinimo jokiai šitų 
“respublikų,” išskiriant Suomi
ją ir Lenkiją — kuriedvi tapo 
pripažintos Vcrsailles’o Sutar
tyje — lygiai kaip neketina pri
pažint ir vadinamąją sovietų 
valdžią.

Priešdienyje kalbos,, kurią 
Britanijos premjeras, David 
Lloyd George, pasakys apie Bri
tanijos politiką užsieniuose ir 
ypatingai apie Anglijos atsine- 
šimą linkui Rusijos klausimo, 
kuomet ryto atsidarys parla
mentas, Sekretoriaus Lansingo 
paskelbimas laiškų lietuviams 
šiandie gali tifrėti net ir dides
nės reikšmės. Pifmas laiškas 
kuriame sekretorius Lansing 
pranešė apie Suv. Valstijų atsi
sakymą pripažinti laikinąją Lie
tuvos valdžią, skamba taip:

Lansing atsisako pripažinti 
Lietuvą.

Valstybės Departamentas 
Washington, spal. 15 d. 1919. 
Gerbiamieji:

Departamentas gavo Jūsų 
laiškus spalių 2-ros ir 9-os d. 
1919 m. delei laikino Lietuvos 
pripažinimo.

Busimo Lietuvos stovio 
klausimas tapo rūpestingai 
apsvarstytas. Kaip Jus žino
te, Suv. Valstijų valdžios tra
dicijoje yra simpatizuoti tau- 
tiniems priklausomųjų tautų 
siekimams. Bet iš antros pu
sės, tapo atrasta, kad butų 
neišmintinga ir neteisinga ei
ti prieš principą suvienytos 
Rusijos, kaipo ištisos šalies, 
užbėgant už akių įsteigimui 
Rusijoje tvarkios, konstituci
nės valdžios.

To-gi dėl, kuomet Prezi
dentas, kartu su kitų vyriau
siųjų talkininkų valdžių gal
vomis, pasiūlė admirolui Kol- 
čakui pagclbą įsteigime tokių 
sąlygų, kuriose galėtų būt 
įkurta tvarki, konstitucinė 
valdžia, tai buvo tarp kitko 
nustatyta, kad jeigu nebus 
ūmios sutarties tarpe Lietu
vos ir naujosios Rusijos val
džios, tai dalykas bus sutvar
kytas, pasitarus ir bendra
darbiaujant su Tautų Lyga, 
ir ligi tokio sutvarkymo Rusi
ja turi pripažinti Lietuvai sa
vivaldybę ir patvirtinti tuos 
santykius, kurie gyvuotų tar
pe vielinės Lietuvos valdžios 
ir talkininkų bei susivieniju
sių valdžių.

Jūsų informacijai čia įde
dama kopijos notos admiro
lui Kolčakui ir jo atsakymo.

Manome, kad šitoks sutvar
kymas užtikrina savarankišką 
Lietuvos plėtojimąsi, lygiai 
kaip iš kitų tautų, gyvenančių 
buvusios Rusijos imperijos 
ribose, ir išmintingai palieka 
ateičiai nuspręsti, kokie san
tykiai turės būti tarpe jų ir 
naujosios Rusijos valdžios.

Esmi tikras, kad Jūsų Ta
ryba pripažins, jogei šitoks 
atsinešimas yra teisingas.

Su pagarba, palieku 
Jūsų palankus tarnas

Robert Lansing.
Antras laiškas, kuriame šios 

šalies valdžia atsisako suteikti 
pripažinimą diplomatinio stovio 
vadinamos Lietuvos valdžios 
diplomatiniems “agentams”, 
skamba sekamai:

Nepripažįsta diplomatinio 
stovio.

Valstybės Departamentas. 
Washington, saus. 7 d., 1920. 

Gerbiamieji:
Šiuo pranešama, kad gau

ta Jūsų laiškas gruodžio 30 d. 
1919 m., kuriame Jus rašote 
departamentui, jogei vadina
moji laikinoji Lietuvos Res- 
publikos Valdžia padarė Jūsų 
komitetą savo diplomą mati
niu agentu Suv. Valstijose, ir 
kad jūsų komitetas esąs pa
sirengęs atlikti visus darbus, 
kuriuos paprastai atlieka sve
timų valdžių ambasados arba 
legacijos, liek kiek tatai su
tiks su tuo faktu, kad vadina
moji laikinoji Lietuvos Vald
žia nėra pripažinta Suv. Vals
tijų. •

Šiuo pareiškiama Jums, 
kad suteikti Jūsų komitetui 
kokį-nors diplomatinį pobūdį 
negalima, kadangi Suv. vals
tijų valdžia nepripažino vadi
namosios Laikinosios Lietu
vos Valdžios.

S. Valst. valdžia supranta 
sunkų padėjimą, kuriame ra n 
dasi daugelis lietuvių delei 
Rusijos valdžios suirimo, ir 
ji yra palinkus daryti ką tik
tai praktiškai galima, kad pa
lengvinus jiems jų keblumus. 
Pasportų klausimu, tapo nu
tarta, kad lietuvių kilmės 
žmonės gali keliauti iš Suv. 
Valstijų, naudodamiesi affi- 
davitais (prisiektais paliudy
mais) apie asmenį ir tautybę, 
patvirtintais Valstybės Depar 
tarnauto, vietoje pasportų, pri 
dedant prie jų paprastus išva-1 
žiavimo leidimus.

Departamentas mielai tar
sis neformaliai su asmenį- ■

mis ir asmenų grupėmis, vie- 
kiančiais neužinteresuotu bu
di: dėl Lietuvos žmonių arba 
jų dalies labo. Jūsų komite
tas, kartu su kitomis atstovy
bėmis Lietuvą įstaigomis, gali 
todėl pasįtikėti departamen
to atidžia visuose dalykuose, 
kurių delei jisai turės progos 
kreipties į jį, augščiaus nužy
mėtosiose ribose.

Su pagarba, pasilieku 
Jūsų palankus tarnas,

Robert Lansing.
Tos pačios taisykles neduoti 

pripažinimo yra šiuo tarpu A- 
inerikos valdžios laikomasi ir 
sulig Ukrainos, Estonijos ir ki
lų vadinamų nepriklausomų res 
publikų, įsikūrusių buvusios 
Rusijos ribose.
----------------A_____________ L.
Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas.
. . ■ A ■■■■ ■■

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Darbininkiškos Spaudos žinių 

Agentūra.
[Federuotos Spaudos žinia]

Chicagoje ką-tik įvyko darbi
ninkų spaudos atstovų suvažia
vimas, kuriame buvo išvystyti 
kuriamosios laisvos / darbinin
kiškos spaudos, The rederated 
Press, žinių agentūros pienai. 
The Federated Nress uždavinys 
yra tarnauti darbininkų laikraš
čiams, teikti jiems išviso pasau
lio žinių, kurios gyvai paliečia 
darbininkų klesą ir kurias kapi
talistinių laikraščių žinių agen
tūros arba užtyli, arba paskelbia 
melagingai, iškraipydamas fak
tus taip, kaip to kapitalistų inte
resai reikalauja. V

Su važia vinie paaiškėjo, kad 
kad kuriamoji darbininkiškos 
spaudos žinių agentūra t tiri di
delio pritarimo visoj šalyj ne 
lik iš šalies pačių laikraštinin
kų, bet ir iš visų darbininkų or
ganizacijų, kurios apsiima vi
sais galimais budais tą įstaigą 
remti. Kad agentūrą greičiau 
pastačius ant kojų, pildomasis 
komitetas nutarė pradėti stiprią 
bonų pardavinėjimo kampaniją. 
Kiekvieno bono (bond) kaina 
yra 25 doleriai. Jie išleisti pen
kių metų terminui ir neša pirkė
jui 6 nuošimčius palukų me
tams.

Vietoje atsisakiusio W. B. 
I Iii tono, The Federated Press 
kasierium tapo išrinktas Her- 
bert E. Gaston, Minneapolio 
“The Minnesota Star” laikraš
čio leidėjas. Kili viršininkai iš
rinkti: viriausiuoju The Federtb 
ted Press vedėju ir redaktorium 
išrinkta E. J. Costello, redakto
rius The Mihvaukee Leader; ad
ministratorium Louis P. Lo- 
chner, iš New Yorko; pildomo
sios tarybos pirmininku Rober
tas M. Buck, redaktorius Dar
bo Partijos organo The Ncw 
Majority, Chicagoje, vice-pirmi- 
ninku R. B. Smith, redaktorius 
The Butte Daily Bulletin. Kiti 
tarybos nariai yra: Julius Dcu- 
telbaum, redaktorius The La- 
bor News, Detroite; E. B. Auti, 
redaktorius The Union Record, 
Seattle; Jošeph Schlosberg, re
daktorius The Advance, New- 
York, ir F. J. Scltwauz, redakto
rius The Worker, Ft. Wayne.

The Federated Press taryba 
išleido šitokį atsišaukimą:

“Į Jungtiniu Valstijų ir Kana
dos darbininkus:

“Federuotoisios Spaudos pil
domoji taryba laiko šią organi- 
' zaciją kaipo vieną didžiausių 
šioje šalyje įstaigų, užsidavusių 
tarnauti tiems, kurie dirba. 
Jos vyriausias uždavinys • yra 
teikti skaitančiajai darbininkų 
klesos visuomenei teisingų ži
nių apie tai, kas ištiktųjų deda
si pasaulyje — tokių žinių,' ku
rių negalima gauti iš esamųjų 
kapitalistinių žinių agentūrų 
jau vien dėl to, kad jas kontro
liuoja priešingos darbininkų 
klesos reikalams jėgos.

“Mes pienuojame padaryti 
The Federated Press [Federuo
tos Spaudos žinių agentūrą] ga
lingą darbininkų spaudos įstai
ga Amerikoje, bet kad tai pada
rius, reikalinga pačių darbinin
kų pagalba. Gautieji iki šiol iš 
visų šalies dalių pranešimai ro

do, kad ta įstaiga turės did
žiausios pasisekimo. Bet čia rei
kia, kad patįs darbininkai, dar
bininkų klesos organizacijos, u- 
nijos ir visokios rųšies pažan
giosios kuopos pinigiškai parcm 
tų to darbo pradžią. Pildomo
ji taryba nutarė, todėl išleisti 
penkerių metų terminui pas
kolos bonų, nešančių 6 nuošim
tį metinių palukų. Ji ncrcikalau 
ja aukų ar dovanų. Federuoto- 
sios Spaudos associacija kuria
ma tvirtais finansiniais pama
tais, ir jos išleistieji paskolos 
bonai, kiekvienam, kur jų pirks, 
duos 6 nuošimčius melais.

“Federuotoji Spauda rūpinsis 
(urėti savo biurus ir korespon
dentus kiekviename svarbesnia
me industrijos centre Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoj. Drbar 
toki biurai jau įkurti šios šalies 
sostinėje,' Washing|lonc, New- 
Yorke, Bostone, Clevelande, 
Detroite, Chicagoje, Milvvau- 
keej, Minneapolyj,* Butte, Seat
tle, San Francisco ir Vancouve- 
re, Kanadoj; greitu laiku bus 
įkurti Toronte, Montrealyj ir 
Minnipege, o taipjau daugelyj 
kilų vielų Jungtinėse Valstijose. 
Daromi jau pienai tiesioginiems 
susisiekimams kabeliu su svar
biausiais Europos šalių cent
rais.”

