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Priėmė geležinke-
lin kiliu

True translation filed with the post- ma.sler at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as required by (he act of Oct. 6,1917

Francija palinkus daryt 
taiką su Rusija

True translation filed with the post- imster at Chicago, III. Ft4). 23, 1920 
as reųuii’ed by ine act of Oct. G. 1917

Cechai atidavė Kolčaką
PRIĖMĖ GELEŽINKELIŲ 

BILIŲ.

Kompanijos gaus atgal geležin
kelius ir 5% nuoš. pelno; darbi

ninkai—“indžionkšeną.”

WASH1NGTON, vas. 22.-^ 
Organizuotieji darbininkai pra
laimėjo. Atstovų butas 2^0 bal 
sų prieš 150 vakar priėmė Escho 
-Cumminso bilių. Priėmė ne
veizint organizuotųjų darbinin
kų protesto. Bilius priimta po 
jM-nkias valandas tvėrusių de
batų.

Bilius, neminint jjisų kitų 
smulkmenų, yra toks: kovo pir 
mą dieną valdžia gražina kom
panijoms geležinkelius ir užtik
rina joms penkis ir pusę nuo
šimčių, pelno. Pelnas bus ap
skaitomas pagal kompanijų ka-

Tai viena to biliaus pusė. Ki
ta yra tokia: biliuje įdėta vienas 
paragrafas, kuris sako, kad dar- 
bininįkbi, reikalaujamtįs dides

nių algų ir išgavimui jų skel
biantis streiką nuo to gali, būt 
sulaikyti (eismo išduotomis 

drausmėmis indžionkšenais. 
Jie reikalaujami rišti algų klau
simą verstina arbitracija. Maža 
to. Dabar geležinkeliečiai rei
kalauja didesnių algų, o biliuje, 
berods, yra pasakyta, kad dides
nių algų klausimas turįs būt ati 
dėtas mažiausia penkioms mė
nesiams laiko.

Ką dabar darys geležinkelie
čiai, dar nežinia. Šiandie ketu
riolikos geležinkeliečių brolijų 
viršininkai susirinks Washing- 
tonan, kad pasitarus su prezi
dento Wilsono paskirta komisi
ja algų klausimui rišti. Darbi
ninkų rateliuose jau vaigšto 
gandų, kad geležinkeliečiai ne
pasiduos: jeigu jų reikalavimai 
nebusią išpildyti jie mosią dar
bą, vadinas sustreikuosią. Kiti 
gandai esą tokie: Amerikos Dar 
bo Federacija reikalausiąnti, 
kad prezidentas Wilsonas tą bi- 
lių vetuotu- Priešingai, ji pra
dėsianti didelę kampaniją, kad 
visi dabartinio biliaus šalinin
kai—kongresmanai ir senato
riai—“daugiau Washmgtono ne 
bepamatytų,” taigi kad seka
mais rinkimais nė vienas darbi
ninkas už juos nebebalsuotų.

Bilių dar turės užgirti sena
tas, ir manoma, kad jis užgirs.

True translation fihd witb the poėt- 
inasler at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
g* reąuirecl by the act of Oct. 6,1917

FRAKCIJA PALINKUSI 
DARYT TAIKĄ SU RUSIJA.

kad angliakasiai tenkintųsi juo 
vienu ir leistų saugiai pasitrauk 
t i jo sekėjams. Angliakasiai te- 
dilius nesutiko. <

Cechai atsiėmė sargybą.

Tada traukinys kartu su Kol ( 
čaku ir jo partija patraukė lin
kui Irkutsko. Bet atvykus vie
loj, buvo padaryt t reikiamo 
spaudimo į čechtis, taip kad jie, 
pagalios, atsiėmė savo sargybą 
ir leido social-rc voliucionie- 
Tiams areštuoti Kolčaką. Sako
ma, kad tuo laiku Irkutske buvo 
5000 čechų ir vienas batalionas 
Japonijos kareivių.

Kada Kolčakas buvo paimtas 
belaisvėn revoliucionieriai nusi 
manė, kad, gali būt, bus daro
ma pastangų idant paliuosavus 
jų suimtą belaisvį. Jie todėl 
nutarė nužudyti jį, ir tatai buvo 
padaryta. Tokio pat likimo su
silaukė ir premjeras Pepeliajev.

Žinių apie paskutines admi
rolo Kolčako dienas Smirnovas ( 
gavęs telegrafu nuo“Kolčako par 
tijos narių,*kuriems pavyko iš- samdyti 
trukti ir atvykti į Čitą, keturis kadir Coliseujo,’ 
šimtus mylių, atstu nuo Irkut
sko.

Naujienų 
sukaktuvės

nų vakarai. Čia buvo sutelktos 
visos gabiausios lietuvių ir sve-

Čia, be Liet, vyrų choro, Liet

r

Socialistų byla
Tik keturi liudininkai spėta 

išklausinėti.s
I

šimtai žmonių grįžo nuo svetai
nės durių; West Side Audito

rių mus buvo perpildytas 
naujieniečlais.

šiandie išvažiavo Londonan. 
'Karybos, kurios ten įvyks seka
mą savaitę, gali užsibaigti svar
biais nutarimais kai dėl santy
kių su Rusija.

Premiero Miilerando žygis 
kaipir rodo, kad Francija at
mainys savo poziciją, poziciją 
griežto atsisakymo tartis su bol 
ševikais. Laikraščiai nurodo į 
premiero Lloyd George’o atsisa
kymą padėti Lenkijai ar Jude- .... .... -
(ličiui jų kvoj prieš bolševikus ; administracijos apskaitliavimu 
ir primena, kad Anglija seka- šios šalies geležinkelių opera vi
lnos savaitės posėdy bandys .at 
siekti sutarimo, idant pirklybi 
uitis ryšius su Rusija.

Tas’faktas, kad Litvinovo— kada valdžia paėmę savo kon- 
O’Grady’so pasitikimas davė* 
galutino “užtikrinimo” nuo bol
ševikų, jogei jie sutinką apmo
kėti Rusijos karines skolas, sa
ko, turės palenkti Millerandą 
sutikti su Anglijos sumanymu— 
daryti biznį su bolševikais.

VALDŽIA NETEKO 636 
MILIONŲ DOLERIŲ.

Viso geležinkelių operavimas 
valdžiai atsiėjęs $1,900,000,000.

WASHINGTON, vas. 22. - 
Jungtinių Valsllijų geležinkelių

' mas valdžiai davęs šešis šimtus 
' ir trįsdešimts šešis milionus 
dolerių nuostolio. Nuo to laiko,

’l’rue translation fiien with the post 
master at Chicago, UI. Feb. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
CECHAI ATIDAVĖ KOLČAKĄ.

/

PEKINAS, vas. 17. (suvėlin
ta).—čia pagalios smulkmenin- 
gai sužinota apie buvusio “vi
sos Rusijos” valdono Siberijoj, 
admirolu Aleksandro Kolčako, 
areštavimą ir nužudymą Irkut
ske vasario 17 dieną. Tatai pa
tirta iš telegramos, kurią gavo 
rear-admirolaš Michael Smirno 
vas, buvęs laivyno ministeris 
Kolčako kabinete. Smirnovas 

Jik-ką atvykęs į Pekiną.
Buvę taip: Čechų kariuome

nė, sergstinti Kolčaką, buvusi 
prikalbėta atiduoti jį social-re- 
voliucionieriams, kad palengvi
nus savo pasitraukimui iš Ir
kutsko. Generolas Janin, če
chų kariuomenės komanduoto
jas Siberijoj, buvęs talkininkų 
įsakytas sergėti Kolčaką ir pri
statyti jį saugiom vieton. Nes 
kada Tomską paėmė bolševikai 
ir Kolčakas atvyko Verchnc- 
Udinską, jis buvo atsidavęs če
chų globai.

Kartu buvo ir premjeras.
Kartu su juo (Kolčaku) bu

vo aštuniolika oficierių ir pre
mjeras Pepeliajevas. Kolčako 
partija buvo sulaipinta vienan 
vagonan prie traukinio, kuriuo 
čechų kariuomene vyko linkui 
Irkutsko.

Kada traukinys pasiekė Cher- 
menkovą, aštuoniasdešimts my
lių į šiaurvakarius nuo Irkutsko, 
angliakasiai sužinojo, kad trau
kiny randasi Kolčakas. Jie pa
reikalavo išduoti jį ir kartu pa
grūmojo, kad, jeigu jų reikala
vimas nebus išpildytas, jie ąt* 
sisakys parūpinti trans-Sfberijoe 
gddKnkeliui sngtių. Kolčakas

.Vakar buvo naujien iečių šven 
te— šeštos metines musų dien
raščio sukaktuvės. Ir jas drau
gai naujieniečįai pažymėjo taip, 
kaip niekada iki šiol. Ketvirtą 
valandą po pietų erdvusis Wcst 
Side Auditoriumas buvo kone 
pilnas pilnutėlis. Kaip penktą 
valandą svetainė jau buvo kupi
nai perpildytu, o nauji būriai 
naujieniėčių vis dar rinkosi ir 
rinkosi. Užsikimšo durįs, laip
tai, ir gatvėje matėsi ilga eilė 
žmonių.

- Ar beįeisime, ar bebus 
vietos?—teiravosi jie.

Kodėl jie|nepasiriipino nu- 
i didesnės svetainės— 

rūstavo kiti.
Žmonės vis įinkosi, grūdosi į 

svetainę ir regeaiavo (ikietų, o 
jų jau nebetiki). Prisiėjo sku
bėti į Naujienas ir gauti “ekstrą

navo rusų lakštutė Mosolova, 
p-nia Stranden, Nora Gugienė, 
Charkovskis, Petrucci ir tikrai 
puikus Žydų socialistų choras. 
Čia pirmą kartą dainavo ir mu
sų scenos žvaigžde panelė Unė 
Babickailė. Buvo ir daugiau, 
bet visa čia’ nesuminėsi. Apie 
tai sukaitytąja i ras sekamuose 

Naujienų numeriuose.
Trumpai sakant, šeštosios 

metines musų dienraščio sukak 
tuvės dar kartą parodė, kad lie
tuvių darbininkų minios yra su 
Naujienomis. O lai dėlto, kad 
Naujienos, visuomet nuosakiai 
ir drąsini stojo už tų minių rei
kalus; kad jos buvo ir yra lie
tuvių darbininkų, susipratusių 
apsišvietusių darbininkų dien
raštis. — Rep.

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as rcquired by the act of Oct. C, 1917

Paskyrė Vengri
jai valdoną

ALBANY, N. Y., vas. 22.—Iki 
praeitos subatos tik keturi kal
tinamosios puses liudininkai 
spėta išklausinėti. Legisla t li
ros teisių komisijos pirminin
kas ir kartu vyriausias sociali
stų kaltintojas Martins, esąs ne
patenkintas. Girdi* socialistai 
pakvietę liudininkų daugiau nei 
reikia ir tuo bildu užvelką bylą.

Bylos nagrinėjimas atidėta 
iki utarnrnkui, vasario 23. Ma
noma, kad byla šią savaitę var
gu galėsianti užsibaigti.

Trns translation filed w1th the post- 
itiaslcr at* Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai užpuo 
16 Lenkiją

Visą dieną tęsėsi atkaklus 
mūšy s.

LONDONAS, vas. 22. Pasak 
čia gautų žinių, praeitą pėtny- 
čią bolševikų kariuomenė su
rengė puolimą ant Lenkijos. Po 
visą dieną tverusio mūšio so
vietų kariuomenė tečiaus tapo 
atmušta.

SUDUŽO LAIVAS.

Paliuosavo amerikietį.

Netoli šešta valanda, o žmo
nių minia vis didėja. Svetainės 

■ savininkas nusigando.
- - Ne, nebeleisiuI sakė jis. Ir 

taipjau nėra kur apsisukti: sve- 
iit taine yt silkių statinė. Sužinotų 

miestas gaučiau užsimokėti. 
Darykite ką norite, o daugiau 
sutalpinti jau negalima r patįs 
matote, kad negalima... Laip
tai, barni imis—^visur pilna! Ga
na...

ir buvo gana: | svetainę ne 
vieno nebeįleido. Dideliausia 
minia žmonių rugodaipi rūstau
dami grįžta naihio. Tie spėjo

SALTILLO, vas. 23.—Mexi- 
kos banditai, kurie savaitė lai
ko atgal Zakatekos apskrity 
buvo suėmę turtingą Jungtinių 
Valstijų fabrikininką, W. 

Adams, pagalios paliuosavo jį. 
Paliuosuotasai sako, kad ban
ditai su juo elgęsi labai džen
telmeniškai.

Kada jis buvo suimtas, tai 
banditai reikalavo apie 50 tūk
stančių dolerių. Ar jie gavo 
—Aliams nepasako.

TOULON, vas. 22.—čia gau
ta žinių* kad didelis Brazilijos 
pirklybinis laivas Mandu paki
lusios audros tapo nuneštas ant 
seklumos ir sudaužytas netoli 
Marseilles prieplaukos. Skubiai 
pasiųsta laivų gelbėti sudužu
sio laivo įgulų.

Nubaudė dėl “kriminalio 
kalizmo.”

OAKLAND, Gal va s.
tai

sindi-

Nichol Horthy, tapo

Steigiamasai Susirin-

Jie unijos nenori.

trolen geležinkelius, viso išlei
sta netoli du bilionu dolerių, bu 
tent: $1 ,!K)O,OOO,(X)(). Bet iš tos 
sumos $1,250,000,000 esą “in- ____ __  ____ . M
vestmentai,” taigi tokie pinigai, j nueiti, ateina nauji—tas pats: 
kurie sunaudota abelnam gele
žinkelių pagerinimui—-kas val
džiai pilnai atsimokėjęs.

DARBININKAI PROTES
TUOJA.

Kongresas ryžasi suvaržyti 
laisvę streikų.

VVASHJNGTON, vas. 22.— 
Geležinkeliečių brolijų viršinin 
kai vakar įteikė valdžiai protes
tą delei nesenai kongresui pa
siūlyto biliaus, kuris netik žada 
ilgesniam laikui atidėti algų pa
didinimo klausimą, o ir nori 
suvaržyti darbininkams laisvę 
streikų—pravedant verstiną ar- 
bitraciją.

Beto, darbininkai labai prie
šinasi valdžios nusitaftmui gra
žinti geležinkelius privačių as
menų (kompanijų) kontrolėm

NEW YORKO DARBININKAI 
GRŪMOJA GENERALIU 

STREIKĄ.

Reikalauja, kad legislatura 
suvaldytų pelnagaudas.

NEW YORK, vas. 22.—New 
Yorko darbininkai daro didelio 
susirupinimo valstijos legislatu- 
rai. Jau senai buvo kalbama, 
kad atatinkamosios įstaigos vi
sai nesirūpinančios suvaldyti 
įsibėgėjusius namų savininkus, 
kurie ėmė nesvietiškai kelti ren. 
das. Dabar Central Federated 
unijos prezidentas pareiškė, kad 
jeigu bėgiu sekamų šešių mė
nesių valstijos legislatura neiš- 
leisianti tinkamo tuo klausimu 
įstatymo, Neftv Yorko darbinin
kai paskelbsią generalį streiką.

