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Prezidentas pasirašė ge 
ležinkeliiĮ bilių

Gražina geležinkelius kompanijoms
True translation filed with the post-master at Chicago, III. March 1, 1920 
as reųuired b) the act of Oct. 0,1917

Išvaikė Japonijos parlamentą
PREZIDENTAS PASIRAŠĖ

GELEŽINKELIŲ B1LIŲ. kimai turės įvykti bėgiu seka
mų. penkių mėnesių.

Gražina geležinkelius kompa
nijoms; valdžia praklšusi 

>(715,500,000 dolerių.

\VASH1NGTON, vas. 29.— 
Neveizint organizuotųjų darbi
ninkų protesto, prezidentas Wii 
sonas praeMą naktį, pasirašė ge
ležinkelių bilių. Jisai dabar 
liko įstatymu.

Sulig naujuoju patvarkymu 
kaip 12:01 vai. ryto, kovo pir
mą dieną, geležinkeliai bus gra 
žinta jų savininkams- kompa
nijoms. Gražinta dvide
šimts šešių mėnesių fedemlės 
valdžios šeimininkavimo, kuris 
šeimininkavimas [kontrolėj jai 
atsiejo apie vieną bilioną ir du 
šimtu milionų dolerių, ir, sako, 
davęs jai netoli vieno biliono 
dolerių defecito, būtent: $71o,- 
.“>00,000 '

Prezidento VVilsono pasirušy 
ąias organizuotuosius darljinįn 
kus visai nenustebinęs:' senai 
buvę aišku? kad prezidentas pa 
si rašys.

Dabar, kada geležinkeliai gra 
žinia kompanijoms, geležinke
liečių algų klausymą turėsian
ti ! išrišt “bepartyvė taryba,”

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
as reąuired by Ibe act of Oct. 0,1917

TALKININKAI GAUS 120 
VOKIETIJOS LAIVŲ.

BERLINAS, vas. 29.—Vokie 
t i jos žvejų asociacijos sus iii li
kime, Hamburge, buvo pareik
šta, kad sekamą savaitę, pil
dant Vcrsail les’o 
kietijos valdžia
atiduos šimtą dvidešimts laivų, 
jų tarpe aštuonis šarvuotlaivius 
ir tūlą skaičių skraiduolių.

sutartį, Vo- 
talkininkams

siartinant laikui, kada turės būt 
atiduota paskutiniai Vokietijos 
pirklybiniai laivai, jaučiama di
delio sujudimo. Kelios unijos 
jau kreipėsi į valdžią patardo* 
mos kalbamuosius laivus su
laikyti. Nurodoma, kad atstei 
girnas industrijos delei to pasi
darys negalimu ir darbo rinko
je nauji sukilirturl busią neiš
vengiami.

tatai nebebuvo 
stovy, kada ji 
priešininko bu- 
Didesni ir ma-

vanorių armija 
pirmos rųšies 
pasitiko naujų 
rių ties Oriolu, 
žesni susirėmimai tęsėsi savai
tę laiko, ir bolševikai pradėjo

Savanoriams prisiėjo kautis 
netoli per penkis mėnesius, kad 
pasiekus Rostovo. Bet bolševi 
kams tereikėjo tik dviejų pilnų 
mėnesių, kad, pagalba geriau 
organizuotos, ištvaresnes ir se
nosios Rusų armijos oficierių

.s t u mus savanorius atgal. Tie 
oficieriai mat buvo verčiami 
pasiimti komandą, ir bolševikai 
stropiai dabojo, kad darbas bu
tų atliktas gerai.

Savanorių armija sudrisko į 
skivytus. Josios susmukimas 

buvo netikėtinai skubus. Deni
kino kariifomenė pranyko kaip 
ryto ratui—saulės spinduliams 
ją palietus. Didžiuma Dono 
kazokų grįžo į savo stanicas. 
Tik apie dvidešimts tūkstančių' 
savanorių liko ištikimais iki 
paskutiniosios jų tarpe Korni- 
lovo divizija, keli tūkstančiai 
doneteų ir pati Dono valdžia, 
kuri tečiaus susmuko Kuba- 
niuj.

Ką sako generolas.
Generolas Momontov ištiesų 

buvo atviras pareiškime savo 
nuomonės apie priežastis, dėl

karžygingai 
armija.”
kad genera-

• ruo translatioi^ filed with the post 
master at Chicago, Ui. March 1, 192( 
is reąuiręd by tlio act of Oct. 6,191

PENKIOS'VALSTYBES 
SVARSTYS TAIKĄ 

SU RUSI JA.
LONDONAS, vas. 29.—Šian

die po pietų čia pat Irta, kad 
Varšuvon neužilgio atvyks Lai 
vijos, Lietuyps, Estonijos ir 
Rumnnijo* užsienio reikalų mi- 
nisteriai ir kartu su Lenkijos 
užsienio reikalų ininisteriu 
svarstys laiką su Rusija.