Kaip atskiri asmens, taip vi
sokios darbininkų organizaci
jos, kurioms rupi turėti galin
gą, nepriklausomą nuo kapita
listų kontrolės, darbininkiškos 
spaudos žinių agentūrą, tarnau
jančią' vien darbininkų klesos 
reikalams, ir norėtų pirmuosius 
tos įstaigos žingsnius paremti 
finansiškai, gali gaut pirkti jos 
paskolos bonų (bonas $25), 
kreipiau ties į Federated Press 
kasierių Herbert E. Gaston, Dai
ly Star Building, 427 Gth Avė., 
Sduth, Minncapolis,^Minn.

ITALIJA.
Socialistų atstovų veikimo 

programas.
[Federuotos Spaudos žinia]

Milanas. — Italijos socialistu 
partijos oficialis organas Avan- 
ti paskelbia programą, kurį 165 
socialistų atstovai parlamente 

nusistatė, savo veikimui. Progra 
mo reikalavimai toki:

Atsteigimas politinių ir eko
nominių santykių su Rusijos so 
vietų respublika.

Antdėjimas sunkių mokesčių 
ant didelių turtų ir nuosavybių, 
kad tuo budu padengus visas 

4čaro skolas ir atitaisius visai su
irusią finansinę šalies padėtį.

Vykininias socialinių refor
mų, pavedant darbininkų nuo
savybėn ne tik žemes ir fabri
kus, bet taipjau ir atiduodant į 
jų rankas industrijos kontrolę.

Pagalios, atatinkamai tam, 
kas augščiau išdėta, vykinti to
kią “darbininkų klesos politi
ką,” kuri turės visos kapitaliz
mo pėdsakus išnaikinti.

L.D.L.D. Reikalai.
Kuopų veikimas.

Waterbury, Conn. — Reor
ganizuota L. D. L. D. 28 kuopa 
laikė savo susirinkimą vasario 
8 d. Nors kuopoje liko tik a- 
pie 20 narių, kurie sutinka- su 
musų organizacijos konstituci
ja, bet visi pasiryžę energingai 
drabuotis, kad išauginus kuopą. 
Nutarta stengtis kuodaugiausiai 
pasidarbuot, kad gaut nariu į 
L. D. L. D. 28 kuopą.

Taipjau nutarta paraginti lai 
kinąją Centro valdybą, kad ji 
paskelbtų nominaciją C. K. 
1920 m., nes dabar Centro val
dyboje yra lik trįs, o reikia, kad 
butų visa valdyba: pirminin
kas, vice-pirm., sekretorius, iž
dininkas, knygius ir literatūros 
komiteto 3 nariai. Beto, ir or
ganu reikia pasirūpinti kaip 
turėsime visą C. valdybą, lai vi
sas darbas daug sparčiau eis. 
Todėl L. D. L. D. kuopos turė
tų skubintis persiorganizuoti ir 
dalyvauti nominacijoje virši
ninkų bei balsavtime.

L. D. L. D. 28 kp. nutarė lai
kyti savo susirinkimus pirma 
nedėldienį kiekvieno mėsesio, 
svetainėj 103 Green St.

— Dėdės Draugas.

L.S.S. Reikalai
LSS. VIII RAJONO REIKALAI.

LSįį-gos 234 kp. susirinkime, 
laikydamė vasario 15 dieną, bu
vo svarstytas LSS. 138 kp. 
[Cicero] sumanymas suorgani
zuoti 1,000 LSS. narių. Prieita 
prie sekamo tarimo: Kad LSS. 
VIII Rajonas pavarytų stiprią 
agitaciją s u ruošdamas tam tik
rą prakalbų maršrutą po visas 
lietuvių gyvenamąsias apygar
dos, vien organizavimo tikslais.

Taip-gi svarstyta ir 81 kp. 
įnešimas LSS. referendumui, 
kad patįs nariai užsidėtų mėne
sinius mokesčius po 50 centų, 
mėnesyj, ir kad 40 c. eitų į LSS. 
centrą, o 16 centų pasiliktų kuo
pos ižde.

Tas 81-mos kuopos įnešimas 
buvo vienbalsiai LSS. 234 ku6- 
pos narių paremtas.

— P. R. D. Motuz.

Kad Laisvės Paukštį buvo 
vanagai sugavę, kam jis esąs ko 
munistas, tai Paukštis ėmė gin
ties ir prisiegavoti:

—No, aš ne komunistas, die
važ ne. Aš tik socialistus der
giu. /

Ir vanagai jį paleido.
-:o:-

—Ar žinote, kodėl Laisvėj 
nėra daugiau minimas Lietuvių 
Komunistų sąjungos vardas?

Nežinote?
Todėl, kad paukštis prisiekė 

vanagams daugiau nė gu-gu 
apie tai nesakyti.

N. -:o:-
Nauja pjfftarlė:
Iškriko kai Komunistų sąjun

ga.
-:o:-

\ — “Musų sąjunga” šaukia 
ekstra susirinkimą ant Marso. 
Visi būtinai susirinkite, nes bus 
nagrinėjamas svarbus • klausi
mas apie draugo Bekampio ke
lines. — K.

A. Piliponiui. — Tamstos ra
štas nuims labai sunku įskaity
ti. Jeigu atsiųsluniėte mums gau 
tą iš Vilniaus laiško-originalą, 
gal mes galėtume jį suvartoti.

Pašaliečiui, Benki. — Toje ži
nutėje asmenų neminima, todėl 
negal būt nė asmeniškumų. Gai 
ta vietos polemikoms dėl maž
možiu. Nedėsime.&

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

Kazimieras Guqis 
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krimfnaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

1323 S. Hiltiflt? St. 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 

\11 N. Beirborn St. 
111143 UnHyBIdt.

Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir ChirurfM
25 E. Wa*hington St. 
MarshalI Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Ar*. 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

K-Spinduliai. Phone Armitage 201$ 
Rezidencijos telefonas West 6126

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canu] 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.
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BR. VARGŠO

SPĄSTAI
Vieno akto farsas.

Veikiantieji asmens:

1. Dargalienė, turtinga našlė.
2. Karštu lis, advokatas.
3. Tarnas.

PIRMOJI SCENA.
[Dargalienės kambarys. Vienos durįs ir 

langas. Viskas turtingai].
DARGALIENĖ. — [Greit įeina su rankiniu krep

šeliu, deda jį ant kėdės ir uždariusi duris, prie 
durų kalba.] — Barbute! Barbute! Pašaukite 
tarnų, tegul pastato spąstus, ppčiuri salę, prie
angį, apverskite visų namų, tik sugaukit jų! 
— [paeina nuo durų ir vėl sugrįžusi.] — Kas 
svarbiausiai, neatidaryki t šitų durų, girdite? — 
[Paeina nuo durų.] — Geriau aš sutiksiu per
sėdėti čia visų amžių negu pamatyti šitų baisų 
sutvėrimų. Aš tiesiog numirčia iš baimės^ — 
[Sėdasi]. — įsivaizdinkite sau, kas atsitiko: 
pas mane, salėje, atsirado žiurkė! Baisi mažu
tė žiurkė! Juk tai baisu! Ištiesų, reikės man 
pasirengti gyvenimų ant orlaivio. Dabar nesun
ku tų padaryti. Aš kuoramiausiai sėdėjau 
prie lango ir mezgiau; nukrito man siūlai; len
kiuosi pakelti, ię štai — žiurkė! Baisi, mažutė | 
žiurkė puola stačiai ant manęs, norėdama pa
sislėpti mano rūbuose! Aš pašokau, šaukiau 
pagelbos ir nesusivokdama sugriebusi šitų 
krepšelį bėgau per salę, į valgomąjį, prilipamą
jį ir įbėgafu čia. — [Prieina prie veidrodžio]. 
— Dieve, kaip aš išradau, lyg beprotė! O čia 
gali kas minutė būti ponas Karštulis, advoka
tas iš Odesos, vienas jieškotoių mano palanku
mo ir rankos, štai, jau trjr mėnesiai kaip jis 
bombarduoja mane savo laiškais, ir tik šian
die pirmų kartų sutikau priimti jį pas save. 
Nežinau, kokiu budu jis įsigijo^ palankumų 
mano letenos, ponios Juzepos, ir dabar atva
žiuoja kaipo advokatas, buk tai su jos bylomis. 
Bet ta jo, gana gudri, kombinacija prie nieko | 
neprives. Aš pasakysiu jam tiesiai į 
jog nenoriu antru kartu eiti už vyro< 
save! Ne! Aš trokštu pilnos laisvės!, 
jis gali rasti mane geram upe. Ir kaip jį pri-1 
imti, atvažiavus, kol nebus sugautas tas baisus v • I Xžvėris!

TARNAS — [už durų]. — Pone! Poniute! 
DARGALIENĖ — O kų? įkliuvo?
TARNAS —- [pertardamas]. — Ne, ne, poniute! 
DARGALIENĖ. — Kų? Papuolė į...
TARKAS [pertraukdamas.] — Ne, ne, poniutę! 

Kažin-koks ponas nori tamstų matyti!
DAlUiALIENR ----  [į AalįJ ----  To tiktai ir te tru

ko! — [Balsiai] — Tai tur būt ponas...
TARNAS — [pertraukdamas ir norėdamas ati

daryti duris]. — Štai to pono kortele.
DARGALIENĖ. — Kų darai, Simai! Nedaryk 

durų, nedaryk, dėl Dievo meilės! įkišk korte
lę pro plyšį, ot, šitaip. — [Painia kortelę.] — 
Taip, tai jis! Kasgi dabar daryti?!... Negalima 
jo nepriimti... Aš pati paskyriau šių dienų 
musų randė-vu — juk jis tyčia dėlto ir iš Ode
sos atkeliavo. Belo, kada čia bus vyriškis, ga
lėsiu užmiršti apie šitą biaurų sutvėrimą. Ak, 
laiminga mintis atėjo į galvų! — [Prieina prie 
durų] — Simai! Simai!

TARNAS*— [už durų.] — Klausau, poniute.
DARGALIENĖ. — Simai, pasakyk tam ponui, 

kad sugedo duryse spyna ir kad jau inisiun- 
čiau pašaukti šaltkalvį. Ir paklausk to pono, 
ar ne norėtų jis įeiti iš sodo ir įlipti pro langų... 
Jei ponas sutiks, tai pastatyk prie lango laip
telius. Supranti? Eik!

TARNAS. — Klausau, poniute.
DARGALIENĖ. — Dabar aš esu tikra, kad žiurkė 

neįeis čia kartu su ponu Karštuliu. — [Eiha, 
prie veidrodžio.] — Vienok reikia pasitaisyti 
plaukus. Aš neabejoju, kad jis priims mano 
propozicijų ir bus čia prie manęs, kaip Romeo 
prie Juletos. įsivaizdinu sau, kaip jis paten
kintas ir laimingas... [Prieina prie lango] — 
O kų? Aš sakiau! Jis eina jaivpro didįjį ąžuo
lų... Hm, nieko sau, dailus vyras... Rodosi, 
susirūpinęs, bet tai visai paprastas dalykas — 
kelionė nuvargino. Dievulėli, su kokiu baisu
mu jis žiuri į laiptelius! — [juokiasi.] — Ka- 
ka-ka-ka!... Turbūt, ne iš drąsiųjų. Tetėną 
rašė man, kad jis žmogus doras, išlavintas, 
apšviestas, truputį originalas. Bet tai niekis. 
Jeigu aš norėčiau antru kartu eiti už vyro, tai 
gal būt ir 
laisva .. taip aš jam ir pasakysiu, 
prie lango.] 