BOENOS AIRES, vas. 22.— 
Praeitą subatą čia 'kilo didelis 
jūreivių streikas., Visokia pilk*

Sovietų valdžia sutinkanti 
apmokėti skolas.

m- a—Frau-,  ----------- - —_____ — —— a-—
aijoH pramieras tada Atitiko pasMuo'ti ta aątyfi'a, čhj žinių agknhira ntpaŠiuMa,

svetainėn įeiti nebegalima. Mi
nioj girdėt rugojimas:

- — Atvažiavome iš kito mie
sto, taip norėjome pasimatyti 
su draugais chicagiečiais, susi
pažinti, pasitarti, o čia—negalir 
ma, nebėr vietos!...

Grįžta jie. Bet už valandėlės 
atvažiuoja kiti gatvekariai vi
si kupinai prisikimšę draugais 
naujieniečiais.

— Negalima l— sako jiems. 
Svetainė yt silkių statine...

Ir taip iki aštuntos valandos. 
Žmones ateina, pastovi ir rugo- 
dami grįžta atgal. Nė vieno 
nebeįleidžiama. Kadir norėtum 
įleisti, bet nėra kur: Auditoriu- 
nias ir taip knibždėte knibžda, 
Visi kampai pilni—šilta, troš
ku...

Visai neperdėsiu pasakyda
mas, kad vakar vakare nuo 
West Side Auditoriumo grįžo 
apie aštuoni ar devyni šimtai 
žmonių. Tai buvo didelis ne
smagumas netik draugams na u 
jieniečiains, bet ir patiems ren
gėjams. \

— Paėmėme didžiausią lie- 
lluviams žinomą svetainę,— 
skundėsi jie,

— Sakiau, kad reikia imti 
aną,—barėsi vienas rengimo 
komisijos narys. Dabar toks 
nesmagumas, toks nesmagu
mas ...

Tiesa, tuo žvilgsniu nesma
gumas buvo kuodidžiausias. Mi
nios musų draugų, musų rėmė
jų, norėjusių dalyvauti musų 
dienrą^čio sukaktuvių pažymė
jime ir paremti jį savo skatiku, 
su širdperša turėjo grįžti nuo 
svetaines. Tai yra netik nesma
gu, o ir skaudu. Skaudu, kad 
šitaip turėjo įvykti.

Bet kas buvo—praėjo, to ne- 
beatitaisysi. Sekamą kartą 
rengėjai rasi bus atsargesni.

. Apie patį vakarą-programą 
tieka pasakyti tiek, būtent: jisaj 
irgi buvų ^palyginamai turū 
ningeania nei praeitieji NaYijiė-

BAZELIS, vas. 21.—Praneša
ma, kad vyriausias Vengrų ka
riuomenės komanduotojas, ad
mirolas 
paskirtas 
paskyręs 
kimas.

Jau praeitą rugpiučio mėnesį 
ėjo gandų, kad Vengrijos regen 
tu busią paskirtas Admirolas 
Horthy. Grafas Apponyi, veng
rų taikos delegacijos galva Pa
ryžiuj, vasario 8 dieną kalbčda* 
mas viename susirinkime (Bu
dapešte) taipjau pasakė, kad 
skiriamasai karalius busiąs nie
kas kita kaip “tikrai įtekmingas 
vyras—-Horthy.”

Admirolas Horthy kadaise bu 
vo vyriausias Austro-Vengrijos 
laivyno komanduotojas, ir jisii 
vadovavo armijai,- kuri, Ruma- 
nijs kariuomenei apleidus Bu
dapeštą, užėmė miestą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
ns required Dy Ine act of Oct. 0,1917

ATŠAUK® ADMIROLĄ.

Jungt. Valstijų laivyno koman
duoto jas neteko vietos.

PARYŽIUS, vas. 22.—Jung
tinių Valstijų laivų esančių Ad
rijos juroj komanduotojas, 
rear-admirolas Philip Andrcws, 
tapo atšauktas. Apie tai prane
šama iš Italijos sostinės Romos. 
Jisai atšauktas delei kilusių su- 
mišimų-netvarkos Spalate.

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Neturėjęs pasitikėjimo 
parlamente.

ir dabar. MiAiDRID, vas. 22.—Ispanijos 
ministerių kabinetas vakar įtei
kė savo rezignaciją karaliui Al
fonsui. Rezignacija priimta ir 
karalius tuoj pakvietė vyriau
sius parlamento vadus dėl nau
jo ministerių kabineto pasitar
tų.

Ministerių kabinetas rezigna
vęs todėl, kad parlamentas atsi 
sakė užgirti jo patiektą biudže
tą ir padidinti geležinkelių kai
nas. Manoma, kad naują mi
nisterių kabinetą sudaryti bus 
pakviestas Manuel Allende Sa- 
lažar.

NEAPLES, vas. 22.—Streiki
ninkai čia buvo surengę demon 
straciją. Bevaikštant demon
strantus užpuolė policija ir ka
riuomenė. Demrhi^trarijft ii- 
vaikyta.

BALTIMORE, vas. 23.—Bai
li more Raiway Docks kompa
nijos prezidentas vakar čia pa- j 
reiškė, kad jokios unijos kom
panija nepripažįstanti. Jeigu 
darbininkai norį grįžt darban 
-tegul grįžtą, kitaip kompani

ja visai uždarysianti dirbtuvę.
Dalykas yru toks: praeitą pčt 

nyčią apie pusantro tukst. dar
bininkė metė dariją protestuo
dami prieš kompanijos patvar
kymą, draudžiantį darbinin
kams nešioties unijos ženkle
lius.

Prisaikintieji (teisėjai čia rado 
esant kalta dėl kriminalio sin- 
dikalizmo skelbimo žymią ben
druomenės darbuotoją (sočiai 
worker), panelę Anita \Vhitney. 
Ji kartą, sakydama prakalbą, 
stipriais žodžiais smerkusi re
akcininkų žygius.

Daug sniego Jeruzolime.

‘ JERUZOLIMAS, vas. 13. (su
vėlintą).—Bėgitį pastarųjų še
šių Hienų Čia siautė didelės pū
gos. Sniego buvo pridirbę net 
trijų pėdų storio. Creležinkclių 
komunikacija buvo visai supa- 
ralyžuota ir biednuomehei pri
siėjo badauti.

Komunikacija at steigt a.

Vengrijos juodašimčiai nužudė 
socialistą.

BUDAPE6T, vas. 21.—“Neži
nomi piktadariai” čia nužudė 
pasižymėjusį Vengrijos sociali
stų partijos darbuotoji ir so
cialistų laikraščio “Dephzava” 
redaktorių, d. Belą Somogyi. Jo 
kūnas biauriai sukoneveikta ir 
pririšuš akmenį paskandinta 
Dunojaus upėn.

Kas tie ‘'nežinomi piktada
riai”—nė vienam nepaslaptis. 
Tai “baltųjų teroristų” [juoda
šimčių] darbas.

Kadangi Belą Somogyi buvo 
visų gerbiamas žmogus, tai jo 
nužudymas sukėlė didelio pasi
piktinimo, ir valdžia buvo pri
versta viešai pareikšti, jogei ji 
darysianti visa, kad žudeikos 
butų areštuoti ir “tinkamai nu
baust:.”

CA1RO, vas. 16 (suvėlinta). 
—Komunikacija su Jeruzolimu 
tapo atsteigta. Pastaromis die 
nomis ten siautė didlės pūgos 
it šalčiai. .

Balsuos ar suteikti balsavimo 
teises moterims.

RICHMOND, vas. 22.—Virgi
nijos senatas 28 balsais prieš 
14 nutarė, kad klausimas apie 
suteikimą balsavimo teisių mo
terims turi būt pavestas visuo
tinam tos valstijos piliečių-bal- 
suotojų referendumui. Sena

to nu tarimą dar turės užgirti 
atstovų butas-legislatura.

Gaudo Vilią.

Reikalauja uždraust negrų 
laikraštį.

WASH1NGTON, vas. 22.- 
Čia gauta žinių, kad Mexikos 
valdžia pasiuntusi didelį kariuo 
menės būrį gaudyti žinomąjį 
Mexikos banditų vadą Vilią ir 
i&liuosuoti jo burių suimtą ame
rikietį Askcw’ą.

PINE BLUFF, Ark., vas. 23. 
—Miestelio valdžia patraukė 
tieson aštuniolika negru, jų 
tarpe du kunigu ir du moky
klų vedėju. Kaltina dėl sklei
dimo ' “kurstančios propagan
dos, ” kitaip platinimo tūlo 
Chicagos negrų leidžiamo laik
raščio, keliančio aikštėn nede
ramus baltvrfdžių darbus. Mie
stelio valdžia reikalauja, kad 
teismas išduotų indžionkšeną, 
draudžiantį platinti tą “begėdin- 
gą laikraštį.”

Sumažino kainas laikraščiams.
I

Užginčija.

WASHINGTON, vas. 22.
Laivyno sekretorius Daniels 
viešai užginčijo, buk šios šalies 
valdžia nutarusi atšaukti rear- 
adinirolą Andre.ws’ą, Jungt. 

Jungt. Valstijų laivyno koman
duotoji Adrijos juroj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as retjuired by the act of Oct. 6.1917

30,000 pabėgėlių nori įeiti 
Turki jon.

, -------- KONSTANTINOPOLIS, vas.
RIO DE JANEIRO, vas. 23.»21>—Juodosios juros portuose 

-r-Vietos laikraščių leidėjai nu- susirinko 30 tūkstančių pabėgė
ta^ numažinti aavę laiki’aB' lių iŠ Rusijos ir laukia talkinin- 
čiams kamax po 2^/2’ ?$ntw už fcų komisijos leidimo vykti Tur 
kopiją. kijo*n.

)



Panedėlis, Vasario 23, 1920

N. TELBBOV.

Iš gyvenimo Siberijos

Buvo skaisti vasaros naktis. 
Mėnuo linksmai ir ramiai švie
tė; jis liejo savo sidabrą ant 
laukų ir kelių, vėrė spinduliais 
miškus, paauksino upes... Tą 
naktį iš durų išeivių barako 
vogtinai išėjo Semka, pasišiau
šęs, bylškaus veido vienuolikos 
metų vaikiščias, apsižvalgė, 
persižegnojo ir urnai nubėgo 
kiek spėkos leido laukų kryptin, 
kur prasideda “Rasejos” kelias. 
Bijodamasis vijimosi jis tankiai 
atsigrįždavo, bet niekas paskui 
jį nebėgo ir jis laimingai pasie 
kė išpradžių laukus, o paskui ir 
didįjį kelią; čia jis sustojo, kaž
ką pamąstė ir pamaži nuėjo ke
liu.

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

Nesirūpink apie šalt) ir kitus nes
veikumas. šaltis dabartiniu 1 laiku 
gali privesti prie influenzos rytoj. 
Buk saugus. Turpo užmuš jūsų šal
ti tuojau. Turpo taipgi gelbsti praša- 
linimui karščio nuo influenzos ir 
pneumonijos.

Tąi buvo vienas tų “dievo 
vaikų“, kurie pasilieka našlai
čiais po išeivių. Tėvai jo pasi
mirė kelyje nuo tifo ir Semka 
liko vienas tarp svetimų žmo
nių ir tarp svetimos gamtos, to
li nuo tėvynės kurią jis žinojo 
tik pagal baltą bažnyčią, pagal 
vėjinius malūnus, pagal Juzup- 
ka upelį, kur jis būdavo mau
dydavos su draugais ir pagal 
miestelį, kuris vadinosi Baltas 
Bet kur ta tėvynė, tas miestelis 
ir upelis Juzupka — viskas tas 
jam buvo tokia pat paslaptim, 
taip ir ta vieta, kur jis dabar 
randasi. Jis atsiminė vieną, 
kad jie atėjo į čia štai tuo pa
čiu keliu, kad pirmiau važiavo 

| ’■ rsai kokių tai upę, o dar pir
miau ilgai plaukė garlaiviu, va
žiavo traukiniu, vėl plaukė gar
laiviu ir vėl važiavo traukiniu ir 
jam rodėsi, kad reikia tik pra
eiti šį kelią, kaip bus upė paskui 
traukinis, o ten jau bus ir Ju
zupka upelis ir Baltas mieste
lis ir gimtasis namas, prie ku
rio taip priprato ir žino gerai 
visus miestelio senius ir vaikus. 
Atsiminė dar jis kaip mirė jo 
tėvas ir motina kaip juos padėjo 
į karstą ir nunešė kur tai už 
miško ant nepažįstamų kapinių. 
Atsiminė Semka dar ir tai, kaip 
jis verkė ir kaip prašėsi namo 
ir kaip privertė jį gyventi čia, 
barake, maitino duona ir ko
pūstais ir visados kalbėdavo: 
“dabar ne apie tave rūpinsies.“ 
Dagi ponas Aleksandras Ja- 
kovlevič, kuris viską tvarkė, su
riko ant jo ir paliepė gyventi, o | 
jei maišysis, tai prižadėjo nu
rauti plaukus. Ir Semka no-

roms nenorams gyveno ir liū
dėjo. Kartu su juo gyveno ba
rake dar trįs mergaitės ir vie
nas vaikas, kuriuos užmiršo čia 
tėvai ir. išėjo nežinia kur, bet 
tie vaikai buvo tokie maži, kad 
negalima buvo su jais nė žaisti, 
nė šėlti.

Bėgo dienos, savaitės, o Sem- 
ka vis gyveno nepakenčiamame 
barake, nedrįsdamas niekur iš
eiti. Pagalios jam nusibodo. 
Juk štai tas pals kelias, kuriuo 
jie atėjo iš “Kasėjos P... Nelei
džia, geruoju, tai jis ir pats pa
bėgs! Argi ilgai?... Ir vėl jis 
pamatys gimtinę Juzupką, gim
tinį Baltą vėl pamatys Malašką, 
Vasiatką, Mitką, savo žaismių 
draugus, nueis pas ponią Afro- 
siniją Egorovną, nueis pas popo 
vaikus, pas kuriuos auga tiek 
daug višnių ir obuolių...

Nors baime likti sugautu ir 
sulaikė Semką ilgų laikų, vie
nok viltis pamatyti savo upelį, 
savo draugus, savo gimtąjį kai
mą buvo taip didelė ir vylioj Au
ti, kad Semka slėpdamas sielo
je gilią svajonę, pasirinko pato
gų laiką ir ant visados atsisakęs 
nuo teikiamųjų, kopūstų, išbėgo 
ant kelio ir buvo pilnai laimin
gas, kad grįžta namo. Jam ro
dėsi, kad niekur nėra tokios ge
ros vietos, kaip Baltas ir visame 
pasaulyje nėra tokios gražios

prie ho- 
rylas, o

Tu R PO

Gabenimas Tono į Mylią 
už Mažiau kaip centą

Kainos už gabenimą tavorų lošė mažą rolę 
pabrangime pragyvenimo.

Kitos priežastįs — karės sueikvojimas, su
mažėjimas produkcijos, nupuolimas kredi
tų — pridėjo dolerius prie pabrangimo gy
venimo reikmenų, kuomet gabenimas tavo- 
rų pridėjo tik centus.