Tfue translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. March 1, 1920 
as reąiiired by tlic act of Oct. 6,1917

ITALAI APSUPA FIUMŲ.

Marins karingąjį poetų.

vas. 28. (suvėlinta), 
apsupimus prasidėjo

j
ruo iranstntton filed wlth the post- True translation filed wifh the post- 

master at Chicago, III. March 1, 1920 
<s reąuired by the act of Oct. 6,1917

Vengrija persergsti
talkininkus

master at Chicago, III. March 1, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6.1917

KARES STOVIS KAUNE.
Paskelbė bado streiku

Kilsianti nauja karė, jeigu 
Rumunai nepasitrauksią.

PARYŽIUS, vas. 28.-čią 
liandie sužinota, kad Vengrų 
delegacija įteikė vyriausiai tal
kininkę tu rytai i naują perser
gėjimą. Jisai yra toks: Tran- 
sylvanijoj kils nauja karė, jei
gu iš ten ūmai " nepasitrauks 
Rumanijos kariuomenė. Nota 
pasirašyta Vengrų ’ delegacijos 

pirmininko, grafo Apponyi, ir 
j)i reikalauja, kad talkininkai 

ūmai įteiktų naujų pasiūlymų

Sukilimas dar tęsiasi; 
užmušo amerikietį.

Areštuotieji žmonės reikalauja 
arba depprtuoti juos ar— 

paliuosuoti.

VARšAVA, vas. 29.-Prane
šama, kad laike kariuomenės 
sukilimo Kaune užmušta tūlas 
amerikietis, vardu Harris. Ta
sai Harris kelintą mėnesių atgal 
bitvo įstojęs Lietuvos kariuo
menėn kaipo instruktorius.

Revoliucini^ sukilimas Kau
ne dar tęsiasi ir mieste pa
skelbta karės stovis. Po 8 va
landos vakare gyventojams ne
leidžiama pasirodyti gatvėse.

NEW YORK, vas. 29.—šim
tas dvidešimt penki žmonės, k u 
rie dabar laikomi ant Ellis Is- 
land salos ir kuriuos norima 
deportuoti į jų gimtąsias šalis, 
vakar rytą paskelbė bado strei
ką. < Atatinkamiems vaidinin-

kysią priimti valgį tol, kol vald 
žia nusitars—arba deportuoti 
juos arba paliuosuoti.

atstovų, samdytojų ir “publi
kos” atstovų. To reikalauja 
tik-ką pasirašytasai Dilius- da
bar įstatymas. Bet jisai [įsta
tymas] reiškia ir daugiau, bū
tent tą: nuo streiko darbinin
kus bus galima sulaikyti ir spe 
cialėmta drausmėmis-indžkmk 
senais.

Delei naujojo įstatymo kibai 
nepatenkinti netik geležinkelie 
čiai, o ir visi organizuotieji šios 
šalies darbininkai. Jie sako, 

kad tai esąs tiesioginis pasikė
sinimas darbininkų teisėms su
varžyti.
čių broli j

Vyriausis geležinkelio 
įjos advokatas, Glenn 

E. Pliūtib, visą nukalą žadąs 
pavesti ji teisino rankas. Kitaip, 
geležinkeliečiai reikalausią in- 
džionkšeiio. Matai, geležinke
liečiai priešinasi netik kuriems 
nekuriems to įstatymo punk
tams (verstinai arbitracijai 

etc.), bet ir gražinimui geležin
kelių į privačių asmenų rankas. 
Ar jie [geležinkeliečiai] tai da
rys ir ar laimės — pamatysime.

r b, visą nukalą žadąs 
teisino rankas. Kitaip,

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 1, 1920 
as requircd by t ne act of Oct. 6.1917

IŠVAIKĖ JAPONUOS 
PARLAMENTĄ.

29.— 
įsakymu

VVASHINGTON, vas. 
huperialės valdžios 
tapo paleistas Japonijos parla
mentas. Tai pasekmė* nesutai
komo skirtumo nuomonių tarp 
ministerių kabineto ir didžiu
mos partijų parlamente, bū
tent: delei paplatinimp balsavi
mo teisės.

Tokį įsakymą davė impera
torius praeitą ketvergą premje
ro Hara reikalaujamas. Apie 
tai praneša gauta iš Japonijos 
sostinės, Tokyo, žinia. Įsaky-

GELEŽINKELIŲ DARBININ
KŲ STREIKAS FRANCIJOJ 

PLĖTOJASI.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 1, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917
UŽPUOLĖ VOKIEČIŲ KOMU

NISTU SUSIRINKIMĄ.

. Gfttvekarių ir omnibusų 
darbininkai mesią (frirbą.