KARŠTULIS -
Dargalienė! Aš nepriimu iš tamstos jokių at
leidimų... Ir jaučiuos dabar laimingiausias — 
aš laimingas, kad... kad.J [tarnui] —Laikyk 
tu stipriau laiptus!...^Na, ką, tvirtai? Na, ge
rai, ačiū.—[Dargienei [ — Aš laimingas, kųd 
ateinu prie tamstos tuo keliu, keliu meilės^, 
Bet bijausi, kad nereikėtų..-.

[duoda pro langų ranką.T — 
Tikiuosi, sutiksite

ANTROJI SCENA.
Dargalienė ir Karštulis.

KARŠTULIS — [su lietsargiu. Sveikinami širdin
gai.] — Ačiū tamstai, poni Dargalienė.

DARGALIENĖ. — Ponas Karštuli...
KARŠTULIS. — Visų pirma, leiskite man tarti 

nuoširdų ačiū už taip maloningų pakvietimų 
įeiti man pas tamstų tokiu originalingu ir ma
loniu kebu. '

DARGALIENĖ. — Aš nenorėjau, bet kų daryti... 
tai ne mano kaičia. Kaltas tas bdisus Sutvė
rimas — [susimaišius] — tai yra, aš norėjau 
pasakyti, tas šaltkalvis, kad taip ilgai neateina. 
Žinodama, kad tamsta atvažiuosi svarbiu rei
kalu ir iš taip toli, a& norėjau parodyti tams
tai kebų...

KARŠTĖJUS — [pertraukdamas.] — Kelių į ro
jų... O, aš pilnas laimės, 4aš laimingas! —

C h I c h Jj/U

ERA spauda 
erą naudą neša.

V*® nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
x rekordus, vartotas 

tik 80 dienų. 
Mes taipgi turi 

me tikros iikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą ang&tos klesos 
pbonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kalną 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

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

Mes priimame Laisvės Bondus. 
\VESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrlson St. Chicago. Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. NedA 

Unmis noo 10 iki 4

rūsčiai, 
surišti 

Vienok

. Bet kas per mintis! Aš noriu būti 
[Eina

- Atleiskite, ponas Karštuli...
[už scenos]. — Dangiškoji poni

DARGALIENĖ
štai tamstai mano ranka.
priimti nuo manęs pagelbų.

KARŠTULIS. Tamstos žodžiuose yra didelės 
vilties kibirkščių! — [Ima u£ rankos ir įlipa 
pro langų].

i DARGALIENĖ. — Tamsta nuvargęs. Žinau, 
kaip tai nemalonu.

KARŠTULIS. — Nesirūpinkit... As rojuje, o tas 
už viską aplygina! ,

DARGALIENĖ 
džiu sėsties.. 
tūlės, — kaip jai einasi? Aš taip ją myliu! 
Miela tetulė, ji visada manės perspėja — ji la
bai gera, myli mane.

KARŠTULIS. — Jeigu neklystu, tai visos tos ge
riausios tetules ypatybės liko prie tamstos.

DARGALIENĖ. — Ak, aš nenusipelniau tokio pa
gyrimo, tuo labiau, kad teta Juzėpa — teta ma
no mirusio vyro, o ne mano.

i KARŠTULIS. — O taip. Kiek atsimenu... Malo
nus Petras, tamstos vyras, pasakojo man apie 
tai.

DARGALIENĖ. — Tamsta pažinai mano vyrų?!
| KARŠTULIS.

kartu lankėiiK mokyklą* Vėliau aš-išvažiayau 
tėvynėn, ir tada rcUii tesimatėva. Ilgas kelias, 
o kas svarbiausia — užsiėmimas, bylos... Ak,

* kad tamsta žinotum, kiek turiu darbo! Įsivaiz
dini sau negalit! \

DARGALIENĖ. — Ištikrųjų?
KARŠTULIS. — Baisiai. Mes, advokatai, aplamai 

daug dirbame, o kaip aš, savo šakoje, tai...
DARGALIENĖ. — O kokia tamstos šaka?...
KARŠTULIS. — Bylos dėl persiskyrimų. Laike 

mano advokatavimo turėjau keturiasdešimt 
šešias persiskyrimų bylas.

DARGALIENĖ. — Ar visas laimėjote?
KARŠTULIS. O taip. 47-ta buvo dėl daugpaty- 

bes... Ak, poni Dargalienė, tai baisiai įdomi 
byla! Mano klientas turęjo būti nuteistas pa
gal 128 straipsnį, ir byla ėjo blogai, bet štai 
laimingai mintis ateina man į galvų. “Ponai 
prisiekusieji ir ponas pirmininke!” šaukiu aš. 
“Kaip! Jus norit sfrierkit beprotį — taip, be
protį! Argi gali būti sveiko proto žmogus, ku
ris, palaidojęs vienų pačią, neretų turėti dar 
antrą? Ponai prisiekusieji, nejaugi kuris fiorš

— Tamsta labai malonus. Mel- 
Tamsta atvyksti nuo mano te-

Labai gerai. Nabagas! Mudu

niško gyvenimo?! Jus tylite? O šitas žmogus 
negana kad turi vienų pačių, bet dar nori tu
rėti ir kitų! Na, argi tai normališka? Argi ku
ris nors musų turėtų drąsos daryti panašų žin
gsnį?... Ne, ponai prisiekusieji, jis yra bepro
tis, ir jus neturite teisės jį pasmerkti!’’ Ir to
kiu budu bylų laimėjau. Kų jus į tai pasakysi
te, a?

DARGALIENĖ. — Pasakysiu, kad tamsta turi la
bai keistų pažiūrų į moterybę.

KARŠTULIS. — Poni Dargalienė, išklausykite 
manęs! Tur būt jus žinote, kad keliąuninkai, 
kur tik jie butų, kur tik kų matytų, kur tik 
kuo džiaugtųsi svetimose šalyse, jih vis dėlto 
neužmiršta savo tėvynės. Taip ir aš. Ardyda
mas ryšius kitų, tvirtai įsitikinau, kad tik šei- 
myftiškame gyvenime žmogus gali rasti tikro
sios laimės! Tamsta tatai jau žinai. Štai, jau 
trįs menesiai kaip aš trokštu nusipelnyti tam-

baisiai, beprotiškai, karštai, — liepsna karštes
nė už visų peklų!

DARGALIENĖ — [pertraukdama.] — Palaukite, 
palaukite! Tamsta mane baugini! Ar visi jū
sų krašte taip karštai išsireiškia savo meile?

KARŠTULIS. — Visi! Mes žengiame tiesiog prie 
tikslo ir nė jokios kliutįs negali musų sustab
dyti! Jurų bangos, pūgų kauksmas, neperei
namieji miškai, bedugnės, baisiausi žverįs...

DARGALIENĖ. — Gana, jau gana. Aš matau, 
kad tamsta taip-pat dailiai moki išreikšti mei
lės jausmus... kaip ir teisme kalbeli. Bet lai 
visviena prie nieko lamstąs neprives. Aš tvir
tai sau pasižadėjau neiti antru kartu už vyro.

KARŠTULIS — Niekados! ?
DARGALIENĖ. - Niekados!
KARŠTULIS.--- Kitaip vertus, tamsta man duo

di vežimų atgal? Puiku! Turiu garbės atsisvei
kinti. — [Duoda rankų]. >

DARGALIENĖ. — Tamsta... ponas Karštuli... 
meldžiu, apsistokit... papasakokit apie teleiids 
reikalus...

KARŠTULIS. — Niekams butų dabar visos kal
bos, dėlto meldžiu leisti man tuo pačiu keliu i» 
išsinešdint —■ [Eina prie lango].

DARGAUENE. — [klausosi prie durų.] — Po
nas Karštuli, palaukite... Ar tamsta negirdi, 
rodos kas bidadojasi prie durų.?...

KARŠTULIS. — Beabejo, tai bus šaltkalvis. — 
[Paeina nuo lango.] Aš labai tuo džiau
giuosi, nes pasakysiu jums teisybę, velyk nore-

i)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint apal- 
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar* 
ba tiuzds, kurios gali būti pavojūiKiau* 
■stos 18 visu žiemos nesmagumu, bei Il
gu. Taigi, prisirengkito iš kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s 
Antisepsol
(Soveros Antisepsolin). Vartokite ji 
kasdieną gargaliavimui ir i nosį 18- 
inirkštiir.ul. Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antisoptilkas plovimsa Vaiz
dams, nusidreskiinams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 36 et. ir 2o 
taksu. Parsiduoda vijose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda7 Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

Ateinėntį nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Ra elne) di
delis metinis Naujienų balius.

užsirašyk Lietuvos Laikrašti
“KARIŠKIŲ ŽODIS"

išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių if yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome” sekantį 
ingaliojimą tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. a. M.,

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
x. , , . \ Boston, Mass.

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Gencralio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ
• 120 Tremont Street, < Boston, Mass.

- Sėskitės

DARGALIENĖ — [sumišusi]. — Pajaukite... 
palaukit! Man rodosi, kad čia kas kitas. — 
[į šalį]. — Tai tur būt ta biauri žiurke!

KARŠTULIS. — Pavelykite, aš pažiūrėsiu. — 
[Eina prie durų].

DARGALIENĖ [susilaikydama]. — Ne, e, ne
žiūrėkit! Aš velyk pašauksiu tarnus. — [Skam
bina varpelį. Į šalį] — Jokiu budu negaliu jį 
išleisti! Jeigu kaip, jis mane apgintų nuo to 
baisaus
Meldžiu sėsties, brangiausis pronas Karštuli.

KARŠTULIS — [į šalį]. — Kas jai darosi? — 
[Balsiai] — Tamsta labai Xunervuola. Kas 
lamstai?

DARGALIENĖ. — Aš?... man?... Nieko.
KARŠTULIS. — Gal tamstai kas netikėto?... Aš 

nenoriu’tamsiai kliudyti. N ors šitas kelias 
' man prisitraukti ir nepergeras, betgi... — [ei

na prie lango]. — Štai tau ir litanija, — laip
tų jau nebėra!

DARGALIENĖ. — [į šalį]. Tai man patinka.— 
Balsiai]. — Meldžiu tamstų sėstis, meldžiu.— 
Klausosi prie durų; į šalį]. - Aš girdžiu, kaip 

[Skambinu varpei] įji krapštosi prie durų.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM - FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakterijų ‘‘Flu”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudegininjo ir reumatiŠKų 
skaudėjimų ir t. Ą>. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.

DK. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St, 
................... .1, lA*. ■ .............

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 darbui, ve
stuvėse, krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus Šiandien jau.

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., GMrago, III.

DR..C. K. KLIAUGA 
Dcntistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL
Valandos: !> ----- 1U ryto it- ii ----  0

vakare Ebon® Canal S&7

Telefonas Pullman 356.
DR. P. P. ZALLY8 - 

. Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė., Koseland.