Vidutinė kaina už pervežimą tono 
tavorų vieną mylią yra mažiau 
kaip centas.

Siutas drabužių, kuris prieš karę 
parsidavinėjo už $30 buvo nuvež
tas 2,265 mylių geležinkeliu iš Chi- 
cagos į Los Angeles už 16l/z cento. 
Dabar pergabenimo kaina yra 22 
centai, o siutas parsiduoda už $50.

* % -
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Kaina siuto pakilo 20 dolerių 
Pergabenimas jo pakjlo tik 5‘/j cento. 
Kitos transportacijos kainos įsiskaito 
į kainą užbaigto išdirbinio — gabeni
mas vilnų į audyklas ir audeklo siu
vėjams — bet tos išlaidos siekia vos 
kelis centus daugiau.

$10 pora čeverykų, kuri parsida- 
vinėjo už -5, pergabenama iš Nau
josios Anglijos dirbtuvių pardavė
jui Floridoje už važmos kainą 5 
ir du trečdaliai cento — tik vienu 
centu daugiau negu prieš karę.

Jautiena mokasi tik du trečdaliai 
cento už svarą pergabenti, iš Chi- 
cagos į New Yorką.

Amerikos važmos kainos yra že
miausios pasaulyje.

ŠITAS APGARSINIMAS YRA IŠLEISTAS 
ASSOCIATION OF RAILWAY EXECUTIVES

Norintjs Žinių apie geležinkelių padėtį gali gauti litera* 
turos rąžydami j The Association of Rąilvvay

Jau menuo artinosi 
rizonto, jau artinos 
Semka vis ėio keliu, 
mas tyrų, rasos orą ir džiaug- 

I durnasis tuo, kad kiekvienas 
žingsnis artinu jį prie namų.

11.
Rodosi viskas, kų-tik galima 

sugalvoti dėl žmogaus, viską 
tų matė ir prityrė platusis Si- 
birus ir niekuom jo nenustebin
si, jokia naujienybe! Ėjo juo 
tūkstančius verstų sukaustyti 
areštantai, žvangindami sun
kiais retežiais, badė ir kasė tam 
siose kasyklose jo vidurius, 
kankinosi jo kalejimuose-tvir- 
tovėse; jo keliais linksmai 
žvangėdami skambaliukais bė
ga šaunios troikos, o taigose 
klajoja- pabėgę katorginiai, .ka
riaudami su žvėrimis, ir tai su
degina kaimus, tai maitinasi 
Kristaus vardu; būriai išeivių 
tęsiasi iš Rusijos beveik nepa
liaujančia virtine, nakvodami 
po ratais, šildydamies pas ugnia 
kūrins, o priešais juos eina at
gal kitos minios, fiubednėjusio 
alkanos ir liguistos^ ir daug jų 
miršta kelyje — ir niekas nie
kam nėra nauju. Perdaug sveti
mo vargo matė Sibiras, kad 
kuom nors stebėtųsi. \ Niekas 
nesistebėjo ir į Scmkąt kada tas 
pereidavo kaimus, arba klaus
davo:

—Kuris kelias į Raseją?
—-Visi keliai į Rasejų vedai,—

lt odei Tuksiančiai žmonly Ir 
Vaiky Miršta kas metą nuo 

Plaučiu Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

kaip: šaltį, influcnzą, kosulius, ka
tarų, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie- 
10 pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, Šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
<amina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimų, nugaros, nariuose 
r reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laiky^ pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO., 
2633 West 47th St., Chicago, III.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

Sanaikinimui bakterijų “Flų“, gy- 
ymui gerklės prasišaldymus, užde

gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM •— FO«pas savo 
vaistininką.

paprastai atsakydavo jam ir 
modavo ranka kelio kryptin, 
kaip ir patvirtindami jo link
mę.

Ir Semka ėjo be nuovargio, 
be baimes; Jį džiugino laisvė, 
linksmino laukai su margomis 
gėlėmis ir žvangėjimas skam
balėlių pravažiuojančios parti
nes. troikos, kartais jis guldavo 
ant žolės ir tvirtai užmigdavo 
po krumu, ar įlisdavo į girią, 
kada darydavos karšta. Nuo
širdžios Sibiro moterįs maitin
davo jį duona ir pienu, o pra
važiuojantis valstiečiai pavėžė
davo jį ratuose.

—Dėde, pavėžėk, dėl Kristaus 
meilės! — maldaudavo Semka, 
kadot jį pavydavo kas-nors va
žiuotas.

—Tetule, duok, dėl Kristaus 
meilės, duonutės, — prašydavo 
jis kaimuose šeimininkių.

Visi jo gailėdavos ir Šepiką 
buvo sotus.

Trečią dieną prieš Semką su
blizgėjo upė.

—-Štai, štai! Tai ji!
Jis atminė, kaip nesenai su tė

vu jie pervažiavo šią upę, tik 
jų tada buvo labai daug-ir žmo 
nes kilnojo ne kartu, o partijo
mis. Jis atsiminė, kaip ant bur
kos kuria jie plaukė, vaikščiojo 
apie stulpą dvejetas arklių su 
užrištomis akimis ir traukė ko
kią tai virvę, o šule arklių bė
ginėjo su botagu rankoje senis 
marškiniuose ir su plačia skry
bėlė ir vis šaukė užkimusiu bal
su: “N-no! prakeiktieji! N-nc’ 
arkliukai!“ Ir arkliai nuo jo rik
smo bėginėjo greičiau apie 
stulpą ir virvė taip pat greičiau 
sukėsi, o barka vis arčiau ir < r- 
čiau slinko prie kito kranto...

Plačiai išsiliejo prieš Semką 
upė. Saulė jau nusileido ir i" c 
gaus raudonumas aiškiai atsi
mušė vandenyje. Buvo gražu 
ir tyku, bet visur buvo taip tuš
čia, kad Semka nusiminė. Tolu
moje, ant kito kranto, malėsi 
kokis tai kaimas, o į kairę ir į 
dešinę pusę trankėsi mišk ii. 
Nusileidęs kriaušiu prie pat 
vandens, Semka išpradžių žiu
rėjo tai į vieną, tai į kitą p isę, 
bet vistiek buvo tuščia ir kurčia, 
tik palei kojas piktai plakėsi 
šalta upė, ir tik padangėj skrido 
buriu kokie tai paukščiai.

, t . •

Nusiminęs jis nuėjo palei 
krantą, bet niekur nebuVo i kio 
žmogaus, nesigirdėjo jokio gar
so. Tuo tarpu saulėlaidžio rau
donumas pradėjo pamaži gęsti; 
dangus darėsi blyškesnis ir ant 
tolimų laukų kilo rasos rūkas.

Semka užsimąstė Ir tik dabar 
pajuto, kad pavargo ir kad dau
giau eiti nebegali. Bet ir kur nu 
eisi, jei prieš akis vanduo?... 
Išpradžių jis žiurėjo į tą vande
nį, sekė kaip jis bėga į kur-tai 
priekyn ir plakasi į krantą, pas
kui žiurėjo į dangų, į temstan
tį tolį už upės, į mišką, į lau
kus — ir kas tai liūdno, nera
maus gulė akmeniu ant jo vai
kiškos širdies. Ar tai buvo pa
prasta baimė, ar supratifnas vi
siškos našlaitystės, ar gailėsis, 
ar galbūt, miritįs apie įtėvynę, 
bet tik Scmkai norėjosi verkti, 
norėjosi valgyti ir sušilti, norė
josi matyti palei save tėvą su 
motina ir jis, sukandęs pirštą, 
sėdėjo nesijudindamas palei li
pę, įvėręs akis kur tai į tolį, nie
ko nematydamas prieš save.

Urnai tyloje .pasigirdo garsai, 
neaiškus ir kurtus. Semka su
judo. Rodosi, kad kas tai niū
niavo nenoromis, liūdną dainą, 
dainavo tingiai per dantis, be
veik per sapną....

Ištikrųjų, iš už krūmo, kur 
upė darė didelį išsilenkimą, 
pasirodė aldija; ji plaukė nesi
skubindama ir laikėsi prie pat 
kranto.

—Dėduk!... davežk! — sušu
ko Semka, kada žvejas, niuniuo 
damas dainą, atplaukė prie jo. 
— Dėduk! a dėduk!

Tas pakreipė galvą ir Semka 
pamate uždegusį nerusišką vei
dą, su trupučiuku juodos barz
dos ir užriesta viršutine lupa iš 
)o kurios matėsi aštrus bklti 
dant|s. Sėdėjo jis mažoj aldi- 
oj, iškirstoj iš rąsto, kad van

duo buvo veik lygiai su kraš
tais; priegtam upės supltpas
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Dailiųjų 
Kalendorių 
Dirbtuve

įsteigta NAUJIENŲ Bendrovės
• /

/
/

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

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

Sieninis kalendorius biznieriui yra 
geriausias pasiskelbimas. Užsisakyki
te kalendorių 1921 metams išanksto —

JANUARV JULY 
•i'M T W t F 4

Oželis to lt U U 14 t> 
17 14 I, » 21 n

Dailiųjų Kalendorių 
Dirbtuve 

[Naujieną Bendrovės]

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois
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Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

Siuomi įgaliojame .“Lietuvių Prekybos Bendrove” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių Žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, * Boston, Mass

f Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY
3416 South Wallace Street, Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ Į
Lietuvys Graboriua !

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

Tęl. Canal 2199.
■I . ................................ .—I............... ..................................................... ............................. ..

smarkiai supė ją ir buvo baisu, 
aid jis tuoj apvirs ,ir prigers. 
3et žvėjas ramiai nuleido irklą 
'kito irklo i>as jį nebuvo) iratid 

žiai pažiurėjo į valką.
—Dėduk... -

tartojo Semka: 
neilės, perveŽk

—O pinigų duosi? — aštriai 
atkirto tas ir buvo matyt, kad 
jis neužganėdintus prašimu.

(Bus daugiau)

nedrąsiai pa- 
Del Kristaus

Liga Reumatizmas.
Pranešu visuomenei, kad aš išgy- 

dau kožną vieną nuo Reumatizmo. 
Kuris tik pas mane atsilanko. Gy- 

; dau nors ir butų labai užsisenčjusi 
1 liga; man vistiek pat, bile tiktai 
Reumatizmas. Turiu paliudijimų iš 
tų žmonių, kurie liko mano išgydi- 
ti visai i trumpą laiką, ir šiandieną 
yra sveikais.

Jokie gydytojai negalėjo jų išgy
dyti, o aš juos išgydžiau. Sako man: 
“Kiek padčjom pinigų ant gydytojų, 
o niekas negelbėjo. Tai kaipgi tam
sta mani taip išgydei”. Lig šiol laik
raštyj nesigarsinau, gydžiau taip. 
Bot kaip dabar kuriuos išgydžiau 
atsiunčia žmones tai tuos gydau ir 
noriu pranešti visuomenei tą patį. 
Mane galima rasti vakarais ir neda
liomis.

MRS. ANELIJAI INCIURIENE 
820 Wost 38 Flace, Chicago, III.’
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$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 
—,— rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi- 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki-

Į SMtl Mes taipgi turime ke 
■IMSI 1 let* au«š,os kles(>s !; ii 111)011 B phonografų, kuriuos UIIIImMLI Ines parduosime už 

bile pasiūlytą kainą 
« už tai kad mes turi.

Jįl ų me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. SI yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRI SIUNČIAM E Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
VVESTfcRN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nede- 

Uomia nuo 10 iki 4

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pullman 851.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Ave^ Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Tel. McKinley 263

Vyrišką Drapanų Bargmi
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios staiies ir konservatyvi mode
liai, 320.00 iki 345.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai 31.00 iki 328.00

Vyrų kelinčs 33.00 ir augščiau.
Vaikų siutai 35.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandš- 
į nežymiai vartoju siutų ir over- 
tautų 38.50 ir augžčiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt, 310.00 Ir aukščiau.

Atdara kas vakaras Iki 9
Nedaliomis iki 6 vai 
mis visą dieną iki 10 

8. GORD 
1415 So. Halsted St.,

i vai. vak. 
ON,



Kas dedasi 
Lietuvoj.

RAUDĖNAI.

Savimklybių rinkimai Raudė 
huose praėjo maždaug taip: 
Raudėnų valščių paskirstė į 4 
apskritėlius: 1) Raudėnų, 2) 
Piešų, 3) Pamockės ir 4) Pa- 
kepštinės. Rinko ne kamuoliu
kais, bet kaip kam patiko. 2-ą 
Kelėdų dieną kiekviena soda 
nuo 20 žmonių išrinko po vie
ną rinkiką į apskritį. Tie rin
kikai suėjo 3-ią dibną Kalėdų 
į apskritėlius ir čia rinko įga
liotinius. Raudėnų apskritėly 
rašė pavardę ant kortelės ir me
tė į dėžę to kandidato, kurs jam 
labinus tiko; čia išrinkti l įga
liotiniai: milic. Pronckui t is ūki
ninkas (20 d. š.). Kairys ukin. 
(40 d.,), Vincas Tabūnas ukin,. 
Stasiulis Alck. medinčius ii* 
ukin. Piešų apskr. buvo renka
mi kamuoliukais. Išrinkti Kas 
peravičius ukin., buvęs virš. 
Juodis ukin. ir iš Piešų dvaro 
darbininkas. Kadangi išėjo ap 
sirikimų ,norėta išnaujo balsuo
ti, bet nutarė galų gale paliSkti 
ir užtvirtinti išrinktuosius.

Kaip RaudE'nirose taip ir ki
tur dalyvavo rinkiipUose: pav. 
Raudėnuose 1>ą kartą susirin
ko keletas ir išrinko iš savo 
tarpo rinkikus, kiti atidavė sa
vo balsus dėdėms, žinokitės, 
gird, už ką paduosit balsą už 
tą.' - “V-bė”].

pate neprivedė prie jokių aiš
kesnių pasekmių. — (“V-be”].

Laiškai iš Lietuvos.