------ f
PARYŽŲ’S, vas. 29.- Kad 

kaip, prie streikuojančių gele
žinkeliečių prisidės ir kiti tran 
sportacijos įmonių darbinin
kai. Šiandie laikė bendrą pasi
tarimą požeminių kelių (sub- 
vvais), gatvekarių, omnibusų ir 
automobilių darbininkų sąjun
gų viršininkai. Nutarta, kad, 
jeigu generalė darbo sąjungų 
federacija kviestų, paskelbti už
uojautos streiką. Ta federacija 
dabar pasiėmė vesti geležinke
liečių streiką.

Valdžia tečiaus nusileidimo

Kaltinama, kad Rumunai iš- 
žudę daug vietos gyventojų- 
vengrų.

O Austrija—Vengrijai.

LONDONAS, vas. 28.—Šian
die čia gauta Exchange Tele
graph žinia, kuri sako, kad Au
strijos premieras Renner’is ren 
gia naują notą Vengrijai, kad 
užprotestavus prieš “nuožmu
mus Austrijos-Vengrijos pasie
ny” ir panikJavus atlyginti 
nuostolius.

FIUME, 
— Fiume’o 
aštria blokada visokių reikme
nų, jų tarpe ir maisto.

“Gali būt—pasakė valdžios 
kariuomenės komanduotojas, 

gen. Caviglia—mes prisistatysi
me peršvelniais tiems, kur lai
kosi Fiuine, bet taip nėra. Mes 
panaudosime geležinę blokadą 
prieš Gabriele’o D’Ąnnunzio 
kariuomenę. Asai neprileisiu 
jiems nė menkiausio atomo, 
bet kūdikiais privalome rupin- 
ties. Delei to aš ir lėidau 200 
kūdikių apleisti Fiume’ą ir vyk 
ti Milaium.”

Fiume’o padėtis rusti.
Korespondentas surinko įvai

rių nuomonių Fiuine. Visi, su 
kuriais jam teko kalbėtis, kaip 
vienas s*».ko, miestas 
rūsčiausioj finansinėj ir 
mercinej padėty.

D’Ąnnunzio ir vėl davė

Tūli jų busią deportuoti.

KARUSZUHE, vas. 29 — Dur 
lache, tris mylias atstu nuo 
KJarlszuhe, vakar policija išar-

konferenciją. Konferencijoj da
lyvavę Austrijos, Lenkijos, Ru
sijos ir Šveicarijos komunistų 
atstovai. Jie sulaikyti kol bus 
nutarta delei jų išvijimo iš Vo-

k
‘ kietijos.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 1', 1920 
jis reniu red by the act of Oct. d, 1917

VENGRIJA NORINTI 
KAROLIO.

KONFISKAVO DU VAGONU 
“PATENTUOTU VAISTU”

esąs
Taip sako grafas Somzich.

apie Denikiną, buvo taip pa- 
svaigę, kad nė nematė kas de
dasi frante. Jie 
kovėsi popierine 

Nėra abejonės, 
liame štabe buvo
’nistų. Ton pnHnkime
kiekvieną vyrą, apvilktą unifor 
ma, skaityti kareiviu; nuomo- 

• niaviino, kad kiekvienas šautu-1.
vas neša .naudos ir kiekviena Į ją įsakymą deportuoti kroatus 
kanuolė atlieka reikiamą dar
bą. Kokiai kategorijai buvo 
priskaitoma tie tūkstančiai ofi
cierių, besibastančių užpakaly 
fronto— hežinia.

Pervėlu.
Po to, katta puolė Charkovas, 

. komanda fronte buvo pavesta 
tinių pajamų (įplaukų), kurių 1 generolui Wrangel’ui, kuris su 
jis turįs 800,000 florinų kas'ĮKubaniaust kazokais gynė nuo 
metais. Tatai padaryta neyei-. bolševikų Cariciną. Jis tuoj už- 
zint to, kad kron-princas grieŽ- draudė pardavinėti degtinę vai-

Time translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
as reąulred by the act of Oct. 6,1917-

KRON-PRINCAS TURĖS 
MOKĖTI TAKSŲ.

HA AG A, vas. 29.—Tapo nu
tarta, kad buvusis Vokietijos 
sosto įpėdinis privalomas užsi
mokėti mokesčių nuo savo me-

tai protestavo.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
is reguired by the act of Oct. 6,191)

Denikino nepasisekimas
Jo armija pranyko kaip 

ryto rasa.

NOVOROSSY’SK, [per Pary
žių} vas. 26.—Chicagos Tri
būne korespondentas, Paul Wi- 
Uiams, rašo:

Priešas, kurį pradžioj nuvijo 
atgal ginkluotoji pietinės Rusi
jos kariuomenė ir kuris dar 
dabar puola ją, jau nebetas, 
kaip kad buvo anąmet—prad
žioj birželio mėnesio.