Valandos: 9 iki U vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 8t. kampJdarshfieid
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

rel. Canal 6222. -
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

............... ...........'"T"; .. '-J ./

Tclephone Yards 5834

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

KARŠTULIS. — Kas tamstai? Gali tamsta nesvei
ka?

DARGALIENĖ. — Ne, ne! Aš visai sveika... 
Sveika kuosveikiausi...

TARNAS —■ [už scenos]. — Poniute, ar tamsta 
skambinote?

DARGALIENĖ. - Kada jau šaukiau, o jūsų nei 
vieno! O kaipT'ar jau turit?

1 ARNAS. Jau, jau! Musų kate sugavo jų... po 
kauru sugavo ir išsinešė ant stogo. Dar ten te-

DARGAL1ENĖ — [atidaro duris]. — Kokie jus 
kvailiai. Kodėl,man tuojau apie tai nepasakėt? 
— [Karštuliui], — Atsiprašau valandikei. —

TRINIOJI SCENA.
Kaištuįis vienas.

KARŠTULIS. Kų tas viskas reiškia? Ko ji išė
jo? Ar ji nemano tiktai, kad jai išėjus aš 
džiaugsiuos su karte ant stogo? Tų durų nebu-

(Seka ant 6 pusi.).♦

lyriškų Drapanų Bargcnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganCdinimas. Vyrą ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, 620.00 iki 645.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki 628.00

Vyrų kelinės 63-00 ir augščiau.
Vaikų siutaf 65.00 ir aukščiau.
Pirkite sau 6verkautus dabar, pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną aandB- 
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautu $8.50 ir augščtau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
t it. 310.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras Iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. SuLato- 
nis visą dieną iki 10 vai. Tik.

S. RORDON, 
1415 So. Halsted St (>CtR«Ck

Ateinanti nedėldienį, vasario 
22 d., bus West Side Auditoriu- 
me (kertė Taylor ir Racino) di
dėlis metinis Naujienų balius.
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vo galima atdaryti, siuntė pas šaltkalvį. O da
bar?... Keista, labai keista! Mane privertė lip
ti pro langą; noriu išeiti — laiptų nėra . Pro 
duris negalima, sugadinta spyna spyna, šalt
kalvis... katė... Nieko nesuprantu.

KETVIRTOJI SCENA.

KARŠTULIS. — [Nieko nematau. Ir iŠ kur ji atsi
rado ? t

DARGALIENĖ. — Iššoko iš mano krepšelio... 
Žiūrėkite, ten, rodos, kruta!...

KARŠTULIS

Karštulis ir Dargalienė.
[tarpduryje, į tarną]. — Aš tau 

sakiau, kad kalė laiko ne žiurkę, bet kamuolė- 
Aš tuojau pažiūrėsiu. -- [Uždaro du- 
Atleiskite, kad aš jus palikau; turėjau

DARGALIENĖ

[į šalį], — Katė ant stogo... — 
Aš laukiau jus sugrįžtant. Norė- 

[Eina prie durų].
Del Dievo, nedaryki|e šitų,dū

Baisu! Bet reikia kas nors da
gai kas išgirs-

KARŠTULIS
Balsiai].

čia u atsisveikinti.
DARGALIENĖ.

ru!C

KARŠTULIS. - Kodėl ne?
DARGALIENĖ. Pasilikite čia; meldžiu tams

tos! Tamsta labai užimate mane savo kalba.
KARŠTULIS. — Galiu atsisėsti?

su
[Po ilgam stengimosi pradaro

Bravo, ponas Karštuli! Dabar

Ė. Meldžiu; labąi meldžiu, sės
imą krepšelį ir varto siuvinius].'—kitės!

Jus. rodos man, kalbėjote ką tai apie žvėris, ar 
ne tiesa? Pasakykite, ar tamstai teko kada 
nors susitikti su kokiu baisiu, laukiniu žvėrių? 

KARŠTULIS. Taip, poni Dargalienė. Vieną 
kartą atsitiko man susitikti su labai baisiu 
žvėrių. • *

DARGALIENĖ. Papasakokite, susimildami, pa
pasakokit.

KARŠTULIS
Varto siuvinius].
Su mieliausiu noru. Atsitiko tas

DARGALIENĖ. Peterburge? Argi Peterburge 
yra laukinių žvėrių?

KARŠTULIS. - Taip! Tik jie ten aptverti geleži
niais krotais, ne laisvi. Mat atvažiavo didelis 
žvėrynas, ten buvo ir liūtų, ir tigrų, ir šakalų, ir 
dramblių ir taip loJiaus. Vieną' kartą gausiai 
susirinkusi publika su dideliu įdomumu žiurė
jo, kaip milžinišiu) didumo angis draskė ir ėdė 
veršį. Tik štai už mano pečių pasigirdo ne
žmoniškas kriokimas. Atsisuku ir matau bai
sų liūtą, kuris, nežinau kokiu budu, išlaužęs 
geležinį aptvarą bestovįs gal kokius penkis 
žingsnius atstu nuo manęs! Publika klykdama 
puolė prie išeinamųjų vartų, šauksmas, sprą
stis, vaitojimai pasidarė baisi panika. Aš 
tiktai vienas — vienų vienas nė kiek nenusimi
nęs ir nieko daugiau neturėdamas rankose kaip 
tik šitą lietsargį, stoju veidas į veidą su tuo 
baisiu žvėrių.

DARGALIENĖ 
meta krepšelį

Kaip štai.. .
klausiusi pasakojimo urnai 

iš kurio išbėga žiurkė]. Ak

KARŠTULAS.<»*~'Kas? Liūtas?? - • Atsistoja su 
lietsargiu ginties]. Kas jai? Ji nualpo! 'lai 
mano pasakojimas taip ją įveikė!... Poni Dar- 
galiene... Poni Dargalienė! Nusiraminkite! — 
Ji visai nejuda. Ką čia daryti? Vandens... Spi-

Dargalienė viena.
KRGALIENĖ —- (atsigauna]. — Kas su ma
nim? Atsimenu... Ponas Karštuli! - Nėra jo! 
Pa baisi žiurkė vėl mano drapanose gali pasi
slėpti. šokinėja, bėgioja, krato drapanas].

štai ji, štai!... Ji kruta! — [Užlipa aut kė
dės . — čia ne taip bus baisu...

- [Bando vieną koją nuleisti, bet 
— Kur!?... Ak, kaip mane vargi

na tokia gimnastika!
DARGALIENĖ. Ponas Karštuli! Tamsia sa

keisi, kad mylįs mane. Prašote mano rankos... 
Aš jau sutinku, liktai išgelbėkite mane nuo to 
baisaus sutvėrimo!

KARŠTULIS. —^Poni Dargalienė! Aš taip lai
mingas!... Aš galėčiau viską padaryti... galė
čiau... Bet aš pažįstu pats save: vienas prisilie
timas prie žiurkės--ir aš esu lavonas!.. O kad 
jau busiu negyvas, visviena nebegalėsiu tamsią 
vesti.

DABGALIENĖ.
ryli. Kad nors duris atidarius, 
tų...

KARŠTULIS. — Puiki mintis! Pamėginsiu 
lietsargiu. — 
duris]. *

DARGALIENĖ.
reikia ją pabaidyti. — [Meta skepetaitę].

KARŠTULIS. Nebijo, judošius! Dabar aš...
- [Atidarydamas ir uždarydamas lietsargį].
- Kiš!... kiš!..

DARGALIENĖ.
nais].

KARŠTULIS. —
mas!1*
Prrr!... Miau!

DARGALIENĖ. -
greičiau duris!

KARŠTULIS [uždaręs duris]. - 
tvirtina, kad instinktas niekados neapgaunąs 
gyvulių, o šita žiurkė, palaikė mane už katiną! 
Ot, tai labai svarbus dabar klausimas gamtos 
mokslams! [Padeda Dargalienei nulipti nuo 
kėdės]r

DARGALIENĖ. Ant galo pagalios! Jeigu taip 
ilgiau bučiau iš proto išėjusi... Kokį blogą 
įspūdį turbūt padare į tamstą toks mano baug- 
št urnas?

KARŠTI’LIS. — Ką-gi aš begaliu sakyti? Maty
damas Tokį užmokestį, kaip tamstos ranka, ir 
tai nevaliojau nugalėti savęs.

DARGALIENĖ. Nebekalbėsime apie tai. Vis
kas pabaigta, ir tur-but mudviejų laimei!

KARŠTULIS. Aš prisipažįstu, aš kaltas! Tas 
mane labiausiai skaudina, jog tamsta gali pa
manyti, kad buk sfi esąs bailys!

DARGALIENĖ. - - Ak, visai ne! Aš žinau, kad 
tamsta narsus žmogus, ir tikiu, jog tuojau 
tatai galite parodyti.

KARŠTULIS. 'Pieša! Tik liepkite, ir aš duodu 
tamstai garbės žodį, jog išpildysiu viską!

DARGALIENĖ. - Taigi! Bukite taip malonus... 
Išeikit tuo pat budu, kaip kad įėjote pro 
langą. Aš bijausi, kad kai tamsta atidarysi 
duris, lai ta biauri žiurkė vėl čia įbėgs.

KARŠTULIS. Tai man reikia vėl pro langą? 
J3et ar tamsta žinai, kad jau laiptų nėra?

DARGALIENĖ. — Žinau.
KARŠTULIS. — Žinote? Puiku! — [Pasižiūri 

pro langą ir atsibėgėjęs nori šokti, bet susilai
ko], —i Atleiskite. Dar vienas klausimas. Ar 
nėra namuose mažo, tuščio kambario, kur ga-

kis!. ..
Nesibijo!... — [muša del-

Palaukit! Genijalingas išradi- 
[Kniaukia lyg katėj. — Minu... miau!

— [Žiurkė išbėga].
Išbėgo, išbėgo!... Uždarykite

Darvinas

Taip, yra. Bet ką tas klausi-

Dargalienė ir Karštulis.
[greit įeina su vandeniu]. — Štai 

[ Pamatęs ją ant kėdės'. — Ji iš
KARŠTULIS 

vandens... 
proto išėjo!...

DARGALIENĖ. - Ponas Karštuli!...
KARŠTULIS. — Poni Dargalienė!...
DARGALIENĖ. Juk tamsia narsus... tiesa?
KARŠTULIS. Be abejonės! — [Deda vandenį 

ir pasiima lietsargį].
DARGALIENI 

žvėrimis,
KARŠTULIS.

DARGALIENĖ. 
mas reiškia?

KARŠTULIS. — Yra? Labai dailu. Aš mat žinau 
tikrai, kad šokdamas nusilaušiu sau ranką ar 
koją. Dėlto išanksto meldžiu tamstos priglau
sti mane gal mėnesiui, gal dviem...

DARGALIENĖ. — Visam mėnesiui?
KARŠTULIS. -- Gal ir dviem. Nežinia, kaip gal 

būti. Meldžiu, prirengkite kambarį ir pasiųski
te tarną pas gydytoją. — [Taisosi šokti pro 
langą],

DARGALIENĖ - [sulaikydama].—Sustokit! Aš 
neleisiu to daryti!
KARŠTULIS. — Dabar jau pervėhi. Aš daviau 

garbės žodį ir jį išpildysiu! — [Vėl taisosi šok-
Tamsta ritaisi su laukiniais 

vadinasi, nieko nesibijote?
- Be abejonės, nieko! — [Į šalį]. 