— Mintaujoje 15 sausio buvo 
įvykusios lath’ių lieutvių komi
sijos dėl valstybių ribų. Pasi
tarimas, lygiai kaip Valke, Dor-

Kaz. Arlauskiui į Kenosha ra
šo sausio 6 d. c

Praeitą pavasarį atėjo pas 
mus tokios ligos, sirgo daugy
bė žmonių, ir mirė. Buvo toks 
laikas, apie pusę metų, kad liub 
į kapus lydės kunigas, tai žmo
nės neš po 7, po 8 ir |x> 9 na- 
bašiiinkus kožną dieną. Taip- 
pat strošni pavietrė buvo, tai ir 
mes visi buvom susirgę, visi gu 
Įėjom lovoj; svetimi vežė dak
tarus, ir visus pinigus iŠdėjom 
daktarams. Gyva sudna diena 
buvo. Zoselė mirė, tai sveti
mi ir grabą nupirko ir palai
dojo, ale ne kožnaą norėjo ei
ti į pagnibą, visi bijojo tos kim 
bančios ligos. Dabar yra viskas 
brangu, kad reik ką nupirk t, o 
nieką neturi parduot, tai labai 
bloga. Cukraus svajas 5 rub., 
druskos sv. 15 kap., kerosino 
sv. 150 kap., skepetaitė kur bū
davo 15 kap., dabar 15 rublių, 
o ką kalbėti apie geresnius daik 
lūs — šimtais kaštuoja. Kliau
čiai, šiaučiai — ir tie lupa bran
giai; už .4iuto pasiuvimą ima 
50 rub., žinoma, materija savo. 
Čeverykų negali gaut už 100 r., 
vyriški 2 ir 3 šimtai kaštuoja. 
Ale ir gaspadoriai ima gerai: už 
avižų pūrą .‘JO r., už miežių 50 
rub., rugių 80 ir 100 rub., bul- 
bių pūras 20 rub.; nelabai ge
ras arklys 2 ir 3 tūkstančiai, kar 
ve tūkstantis |ir daugiau rub. 
Kuškių pinigai neina, niekas jų 
neima. Yni dabar padidėti vo-

Influenža. I
Sugrjžus Šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok j|| 

savę, savo Šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. S 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akiu, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- į 
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Sevcros Antjscpsoliu, EB 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada SE 
turi šalt) ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo irPeršalinio: daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- I 
suos vidurius. Buk HUm apsiklojus, jeigu pepftleągyjn^.l YIP.- .Si 
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymu. Šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide- 
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda ė=g 
jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

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

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:
W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapids, Iowa. |

IHIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIII^

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinu ir desaing 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausj amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DE8IGNING 
8CHOOL

^mv3103 So. Halsted 8L, Chieage.

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

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III

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

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

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A JUT
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. H H

Atdara kasdien nuo 9—f 
Utarnlnkals, Ketvertais 
fr Subatomis 9—9

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

kiečiu poperiniai ir geležiniai 
pinigai, tai tuos ima. Už darbą 
neipoka brangiai, nori, kad sa
vo valgiu t'ilu vyriškis už 3 r., 
moteriška už 2 rub.; yra takių, 
kur eina ir už tiek dirbti, nes 
kur dingsi, kad nėra prie lie
tuvių vienybės. Dabar, kai 
vokiečiai išėjo, tai laukia 1k)I- 
ševikų pareinant, bene pabran
gins ir darbininkams zaplotąr. 
Dabar pas mus yra visos kome n 
danturos susitvėrusios iš ponų, 
iš buržujų; biediiieji neturi nė 
jokios valios. Buvo atvažiavę 
iš kitų žemių žmones, ale jie 
nešneka su biednais musų žmo
nėmis: eina į komendantūrą, ir 
kaip anie sako, taip ir vierija. 
Mes prastieji žmonės nieko ne
žinom ,ko anie buvo ir ką pa
pasakot Viens taip plepa, kits 
kitaip, ale nieks gerai iš prastų 
žmonių nežino. Kunigai ir po- 
•iai — anie tai žino, ale prastam 
žmogui nesako teisybės, tik ap 
meluoja, apsuka kitaip. Didelei 
nori ponai ir kunigai, kad ne
susitvarkytų Lietuva. Anie nor, 
kad prie Lenkų pasiliktų, ar 
kad ir prie Rusijos. Visi ponai\ 
ir kunigai labai norėjo, kad su 
Vokietija butų susijungusi, ale 
kaip prispaudė Vokiečius išeit, 
tai apie metėsi prie Lenkų. Ir 
pirmiau, pirm vokiečių sugrįži
mo, buvo iš Varšuvos legijonai 
dikturavę, kad tik prie Lenki
jos rašytinuos, ale kaip bolševi
kai iš Rusijos parėjo, tai su
griuvo visa leditacija. Kaip par
bėgo vokiečiai, tai bolševikai 
ėmė t rauk ties; ale ir dabar dar 
gal bolševikai pareiti. O kad bu 
vo parėję bolševikai, tai buvo 
didelės baimės. Visi ponai buvo 
atidavę kumečiams svirno rak
tus ir kad sakytinuos patįs esą 
gaspadoriais ant dvarų, ale 
kaip tik nebliko bolševikų, tai 
tuojau raktus atėmė ir į žandą 
davė; sako: “von, parše!” Ir 
apent paliko ponai panaberijos 
pilni. Žaras kits ponas pradė
jo skaržyti savo kumečius vo
kiečiams; vokiečiai su bizniui 
per nugarą; sako: “Ar tu pono 
neklausysi?!’’ Tai visi biednie- 
ji džiaugės bolševikais, alė kad 
neilgai tebuvo pas mus, tik vie
ną * nedėlią. 6 GdbūV * veb esani 
po ponų jungu. Iš ponų visa vai 
džia yra susidėjusi; dėl por- 
mos yra sutverę tokį seimelį, 
yra keli vyrai iš kumečių ir gas- 
padorių. Apskrities viršininkas 
anuos pavadina, katrą dienu 
anam reik, ir ką aus pasako, lai 
vyrai turi užtvirtinti, kas virši
ninkui tinka, o kas netinka, tai 
negal vyrai balsuot. Vieną kartą 
atsitiko taip: vyrai nubalsavo, 
kad ant turgaus nerinktų pin9 
gų nuo purmankos; žmones ne- 
nor mokėt. Tai milicijos virši
ninkas su niilicijonieriais ir ka
reiviais, atstatytomis į žmones 
ant turgaus strielbomis privertė 
mokėti. Vieną kartą dar ap- 
vaikščiojimas Lietuvos su karū
nomis ir muzikomis; buvo dide
lės parodos, kur buvo daug žmo 
nių susirinkę. Vienas atsirado 
žmogus ir prašės kareivių, kai 
pazvalytų pakalbėti apie Lietu
vą, tai tuojau aną suareštavo, o 
ant žmonių su arkliais ir bizu 
nais moteriškoms ir vaikams 
per galvas ėmė pliekti ir išgai
niojo visus. Vot ir valdžia. Kaip 
(ik iš ponų, tai ir kerta muži
kams per sprandą. Ir visi karei
viai klauso, tų viršininkų — kad 
ir kunigėlis liep, reikia klausy
ti. Sunku Lietuvos žmonėms.

Dėkavojame Amerikos lietu
viams, kad atsiuntė biedniems 
žmonėms silkių ir miltų, ale tie 
biednieji tų daiktų negavo nė už 
pinigus. Kur duos, kad tas yra 
ir ponams sugadnus daiktas. 
Ponai pirko miltų pūdais ir 
temokėjo po rublį už svarą, o 
biedivas po rublį ir dvi grivini, 
o ubagas nė už pinigus negavo; 
Išvaikščiojo ir liep eiti poterių 
kalbėti — kur tu, sako, gali ėst 
tokius gerus miltus. O silkių 
liub duos, ale ant asabos po 
vieną, imdami už silkę po 120 
kapeikų. O patam žydams kai 
pardavė, tai ir mes gavom 
priėst kiek norėjom, pirkdami 
nuo žydų, ale tik silkių, ę miltų 
nS pamatyt negavom. Tai tokia 
musų valdžia.

Prašom atrašyti, kaip darbai

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

. stiklais. .

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

Kadangi tiek daug pinigų jau yra 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 Tremont Street, Boston, Mass.

Tclephone Yards 5834

Dr. P. G. ,Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halytcd St.. Chicago.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ>1 St. kampJHarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117

i *

eina Amerikoj, koks brangumas 
ir ką Amerikoj šneka apie Lie
tuvą. Ar mislijal kada parva
žiuoti į Lietuvą ir ar nujaučia-

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolė 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai__

mutizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėži___
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais-patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION i. BaltrCnaj, Prof.

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago. I1L

duolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
sivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

1 — krutinę. Vidurių rėžimas

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei-
te, ar veikiai atsidarys'keliai, ar Pas mane: išgydysiu visai trumpu
apei|t visai užsidarys. Pas mus 
šneka, kad busianti dar didesnė j 
vaina. Širdis virp ir pamislyli. 
Taip mums yra pakyrėjus'var
na. Ko mes esame kentėję, tai 
negali nei apsakyti. Nuo vokie
čių gimtosios skuroš nebėra!

Dabar likit sveiki. —

Iš Kuzmiškio, Utenos apskr.

Klem. Opanskiui į Kenosha, 
rašo jo brolis:

' —Išlikom gyvi tarp karo au
drų ir gyvenam taipjau vidutini
škai valig dabartinių laikų, ale 
nebe taip, kaip pirma. Buvom 
labai sunaikinti, dabar gi jau 
truputį atgijom iš to sunai
kinimo. Kaip kilo karas, tai ru
sai naikino, tiems atsitraukus, 
vokiečiai įsigalėjo. Nespėjus 
Lietuvai susitvarkyti, užėjo ru
sų bolševikai, komunistai, ir tie 
gavę per nosį nuo Lietuvos sa
vanorių pulkų atsitraukė. Dabar 
turime savo lietuvių valdžią. 
O kai klausi, kuri valdžia 
geresnė, tai kiek perleidom vi
sos butų geros, kad tik ne šiitas 
nelaimingais karas. Tiktai kai 
mums lietuviams tai šita valdžia 
geriau patinka. Visa laiškai! 

surašyti ne galiu, maž jus patįs 
geriau žinot, kas Lietuvoje de
das. —

Dvasia

| laiku. r*

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Angly kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

D
2)
3)
4) _ 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia Ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą. i

Delel didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11,ryta; 2—3po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
Ą jums atėjus pas mane 

*_! akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 

A, i tometristą. Jie išda- 
Hos gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau-

i Įįk (lojus patarnavimu o-
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Nesibijoktie ateiti Čia ir duoti a- 

tydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. Jūsų akis yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite jo.

FR. O. CARTER, M. D,
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės.

120 So. State St., 2 lubos, Chicago.
Besisukamų šviesų iškaba per

• Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

DR. MENDELOFF 
Lyties Ligų Specialistas 
217 Yi Capitol St. 

Chairleston, West Va.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedarnaii- 
mų — tam tegul Smetona priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekus
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS 
išminuoju Dykai 

Gyvenimas yra
• tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas
LJ Mes vartojam 
JT pagerinta Oph- 
CT thalmometer. Y- 

__ J patinga domi at 
r t. kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Akis

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chronišky Ligų. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ilnotnas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas h* Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

tone Yards 5032

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

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

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

Tel Drexel 2880.

MAKARASDR.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rpselande: 10900 8. Michigan Ava.
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

UOS S. Morgan 8L Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS: 2201 W. 22nd 8L

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd 8t

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainą:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................
Pusei metų ...... ...................
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Dviem mėnesiams ..............
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stengiasi iškreipti ją taip, kad 
parodžius, buk socialistai būti
nai norį kraujo liejimo—tai 
yra priešai iš dešinį pusės. Pas 
lietuvius 
ypatingai klerikalai, kurie ne
siliauja skelbę* kad socialistai 
norį “braidyt iki kelių žmonių 
kraujuose.”

Kiti priešai, iš kairės pusės,

cialietų partijos narių skaičius “Kadangi rugsėjo 1 d., 1919 
nuo 35,793 užaugo iki 133,327. m. įsikūrė Komunistų partija 

Amerikoje; kadangi LSS. yra 
dalimi to tvirto, aiškaus prole- 
tariško-revoliūcinio judėjimo 
kuriame susitvėrė minėtoji ko
munistų partija, todėl l-mas 
10-sis LSS. suvažiavimas rugsė
jo 28 d., 1919 (Tas suvažiavi
mas buvo ne LSS., bet žmonių, 
kurie geidė ją palaidoti. — M. 
P.) nutaria susivienyti su Ko
munistų partija Amerikoje 
(Gommunist Party of America) 
teisėmis, kokios yra gvarantuo- 

I jamos šios partijos konstituci
joje svetimkalbėms Komunis

tų Sąjungoms. LSS. susivieni
jusi su K. P. vadinasi jau nebe 
LSS., bet LKS. Rezoliucijos ko
misija J. Baltrušaitis, V. Pauk
štys, J. Daubaras, J. V. Stilson,
A. Bimbo.”

L ši rezoliucija aiškiai parodo 
kad ne socialistai davė jiems ko 
munistų vardą, bet jie patįs taip 
pasivadino. Tad kam čia šaukti, 
kad juos kiti įtarią?

Bet dabar žvilgterėkime į pa
čių komunistų žodžius ir dar
belius. Brooklyno komunistų 
lapas šaukia, kad “Keleivis” da
rąs provokacijas ir įtariąs, kad 
jie norį užpulti “Keleivį” Mat 
kartą “Keleivis” rašė, kad Wor- 
cester komunistai (turėjo apie 
tai slaptą pasitarimą. “Laisvė” 
tą užgina ir sako, kad jokio 
susirinkimo nebuvo, bet “Ke
leivis” irgi gal iš piršto to neiš
laužė. Tečiaus yra labai keistas 
komunistų organo užreiškimas, 
kad Worccsteryj panašaus susi
rinkimo nebuvo. Iš kur “Lai
svė” apie tai žino? Gal susirin
kimuose apie tai nesvarstoma, 
bet kad atskiri nariai apie tai 
kalba, tai yra faktas. štai 
Brooklyne viename komunistų 
susirinkime, kuriame buvo pa
keltas klausimas apie Naujie
nas, tūlas socialanachistas A. J. 
pareiškė, kad kaip tik įneš, ko
munistai, paimsime galę į sa
vo rankas, tai su buržujais Gri
gaičio pasekėjais pasielgsime 
taip, kaip pasielgė musų drau
gai su jais Rusijoje. Na tai ką- 
gi tas reiškia?

Vienose prakalbose, kuriose 
buvo surengę komunistai sau
sio 2 d. komunistas B. štai ką 
pareiškė savo pasekėjams: 
“Draugai, jus žinote ką padary
ti su Liutkum.” Aš labai norė
čiau žinoti ką tokie B. ir kom
panijos šauksmai reiškia.

Jie visur ir visados sako, kad 
jei jie negalės paimti į savo ran
kas LSS. turto, tai jie pavartos 
Hpėką prieš socialistus. Tą so 
cial-anarchistų lapas labai gerai 
žino, nes jo mokiniai taip 
kalba. Plačiai lietuvių tarpe 
pagarsėjęs komunistų lyderis
B. , su kuriuo “Laisvė” gražiai 
sugyveno, visuomet sakydavo, 
kad socialistai bus “numufyti” 
nuo žemės komuolio.

Kitas komunistų lyderis štai 
ką pareiškė d. J. Baranauskui iš 
Ne\v Yorko: “Baranauske, jei
gu tu eisi paskui Grigaitį, at
mink, busi...” t>rg. Baranaus
kas to neslepia ir pasako to 
žmogaus vardą, o ir tas netekęs 
proto komunistas irgi to nesi- 
gina.

Tas parodo, kaip yra nupuo
lę doroje musų komunistai ir 
bereikalo tad jie šūkauja, kad 
socialistai juos įtaria. Socialis
tai jokiais įtarimais neužsiima. 
Tą sugebi atlikti liktai komuni
stai.

— Mikališkės Petras.