Vokietija laikėsi Ukrainą iki 
pabaigai sausio mėnesio. O ka
da josios kariuomenė apleido 
šalį, vokiečių vietą užėmė vie
tos bolševikai. Tai buvo tie, ku 
riuos savanorių armija nušla
vė į šalį. Bet už Charkovo sa
vanorių žygiavimas pasidarė 
sunkus, kadangi jie. nūdien bu
vo atsidūrę teritorijon, kurią 
laikėsi Maskvos bolševikai. O 
ties Oriolu savanoriai visai bu
vo sustabdyti griežtu ginkluo
tos armijos |>asiryžimu atlaiky
ti miestą.

Baltar m iečiai pavargo.
Savamorių centras po keturis 

mėnesius tvėrusio žygiavimo,
mas sekęs po didelio susirėml- sudarusio mylių nuo Roa- 
mo parlamente, kuris {vyko tovo, laba! buvo suvargęs. Je 
balsavipin tatety klauniro komunikacija fr išteklius tal> 
stanf. Ttati s$-

gyklose, surengė ablaVų ir pa
gavo apie 20 nuos. oficierių ir 
kareivių, besibasčiusių kur ir 
kaip tinkama. Jis skelbė pro- 
kliamacijų, nurodydamas, kad 
kariuomenė fronte reikalinga 
paspirties. Jis šaukėsi į visus. 
Jo atsišaukimai tečiaus nerado 
juos suklausančių ausų, ir jo 
paskyrimas Yiuvo pervėlus. Es
ant tokiai padėčiai ne pats Na
poleonas nebūtų sugebėjęs ar
mijos bėgimą sulaikyti..

Tuo tarpu-gi įvykusieji kito
se vietose atsitikimai darė di
delės puldainosios įtekmės ir į 
kareivius ir gyventojus. Kolča- 
kas nustumta Ramiojo vande
nyno linkui, o su generolu Ju
deničium visai apsidirbta. 
Lloyd George’o kalba verste 
verte bijoties, kad Anglija ta
riasi atsiimt savo paramą De- 
nikinui. Rusai visur ir atvirai 
sakėsi, kad vieni patįs bolševi
kų atremti jie negalės ir kad 
talkininkų, priedermė turėtų 
būt laikyti čia didelę kariuome
nę bolševikams atremti. Jie <ki- 
gi pasireiškė, kad, jeigu] tatai 
daryti atsisakys talkininkai, jie 
pasikviesią vokiečius. Jiems 
prisiminta apie Brest-Litovsko 
sutartį, bet pečiais trūkčioda
mi jie prisipažindavo esant la
bai nepatenkintais delei vokie
čių armijos pasitraukimo.

ROMA, vas. 29 Policijos 
valdininkai čia uMraudS socta* 
listų demonstraciją, kuria no
rėta pareikšti protesto nefeš

nau-

ir kitus svetimšalius, kurie esą 
“pavojingi gynimui miesto.” 
Socialistai taipjau priskaitomi 
prie tų, kuriuos reikia valyti iš 
miesto. Vieši susirinkimai bei 
demonstracijos, neturinčios s po- 
eto-kareivio policijos leidimo, 
yra draudžiamos. . ,

Prue traasJation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
»» i-ccpb'red by the wi <ef Oct, 0,1917
TURKAI SUDEGINO JUNGT.

VALSTIJŲ PRIEGLAUDĄ.

Paskerdė 85 mergaites.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
27 (suvėlinta).—Čia pradeda
ma gauti smulkmeningų žinių 
apie paskerdimą 5000 armėnų 
Marashe. Jos sako, kad ten, be 
kita, sudeginta viena Jungtinių 

Valstijų įsteigta Armėnijos 
mergaitėms prieglauda. Aštuo
niasdešimta penkios mergaitės 
paskerstos ir pusė miesto visai 
sunaikinta.

Francuzų kariuomenės, gy- 
nusios miestą, nuostoliai siekią 
apie 800 vyrų—sužeistais ar už
muštais.

TUNELIU I BANKĄ.

Pasigenda 10 tūkstančių 
dolerių.

GARTHAGE, Mo., kovo 1.
Vietos First National bankas 
pasigenda dešimties tūkstančių 
dolerių. Tuos pinigus išnešę 
nežinomi piktadariai, kurie pa
taikę nukasti po saugiąja šėpa 
tunelį ir iškraustę ją pabėgo.

“Bemėsės dienas” Italijoj.

ROMA, vas. 29.—Valdžia pa
skelbė, kad kas savaitę turi būt 
dvi “bemėsi dieni.” Taipjau 
{vesta ^maisto kortelių” siste* 
ma. Tai daroma todėl, kad ne
galima atsigabenti raUdamų, 
maisto prfduVty iš ujjofc’nlo.