Ko-gi ji užsilipo ant kėdės?
DARGALIENĖ. Galbėkite mane! Aš moteriš

ke, silpnas sutvėrimas, ir negaliu nuveikti savy
je baimės... Užmuškite ją!... Užmuškite, mel
džiu !

KARŠTULIS. Ką?
DARGALIENĖ.
KARŠTULIS.

DARGALIENĖ - - [laikydama]. — Bet aš nelei
siu. Aš nenoriu... nenoriu!

KARŠTULIS. — Nors tamsta ant kelių atsiklau
pus maldautum, visviena: nieks ir niekados ne
gali priversti mane sulaužyti duotą garbės žo
dį! Parengkit kambarį... Porai mėnesių! — 
[Nori šokti].

DARGALIENĖ - [laikydama]. — Sustokit! Del

KARŠTULIS. — Nepriimu ir nenoriu! Tiktai pa
ti gal priversti vyrą sulaužyti duotą žodį! Tam
sta man atsakei. Tamsta nebusi mano žmona. 
Sudie! — [Nori šokti],

DARGALIENĖ — [j šalį]. — Įkliuvau! [Bal
siai] 
tai..

KARŠTULIS. — Tamsta sutinki?! O, laimė!
SEPTINTOJI SCENA.

[Kate.—• Siūlai... [Į šalį].
Baimė liūto atėmė jąi protą!

DARG-ALIENĖ. — Aš mačiau ją ten, po kede!
KARŠTULIS. — Po kede nieko nematau.
DARGALIENĖ. — Ji ten, ten!...
KARSTELIS. — Bet kas, kas ten?
DARGALIENĖ. žiurkė!
KARŠTULIS. — Žiurkė?!—[Užšoka ant kitos kė

dės]. — Poni Dargalienė! Aš padarysiu viską! 
Liepkite man sugauti krakadilą, nusmaugti 
tigrą, joti ant gijenos, tiktai nerodykite man to 
baisaus sutvėrimo, nerodykite man žiurkės!...: 
Pašaukite tanią!

DARGALIENĖ. — Iš to nieko nebus. Visi antra
me namų gale, nieks mano šauksmo negirdės... 
Eikite ir pašaukite jus!

KARŠTULIS. Už jokius turtus pasaulyje! Iš j KARŠTULIS — [bučiuodamas 
vietos nesijudinsiu... Aš paraližuotas!

DARGALIENĖ. — Vienok mes negalim ilgai 
būti tokiam kvailam padėjime!

KARŠTULIS. — [Jieško akimis žiurkės].
DARGALIENĖ. — Ar matote ją?

— Jeigu tai vienintelis išsigelbėjimas...
— [Duoda ranką].

Tie patįs ir Tarnas.
TARNAS — [greit įbėgęs]. — Poniute, žiurkę jau 

sugavom!
DARGALIENĖ — [laikydama Karštulį už ran

kos]. — Regis, vienu kartu dvi žiurkės sugau
tos.

ranką]. — Ką 
liepsi, kad nupirkčiau tamstai vestuvių dova
noms?

DARGALIENĖ. — Spąstus. «
TARNAS — [išeidamas]. —- Tai lygi porelė...

[Uždanga]

Patyrimas. Gedausiąs Mokytojas 
===== Išbandyk šį Naują Išradimą ==

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIE&KOK PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Hair Tonic (plauką (onikas), tai yra 

vėliausis išradimas ir pnsekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos* labai 
švelniais ir blizgančiais. , ,

ISITRMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimų.

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ką pas barbenus ir aptiek(bse arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė parsiduoda už $1.0(T; 4 oz. už (>(lc.

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šj kuponų, pa
žymėdami savo vardų ir adresų ir įdėkite 10c ver
tes štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalų.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Purk Avė., Cleveland, Ohl©.

Gerbiami. Siliomi aš prisiunčia .jum 10c vertės štampų, už ku- 
! rias malonėkite prisiųsti man sampalų GVARANTUOTO SEN- 

RAYTO PLAUKŲ TONIKŲ.

Vantas

Adresas

Miesta.4

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėj linų.
Jeigu nuolatos l’au ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,

Jeigu skaitant raidės susibėga Į krūvų.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

esi reikalingas akinių. ( ?
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklų, kuris turi metų 
patyrimo Sv. Vaitiekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jūsų akių 
Ir akiniai padąfonii belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKINIU

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRAŠĄ 

1801 South Ashland Avenue.
Kinpas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo9 ryto iki 9 vak. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Telefonas Canal 5335 
fRflRHRRMMMlnB

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl prl 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

Per ilgų laikų aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaf- 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 

skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau ^veikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo GeradėjysteL

_ __  Taipgi veliju ir jums, ku- 
Dabar , Pirma rje tjfc norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abclnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitų, 
miegų ir tvirtumų raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainų: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.23; (» b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aj>laikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFEGTURING,

/ Bv P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st SI., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

VKNATINIS RBGUTBU0TA8 BUBĄS APTIEKORIU8 ANT BRIDGBPOBTO 
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akintai aukso rimuos* nuo IS.OO Ir au- 
jrJčisu. Sidabro rimuou nuo |1.M tr 

' migliau. 'Pritaikoma akinius uidrk*.
Atminkit! Galvę* sopėjimas, nerviiku- 

nK. i mus, akių ekaudčjimas, uivilkimas ir
yra vaisiais įvairių ligų, kurios *a> 

/<'cTlLKj įLSr .M ii praialintos gerų akinių pritaky*
k."*IkS l ii \ UU mu- Ištyrimas utdyka, jsi poriti ur
V J 111 Ja , ekaudn akis. Jei joe raudonos. Jei arai-

✓g*kfy y //rJįLji, va sopa, jei blogai matai, jei akte silp- 
K\. i * /flzVtaf ata< net<sk ilgiau, o jieftkok pagalbos

N f f aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a-
' ‘n 4 kiniai utdykg. Atmink, kad mss ko*>

ntm gvarautuojam akinius ir kiskvta- 
’j v < nam gerai p r ir an kam

B. II. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mans. Al bovau ai>- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTKAL Galiu 
padaryti bito kokius rusiikus vaistus. Al rekomenduoja tik GbBUB daktarus. Ai esu 
draugas įmonių.

S. M.Mcsiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

CARTER’S SIXTYYEARS
LITTLE LIVER THE WORLD’S 

MOST PERFECT 
LIVER and BOWEL 
REGULATOR.

|ON>/ DEM AND THE GENUINE

Bearing Signatūra

PŪRELY VECETABLE
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

« Kr a n t t r v a a ”

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 apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžia turčiai, 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 žmo'nėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištiktųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? z . ,

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperaty virte 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 Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bullelin redaktorius; J. Dcutelbaum, The Detroit Lalbor News re
daktorius; Joseph Schlossberg. oficialiu Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston. Nonpartisan Eeague Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Sclnvanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienus socialistų dienraščio The Mihvaukce 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, žynius 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 vertė yra $25. Bonai išleisti penkių melų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.
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treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheeling, W. Va., in payment therefor.

Name ..................................................................................................................................
Address .............................................................................. <.....................
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Ar Skauda Galva
skaudėji- 

paeiti nuo 
Žiūrėjimo

Galvos 
AkLj \ mas gali

jgjįyff į Didelio
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei- 
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 

Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko- 

Įjjfflh kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Cbicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų įr 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės. Šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tų priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros duris nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniaiš nuo 10 iki 12.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plaee, Chicago, 1111

Tel. Canal 2199.

DR. MENDELOFF.
Lytieg Ligų Specialistas 
217 «/2 Capital St.

Charleston, West Va.

Ateinantį nedėldienį, vasario 
*22 d., bus West Side Auditorių* 
me (kertė Taylor ir Racine) di
delis metinis Naujienų balius.
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UNĖ BABICKAITĖ 
DAINUOS NAUJIENŲ 
KONCERTE.

- .ę—

Chicagiečiai jau matė garsių 
Lietuvos aktorę Unę Babickai- 
tę lošiant ir režiseruojanL 
.. Dabar jie turės progos išgirs
ti ir jos malonų balsų ir pažin
ti ja kaipo dainininkę.

Unė Babickaitė rengiasi prie 
savo koncerto, į kur| turės su
eiti .visi Chcagiečiai. .Bet dar 
prieš savo koncertų, Unė pasi-; 
ketino sudainuoti keletą daine
lių didelėje Chicagos iškilmėje 
— Naujienų koncerte, vasario 
22 d., West Side Auritorium, 
Taylor ir Racine Avė.

TAI BUS NEGIRDĖTA 
NAUJIENA CHICAGOS 

LIETUVIAMS.

Naujienos visuomet nešė 
sėtkams tuksiančių lietuvių 
liausiąs naujienas. Jos tai daro 
kasdien jau veik šešis metus. 
Jų metiniai vakarai irgi būda
vo visuomet maloni naujiena 
Chicagoo lietuviams ir jie su
plaukdavo į juos dideliomis mi
niomis.

Bet kas bus ateinantį nedėl- 
dtenį, vas. 22 d., ruimingame 
\Vest Side Auditoriume, tai bus 
didelė ir labai didelė naujiena. 
Naujiena dėl visų. Naujienos 
tų dienų paminėjimui šešių mė
ty gyvavimo sukaktuvių rengia 
labai didelį vakarų. Bet ne ta
me naujiena. Naujiena yra ta
me, kad atsilankusieji į vakarų 
išgirs tokius dainininkus, kokių 
negirdėjo nd viename lietuvių 
koncerte ar vakare.

Netikit?
Tik žvilgterėkit į žemiau su

rašytus dainininkus ir palįs įsi- 
tikrinsile be jokių prirodymų.

žvaigždės Naujienų vakare.
Didele naujiena bus Konstan 

tin Charkovski, kuris pirmu 
sykiu lietuviams pasirodys Nau-

vč-

Antra naujiena bus garsi so
listė p-ia Stranden, kurių irgi 
pirmų sykį Chicagos lietuviai 
išgirs tik Naujienų vakare. Ji 
dainuos rusiškai ir angliškai.

Naujienų vakare bus taipgi 
lietuviams žinoma p-lė Masti lo
va, kuri savo žavėjančiu balse

liu palinksmins susirinkusius 
visus ‘ Naujienų draugus. ,

Bus čia taipjauvisų mėgiama 
dainų mylėtoja p-ia Nora Gu- 
gienė. »

Tai 
n uos 
tori jos profesorius.

i O kas nenorėtų išgirsti pas- 
Į kilbusį Mažiukų Kvartetų. Jis 
irgi bus Naujienų vakare su sa
vo smagiomis dainomis.

Bus čia taipgi visų laukiami 
broliai Briedukai ir Staniuliutė.

O chorai? Jie irgi bus ir tai 
geriausi Chicagos lietuvių cho
rai, kaip ve:

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras.

Lietuvių Socialistų Vyrų Cho 
ras.