[NOS tebėtina yra tas faktas, kad
w tokia pozicijų užėmė ir so- limas jvyks, tai parodys atei- 

' cialdemokratai - ir lietur tis. Nuo to momento, kada 
viai ir žydai (“Bundas”). Lietuvos socialistai pradėjo

- 1 zta ‘ YtVMZl ai i Ir i 1 IMA rv

Tatai rodo, kaip toli reakci
ja nužengė Lietuvoje pasku
tiniu laiku. Ji padarė nebe
galimu kitokį veikimo būdą 
darbo žmonėms, kaip revo
liucinės kovos būdą.

Lietuvos socialdemokra-1 
I tai stojo už atsiekimą demo
kratinio šalies sutvarkymo 
“ramios” kovos priemonė
mis. Iš laiškų, buriuos jų 
veikėjai rašė “Naujienoms”, 
ir iŠ jų organo “Socialdemo
krato” mes žinome, kad Lie
tuvos socialdemokratai ma
no, jogei socializmo tvarką Į 
įvykinti Lietuvoje šiandie 

I dar negalima; jie laikosi tos 
Enuomonės, kad socialistų 

tikslas Lietuvoje šioje va
landoje turi būt demokrati
nė (darbo žmonių valdoma) 
respublika. • Eidami prie Ši
to tikslo, socialdejnokratai 
reikalavo demokratiniais 
pamatais tvarkomų savival
dybių valsčiams ir miestams, 
steigiamojo seimo šaliai, pil-, 
nos žodžio, spaudos, susirin
kimų ir susidraugavimų 

laisvės ir kitų teisių pilie
čiams; ir jie stengėsi ap- 

šviest ir suorganizuot darbi
ninkus, idant jie sugebėtų 
tinkamiausiai pasinaudot ši
toms teisėmis pagerinimui 
savo būvio ir užtikrinimui 
Sau sprendžiamo balso ša- 

1 lies reikaluose.
Bet reakcinė Smetonos- 

Galvanausko valdžia’toliaus 
ivis labiaus varžė piliečių 
teises ir leisvę. Ji persekio
jo darbininkų organizacijas, 
grūdo į kalėjimą nekaltus 
žmones, smaugė socialistų 

laikraščius ir kartu teikė pa- 
gelbą žmonių išnaudotojams. 
Dalykai priėjo prie to, kad 
beveik visi legalio veikimo 
keliai darbo zrfioMių Užtarė
jams tapo užkirsti. Jiems be
paliko tiktai šaukti žmones 
prie nuvertimo tokios despo
tiškos valdžios: spėka prieš 
spėką.

Kiek laiko atgal “Naujie
nos”, rašydamos apie Lietu
vos socialistų nusistatymą 
linkui dabartinės valdžios, 
nurodė, kad jie, nors yra 
griežtai priešingi tai val

džiai, bet neragina žmonių 
versti ją spėka. Nuo tokio 
raginimo juos sulaikė dvi ap
linkybės: viena ta, kad dar
bininkai ir artimieji jiems 

valstiečių sluogsniai buvo 
dar menkai tesusiorganiza- 
vę; antra aplinkybė ta, kad 
Lietuvai gręsė pavojus iš 

lenkų ir bermontininkų bei 
kolčakininkų pusės. ‘Pripa
žindamos, kad šitos kliutįs 
yra ištiesų svarbios, “Nau
jienos” tuomet užreiškė, jo
gei Amerikos lietuviai darbi
ninkai neprivalo “bėgti už 
akių” Lietuvos revoliucionie
riams ir skelbti valdžios nu
vertimą, kol jie patįs to ne
daro.

šiandie sąlygos Lietuvoje 
yra jau žymiai kitokios. Ber- 
montninkai ir kolčakininkai 
tapo prašalinti iš jos; lenkai 
paliovė veržęsi Lietuvon ir 
net ėmė j ieškot taikos su ja. 
Taigi pavojus iš svetimųjų 
užpuolikų pusės dabar žy
miai sumažėjo. Antra ver
tus, darbininkų ir neturtin
gųjų valstiečių ūpas, po val
džios persekiojimų įtekme, 

pasidarė revoliucingas ir 
jie, nežiūrint visų trukdy
mų, geriau susivienijo tarp 
savęs. Galima todėl spėti, 

kad sukilimas prieš valdžią 
dabar turėtų daug daugiaus 
pasisekimo šansų, negu 4 ar 
5 mėnesiai atgal.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

‘ ‘Krikščioniškoji' ’ 
valdžia.

Formaliai Lietuvos val
džią kontroliuoja vadinamo
ji “Pažangos” partija—Sme
tonos, Yčo, kun. Tumo, Vol
demaro ir k. grupė. Bet fak
tiškai valdžios bosai yra, 
kartu su pažangiečiais, ir 
klerikalai — “krikščionįs 

demokratai”. “Pažanga” ne
turi ryšių su liaudim, tuo tar 
pu kad klerikalų partija per 
klebonijas, bažnyčias, “bros- 
tvas” ir kitokias organizaci
jas pasiekia plačias žmonių 
minias; ji todėl yra stipri.

“Pažangos” žmonės ir kle
rikalai stovi arti vieni antrų. 
Jie vieni antrus pripažįsta 
“gerais krikščionimi^” ir vi
same kame eina išvien.

Bet šitų “krikščioniškųjų” 
partijų kontroliuojamoji I 

valdžia pasižymi darbais, ku 
rie krikščionims, rodosi, vi
sai nepritiktų. Ji, pav. pada
rė savo įplaukų šaltinių 
svaiginančių gėrimų parda
vinėjimą; ir, kaip rašo so
cialistų liaudininkų demokra 
tų organas “Darbas”, ji net 
prievarta bruka degtinę 

žmonėms.
Tai tau ir “krikščionybė”! 

Musų klerikalai nuolatos 
plepa, kad tikėjimas esąs 
'vienintelis doros pamatas. 
0 čia, pasirodo, “krikščio
niškoji” valdžia tvirkina 
žmones degtine.

Revoliucinis ūpas 
Lietuvoje.

Represijos kelia pasiprie
šinimo ūpą žmonyse. Reak
cija, kuri Lietuvoje vis ar- 
šiaus siaučia, stumia darbi
ninkų ir biednų valstiečių 
minias prie revoliucinio vei
kimo.

Lietuvos soc. liaudininkų 
demokratų laikraštyje “Dar 
be” 1-am šių metų numeryje, 
jau rašoma apie tai, kad re
voliuciniai soc. liaudininkai, 
žydų “BundasV, “Paolei
Čion” ir socialdemokratų 

partijos grupė šaukia žmo
nes nuversti valdžia ir kurti 
darbininkų, valstiečių ir ka
reivių tarybas.

šitame apsireiškime pas-

_____ ___ i True translatlon filed wltb the post- 
JnmMnhmh master at Chicago, III. Feb. 23, 1920 juos reprezentuoja | as regųjį*^ by įįe acj of oCf jį 1917

VENGRIJA.

Ko|munistų propaganda.
[Federuotos spaudos žinia] 

VIENNA. — Ilgokam laikui
, . .. . .. t , 1 praslinkus nuo nuvertimo Be-lietų pMicį, iškreipti taip, kad Kuno kaniuni8tinfs vaWžio9>

Jisai gali įvykti, jeigu ius-.b«\s0C1«1‘’'a‘dllbar v£1 ima ircikšti ko_ 
Lietuvos desnotaineans mal- T?™ V munistu jutimus Vengrijoj.Lietuvos despotai neapsimal | pasiryžę “alopm i“ j?. šių j>ne Vengrijos sostinėj Budapešte 

šų tarpe šiandie pirmų vietų , <lari)intnkų *dau.
užima komums ai, kūne pir- b6 lapeii^^ukin,^ sla 
įmaus, kada jie dar nebuvo pa-1 '
virtę renegatais, patįs neretai 
piktindavosi atžagareivių išmis
tais apie “braidymą žmonių 
kraujuose.”

Bet šitie renegatai savo pa- 
istangosq diskredituot socialis
tus jau pralenkė ir kapitalistų 

Net kapitalistiškoji 
Tribūne” nedrįso sufalsifikuo-

šaukti žmones prie sukilimo, 
praėjo jau ąpie dvejetas mė
nesių, bet iki šiol dar apie jį 
nėbuvo nieko girdėt. Jeigu 
pečiaus sukilimas įvyktų,

tai mes, žinoma, visa energi-1 kaip matome, mėgina tą socia- 
ja remtume jį

sins. 1 r

Apžvalga
SOCIALISTŲ ŠMEIŽIKAI.

'Ištikimybėje savo “princi
pams,” musų “komunistai” dar. 
vis nesiliauja varę šmeižimo 
ka.npm.ij, pneš socal.s us, pa- „ vjeį. un tan)‘ 
amaudodam. byla Albanyje. k ffiH _
Akraipydain. faktus .r soc.a- sufaIsi.

lįstų liudytojų žodžius, pasaky- . J
tus toje byloje, jie mfgina pri- IIKnvo JUOS|________________
rodyti, kad socialistai “išsižadė-

• • ,, **!' , ,11 v,. | ’ Pasaulio Darbininkųama von.rma ” “KoDlUniStiško ji” Z n .
pav. rašo: Judėjimas.

sios vergais.
“Laisvė,”

Prieš juos stato net paten-1 True traMlBMonfMed wlth tho post-
las MjTvvauk.ee’s kapit. laik
raščių reporteris (buvęs “so
cialistas”), prieš juoš stato 
tūlą mergelę, kuri sakėsi 

mačius, kaip vienas teisia
mųjų spjaudęs ant ameriko
niškos vėliavos, (vėliaus ji 

pataisė savo “liudijimą”), o 
jie vis ginasi ir bažijasi esą 
geri, ištikimi piliečiai. Jiems 
primetama visokių menk
niekių, kurių net pats surūdi
jęs kbnservatyvas nevadintų 
radikalizmu, bet jie ir nuo to 
ginasi. Jie išsižadėjo, užsi
gynė nuo visko, kas turi bent 
lašelį socialistiškumo. O jų 
advokatas Hillųuit ant to vi
sko da ir antspaudą uždėjo, 
tvirtindamas, kad jie, “socia
listai,”' visuomet stengdavosi 
ir stengsis slopinti prievartos

“ revoliuciją.
Pagal ^Laisvę” išeina, kad 

jeigu socialistai neprisipažįsta 
prie tokių nesąmoniškų darbų, 
kaip spjaudymas ant Amerikos 
vėliavos, ir panašių dalykų, ku
riuos prasimano atžagareivių 
pasamdytieji bernai, kad dis
kreditavus socialistus,—tai jie 
“išsižada socialistiškumo”! 

Toks yra jos supratimas apie 
“socialist&kumą.”

O advokato Hillųuito žodžius 
ji stačiai begėdiškai iškreipia, 
štai ką, pav. praneša apie Hill- 
ąuito liudijimą Chicagos “Tri
būne”: Socialistų apgynėjas pa
sakė, kad Socialistų Partija no
ri atsiekti savo programo įvy- 
kinimo “legistativiu vei|kimu, 
parlamentiniu veikimu ir ra
miu keliu”; bet jisai užreiškė, 
kad istorija rodo,

“jogei privilegijuotoji mažu-

tuotus liudininkus, kaip tu- niaster at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as rentiired by the act of Oct. 6,1917

, RUSIJA.

Sovietų valdžios geidavimai.
[Federuotos Spaudos žiniai

DORPATAS. — Po taikos de
ryboms tarp Sovietų valdžios 
ir Estijos, sovietų delegacijos 
sekretorius. Kliško, pasikalbėji
me su The London Daily He- 
rald korespondentu šitaip aiš
kino sovietų valdžios politiką:.

“Visųpirma,” sako Kliško, 
“mes neslepiame savo troški
mo padaryti tolygią taiką su ki
tomis buvusiomis Rusijos pa
kraščių valstybėmis. Musų obal 
sis—o tai yra obalsis dėl kurio 
mes kariaujama—yra apsispren 
dimo teisė. Bet ta teisė turi būt 
ir mums patiems pripažinta. 
Pakraščio valstybės ir jų rėmė
jai—Francija, Anglija ir Ame
rika—galėjo jau iki šiol supra
sti, kad karių vien pinigais ir 
kanuolėmis negalima laimėti. 
Reikia žmonių. Musų žmonės 
kariauja dėl naujų idealų, dėl 
naujos pasaulio tvarkos, kuri 
pradeda įsikurti Rusijoj. Del to 
kiekviena Siunčiama prieš mus 
armija nuveikiama ir sumuša
ma. Mes tatai žinome jau se
nai; tatai ima suprasti jau ir 
musų priešai. Todėl laukiame, 
kad neužilgio musų priešai, prą 
dedant Pabaltės valstybėmis, 
norės su mumis dereties dėl 
taikos. Ir čia talkininkai gerai 
padarytų, jeigu jie pastudijuo
tų musų su Estais! padarytą san- 
tartį, kurios sąlygas mes atvi
rai paskelbiame visam plačią
ja nh pasauliui. Mes norime, 
kad visas pasaulis, visi žmonės 
tatai žinotų ir suprastų. Man 
rasis, kad vienintelė priežastis,

ma, kuomet ji mato, kad ne-''dėl ko esamosios kitų šalių val- 
teks savo privilegijų, darosi 
desperatiška ir mėgina spėka 
sunaikinti reformą arba sutin 
kančios su įstatymais revo
liucinius judėjimus.

šitokiam atsitikime didžiu- 
. mai žmonių tenka ginti savo

teises nuo neteisėtų galingų
jų privilegijuotųjų mažumų 
žingsnių, ir šitokios rųšies są
lygose gali prieiti prie šaudy
mo.”
Ar Čia yra kas nors panašaus 

į “slopinimą prievartos revoliu
cijos”? Ne. Drg. Hillquitas ne 
tiktai nestoja už “slopinimą,” o 
ir sako, Ikad aplinkybės gali 
taip susidėti, jogei prievartos 
panaudojimas revoliucijoje ga
li pasidaryt neišvengiamu daly
ku. Socialistai nori įvykinti vi
suomenės tvarkos perkeitimą 
ramiu budu, be kraujo liejimo; 
bet jeigu viešpataujančiosios 
klesos mėgintų spėka užkirsti 
kelią ramiam judėjimui, tai jos 
iššauktų ginkluotą kovą.

Tai yra senai žinoma socia
listų pažvalga į revoliuciją, ir 
t ilk nesąži ningi priešai gali mė
ginti iškreipti ją. Vieni tų priešų

džios veda tą atkaklią, pragaiš
tingą) ir savižudingą karę, tai 
jų baimė, kad mes pagalba kar
do neišplatintume bolševizmo 
po visą Europą. Bet tai tuščia 
baime. Musų pastangos ati
traukti savo kariuomenę nuo 
Estų sienos laike paskutiniųjų 
taikos derybų, taip,kad ji galė
tų grįžti prie naudingesnio dar
bo, aiškiai parodo tikruosius 
musų norus ir troškimus. Nė 
vienas sveiko proto žmogus ne- 
gal manyti, kad pačių darbo 

žmonių valdomojoj šalyj, kaip 
kad sovietų respublikoj, rastų
si vietos utilitarizmui. Tatai ka
da bus daromos taikos derybos 
su talkininkais, mes ne tik de
rėsimės, bet tiesiai reikalaute- 
reSkalausime tokios taikos są
lygos, kuri leistų mums be pa
vojaus paleisti visus tuos 2,- 
500,000 raudonosios armijos 
žmonių.”