BUDAPEŠT, vas. 29. - Ven
grijos užsienio reikalų ministe
ris, pasikalbėjime su Universal 
Service korespondentu, šiandie 
be kita pareiškė: “Sąlygos, ku
rių Vengrijai uždėjo Neuilly 
sutartis, yra neišpildamos, kaip 
kad Vcąsaille’o sutartis Vokie-

Užsienio reikalų . ministeris 
griežtai protestuoja prieš nese
nai Išleistą talkininkų patvar-

CHUGAGO. Praeitą subatą 
federalio apskrities jMv^kuroro 
Clyne’o agentai konfiskavo du 
vagonu 'puienUiotų vaistų.’’ 
Tai betgi nesą jokie vaistai, o 
tik svaiginamieji gėrimai, tu

rintis 55 nuoš. alkoholiaus. Ant 
patentuotųjų “vaistų” buvęs 
šitoks tabelis: Hein Fong Es- 
soncc. Clyne sako, kad tasai 
“tabelis” buvęs tik “dūmimui 
akių:” tie “vaistai” buvę dirba
mi ne žmonių gydimui, o jų 
troškulio gesinimui —pavada

vimui degtinės ir alaus.

susigražinti by vienį Hapsbur- 
gų dvaro [karališko dvaro] 

‘narį prie valdžios vairo. Grafas 
Somzich pareiškė, jogei didelė 
dalis Vengrijos žmonių norinti, 
kad buvusis imperatorius Ka
rolis sugrįžtų, kuris, beto, kai
po Vengrijos karalius, niekada 
nebuvo abdikavęs.

True translaUon fUed wilh the post 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
os reųuircd by. the act of Oct. 6,1917

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
FIRMOS PRADĖJUSIOS

PIRKLYBĄ.

LONDONAS, vas. 29.—Ex- 
chan/ge Telegraph žinia iš Ko- 
penhageno sako, kad Jungtinių 
Valstijų biznio atstovai daro 
reikiamų žingsnių—pradėti pir 
klybą su Rusija per Estiją. Es
tija mat nesenai padarė su* so
vietų Rusija taiką

MAURAI SUKILĖLIAI
SUMUSO ISPANUS.

Ispaniai spėję ištrukti—be 
nuostolių.

MADRIDAS, vas. 29,—Čia 
gauta žinių apie tik-ką įvykusį 
susirėmimą tarp Ispanijos ka
riuomenės Marokoj ir vietos 
sukilėlių maurų. Ispanijos ka 
riuonienei tečiaus pavyko iš
trukti nuo sukilėlių—be nuo
stolių.

BOSTON, vas. 29.—^Bostono 
Symphony orchestros darŲnin 
kai griežėjai daro didelio gal
vosūkio samdytojams. Jie pa- 
reikalav*) pripažinti jų uniją!

Sena pasaka
Lietuviais ir Lenkais aliantai 

vis dar nori mušt bolševikus.

Lietuvos Atstovybė Ameriko 
je skelbia gavus iš Lietuvos ši
tokį kablegramą:

Sausio 20 d. Santarvės komi
sija patarė sudaryti Lietuvių- 
Lenkų mil i tarinę santartį prieš 
bolševikus. Ligi sutiksiant da
ryti tokią santartį, Lietuva pa
reikalavo, kad Lenkai pripažin
tų Lietuvos nepriklausomybę, 
atiduotų atgal Lietuvai lenkų 
okupuotąjį Vilnių, ir kad Tau
tų Lyga gvarantuotų tokią san
tartį tarp Lietuvių ir Lenkų.

Lietuvių su Latviais konfe
rencija nepavyko. Latviai rei
kalauja iš Lietuvos Mažeikių, 
Alukštos ir atlyginimo už Pa
langą.

TELEFONLSTŲ STREIKAS 
LISBONE.

LISBONAS, kovo L—Portu
galijos sostinėj kilo telefonistų 
streikas. Reikalauja didesnių 
algų. Keliose vietose, sako, bu
vo padėta bombų. Sunaikinta 
dviejų kompanijos direktorių 
rezidencijos.

geležinkeliečiai grįžtij darban. 
Ją dar padrašina griežtas Pa
ryžiaus spaudos nusistatymas 
priefį streikininkus. Tūli laik
raščiai eina-taip toli, kad ragi
na valdžią mobilizuoti streiki
ninkus ir statyti juos prie dar
bo kaipo kareivius, kaip tą sa
vu laiku darė Aristide Brian- 
das.

Darbinihkai gi dabar, be rei
kalavimo gražinti (suspenduotą
jį savo draugą, Cainpanud’ą, 
reikalauja ir didesnių algų ir, 
kaip kitos žinios sako, naciona
lizavimo geležinkelių.