Pirmyn Mišrus Choras.
Chicagiečiai niekad negali 

praleisti tokio vakaro. Ir be- 
abejonės visa lietuviška Chica- 
ga bus jame. Tad kad užtikri
nus sau vietų, patartina nusi
pirkti tikietus išangsto, nes vie
tos yra rezervuotos. Tikietus ga Į 
Įima gauti Naujienų ofise.

— dengimo Komisija

ipjau Naujienų vakiirc dai-
5 italas, Chicagos kųnvcr-

LIETUVOS MISIJA 
ATSILANKĖ “NAUJIENOSE

operos dainininkas ir Naujienų 
vakare savo milžinišku balsu 
padainuos keletu smagių rusų 
dainų. '

Prisipažino.

James Vincj po visos nakties 
tardimų, prisipažino, kad jis 
valdė automobiliu, iš kurio nu
šauta pora savaičių atgal “uni 
jos” veikėjas Mosses Enright. 
Jis taipgi prisipažino, kad En- 
rightų nušovė Vtncenzo Cosma- 
no, o žmogžudystę suplenavo 
“Rig Tini” Murphy ir Mielinei 
Carozzo, prezidentas gatvių 

valytojų unijos. Priežastim tos 
žmogžudystės yrii nepasidalini
mas už vadovavimų niekuriose 
unijose. Valstijos prokurores 
Hoyne sakosi pareikalausiąs vi 
sietus keturiems mirties baus-

Reikalauja taikos.
Nežiūrint didelio šalčio, erd

vi galvckarių darbininkų sve
taine Ashland Auditoriumas 

buvo pilna žmonių, susirinku
sių reikalauti taikos su Rusija 
ir išklausyti kalbos pabėgusio 
iš Kolčako viešpatijos revoliu
cinu ierio Grigori Ziiburg.

Re jo šiame susirinkime kal
bėjo Seymour Stedman, Irwin 
St. John. Tucker ir kiti.

Pats Ziiburg aiškino apie da
bartinę padėti Rusijoj ir kėlė 
aikštėn skleidžiamus čia kapi
talistų laikraščių melus ir kaip 
jie yra fabrikuojami. Jis pats 
yra laikraštininkas ir gerai ži
no kaip įvairus juodašimčiai fa
brikavo ir tebefabrikuoja fan- 

; tastiškiausius melus apie.sovie- 
i tų Rusijų, kuriemsl negali įti
kėti net nors biškį pažįstantis 
pačių Rusijų ir jos žmones.

Pabaigoje priimta atatinka-Gcncralis Lietuvos atstovas, 
p. J. Vileišis, sh mayoru Ža- nla rezoliucija, kuri bus pasių- 

deikiu, lydimi p. Bagdžiuno, va 
kar popiet atsilankė “Naujienų” 
Redakcijoje. *

Atstovas Vileišis išreiškė norų 
arčiau susipažinti su naujienie- 
čiais ir socialistų veikėjais Chi- 
cagoje ir pasulalinti su jais ži-; skv'ėrbiaši ir j viešąsias“ inoky- 

klas, kad ir ant jų uždėjus sa
vo letenų. Pirmuoju jų budu 
yra įvedimas tikėjiminių pamo
kų mokyklose. Ir to jiems pa
sisekė atsiekti Evanstone, kur 
mokyklų taryba leido dvasiš-

sta Washingtono valdžiai.

Tikėjiminėa pamokos viešose 
mokyklose.

Kunigai nepasikakindami
savo parapijinėmis mokyklomis

niomis apie Lietuvą, d ypatin
gai apie dalykų padėtį Lietuvos 
socialių reformų srityje. P-as 

Vileišis, pats dalyvavęs koalici
nėje Lietuvos valdžioje, žino, 
ką yra veikus ir pienavus So
cialūs Apsaugos minisleiija, ir, įvesti tikčjimines pamo- 
gali tuo klausimu suteikti įdo- ^ag p() pUSę valandos į dienų, 
mių informacijų. Ketinama šios ryto Tikėjiminės pamokosniiŲ informacijų. Ketinama šios j. ryto TikJjiminės pamokos 
savaitės bėgiu padaryti platės- |)1|s ntliel<ainos reguliarėse kle- 
nį pasikalbėjimų su Misija. sose ir paprastųjų mokytojų.

Dailiųjų 
Kalendorių 
Dirbtuve

Įsteigta NAUJIENŲ Bendrovės

Padaro daliausius kalendorius — sieninius dvylikos pus
lapių, penkosdešimts dviejų puslapių, kalendorius su vienu 
spalvuotu paveikslu užpakalyj ir kitokius.

Paveikslai galima pasirinkti iš pavyzdžių arba specialiai 
užsisakyti Dailiųjų Kalendorių Dirbtuvėje nupiešimui, idant 
pilnai atsakyti) savo tikslui.

Sieninis kalendorius biznieriui yra 
geniausias pasiskelbimas. Užsisakyki
te kalendorių 1921 metams išanksto —
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Artistė Unė Babickaitė

NAUJIENOS, IJL

Unė Babickaitė, talentinga Lietuvos artistė, aktorė,

Klausėsi per diktafonų.
Pereitų nedeldienį garsioji 

dainininkė Tetrazzini davė kon 
certų Auditorium teatre. Jos se 
šuo, kuri jos negirdėjo nuo ke
lių metų, bet negalėjo eiti į tea
trų, nes jos vyras, Chicagos 
Operos vedėjas Campanini, dar 
nesenai yra miręs ir ji nešioja 
gėdulio rublis. Tad kad galėtų 
išgirsti sesers dainavimų, ant es
trados buvo pastatytas didelis 
diktafonas, o vieflos' nuvesta į 
Auditorium viešbutį, kur p-ia 
Campanini ,ir klausėsi dainavi
mo. '

CHICAGOJ
busiu visų savaitę, nuo 20 iki 
26 šio mėnesio. Kas norės pa
sikalbėt apie geras fanhas mu
sų gražioj apieltink^je, laii atei
na imis Jonų Bernotų, 663 West 
14th PI., Chicago. Lauksiu per 
visų dienų: Subatoj, Nedėlioj ir 
Panedėlyj, 21, 22 ir 23 vasario; 
kitom dienom ti!k vakarais. 
Taipgi atvešiu daug Medaus, 
Sviesto, Sūrių nuo farmų.

Su pagadba,
M. WALENčIUS, 

Box 9G, Hart, Mich.
________’vssa

Pranešimai
Jaunų Lietuvių Amerikoje Taut. 

Kliubo Užgavėnių balius įvyks šian
die, 7 vai. vak. Liberty svet., 30 ir 
Union Avė., ant Bridgeporto.

2 — Komitetas.

M

ASMENŲ JIEŠKGJIMAI
PAJIESKAU pusbrolio Kazimie

ro Juraškos ir draugo Juozapo Ža- 
rambos, abu Kauno rėdybos, Tau
ragės apskr.; pusbrolis iš Keberk- 
ščių Pajūrio parap.,; draugas Pad- 
varninkų kaimo, Kvėdarnos parap.,. 
Buvo U. S. kariuomenėj, o dabar ne
žinau kur yra. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Malonėkite atsišahkti 
jus patįs, ar kas kitas apie juos 
greitai praneškite.

JUOZAPAS JURAŠKA,
R. 4. Box 108, Campbellsport, Wis.

PAJIEŠKAU tikrųjų brolių Vinco, 
Jono, Prano Skirkų iš Meškių, Try
škių vol. Šiaulių pav., Jie visi yra 
dirbę anglies kasyklose Bcnld,. II.1

DOMININKAS SKIRKA / 
Box 52 Marenisco, Mich.

PAJIEŠKAU savo Susiedą, Kazi
mierą Eiliušj, iš Ukmergės apskr., 
Leliūnų parap., Labaikių kalimo. 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. mies
te. Turiu labai svarbų reikalą. At
sišaukite, arba kas žinote praneški
te Šiuo adresu:

IHLERAS
5712 So. 31 St

PILIPAVICIUS.
So. Omaha,Nebr.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Juo
zapo Miliaus, iš Telšių pavieto, Var
nių parapijos. Gintelių kaimo. Pir
miau gyveno Seattle Wash. Turiu 
labai svarbų reikalą pranešti. Pra
šau jo paties, ar kas kitas žino jį 
atsiliepti šiuo antrašu:

JONAS ANGILIUS, 
5313 So. 33rd St., So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo tetos, Petronės 
GudaiČiutės; paeina iš Suvalkų rėd.. 
Vilkaviškio pav., Alvito vai.; 20 me
lų Amerikoje; pirma gyveno Pitls- 
burgh, Pa.; dabar nežinau kame. 
Malonėliau su ja susirašinėti.

URŠULE BENDORAVIČAITB 
Box 43 Sanger, W. Va.

B

Panelė
dainininkė ir balerina, pirmu syk parodė Ohicagiečiams savo ar
tistiškus gabumus pastatydama scenoje dramų “Iš Meilės”. ...

Dabar Chicagiečiai turės progos ir išgirsti jos skambų ma
lonų balsų. Pirmu syk Chicagoje ji pasiketino dainuoti Naujie
nų metiniame koncerte, vasario 22 d., West Side Auditorium, 
Taylor ir Racine Avė.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
pusmetinis susitinkimas bus pčtny- 
Čioj, vasario 20 d.. Unijos salėj, 
1564 N. Robey st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Kurie negaunate laikraš
čio Darbo dėl išsikėlimo į kitą vie
tą, ateikite ir permainykite savo ad
resą pas nutarimų raštininką.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS 1 kambaris garu 

šildomas, elektra ir telefonas. Neto
li Washington Park.

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

Tcl. Drexel 3370.

B
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SĮįb's-

Kada mokytojai pavirsta kuni- litikiėriai. Aik, tai buvo gyvas 
gų įrankiu ir kada kunigai įgy- vaizdai Lietuvos vargįo ir lie
ja tiek galės, kad gali liepti mo laimės.
kytojams aiškinti tikėjimų, vic- j (O vaišėms buvo patiekta pe- 
šoji mokykla nustoja buvus reito pavasario viščiukų su ais- 
laisvš mokykla, o patampa siau 
rai sek tautinė mokykla, kokio
mis yra visos parapijinės mo
kyklos. Daugelis cvanstonic-
čių rengiasi protestuęti prieš Darbo Federacijos susirinkime 
savo mokyklų tarybos tokį žy- John Campbell iš skalbyklų 
mi

Viešėjęs

Tykinės skalbyklas.
Pereitų nedėldienį Chicagos

Lietuvos misija atvažiavo.
Nedėlioj į Chicago atvažiavo 

Lietuvos finansinė misija, susi
dedanti iš buvusio finansų mi- 
nisterio Jono Vileišio, majoro 
Petro Žadeikio ir kun. Jono Ži
linus.

Jiems pasitikti didžiulėj '8tli 
Regiment Armory svetaiiiėj bu 
-vo surengtas didelis viešas susi
rinkimas, kuriamė be misijos 
narių kalbėjot teisėjos liūgo 
Pa m, buvęs senatorius Lewis, 
ir kili. Taipjau buvo dairių. 

Žadeikis sakęs, kad norima su
organizuoti kariuomenę iš 100, 
000 Amerikos lietuvių kariavi
mui su bolševikais.

Vakare gi misijai buvo su
rengtas bankietas Auditorium 
viešbuty j.