FRANCUA.

Socialistų stiprėjimas.
[Federuotos Spaudos Miniai

PARYŽIUS. — Pratusių
1919 metų begiu Franci jos so-

KORESPONDENCIJOS
-------- .--------

HARVEY, ILL.

Darbininkų išnaudojimas.

tai išleistų! Vengrų komunistų 
partijos. Tie atsišaukimai 

skamba:
“Viso pasaulio darbininkai, 

vienykitės! Vengrijos darbinin
kai! Mes vėl pasirodome. Tūk
stančių pavojų grūmojanti, mes 
vienok einame sustiprinti jūsų 
įšitikėjimą į galutinį proleta
riato laimėjimą. Turėkite vil
ties jus, kurie esate persekio
jami. Jūsų persekiotojai neuž- 

' ilgio bus nušluoti j užuomarštį. 
Mes nešame jums sveikinimų 
nuo kovoje žuvusiųjų jūsų tūk
stančių draugų. Musų idėja gy 
va, ir mes triumpuosime. Gin
kite savo pasiaukojimu liepsno 
jančią dvasią. Tai nebus vel
tui, nors ir dar tūkstančiai mu
sų 'butų sugrusti Į kalėjimus. 
Išsil mosavimo valanda nebeto
li. Tai mums rodo visa tarp
tautinė padėtis. Visur bruzdė
jimas ir neramumas. Visas 
pasaulis virte verda. Sukilimas 
po sukilimo griauja iš pamatų 
atgyvenusiųjų ir nudėvėtąją vi
suomenės struktūrą. Kapita
lizmo dievai žengia į tamsų 
tamsas. Visų šalių proletaria
tas kovoja už savo būtį, už iš
sivadavimą, už tarptautinio pro 
letariato laisvę.’’

True translatlon fllcd with the post- 
niastcr at Chicago, III. Feb. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

.ANGLIJA.

[Federuotos spaudos žinia]
LONDONAS. — Laikyto j čia 

šapų prievaizdų ir darbininkų 
komitetų konferencijoj, kurioj 
buvo atstovaujami 80 tūkstan
čių narių, delegatai užreiškė: 
“Jeigu tik atsiras pragumų re
voliucijai, mes nuo jos nebėg
sime.” Konferencija išreiškė už
uojautos Rusijos sovietų vald
žiai ir pasiuntė sveikinimų Ai
rių šinfeineriams. Nutarta ko
voti už minimom algos 5 dol. 
dienai, už 30 valandų darbo sa
vaitėj ir už panaikinimą darbo 
Juo gabalo. Nubalsuota reika
lauti, kad, policijos tarnauto
jams butų sugąžintos teisės or- 
ganizuoties, o taipjau priimta 
sumanymas steigti vakarinius 

darbininkams kursus, kur butų 
išguldinėjama politinė ekono
mija ir industrijos istorija. Pa
galios, delegatams į nepapras
tąją amatinių unijų kongresą, 
įvyksiantį vasario 25 d., duota 
instrukcijų, kad jie balsuotų už 
visuotiną streiką, idant priver
tus valdžią pripažinti sovietų

Rusiją. ' ,

Skaitytoju Balsai
[Ui t irę t kitas ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

iBERElKALINGI SKUNDAI.

Komunistai yra begalo įtūžę 
ant socialistų. Jie pamatė, kad 
visas jų darbas — užduoti LSS. 
mirtiną smūgį, nuėjo niekais. 
Iš didelio ir sunkaus darbo pa
liko tik tuščias burbulas, bet ir 
tas, ant galo, sutruko, o LSS. 
išliko gyva. , Pamatę, kad jie 
negalės numarinti LSS., tie ne
va “komunistai” pradėjo skelb
ti prieš socialistus naujus šmeiž 
tus.

Jie pradėjo šaukti, kad socia
listai juos įtarią, vadinami 
juos komunistais, Bet komuni
stai už tą negali pykti, nes ko
munistų vantą jiems ne sociali
stai davė, bet jie patįs pasiskirė 
1919 m. savo suvažiavime 
Brooklyue. Jie ten priėmė se
kamą rezoliuciją:

Kazimieras Gugis

Veda visokius roikalus, kaip krimfnaUikuose 
taip ir civiliikuoss teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popitrasi
Namų Ofisai:

11218. Halsted lt
Ant tnčių lubų

Tai. Dęover 1310

Miesto Ofisai t 
117 N. Beirtam M. 

1111*11 umiyBUg.
Tai. Central 4411

NEPRAŽIOPSOK!

Naujas numeris “Meilė ir šei
myna” (Pajjcškojimų žurna

las) jau išėjo. Jis yra taip bega
lo įndonnis, kad, kaip svietas 
svietu stovi, tokio dar nebuyo. 
Kaina 10c. Siųskite dešimtuką 
laiške, o žurnalą tuoj gausite. 
Adresas: Meilė ir šeimyna, 9943 
So. Racinc Avė., Chicago, III?

Harvey, kaip ir daugelyj ki
tų miestelių, dabar darbininkai 
baisiai išnaudojami. Keletas 
metų atgal čia buvo kiek ma
loniau gyventi, su darbininkais 
buvo Švelniau apsieinama. Bet 
tas viskas atsimainė Suv. Val
stijoms įsimaišius į karę. Nuo 
tada ir prasidėjo didžiausia dar
bininkų išnaudojimas.

Pirmiau The Buola Co. dirb
tuvėj, kur išdi&ama motorai 
automobiliams, sunku būdavo 
darbą gauti, nes kartą gavęs 
ten darbą, jo nemesdavo, nes 
(mokestis buvo pakenčiama, 
bent didesnė, negu kitose šio 

miestelio dirbtuvėse. Žinoma, 
uždirbdavo tik dirbant nuo štu- 
kių. Dabar irgi tebėra darbas 
nuo štukių, bet nebegalima nė 
pusės uždirbti, nes mokestis la
bai nukapota. Jei kur pirmiau 
mokėdavo 20c už darbą, dabar 
moka vos 8-10c. Tad reikia la
bai sunkiai dirbti, kad pasida
rius nors dieninę mokestį. Dar
bininkai nebegalėdami pakęsti 
išnaudojimo, šimtais kasdie me
lą darbą ir eina į kitas dirbtu
ves. Ateina naujų darbininkų, 
bet ir tie tuoj skubinasi aplei
sti dirbtuvę. O laikraščiuose 

kompanija skelbiasi, kad ji mo 
ka geriausias algas, puikias są- 
lygaš ir progą pakilti. Aš pats 
sugrįžęs iš kariuomenės gavau 
senąjį darbą, bet turėjau padir
bęs mėnesį jį mesti delei nepa
kenčiamai menkos mokesties.

Austin Mfg. Co. irgi laikraš
čiuose skelbiasi, kad ji mokan
ti “best wages,” ko visai nėra. 
Nesenai ji parsigabeno iš Chi
cagos 25 darbininkus, kuriems 
prižadėta geros algos, kambaris 
ir valgis. Bet jie viso to nera
do. Vieton kambario paguldė 
juos ant cementinių dirbtuvės 
grindų, o apsikloti davė ant 5 
žmonių po vieną arklio apdan- 
galų, o su valgiu—jei turi iš ko 
nusipirkti—pirk, jei neturi— 
buk nevalgęs. Nidkuric atga
bentųjų tuojaus pabėgo, kiti 
dar pasiliko iki “pėdies” dienos.

Panašiai yra visose kitose 
dirbtuvėse. Todėl nepatartina 
ietuviams važiuoti į Harvey, 

nes čia vien tik vargas yra.
Harvey lietuviai turi keletą 

draugijų, taip kurių pirmą vie
tą kaip narių skaičiumi, taip ir 
veikimu užima Am. Lietuvių 
Paš. Kliubas. Kitos draugijos il
gi sakosi veikiančios. Gal jos ir 
veikia, bet jų veikimo viešumo
je nematyti. — Stasys Bružas.

A. PFTRATIS s FABIJONAS
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Aldermanų rin 
kiniai.

Svarbu!
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dalykų. Tad ir pasirūpinta tą 
pavojingą žmogų pašalinti, o 
jo naujų liudijimą visai nety
rinėta.

O’Brien mirė ant kartuvių la
bai šaltai, šerifas vienok pa-, 
klausė Hoyne paliepimo ir iškė
lė kalinius į kitas kameras, kad 
jie nematytų korimo.

Stu-
Ryto, vasario 24 dieną, įvyk

sta Aldermanų rinkimai. Rinki
mų tvarka šiemet yra visai ki
tokia, negu lig Šiol kad būdavo.
' Taip vadinamieji “praime- 

riai” panAikinti. Ant balsuoja
mųjų lakštų nebepažymima nei 
partiją, nei kuriai partijai koks 
kandidatas priklauso (nors, su
prantamas dalykas, kad visi 
kandidatai yra partijų žmonės 
ir partijos juos nominavo). Bal
suotojai tatai, ligi eisiant bal
suoti, turi išanksto žinoti savo 
partijos kandidato vardą, kad 
už jį padavus balsą, tai yra, pa
dėjus kryžiuką prie jo ^vardo.

Susipratusieji darbininkai ne
gali balsuot už priešingų, darbi
ninkų klesos reikalams partijų 
kandidatus, taigi už republilko- 
nus ar demokratus. Darbinin
kų reikalus ginančioji partija 
yra Socialistų partija, todėl tik 
už tos partijos kandidatus jie ir 
privalo balsuoti. Bet kadangi 
ant baliotų, kaip minėjome, ne- 
bepažymima, kuriai partijai tas 
ar tas kandidatas priklauso, tai 
darbininkai išanksto turi žinoti 
savo wardos kandidato į alder- 
manus vardą, čia betgi turime 
pažymėt, kad ne kiekvienoj 
wardoj ant balioto padėtas so
cialistų kandidato vardas ir ad 
resas, nors socialistai ir turi no
minavę jose savo kandidatus.

Ką turi balsuotojai daryt tose 
wardosc, kur ant Imlioto nėra 
paduota socialinių kandidato 
vardas?

O štai ką.
Nuėję savo precinktan balsuo 

ti, gavęj kandidatų sąrašą, jie 
turi ant balioto, po kitu kan
didatų vardais, parašyti. ketur
kampį braižinėlį, padėti jame 
kryžiuką, ir šalia jo aiškiai ir 
teisingai parašyti socialistų kan
didato vardą-pavardę, o apa
čioj—jo adresą, tokioj formoj, 
kaip kad ant balioto išspausdin
ta kitų kandidatų vardai ir ad
resai.

Vardai ir adresai socialistų 
kandidatų tose wardose, kur jie 
nėra pažymėti ant balioto ir kur 
patįs balsuotojai turės juos įra
šyti, yra šie:

Isit Ward—Willis E. Davis, • 
721 So. State St.

3rd Ward—Abe Basofin, 
603 E. 43rd St.
Ward—A. Petrą t is, 
32*19 So. Halsted St. 
Warck—Berną rd Bcrlyn, 
6044 Prairie Avė.
Ward—John C. Flora, 
6728 Champlain Avė.

101h Ward.—John J. Jelinek, 
1920 Blue Island Avė.

llth Ward.—William Ncu-
man, 2022 Hastings St. išeiti reikštėn daug nemalonių

14th Ward.—H. W. Harris, 
•526 N. Avers Avė.

20th Wand—Ed*win H. Wie- 
man, 828 O’Neil St.

• 23rd Ward—John L. Ander- 
son, 3225 Wilton Avė.

25th Ward—Oscar Hennings,.
3814 N. Clark St.

29th Ward—A. C. Bell, 
1819 W. 58th St.

34th Ward--Frank V.
chal, 4249 W. 21 st Place.

O štai sekamose wardose so
cialistų kandidatų vardai yra 
ant balioto. Įsidomėkite juos, 
kad nuėję balsuoti žinoltumėt, 
prie kurio vardo kryžiuką sta
tyti:

5th Ward—Frederick G. Well 
man, 3252 So. Oakley Av. 

. 9th Ward—Charles V. John
son, 11353 Stephenson Av.

12th Ward—Louis A. Cejka, 
2740 So. Turner Avė.

13th Ward—Oliver C. Wil- 
son, 428 S. Claremoiit, Av.

15th Ward—John M. Collins, 
839 N. St. Louis Avė.

18th Ward—John Mulloy, 
1236 W. Madison St.

2tst Wand—Evar Aindcrson, 
1534 Wieland St.

22nd Ward— Andrew Laflin, 
724 Langdon St.

24th Ward—Adolph W. Har- 
rack, 2151 Southport Av.

26th Ward—James Marshall, 
2250 Argyle St..

27th Ward—John S. Pdterson, 
4014 Ncfwport Avė.

32ncl Ward—Henry Groenier, 
6447 S. May St.

33rd Ward—Thohias L. Sla- 
ter, 648 N. Leamington Av.

35th Ward—Robert H. Howe,
1114 S. Mayficld Avė.

Darbininkai, išpildykite savo 
priedermes. Eikite balsuot. Ir 
balsuokite, kaip darbininkai kad 
privalo balsuot: už savo klesos 
reikalų ginėjus, už socialistus!

Pasirūpinkime pasiųsti mie
sto tarybon kuodaugiausia savo 
atstovų, o ne kapitalistų tarnau
tojų ir darbininkų priešų!

Budavos naują didelę mokyklą, i
Armouro technologijos insti

tutas rengiasi pabudavoti naują 
didelę mokyklą. Tuo tikslu bus 
nupirkta iš Windsor Golf Club 
80 akrų žemės prie 71 ir Yates 
gatvių. Naujoji mokykla kai
nuosianti $25,000,000.

4th

6th

7th

Pakorė O’Brieną.
Pėtnyčios ryte pavieto kalėji

me tapo pakartas “Smiling 
Jack” O’Brien, kuris prisipažino 
nušovęs karčiamoje policistą 
Burke. Keletą dienų atgal jis 
prisipažino, kad ne jis nušovė, 
policistą, bet nesenai nušautojo 
Maurice Enright švogeris. Jis gi 
prisiėmė kaltę vien dėlto, kad jį 
žadėta paliuosuoti, ko nepada
ryta. Tečiaus tas prisipažini
mas neišgelbėjo jo nuo kartu
vių. Mat jis savo prisipažini
me įmaišė keletą prokuroro pa- 
gelbininkų ir patį prokurorą 
Hoyne. Tad jei byla butų bu
vusi išnaujo nagrinėta, galėjo

KinS—V/ork Beforv Pleasure. By Ai Carter

Prieš miestų nuosavybes.
Stengimasis, kad uždraudus 

Chicagai ir kitiems miestams 
paimti savo nuosavybėn gatve- 
karius, gazą, elektrą ir kitas vie 
šo aptarnavimo įstaigas yra 
matomus Illinois konstituantoj 
įneštame projekte įstatymo, ku
ris draudžia miestui operuoti, 
valdyti ar pirkti tokias įstaigas, 
kaip tik iš pajamų. Kaip mies
tas gali turėti pajamas iš tokių 
nuosavybių, jei jų pats neval
do, to įstatymo sumanytojai ne
paaiškina.