Miestui pradeda stokoti kuro 
ir maisto. Pravedama tūlų pa
tvarkymų, kurie kuro ir mai
sto naudojimą apriboję.

Atžagareiviai verbuoją savo 
spėkas.

BERIJNAS, vas. 29. —Chica- 
Tribūne korespondentas, 

Parke Browp, pranešu, kad Vo 
kietijoj i>astaruojii laiku įsikū
rusi nauja socialistų partija, 
pasivadinusi Jungtine .Socialis
tų Partija. Ji savo narius ren
kanti iš didžiuiniečių, nepri
klausomųjų ir komunistų ei
lių. Socialistų darbuotojai te
čiaus saką, kad naujoji partija 
esanti grynų gryniausias atža
gareivių padarinys. Ji įkurta 
tuo tikslu, kad dar labiau dis
kreditavus socialistų vardą 
[delei jų skaidymosi]-ir kad 

suskald-sekamais rinkimais 
žiu-s socialistų balsus.

Kita, “sodiaiislinė” 
krikščiony socialistų 
taipjau suskubusi naujų narių 
verbuotis. Bet ta partija yra 
nenauja. “Krikščionįs sociali
stai” Vokietijos darbininkams 

jau senai žinomi, kaipo palan
kus naudotojų bernai --.streik
laužiai.

partija

Priešinsis savyvaldos biliui.

DUBLINAS, kovo L—Irlan- 
dijos nepriklausomybes šali
ninkai žada “visomis įmonė
mis” priešintis tam savyvaldos 
biliui, kuris dabar svarstomas 

Labiau- 
keturiasdeŠimta Sinn Fedą otv J šiai tbdel, kad jisai nori pada- 
ganizacijos narių. Jie busią už įifcti tą šalį—duodant jaj dvi 

daryti l “savyvąlcH” —ulMarinę ir dub-
kalčjimė. J lininį-

DEPORTAVO 40 SINN- 
FEINERIŲ.

CORK, [Irlandiją], vas. 29. _
Vakar iš čia išvežta Anglijos Į Anglijos parlamente.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas Dedasi Lietuvoj

Klerikalizmo ir reakcijos šei

r . t j • |s*nie! Tik koordinuotas visų vaiDagi jie nepatenkinti • j stybiniai nusistačiusių musų vi- 
-------- su o m eilės partijų darbas gali 

privesti Lietuvą prie Steigiamo- 
mininkavimti Lietuvoj liepa ten- j jo Seimo, rikiai susitarimo ir
kinti dagi tokie konservatyvus kompromiso keliu mes galim 
elementai, kaip santariečiai. Jų padėti tvirtą pamatą atstatomai 

straipsnyje valstybei. Daugumas musų vi- 
i ką rašo: suomenės taip ir ligi šiol yra nu 

“Dar ne taip senai, rodos, vi- . sistatę. Bet buvo momentas, 
sos musų visuomenės srovės kada dėl provizines musų kon- 
turėjo aiškų nusistatymą - - dik- įstitucijos netobulumų, dėl atsi- 
t-a t liromis mes nieko nepasiek- tiktinos ir vienšališkos musų

organas “Santara”

UžSIRAšYK!
Sargybos Bokštą

KODĖL YRA SUMIŠIMAS TARP ŽMONIŲ ? 
“Sargybos Bokštas”, 

yra vienatinis žurnalas įde- 
tuviškoje kalboje, kuris aiš
kina musų laikų atsitik.nius. 
Sis žurnalas jau yra leid
žiamas arti 40 metif anglų 
kalboje, kaipo dvisavaitinis, 
16 puslapių. Laikraščio su
simos formoje. Drąsiai ir 
atvirai Išguldo religinius 
pamokslus ir pranašystes, 
kurias randame šv. Rašte. 
Ar žinai, kad šių dienų at
sitikimai buvo pranašauti 
Seno Instatymo pranašystėse 
šimtais metų prieš Kristaus 
gimimą? Kaip lygiai ir Nau
jame. kuris buvo 
po Kristaus?