Vakad misijai susirinkimas 
buvo surengtas Mildos teatre, 
kuj apart kitko “Birutės” dr-ja 
pastatė. St. Šimkaus dramų “Iš
eivis.”

LIETUVOS MISIJOS 
VAIŠINIMAS.

Nedėlios vakare buvo Lietu- 
vos misijos vaišinimas Audito
rium botelyj.

Pirmininkavo Jjoseph J. Elias 
ir jis taipgi sveikino “pašėnavo- 
tus” dvasiškus tėvelius ir Lietu
vos “pašėnavotų” misiįjų.

Minorišku falšivu tonu kalbė
jo keletas kalbėtojų, tarp jų S t. 
Šimkus, Reverendas Serapinas, 
jReverandas Vadimas f r taiip 
tolesniai.

Už stąlo sėdėjo “suslaisuoti” 
reverandai ir politkieriai. Kal
bėjo belgiškas politikierius.

Pagalios kalbėjo misijois na
rys majoras Žadeikis. Jis prisi
minė apie juodvarnius sulupu
sius prie nukankintos tėvynes 
lavono.

Visiems buvo gaila tėvynės 
Lietuvos, kada už sitalo sėdqjo 
“sushiisuoli” reverandai ir po-

darbininkų unijos užprotestavo 
prieš skalbyklų pakelinių kai
nos už plovimų. ’ Jis sakė, kad 
savininkai tai padarė susitarę ir 
be jokio reikalo. Savininkai 

sako savo paskelbimuose, kad 
jie yra priversti pakelti kainų 
už skalbimų delei augštų algų 
darbininkams. Bet tas netiesa, 
kadangi mokestįs skalbyklų clar 
bininkams yra begalo žemos. 
Skalbyklose dirbančios mergai
tės, niekuriose jų, dirba dau
giau kaip 10 valandų į dienų 
ir gauna vos po $12 ar $13 saA 
vaitėje. /

Campbell toliaus pasakė, kad 
jis pranešė fabrikų inspektoriui 
apie darbo sąlygas skalbyklose, 
bet tasis nieko neveikė.

Susirinkimas nutarė ištirti 
darbininkų padėtį skalbyklose 
ir kodėl fabrikų inspektorius 
nesirūpina pašalinti nelegališ- 
kiinius skalbyklose. (Moterims 
ir medinoms darbas įstatymais 
yra aprubežiuotas iki 10 vai. 
dienoję).

Bridževorką' darbininkai 
streikuoja.

Chicįagos Darbo Federacijos 
susirinkime plieno darbininkų 
delegatas pranešė, kad bridže- 
vorkų darbininkai tebestreikuo- 
ja ir streikas nėra atšauktas. 
Viso streikuoja apie 80 nuoš. 
bridževorkų darbininkų ir strei
kas tęsiasi jau 18 savaičių, bet 
darbininkai yra pasirengę strei
kuoti dar 18 savaičių, jei

mėjimui.

Gaisras krasoje.

tas
lai-

lo nedidelis gaisras, kuriame su
naikinta 500 svarų nepristaty
tų laikraščių.

«Iš MEILĖS”
i Mažiuko ir Didžlkio ap'rašy- 
nuts Unės Ragickaitės debiuto 
tilps rytojaus Naujienų 1111111017-

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 
extra susirinkimas įvyks seredoj, 
vasario 18 d., 7:30 vai. vakaro, A. 
Pociaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite lai
ku susirinkti, nes turim svarbių da
lykų aptarti. Nariai, kurie esate 
atsilikę šiuose metuose su mokesčiu, 
malonėkite ateit ir užsimokėti.

— Valdyba.

Roseland. L. M.'P. S.'^kp.' mė
nesinis susirinkimas jvyks utarnin
ke, vasario 17 d., 7:30 vai. vak. Auš
ras kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Draugės malonėkite atsilan
kyti paskirtu laiku ir atsiveskite 
naujų narių; turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti.

— Sekr. V. Misevičienė.

Dramatiško Ratelio lošėjams. » 
Marija Magdelictė, veikalo repetici
ja Įvyks seredos vakare, 18 vasario, 
Meldažio svetainėje, 7:30 v. v. Visi 
lošėjai turi laiku pribūti.

— Kežisorius.

Pirmyn nudraus choro repetici
ją įvyks seredoj vasario 18, Knygy
no svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi dai
nininkai prašomi susirinkti.

•— Valdyba.

North Side. — Liet. Rytmetinės 
žvaigždės Paš. Kliubas rengia balių 
Užgavėnių vakare, utarninke, vasario 
17 d., Wicker Park svetainėje, 2046 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

Visas pelnas skiriamas Lietuvos 
Laisvės Fondui.

Paj ieškojimai
AŠMENŲ-IIEškOJIM AI
PAJIEŠKAU Antano, Jono, Ignaco 

jr Benedikto Kalinauskių. Taipgi 
seserų: Teodoros Marčauskienės ir 
Mortos Šlapikienės. Meldžiu atsišauk 
ti, turiu svarbų laišką jums iŠ Lie
tuvos. Taipgi pajieškau Vladislo
vo ir Benedikto Paulauskių, paeina 
iš Raseinių miesto. Aš Marijona Bur- 

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

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

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Pru 
šinskio. Gyveno 7823 So. Emerald 
Avė.; 23 d. gruodžio išėjo į darbą ir 
daugiau negrįžo. Kas pirmas apie 
jį praneš, gaus $25 dovanų.

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

PAJIEŠKAU doros merginos or
ka našlės be vaikų, kuri myli dorą 
šeimynišką gyvenimą, dėl apsivedi- 
ino, nesenesnės kaip 35 melų. Aš 
esu 38 melų amžiaus. Geistina, kad 
mokėtų skaityti ir rašyti. Malonėki
te atsišaukti, o suteiksiu kiekvienai 

Atsakymą.
J. S. S 

3252 So. Halsted St., Chicago, III.
— ■ 11 ,l" 1 ............................................... .. R—*1—.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Mackcvičio, paeina iš Kauno gub. 
Ukmergės parapijos, žerolių kaimo. 
Pirmfaus gyveno Calsos, Mass. Tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

JONAS MACKEVIčlA,
161 E. South St., Akron, Ohio.'

RASTA-PAMESTA
Nedėlioj, 15 d. vasario, 8 Infantry 

Armory svetainėje, 3515 Forcst Av. 
Juozas Saunorius pražudė auksinį 
savo laikrodėlį. Jei kas radote, 
malonėkite jam pranešti. Ant la- 
ketuko buvo raidės J. ir S. Sizc lai
krodėlio 18, AVholton. Kas praneš, 
gaus dovanų.

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

&

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA1 šeimininkė, • • našlė 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gcra mo 
kestis. Kreipties

Orcmus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halstcd St., Chicago.

Merginų arba Moterų

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

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

REIKIA merginų i švarią, šviesią 
dirbtuvę. Gera mokestis pradžiai.

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

232 E. Ohio St.

CONGRESS MOTELIUI

kurios gali apleisti namus 
iš ryto arba po pietų, 
reikalingos darbui plovykloj.

KREIPTIES
Loundry Manager

Congrcss ir Michigan Avės.

»

(Seka ant 8-to puslp.)

•H
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REIKIA DARBININKŲREIKJA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALžEMe

MOTERŲ MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

• REIKIA

Lengvas dirbyklos darbas

angliškai kalbančioms mergaitėms 
ir moterims;

patyrusios ar nepatyrusios 
prie mašinų ir stalo darbų.

Samdos ofisas atdaras:

Colio r meikerių K
Lining beisterių
Finishmų
Arm hole beisterių 
Ha n d Slceve medkerių 
Httmd Gi ris
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHSCHILD 
and SITSQN

1733 Milyaiikee Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

į galvanizing departamentą.
GERA MOKESTIS

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

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

Kreipties: REIKIA DARBININKŲ
KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY 

COMPANY,
VYRŲ ir MOTERŲ

Adams and Aberdeen Streets

v

OFISO KLERKŲ.
Merginų tarpe 14 ir 20 metų suras pas mus ir pamatys ką 

mes dirbame savo ofise ir gaus pas mus darbų. Ar jos dirbs 
ar ne. Nėra reikalinga būti patyrusia, kaip mes manome iš
mokinti jus, tuo pačiu sykiu mokėdami jums gerų algų. Mu
sų reikalavimas yra, kad jus būtumėt baigusios pradinę mo
kyklų.

Darbas yra malonus, musų ofisas yra šviesus ir gražus ir 
darbo sąlygos geriausios. Pasisekimas greitas, algoje ir darbe.

Mes kviečiame molynas ateiti su savo dukterimis, jei nori, 
pamatyti kokių mes turime vietų.

Valandos nuo 8 iki 4:30- Subatomis nuo 8 iki 12 val.^

STRAUS & SCHRAM.
1105 W. 35 Street. x

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 
mergini) nedaug tedirbo spaustuvė
je. Ištikrųjų, kaikurie spaudos dar
bai merginoms gal gerinus tinka 
negu vaikinams. Spaustuvėse, kaijMi 
zecerės, merginos galėtų (langiaus 
uždirbti negu kur kitur. Pabaigu
sios pradinę mokyklą merginos ga
lėtų pasinaudoti proga — išmokti 
zecerystės.

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

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St. 

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamęptą
AERMOTOR CO.
2555 Fillmore St.

near 12th Street
ir Campbell Avė.

REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ 

14 metų ir senesnių 

LENGVAS, MALONUS

PALM BEACH BEIKALAUJA
Visokių operatorių, geriau

sios algos.
KLING BROS.

2035 CHARLESTON ST.

SĖDINTIS DARBAS
Patyrimas nereikalingas

GEROS ALGOS PRADŽIAI

MERGINŲ RFTKIA
LENGVAM DIRBTUVES DARBUI.

GEROS DARBO SĄLYGOS
J. P. SEEBURG PIANO CO.

419 W. Erie Street.

su bonusais nuolatinėms 
darbininkėms

PASTOVUS DARBAS

REIKIA MERGAIČIŲ DIRBYK
LOS DARBUI. $15.00 sąvaitei ir dau
giau. Geros darbo sąlygos. Trumpos 
valandos. Gražios aplinkybes.

K. C. BAKING POVVDER CO. 
16th ir Canal Street.

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

VYRŲ
6 pečkurių ir pagelbininkų $125— 
$160. Prie drill punch pressų dar
bininkų; Assemblerių; 6 janitorių 
— 8 vai. dienomis ar naktimis; ma
šinistų ir pagelbininkų 45c — 78c 
valandai; inspektorių mašinų dirby- 
klai — nereikia patyrimo; steamfit- 
terių ir pagelbininkų 45c — 70c va
landai; oilcriu — 52c vai.; inilhvri- 
ghtų ir pagelbininkų 50c — 
paprastų darbininkų — 55c 

MOTERIŠKŲ .
Mergaičių daktaro ofisui. Pirmos 

antros ir trečios virėjų $12 — $20; 
Janitress —* naktimis $80; moteriš
kų trumpoms darbo valandoms, kaip 
ve:
Nuo 5 p.p. iki 3 nakties —

6 p.p. iki 12 nakties. 
Nuo 12 dienos iki I p.p, —

10:30 ryto iki 2:30 p.p.
Nuo 5:30 p.n. iki 11 vakaro —

5:30 p.p. iki 12:30 nakties 
Nuo 6 p.p. iki 11 nakties —i

4 p.p. iki 1 vai. nakties. 
Nuo 6:30 p.p./iki 12 vai. nakties.