Įstatymą sumanė ir įnešė Su- 
therland, kuris pats valdo 14 
viešo aptarnavimo įstaigų įvai
riose valstijose, {nešdamas jį 
jis tik gynė savo ir savo bendrų 
nteresus.

Baigia surašinėti gyventojus.
Chicagoje jau baigiama sura

minti gyventojus. Surašinėji
mas gal bus jau užbaigtas už 
Doros savaičių. Manoma, kad 
kada bus užbaigtas cenzus, pasi
rodys, kad Chicago turi 3,000,- 
000 gyventojų.

Telefonų ^kompanija reikalau
ja pakėlimo kainos.

Telefonų kompanija kreipėsi 
prie public Utilities komisijos, 
kad toji leistų kompanijai pa
kelti gvarantuotas įplaukas nuo 
5c ant 8c į dieną. Dabar kiek
vienas turi sumokėti kompani
jai mažiausia $1.50 <į mėnesį, 
nežiūrint kad jis tiek ir “nesu- 
mestų” nikelių.” Dabargi kom
panija nori, kad butų mokama 
mažiausia $2.40 į mėnesį. Šau
kimo kaina pasiliktų ta patį— 
5c. Kompanija skundžiasi, kad 
prie dabartinių įplaukų ji esan
ti arti bankrutp.

Pirma operacija.

Pirma savoi rųšies operacija 
Chicagoje buvo padaryta P. H. 
Biese, muzikos direktoriui. Jis 
svėrė 312 svarų ir buvo toks 
'doras, kad nė kojų savo nema
tė, nė prie stajo negalėjo atsi
sėsti. šiomis dienomis Ameri
can ligonbutyj jam išrinkta 61 
svaras taukų ir dabar jis sveria 
251 svarą. Jis tuo labai džiau
giasi.

Viską smerkia.
. Visose katalikų bažnyčiose 
vakar buvo skaitomi “piemeni
ški laiškai’’ nuo arcivyskupų. 
Visuose juose buvo pasmerkta 
dabartinės mados, perskiros, iš
laidumas, jieškojimas smagu
mų ir viskas, kas padaro gyve
nimą smagesniu. Laiškai tar
si taip ir sakytų: “dirbk, mels
kis ir viską atiduok kunigams.” 
Beto katalikai buvo kviečiami 
kovoti su bolševizmu.

Reikalauja teisti policistą.
Chicago^ moterų kilubas ir 

kitos draugijos reikalauja, kad 
negras policistas Dorsey Com- 
bliss butų teisiamas ir kad bu
tų uždėta jam kuoaširiausia 
bausmė. Jis nuviliojo pasiklau 
susiu pas jį kelio baltą mergai; 
tę Berthą Wiėbeck, 16 m. į iš
tvirkimo namus ir ten per tū
lą laikų ją laikė, kol nepasise
kė jos palhiosuoti. Delei jo ji 
susirgo ir neužilgo mirė. Poli- 
cislas yra suspenduotas. Bylon 
bus įmaišyta ir daugiau žmo
nių.

Pranešimai
Lietuvių Laisvamanių Federacijos 

12 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks utarninke, vas. 24 d., 8 vai. 
vakaro, svet. prie 3205 So. Wallace 
St. Visi nariai atsilankykite, nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

“Birutės” pusmetinis susirinki
mas jvyks vasario 24 d. 8 v. v. Lie
tuvos B-vės svet., 3249 S. Morgan 
St. Reikės rinkti pirmininkų, bus iš
duoti Valdybos raporte/,. išdalinti 
Miko Petrausko paveikslai ir svars
tomi kiti labai svarbus reikalai. Vi
si nariai prašomi būtinai atsilan
kyti. — Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo susiedą, Kazi

mierą Liliušį, iš Ukmergės apskr., 
Leliūnų parap., Labalkių kalimo.* 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. mies
te. Turiu labai svarbų reikalą. At
sišaukite, arba kas žinote praneški
te šiuo adresu:

HILERAS PILIPAVIČIUS, 
5712 So. 31 St., So. Omaha,Nebr.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių: Bro
nislovo, Adolfo ir Juozapa Jucevi
čių iš Siautalų kaimo, Laukuvos pa
rapijos. Labai norėtųsi man su jais 
susižinoti. Meldžiu jų pačių arba 
kas žino apie juos pranešti

Miss PAUL YNA POCAITĖ 
3253 So. Morgan St., Chicago, Hl.

PAJIEšKAU Bronislavos Kil- 
tinavičfienės — RafolavJčaitės, 
iš Kvedaruos valsčiaus, Sodos 
Rubiskių, Tauragės apskričio. 
Prašiau atsišaukti, turįiu labai 
svarbių raikalų.,

Michalina Kavaliauskaitė
. * 4 Ąl

3305 S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Ber
noto, Kauno rėd., Raseinių pav., 
Šilalės parapijos, Vaitimienų sodos. 
Jis gyveno Oklanoma valstijoj. Ma
lonėkit greitai atsišaukti. nes aš 
važiuoju i Lietuvą. Taipgi Jono ir 
Juozapo Bernotų, jie gyvena Spring 
Vallcy, III Jiems yra laiškas iš Lie
tuvos.

MOTIEJUS BERNOTAS, 
4433 So. Wood St., Chicago, III.

Halsted ir Milvvaukee E. S.

PAJIEŠKAU savo brolio Donątos 
Vildžiūno, paeina iš Kauno rėd., Vilk 
mergės pas., sodos Parcikščiai, Pir- 
miaus gyveno Pittsburghe. Tiriu 
labai svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti.

ADOMAS VILDŽIŪNAS, 
2321 So. Leavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozo Bu- 
donio. Jis vasario 13 .d š. m. sa
kėsi važiuojąs ant Unijos mitingo. 
Iki šiol jis namon nesugrįžo. Neži
nia kame priežastis. Jeigu jis no
rėtas prasišalino, tai meldžiu jo 

atsiliepti ir pasiaiškinti. Jeigu kas 
žino,* kame jis randasi, malonėkite 
man pranešti.

Mrs KAZIMIERA BUDONIS, 
2122 W. 23rd St., Chicago, III.

ASM ENŲ J i IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Onos Lazauskaitės 

ir Olesės Ciciliniutės, Šeduvos mies
telio, Kauno red., Yra joms svarbių 
Žinių iš Lietuvos. Kas jas žino, ar
ba jos pačios prašomos atsiliepti ad
resu:

ANTANAS BULIS, 
4500 So. Rockwdll St„ Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
no Laurinavičiaus,. 1915 metuose 
gyveno Camp C. Goodman, Wis, o 
dabar nežinau, kame randasi; mel
džiu atsišaukti arba kas jį žinote 
— pranešti. Gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbų reikalų. Malonėki
te atsišaukti adresu:

A. VITKAUSKIS, 
4311 So. l’rancisco Avė., Chicago, III.

PAJIE&KAU Zenono Balkevičiaus 
iš Šiaulių apskričio, Kuršėnų apie- 
linkčs. Girdėjau kad gyveno Pitts
burghe, Pa. N ‘
noti. Aš turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsiliepti, ar kas kitus malonė
kite man pranešti, už ką aš busiu 
jums dėkingas ant antrašo tokio:

S. STANKUS, 
2902 W. 39th St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEšKAU kambario “Brighton 

Park” apielinkėje. (leistina, kad 
butų švurus ir su valgiu. i

Rašykite W. K.,
3252 So. Halsted St., Chicago, Hl.

orėčiau su jum susiži-

PAJIEŠKAU kambario su valgiu 
arba be valgio linksmoj vietoj. Aš 
atvažiavęs iš kitos valstijos, studen
tas. Rašykit arba pašaukit.

A. GOBAS.
717% So. Halsted St.. Chicago, III.

Phone. H ay market 7489

JIEŠKO DARBO
J IEŠKAU DARBO 

DUONKEPYKLOJE,
kaipo pirmas duonkepis: 
Kreipties:

J. U.
2122 Carvcr St., Chicago, Hl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

CONGRESS KOTELIUI

Ištekėjusių moterų ir mergaičių 
kurios gali apleisti namus 
iš ryto arba po pietų, 
reikalingos darbui plovykloj.

KREIPTIES
Loundry Manager

Congrcss ir Michigan Avės.

T

be

E IKI A DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

MUSŲ NAUJOJI
APSIAUSTŲ SIUVYKLA

taps atidaryta Panedėlyje. 
Vasario 23 d.
Mums bus reikalinga 
tučtuoj aus keli šimtai 
darbininkų.

TAI DIDELĖ PROGA 
atsidaro patyrusiems 
siuvyklų darbininkams 
darbininkėms. Vyriškų 

. dalų išdirbystė suteikia 
nqxq>rabtūs pragumus:

ir 
aprė-

MERGAITĖMS IR MOTERIMS 
Mergaitės galės išmokti 
siūti ant mašinų. Siuvėjos 
rankom galės išmokti įvairių 
darbų, rankom siuvamų. 
Gera mokestis bus mokama 
laike mokini mos i ir labai 
trumpu laiku galima bus 

išmokti! labai gerai apmoka
mą amatą, prie kurio galima 
uždidbiti nuo $30 iki $45 
į savatę. , f j’

Siuvykla naujovinė ir 
puikilai įrengta. Ateikite ir 
mes jums išaiškinsime 
nepaprastas progas galimos 
nmsų dirbykloje.

Hart Schafifner 
and Mara

4512-4540 W. 22nd St.
46th Avė. Stotis Douglas L.
22nd Streetkariu iki

KSlbourn Avė ir eiti pusę 
bloko į rytus.

REIKALINGA šeimininkė, našle 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
eimynos, pastovus darbas ,gera mo 

kestis. Kreipties
Oremus Chemical Laboratory, 

1718 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinėjimui.
Taipgi mergaičių mokinties.
Augštos mokestvs mokama.

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA mergaičių taisymui kny
gų. Patyrusios. Taipgi mergaičių 
14 metą ir senesnių inokinimuisi. 
Geriausia mokestis.

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

REIKALINGA mergina arba mote
ris be šeimynos prie namų darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

K. B.
3300 So. Union Avė. Chicago.

Tclcphonc: Boulevard 5049

REIKALINGA mergaitė dirbti va
karais krautuvėje; patyrimas ne
reikalingas; atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St.. Chicago.

REIKIA
Collar m eik erių
Lining beisterių
Finisherių
Ann hole beisterių
Hand Sleeve meikerių
H and Girls
Kreipties tuoj:

FUCHS ROTHSCHILD 

and SITSON
1733 Milyaukee Avė.

Rankomis Siuvėjų . •

Mums reikia tuoj 
patyrusių finišerių ir 
arm hole beisterių.
Taipgi mergaičių mokinties; 
gera mokestis laike 
mokini mosi.

HART SCHAFFNER & MARX
35 So. Market St.
520 So. Wells St.
823 So. Tripp Avė.

REIKIA moteriškės, indams 
mazgoji. Podraug vyras ar 
mergaitė nešiojimui valgių prie 
stalų. Gera mokestis. Kreiptis:

V. B. JUCIUS,
So. Halsted St., Chicago.3305

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Bastings pullerių
Lining beisterių 
Under Collar paddlerių 
Gum Lafalcrių z 
Label Sewerių 
Tur turėti patyrimą 
—augštos rųšies darbas 
Gera mokestis.
Nuolat laibas.

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

411 So. Sangamon St.
or

218 West Congrcss St.

MERGAIČIŲ reikia mokimuisi 
ant Multigraph. Gera progų 
pakilti.

MARSHALL LETTER CO., 
431 So. Dearbom St., Room 434.

KOTŲ ŠAPOS
DARBININKIŲ

Mums reikalinga tuoj sekamų
darbininkių:

Mergaičių prie mašinų
Operatorių prie smulkių

darbų.
Ann hole beisterių
Flap meikerių
Kišenių siuvėjų
Canvas meikerių
Pamušalo siuvėjų
Džioiherių

HART SCHAFFNER & MARX
Washtenaw Avė. ir 19th St.

REIKIA moteriškių dėstymui deš
rų i dėžes. Už 48 valandas —' $21.00 
į savaitę. Nuolat darbas. Dienomis 
ir naktimis.

PATENT CASING CO., 
617 W. 24th PI. arti Wallacc St.

flREIKIA mergaičių ir moterų 
patyrimo mokinties sortuoti vilno
nius skudurus. Algos $15.00 savaitėj, 
malonios sąlygos. Gera proga dau
giau uždirbti. Kreipties.

B. COHN and SONS 
1100-1118 W. 22nd St., Chicago.

r
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PAJIEŠKAU Antano Preihėisko, 
kitų kart gyvenusio ant Canalport 
Avė., Chicagę. Meldžiu atsišaukti ad
resu :

LIUDVIKAS RUTKAUSKAS 
15714 So. Halsted St., Harvey, Hl.

REIKIA
Moterų operatorių prie 
Paprastų ir spėka 
varomų mašinų.

Musų mergaitės uždirba nuo 
$18 iki $35 į savaitę. 44 vai. 
savaitė ir 20% savaitės bonus.

D. FRIEDLANDER & CO., 
920 W. Randolph St.

Sangamon St., įnėjimas.

'*•- . MOmAS, YOU VJAUTZ. YovR— 
KIGHT 0ACK - THE VIOOB 

EMPTY ANO YOU 
HAVENT SHELLEO ANY COFŠN 
P0P. THE CH1GKEHS- Y©U KNOMJ
VmAY YODD. PATH&R 5A10 A0OUT CNORKl

Paskyrė prokurorą.
Valstijos prokuroras Hoyne 

paskiro advokatą Comerford 
vesti bylas prieš apkaltintuosius 
komunistus, komunistus darbie 
čius ir I. W. W. narius. Comer
ford taipjau yra lektorium ir 
nesenai lankėsi Europoj tyrinė
ti bolševizmo klausimą. ,

g=-------- "!! M" 1 U--------------------------L-JL------ .-J------ IĮ”*1.. '■ IL'ALiJ.. -J.... ......   .1

LITTLE JULIUS SNEEZER

PAJIEŠKAU Edwardo Grigaravi
čiaus, turiu (labai svarbų ^reikalų 
su tamsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pMnešti. 

GEORGE KLIKNA
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

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

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

REIKIA
Kišendirbikių prie vyriškų gerų 

drapanų; didelis mokestis ir nuolat 
darbas.

THE CITY TAILORS, 
228 So. Market St.

I YUH UOTTA
STAY I* TOMHY OLE MAN:

igo 
with Yvh jihnY-

1 t D0 IS VOAH*
J)0NT FOfcGET 

YOU owe Mč 
TVVO CENTS' HEAD OFF'

VMAT VA THINK 
I WANT TO PUT 
IT0N MSTLF

i



6 Panedėlis, Vasario 23, 1920
REIKIA DARBININKŲRE IKI A DARBININKŲ

MOTERŲ
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MOTERŲ

REIKIA
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDGING — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 RavenswOod Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ IK MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIĄ DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
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VYRŲ. VYRŲ VYRŲ

IUIBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Ar geidli tikro darbo, 
Pastovaus užsiėniiino 
ir geros inokt'sties.

REIKIA 
APSIAUSTŲ 
SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ.

RUBS1UVYKLAI 
DARBININKIŲ

Finišerių prie vyriškų
. gerų apsiaustų.