NEPRALEISK 
Tuos dalykhs gali 
sižinoti

| perlamento — Valstybės Tary
bos — sudėties, viena partija, 
turinti minimaUnės įtakos šaly
je, pasiryžo paimti valdymą į 
savo rankas, o tas žmogus, kuris 
turi būti objektingiausiu teisė
ju visoje šalyje, tur būt, tėvynės 
gelbėjimo motyvais įgalino pa
daryti tą pavojingą eksperimen
tą. Jis gali būti patenkintas: jis 
turi maksimalines įtakos ka
riuomenės tvarkyme. Ministerių 
Kalninetas jam, rodos, jokių 
klinčių šituo atžvilgiu nedaro'— 
užsienio politika varoma jo par
tijos žmogaus, o Ministerių Ka
bineto Pirmininkas gyvena su 
juo po vienu stogu. Rodos, ko 
bereikia: pasiekta senai svajota 
garmonija — Valstybes Prezi
dentas, Valstybės Taryba ir Mi
nisterių Kabinetas sudaro vieną 
šeimą ir nėra tokio reikalo, 
valstybės reikalo, kurio negali
ma butų atlikti ko šeiminiškiau- 
siu ko paprasčiausiu budui Vi
siška garmonija Valstybės vir
šūnė žiuri į dailiai nusiskutu- 
siuš frakuotus, surduotus ar vi- 
zitkuotus ląnkytojus, mato jų 
patenkintas ir susirūpinusias 
minas ir mano sau: niekuomet 
dar taip nek loštojo mano kara
lystė, kaip dabar, niekuomet 
dar nematyti buvo tiek pagar
bos man, kaip šiandie.

“Visuomene nežino, kas daro
si tenai neliečiamųjų ir negirdi
mųjų romuose. Visuomenė tik 
neramiai dairosi į tas nesujudi
namas nekaltybės lapeliais pri
sidengusias stovylas ir klausia: 
Juk jus mus valdote? Pasakyki
te, kas mus rytoj laukia? Bet 
nyki tyla viešpatauja aplinkui! 
Olimpas susikaupęs sprendžia 
didžius liausimus, tvirtai laiky
damasis vieno principo: plebs 
tamsus ir nepastovus, tegu jie

PINIGAI
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pa
velijo siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliu
tiškai gvarantuoja visiems kurie siunčia pinigus į 
Lietuvą per Federal Bond and Land Company, kad 
kožnas vienas centas bus išmokėtas tam kuriam pi
nigai yra siųsti, arba jeigu nesuranda Lietuvoj ar 
kur kitur tos ypatos kuriai reikia paimti pinigus, ta
da būna pagrąžinti atgal tam kuris siuntė, be jokių 
nuostolių ar iškasčių.
Pinigai yra siunčiami j Berlyną, Vokietiją ar Pary
žių, Franci ją, iš tų vietų yra pristatyti į Lietuvą ir 
liekasi išmokėti vokiškomis markėmis ypatai kuriai 
buvo siųsti, be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 
markių, tai tenai gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip ka
da 50 markių ar auksinų.
Pinigai liekasi išsiųsti tą pačią dieną kada yra pa
duoti, taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, 
taip, kad vieną dieną stovi augščiau, o kitą — že
miau. Jeigu negali ateiti j ofisą, rašyk laišką. Pi
nigai prisiųsti per laiškus liekasi tą pačią dieną pa
siųsti į Lietuvą, pagal tos dienos pinigų kursą. Ofisas 
yra atdaras kasdieną iki 8 vakare. Nedėldieniais iki 
2 valandų po pietų.

FEOERAl BONO & LAND COMPANY
663 West 18th Street, Chicago, Illinois

parašytas

PROGOS! 
aiškiai da 

urnai:), kuris
tave aplankys du syk j me
ni .į. Jo užsirašymas tiktai 
$1.00 metams. Su užsisaky
mu prisiysk dolerį nioney order arba kitaip.

“SARGYBOS BOKŠTAS”
732 W. 19-th STREET, CHICAGO, ILL. U-S.A-
Ant pareikalavimo vienų numeri siunčiame dovanai dėl pamatymo.

Adresuok:

paliesti, pamatys durtuvus. Bu
dos, nebuvo nė vienos valdžios

jusi durtuvais, bet kiek kartų 
tas pasitikėjimas skaudžiai ap
gavo. Pasižiūrėkite į musų 
spaudą: žiauriausiais laikais

CARTER’S SIXTYYEARS 
LITTLE LIVER THE WORLD’S 

MOST PERFECT 
v LIVER and BOWEL 

REGULAT0R- 
roHS’,LwioH.jI DEMAND THE GENU1NB

Bearing Signatūra

PŪRELY VEGETABLE
ne ir ji jaučia lai. Jeigu Olim-

a

ERA spauda 
erą naudą neša.

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

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

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

8
yrą jums užtikrinimu, 
Jums atėjus pas mane 
akiniu. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie i&da- 
iies gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi- 
* Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

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

iydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
voles. Jus džiaugsitės Čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
inetristo kainomis. Jusy 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.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TER-CAM-FO
Tai labai gerai veikiantis Vaistas 

panaikinimui bakterijų “Flu”, gy
dymui gerkles prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatišky 
skaudčjimy ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pąs savb 
vaistininką.