South Park Agency 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 

Visi darbai South Norlh ir Wcst 
pusėjie. (Kalbama lenkiškai).

20 darbininkų
i švarių dirbtuvę.
Gera alga;
Nuolat darbas
ir sanitariškos darbo sąlygos.

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

70c vai.
REIKIA CHIPPERIŲ

DARBININKŲFOUNDRĖN.
GERA MOKESTIS.

KREIPTIS:
AER-MOTOR CO.

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

i

ir su didele ateičia

VISA AR DALI LAIKO

Nčra štukinio darbo.

Netoli nuo elevatorio, Įjatvc-

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

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

REIKIA DARBININKŲ REIKIA

VYRŲ

Station)

Ateik tiesiai darban.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

MEYERCORD COMPANY,

5339 W. Lake St.,

Klausk Mr. Sinith.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Eini šerių
Canvas Stitcherių
Button Sewerių
Edge beisterių
Sleeve meikerių
Pocket meikerių
Comer meikerių

Kreipties
ALFRED DECKER & COHN, 

Employment Dept.
S. W. Cor. Franklin ir 

Van Buren Sts. i

PASTOVUS DARBAS.į

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

PORTERIŲ
Trumpos valandos 
gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. B. FISK & CO..
225 N- Wabash Avė.

Plovėjų moterų 
Trumpos valandos 
Gera mokestis, 
Nuolat darbas.

D. R. FISK & CO., 
225 N. VVabash Avė.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ 

Mums tučtuojaus reikia 
šitokių darbininkų:

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

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

OPERATORIŲ prie spėka 
varomų Singerio siuvimo maši
nų siūti drapanas.

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

First beisterių 
Second beisterių 
Tailorių
Arm hole beištariu
Sha periu
Lining meikerių
Flap medkerių 
Off presserių.

Moterų ir Jaunų Mergaičių

virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbykjos darbui. $16 savaitei 
pradžiai; patyrimas nereikalingas.

Kreipties tuoj:
OLSON RUG COMPANY 

1508 West Monroe St,

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

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

HART SCHAFFNER & MARX
520 So. Wells St., or 
2303 W. St. Paul Avė.

Near Western Avė.

REIKIA — mergaičių lengviam pa 
karimo dlarbui kavos dirbyklojej 
Kreipties

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

REIKIA pekoriaus prie kiek- 
sų.

CAROL MEFF 
542 E. 43 St.

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

AMALGAMATED METAL 
Co. — 2554 W. Fillmore St.

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

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

r

REIKIA namų darbininkų.

Atsišaukit:
31 st & Central Park Avė.

JAMES SHEDDEN & CO., 
CONtRACTORS.

REIKIA janitoriaus pagelbininko; 
pirmenybė senyvam žmogui; gera 
mokestis darbščiam žmogui.

Kreipties pas Janitor (in rear) 
735 W. J3rd St., Chicago.

REIKIA galandytojų šlapiam ga- 
'andymui Mower peilių sekcijoms ga 
ląsti. Kreinkitės tuojaus Į 

WHITAKER MFCT CO.
409 So. Green St., Chicago.

REIKIA keleto vaikynų, senesnių 
negu 16 melų lengvam dirbtuvės dar
bui. Geros darbo sąlygos ir gera 
alga pradžiai.

K. C. BAKING POVVDER CO.
16 ir Canal St., Chicago

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

Atsišaukit.
KLEE BROS. & 

1200 Milvvaukee’ Avė.,
CO.

Chicago.

Reikalauja darbininkų 
PRIE LATHE HAND SGREW 
MACHINE OPERATORIŲ. 
BENCH MECHANIKŲ PRIE 
PIELYČIOS LABAI GERAM 
DARBUI.
TOOL MEIKERIŲ.
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ĮVAIRIEMS DARBAMS 
DARBININKŲ.

PARSIDUODA (Shoo Shop) ar- 
ba čeverykų taisymo štipa, su nau-. 
jaustomis ir mandrįaustomis etekt- 
rikos Įrengtomis mašinomis. Riz- 
nls yra išdirbtas per 9 metus. Ran
dasi geriausioje vietoje, kas yra vi
same mieste. Apgyventa lietuvių, 
paliokų ir taipgi kilų visų tautų. 
Darau biznio per savaitę iiuq $125 
iki $150. Pardavimo priežastis li
ga. Taigi gera yra proga padary
ti greitu h'iku pinigų ir būti pats 
bosu. Parsiduoda už prienamą kai
ną. Taigi norėdami žinoti apie pla
tesnes žinias, malonėsite kreiptis 
per laišką ar ypališkai nurodytų ant
rašu:

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

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

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

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

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

KREIPTIES: y 
EMPLOYMENT OFFICE 

311 W. Austin Avenue.

; PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj; puiki proga lie
tuviui. Apgyventa visokių tautų.
Biznis išdirbtas gerai. Parduosiu 

viską sykiu arba dalimis.
J. NAUDŽIŪNAS,

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

PARSIDUODA 'kriaučiaus ša
pą, gcriausiia vieta Clucagoj, 
Parduosiu įrankius po vieną. 
Daug visokio darbo, naujo ir 
seno. Del adreso kreipkities: į 
Naujienas po mini. 40.

Vyrų dlarbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foiuTrqje 
prie Hegcxvisch; vyrai būtent 
patyrę darymui nioulding ir 
core, bet yra gera proga ir 
vyrams nepatyrusiems išmokti 
foundres darbus

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ant Bridgeporto. Labai gera vie
ta. Parsiduoda iš . priežasties savi
ninkas turi išvažiuoti j farmas. Turi 
farduoti labai trumpu laiku. Savinin 

ą galite matyti bile kada.
J. A. ZEMAN,

710 W. 33rd St., Chicago.

PARDAVIMAI — BARGENAI 
Ant lengvų išmokėjimų kaip renda.

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

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

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

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

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

604 W. 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 Avc, kaina

Moderniškas, mūrinis, 
kambarius, kaina

.... $6500.
3 fialų po 6 
......... $8200.
FEENEY,

603 W. 31th Street.
Pasimatykit su Mr.

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

136th St. ir Brandįon Avc., * 
Hegewisch, Chicago, III.

$800 ANGELUS GROJIKUS, Ma- 
hon. Puikio sudėjimo, 60 rekordų ir 
staliukas, $325. $700 Regina groji- 
lis $275. Jei norima, ant išmokėjimų. 
Oak Grojiklis su Gulbransen grojik- 
lio veikimu, gerame stovyje, bus 
parduotas už $335. CARL ANDER- 
SON, 36 So. State St., Room 224, 
Nortn American Bld.. Central 202.

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

JOHN MELICHERCIK 5 
5557 So. Natoma Avė., Chicago.

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

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SIIOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

PARSIDUODA avalynės taisymo 
dirbykla su visais Įrankiais. Gera 
vieta. Renda pigi. Lietuvių ir lenkų 
apgyventa vieta. Panašios dirbyklns 
nėra penkiuose blockuosc. SavilUn- 
kas yra pavargęs ir nori parduoti. 
Kreipties nuo (i iki 9 vakarais ant
rašu :

W. R.
931 W. 35th PI. Chicago, III.

Pardavimo ii

RAKANDAI

REIKIA
Opera torių
Off presserių
Coliai- meikerių
Kreipties •

FUCHS ROTHSCHILD 
and SITRON

1733 Milwaukee Avė.

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

855 Elston Avė.
Arti Milwauk.ee Avc.

REIKIA janitoriaus pagelbinin
ko

6222 Harper Avė.
3 fl. iš užpakalio.

REIKIA 1 patyrusio shearman 
$38.00 j savaitę. 10 darbininkų — 
$5.00 Į dieną į serap geležies yardą.

COHN IRON STEEL CO., 
2034 Southport Avė.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Top collar meikerių
Second beisterių
Off plreLsserių
Canvas Front preserių
Pocket meikerių
Kreipties Employment Dept.

AIJFRED DĘCKER & COHN, 
S. W. Cor. Franklin ir

Van Buren Sts.

i.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo 

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

GEO. BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI 9 kambarių mūri
nis frame cottage, pigiai. Atsišau
kit pas savininką.

662 West 18 Street.

MOKYKLOS

MASTER
5Y5TEM

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriansis pasiūlymas gaus puiki 

tikros skuros seklyčios setą, varto 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esam* 
nriversti taipgi pratuštinti daug U 
tų seklyčios setų vėliausios stailė* 
Mes taipgi turime visokių divonu 
fonografas. PRISTUNČIAME I’ž 
DYKA. Priimame Liberty Bonds
WESTERN FURNITURE STORAGl 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
«is trumpuJaiku išmoksite viso a- 
nato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
ius kirpimo, designing ir siuvinio 
kyrius, kur kiekvienas gauna geros 
Didaktikos besimokindamas.

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

vo dar naujus 6 kambarių rakandus: 
1 gramafonas, 1 setas, 3 lovos, 2 kur
nėtai, 1 valgomo kambario setas ir 
daug kitokių daiktų;’ pigiai. Visu1 
ar po vieną. Atsišaukite bile kdaa.

714 W. 30th Street

cyrius, kur kiekvienas gaui 
naktikos besimokindamas.
Visuose siuvinio skyriuose maši- 

ios varomo? elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 

iuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
uurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų. .

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 
ios madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas
• N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

NAMAI-žEMe

KAINOS KĮLA AUGŠTYN
PARSIDUODA nauja mūrinė stri

bą (bungalow) 6 didelių kambarių, 
su 8 lotais; ką tik nubaigta būdavo 

Su dideliu beizmantu ir kita1 
puikiais Įtaisymais, varduosime arba 
mainysime ant kitos prapertės.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mū
rinė šluba, iš užpakalio 2 pagyveni
mų medinis. Raudos neša $600 į 
metus. Vertas <$8000, parsiduos už 
$6500.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, nau 
jas mūrinis namas, pa 6 kambarius, 
su pirmos klesos Įtaisymais. Ramios 
Brighton Parke. Yra vertas $9000. 
bus parduotas už $7500 su 30 pėdų 
lotu ir gatvės ištaisytos ir išmokė
tos Rendos neša Į metus $732. Ne
reikia duoti anglių ir nereikia jani
toriaus, patįs sau apsišildo.

RARSIDUODA beveik naujas 6 
pagyvenimų mūrinis namas, 5 pa
gyvenimai po 4 kambarius, o vienas 
5 kambariai. Rendos neša $1200 Į 
metus. Parsiduos už $10.000. Ran
dasi ant Bridgeporto.

Visi vir.minėti namai turi būti 
greitai parduoti ir bus parduota su 
mažu Įmokėjimu. Likusius iš rendų 
išmokėsi t.
LIBERTY LAND INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted Street.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
kampinis namas, 3158 So. Union 
Avė., Krautuvė ir 2 flatai. Renda 
$74 mėnesiui. Kaina $8,500. Atisšau- 
kite
6601 So. Hermitage Avė. Chicago.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 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 
oinigus. Nesivėluok. Reikalauk ka
talogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Street.

i
Ateinanti nedėldienf, vasario 

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

Milwauk.ee