Mes mokame augščiausią 
mokestį mieste.
$1.00 už apsiaustų:
$1.15 už burnosi).
Nuolat dirbąs per du 
metus.

SCHEYER AND COMPANY, 
412 So. Wells St., 

101h floor.

MERGAIČIŲ reikia lengvam 
dirbyklos darbui; šviesi, rui
minga (tirb jkJa pačiam a ( d u
ryje miesto. Gera mokestis ir 
bonus kas savaite.

ADLER JONĖS CO., 
4th Floor — 206 So. Wabash 
Avė, Cor. Adams St.

Moterų ir mergaičių 
REIKALINGA 15 gerų elektri- 
kinių siuvamų mašinų operuo
to] ų.
-16 iki $20 į savaitę pradžioje 
48 vai. savaite, pusantros niokes- 
ties už viršlaikį. Pageidautina 
šioj apielinkėj gyvenančių mer
gaičių. Kreipties prie Mr. 
Houston.

GOLD Fl’RNhVRE C.O, 
2238 So. Union St.,

REIKIA DARBININKŲ
- ■■■ ,, — » ■ -.~l ..      

VYRŲ ir MOTERŲ

Finišerių 
.lainerių 
Bu t ton Sewerių 
Pocket meikerių 
Edge stiteherių 
Edge beisterių 
Sleėve beisterių (mašina) 
Lining beisterių 
Comer meikerių

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
Flap meikerių 
Ar m hole beisterių 
Welt meikerių 
Canvas beisterių, mašina 
Bnshelmanų 
Finišerių 
Buttonhole meikerių 
Lew.m machine opera torių 
Slecvc sewerių 
Off presserių 
Forelady over armholc 

beisterių
Mergaičių trimming collars 
Ticket sewerių nmšina 
Lining meikerių 
Canvas pakerių 
Pocket meikerių 
Machine operatorių 
Hand sewerių 
Lining Preserių 
Seemerių

. REIKIA
DARBININKŲ

j galvanizing departamentą. 
GERA MOKESTIS

AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St 

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

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

• EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

12 MAŠINISTŲ.
Sawyerių, stock ir rippcrių, 
blet sandėrių, medžio 
dirbykloje.
Augšta mokestis ir bonai.

IMPERIAL METHODS
Forest Purk.

Važiuoki Garfield “L”
Hannah Avė. '

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namus yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento] 
vietoj. Bandos neša $83.00 j mėne
si. Parduodu už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St., Chicago.

co
SEPTYNIŲ RENDŲ NAMAS 

Neša $55.00 į mėnesį; geras na
mas, turi bfiti parduotas tuoj 
už $3,900.

Kreipties prie savininko. 
1701 So. Union Avė., Chicago.

ALFRED DECKER & COHN, 
Cor. Franklin ir Van Burcn Sts.

The Motuše of 
Kinppemiheimer

POLK ST. ir KARLOV AVĖ.

I
(Ncnr Qawfor<l Avė.)

' t f

=

PATYRĖ- RUSIUVYKLAI
DARBININKAI 
IR DARBININKĖS

Reiklia sekantiems 
darbams* ’i 

Slleeve sewerių 
Welt meikerių 
Top ctollar meikerių

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

2352 West 22nd Street

STOCKERIŲ 
Nuolat darbas. 

Gera mokestis.
Kreipties: 

25th ir Loomis St.
—.............. -....... T----------------------------

PEIKIA mergaitės abelnam namo 
ruošos darbui; nepaprastai geras na
mas; nėra plovimo.
Telcphone: Hyde Park 764

R E IKI A DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PALM BEACH APSIAUSTŲ 
SIUVYKLA

Trimerių
Tailorių
AH around operatorių
Pocket meikerių
Operatorių

Agščaausth ^iųokcstis.4

Vieta kelioms inergait 
rios yra operavusios spėka 
mas siuvamas mašfinas kit 
siuvimo dirbyklose.

s, kit
o
se

KLING BROTHERS.
2035 Charlston St.

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St. 

» t I

SIUVĖJAI DRAPANŲ JAUNIEMS
IR VAIKAMS ’VYRAMS

VYRAI
OFF PRESSERIŲ
SHAPERIŲ
POČKET MEIKERIŲ
LINING MEIKERIŲ
SIUVĖJŲ
BUSHELMENŲ
TAPĖ SEWERIŲ

MOTERS 
BEISTERIŲ 
POCKET MEIKERIŲ 
SLEEVE MEIKERIŲ 
JOINERIŲ
LEWIS MACHINE 

OPERATORIŲ 
FINIŠERIŲ
BUTTON Hole Meikerių

IR VISI KITOKĮ DARBININKAI SIUVYKLAI. 
ATEIKI IR KALBĖK SU MUMIS, MES GALIME 

SUTEIKTI JUMS DARBĄ MOKĖDAMI 
AUGŠCIAUSIA MOKESTI, DIDELĖ, 

RUIMINGĄ, ŠVIESI SIUVYKLA 
VALGYKLA PAČIAM BUDINKE

44 VAL. SAVAITĖJE

EDERHEIMER STEIN COMPANY 
1911 W. 12th St.

MANUFACTURING 0F YOUNG MEN’S
AND CHILDREN’S CLOTHING

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
DARBININKŲ

į plating departamentą 
AERMOTOR CO. 
2555 Fillmore St.

near 12th Street 
ir Campbell Avė.

Vyrų dlarbui Malliable Cast 
Steel ir gray iron foudrėįe 
prie Hegewisch; vyrai būtent 
patyrę darymui mouldang ir 
core, bet yra gera proga ir 
vyrams nepatyrusiems išmokti 
foundres darbus? /

WESTERN STEEL CAR 
AND FOUNDRY CO.,

136th St. ir Braridton Avė., 
Hegewisch, Cluchgo, III.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

RėlKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkus. Gera mokestis ir geras 
bardas.

Kreipkitės
6222 So. Harper Avė.

REIKIA vaikiukų 16 — 18 metų 
mokinties upholstering ir finishing 
prie rakandų. Gera pradžiai mokes
tis. »

GLADMAN BROTHERS 
83*4 Maxwell St.

REIKIA Cabinct meikerių taisy
mui rakandų (furniture) . 

GLADMAN BROTHERS 
832 Maxwel! St.

MAN REIKIA dviejų gerų, saži- 
ningų vyrų iš jūsų žmonių tarpo; 
nereikalinga, kad mokėtų angliškai 
kalbėti; būtent reikia, kad butų są
žiningi <r teisingi vyrai.

čia yra proga geros ateities — 
įeiti į augančią prekybos įstaigą; 
už dviejų metų mes atidarysime są- 
krovas jūsų tėvynėje; ir jus galėsite 
ten keliauti, jeigu norėsite. Reikia, 
kąd turėtumėte kiek pinigų įdėliui.
• Rašyki pasimatymui.

C. P. SEDLOSKY,
3349 N. Kildare Avė., Chciago, III.

REIKIA geležies ir liejimo dar
bininkų; gera mokestis; nuolat 
darbas.
GUARANTY IRON & STEEL CO., 

2849 W. Lake Street .

REIKIA — važioti ant vežimo ir 
darbininkų į serap iron yardą. Nuo
lat darbas, gera mokestis.
IRO0UOIS STEEL & IRON CO., 
4620 W. 12th St.,________ Chicago.

BEIKIA examinuotojų drapanų ir 
Reece Buttonhole operatorių. 
Nuolat darbas, gera mokestis

Kreipties:
KINZIE RUBBER & MFG. CO., J 

1514 West Kinzie St.
REIKIA geležies moulderių su 

$1000.00; paduok metus patyrimo. 
Gera proga. Atsakymas bus priimtas 
slaptoje.

Kreipties:
RICHARD J* DUNN

20 E. Jaeksou Blvd.
Klausk Mr. DUNN

T

darbams 
Andrews 
Pa. (arti

REIKIA darbininkų 
foundrėje pas Bollinger 
Construction Co. Veroną, 
Pittsburgh) Philip Kapozenski fore- 
manas. Frapkstown Avenue Street- 
karis iš Pittsburgho iki Wilkinsburg, 
tenai paimti Vernona Streetkaris iki 
Vernopa; arba gelžkeliu nuo East 
Liberty arba Pittsburgh.

DARBININKŲ 
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

Kreipties: ‘ . 
25th ir Loomis St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Second beisterių
Top Collar meikerių
Off presserių
Pocket meikerių (pante) 
Šilk facing beisterių 
Canvas beisterių.

ALFRED DECKER & COHN, 
Cor. Franklin ir Van Burcn Sts.

REIKIA
Operatorių
Off presserių
Collar meikerių
Kreipties

FUCHS ROTHSCH1LD
and SITRON

1733 Milwaukee Avė.

REIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaikų diitbti 
dešrų dirbtuvėje.

HETZEL and COMPANY
1749 Larrabee St.

REIKIA tuojaus rūbų pardavftio.
Jaunas vyras kuris turėjo rūbų 

krautuvėj patyrimą ir kuris kalba lie 
tuviškai ir angliškai, gera vietų. 
Atsišaukite

KLEE BROS. & CO., 
1200 Milwaukee Avė., Chicago, III.

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis 
Mokinama nemokančius. Taipgi 
reikia moterių, kurios Imtų darbą 
į namus.

MADAVELL GARMENT CO. 
4819 W. Roosevelt Road.
Inėjimas iš 48-to Courto.
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RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Mums reikia prie apsiaustų: 
Siuvėjų
Second beisterių
First beisterių
Lining meikerių *
Off presserių
Sleeve meikerių (mašina)

HART SCHAFFNER & MARX, 
2303 W. St. Paul Avė., 

35 S. Markct

REIKIA 
MECHANIKŲ

KURIEMS TINKA 
PASTOVUS DARRAS 
CHICAGOJE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE. 
PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAŲ PASIMAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKŲ; PATYRUSIŲ 
SU PIELYČIA PRIE 
SMULKIŲ DARBŲ. 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVŲ BENČIAUS 
DARBŲ.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

311 WEST AUSTIN AVĖ.

25 CABINETMEIKERIŲ 
IR PAGELBININKŲ.

Augšta mokestis ir bonus.

IMPERIAL METHODS CO., 
Forest Park.

VaJMuok Garfleld “L” 
Hamuih Avė.

REIKIA — Shcarmenų ir darbi
ninkai dėl serapo iron larbų. 
Gera mokestis geriems vyrams.

Kreipties:
1632 W. Kinzie St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 3 pečiai 1 žiemi

nis, 1 vasarinis, 1 gesinis, aš mo
kėjau $65.00, taipgi parsiduoda au- 
zinis aizbaksis ir lopšis dėl mažo 
vaiko. Supas ant springso.? Parduo
siu labąi pigiai, už tamstų teisingą 
pasiutimą. Atsišaukit greitai 

5718 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 8277

PARSIDUODA* namas sykiu 
su bizniu — vaistinyčia. Biznis 
gerai išdirbtas, geroj, biznevoj 
vietoj. Savininkas apleidžia 

Suv. Valstijas. Kas geidžia gerą 
gyvenimų padaryti — čia ge
ra proga. Kreipties: 
1707 So. Halsted St.

Chicago, III. ,

! i

PARDAVIMUI: Bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyvento] vietoj. Kas 
įdomauja tokiu bizniu — malonės 
kreipties į

JOSEPH LAURIN
3253 So. Morgan St., Chicago, UI.

EJCTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jlklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

Jums Proga.
Insigyk pigiai 2 augštų medini na
mą prie 1814 Canalport Avė., kros- 
ne šildomas, guzus: 2 pugyveninių 
po 5 kambarius. Taipgi 2 uagštų 
medinis prie 826 O’Nelll St. arti 
Halsted St., krosne šildomas, gazas, 
2 pagyvenimai jm> 6 kambarius ir 2 
po po 3 kambarius.

Kiekvienas jų parsiduoda pigiai, 
kad užbaigus išpardavimą namų.

W. J. BYRNES, 
3149 So. La Šalie St. Chicago, III.

Ph»»nc Yards 1190

r M

PARDAVIMUI Kepykla drauge su 
namu; priežastis — vyro mirtis.

2315 So. Leavitt St., 
Chicago, 111.

PARSIDUODA bai4>cmė (barz- 
daskutykla). Ulbai geroj vietoj 
prieinama kaina.

Atsišaukite greitu laiku.
1330 W. Madison St., Chicago, UI.

Už $2500 GALI NUPIRKTI
Namų ir lotų; keturios rendos 
ir štoras neša $650.00 rendos, 
arti Dvorak Park.
Mortgičių $2000.00.
Matyki savininkų.

TABOR REAL ESTATE CO., 
4234

>

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI SI MANĖSI.
Geriantis pasiūlymas gaus puikų 

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

vo dar naujus kambarių rakandus: 
1 gramafonas, 1 setas, 3 lovos, 2 ker
pėtai, 1 valgomo kambario setas ir 
daug kitokių daiktų; pigiai. Visus 
ar po vieną. Atsišaukite bile kdaa.

714 W. 30th Street

NAMAI-ŽEMĖ
PARD'AVIMUI 619 W. 46 St., 6—6 

kambarių ir išbaigtas beismentas: 
elektriką; gazas ir vanos; (mokėti 
$500.00; rendų $432.00. Kaina $2950.

J. MjcDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., McKinley 3543

Nepaprasta proga 
pigumai. 1

Nepraleisk šios progos įsigyti 
nuosavybės ir musų lengvomis iš
lygomis. Mes turime keletą gerų lotų, 
kurie išeina į upę Dės Pūlines už la
bai žemą kainą. Kam gyventi susi- 
grudus mieste ir mokėti remias sun
kiai uždirbtais pinigai, kada gali už 
tuos pačius pinigus gyventi gražia
me priemiestyje.

Rašyk — ateik — arba Pašauk 
, FRANK J. DEAN
1404 W. 18th St. Canai 6296

TURĖK savo locną namą. Prisiųsk 
man savo vardą ir adresą ir pave
lyk pasakyti jums mano vietą. Pa
šauk telefonu Stewart 7851

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai pigiai auto

mobilius Fordas, gerame kandisine 
atrodo kaip naujas. Parduosiu arba 
mainysiu ant didesnio karo.

5718 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 8277 •

W 22nd St. Chciago.
Lawndale 654

SYSTEM

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi-
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
Jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoa elektros jlega.

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

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios mądų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

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

!

* VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarak. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, plr- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
iara&ys .

Mokinime valandos: nuo 9 ryts 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 4 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8TM CHTCAGD

MNOK KA PERKI! E^ominuojan; žemių Dokumentus, Pa- 
c darom Abstraktus, Atrandam visas Kliū

tis, Apsvarstom Namų, Farmų ir žemių teisingas Prekes, ir duodam 
atsakančias rodąs apie jų tikras Vertybes. Pirmiau kol pirksi kokia 
Nuosavybę, Gauk, didėt reikalingas Informacijas, ir, Žinok Ką Perki! 
Taipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam Žemes, Farm HM 
ir Namus įfs visus Amerikos kraštu^ Reikale, Ateik <r Raiyk j
FEDERAL BONO & LAND •3 W. 18th Street, Chicago.

IMH