Moterim i r Vyram
Dr. j. 6HANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane '

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison'St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

jus nematėt tokių slegiamų pa
veikslų. Iš valdžios padaryta 
savitarpinės adoracijos įstaiga, 
kuri sunaudoja vuldžią lik vie
nam — užčiaupimui burnos 
tiems, kurie skaudžiai jausdami 
kylantį pavojų norėtų jį paša
linti. Opozicijų laikraščiai kal
basi su savo skaitytojais per 
ikelhimps ar skelbdami Turki
jos sultonų cirkuliarus. Tai ne
dali būti daugiau pakenčiama ir 
•nes privalome galų gale tarti ai
škiai tiems, kurie ten viršūnė
je stovi: gana! Mums pasakys:,
laukit Steigiamoji) Seimo! Mes'l^18 5us aklas, tai mes
jo lankiame, hef jeigu* taip to-j vieL)je Steigiamojo Seimo ,gali-, 
liau bus tęsiama, tai mes ir jo:,ne sulaukti'Sovietų! Gana to 
galime nesulaukti, ar sulauksi-j žai(lini°; «una isdidausspiaudy- 
me tokio, kuris jau nieko nuims . ni<) i visuomenę! Nė vienas o- 
negclbės. ' (balsis, sn kuriuo išėjo į darbą

/rautos Pažangos partija neįvy- 
Visuonicnės nepasitenkini- ].jn{as jr nebus įvykintas. Prisi- 

mas kasdieną auga ir nėra to- minkime tik tai, kas buvo kal
kių visuomenės shiogsnio, kuris baina pl.ieš tris mėnesius. Musų 
pasitikėdamas valdžia aklai, valdžioj yra didelis organizaci- 
remtų jos negalėjimo pastangas. )ų trukumas. Niekuomet dar ne 
lųs Olimpo žmones! Pažvelki- bllvo musų valdžioj tokių pa
te iš savo UukštyBiu žemyn ir , . , , . Yv. .... .. , laidų barsčių, kaip dabar. Mes
ipsidairykite aplinkui. Valstie-' , ,,
čio kantrybe jau ne ilgai teeisi-, valdininku
dėsit Ne taip lengva jis įtikiu-/eikia sumažinti jų skaičius. 
Ii, kad auklėjimas žiaurumo ir Paklauskit Olimpo, ar daug tas 
niekinimo visokios teisės yra to- f valdininkų skaičius sumažėjo. 
Imlumo žv mes musų karinome-j į ^j()| nies matome tik didė-

, jimo tendenciją. Koalicinis 
į Kabinetas negaus užsienių pas- 
j kolos, nes Anglai juo nepasili-

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 25U

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telcphone Drover 9693 ’ • .

ValaBdos; 10—11 ryto; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dieną. ,

me sulaukti'Sovietų! Gana to

KIRPK PATS.
SAU PLAUKUS.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

Tel. Boulevard 169. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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

nėję Į čia visas pluoštas cenzu-' 
ros iškąstas. — N. Bcd.] Gal ! 
manoma, kad patenkinti (tvari-j 
ninkai, pirkliai? Ir to manyti i

Tai di- 
ir pini- 
dabarti-

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W-51 st. kampJMarshfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

“Nauja musų prekybos poli
tika privedu prie to, kad nė vie
nas pirklys negali parvežti iš 
užsienių prekių nerizikuoda
mas, kat| jos nebus surekvizuo- 
tos “kariuomenės reikalams.” 
Jeigu kas tikisi, kad paskyrimas 
gr. Tiškevičiaus padare į dvari
ninkus įspūdžio ir palenkė juos 
valdžios pusėn — skaudžiai kly
sta. Bet jeigu ir taip butų, tai 
ne dvarininkais reikėtų musų 
valdžiai atsidėti: Kas daugiau— 
gal darbininkai, bežemiai, ma
žažemiai? Kada Lietuvos profe
sines sąjungos turi ieškoti sau 
vielos susirinkti Vilniuje, kada 
mažažemiai ir bežemiai žiuri j 
dvarininkų išparduodamus dva
rus, valdžiai sunku laukti para
mos iš tos klasės žmonių, kurią 
mes vadiname darbininkais. 
Kuo gi ji laikosi? Dievo apvaiz
da —pagalvos nevienas. Bet 
sunku atsidėti dievu nepasirupi-. 
nūs paramos žmonėse. Iš vienų 
lupų į kitas eįna neramus gan
dai: “rytoj kažin kas bus”. Mie
ste slankioja neramios žinios, 
skambina telefonai iš Vilkaviš
kio, Alytaus, Penevėžio, Šiaulių 
ir tt. klausdami, kas atsitiko. O 
Olimpas atsako: “nezapuga jo
te”! Ne jūsų reikalai! fae, vyrai! 
Atsakomybę už tai, kas apie

“pasitikėjimo” žmones? Per- 
griežtai kovojama su lenkais — 
reikia suminkštinti santykiai. 
Suminkštinti p. Aukštuolaičiai 
ir kili leidžia Vilniuje “Musų 
Balsą”, idilinai sugretinę baltą
jį erelį su Lietuvos Vyčiu, o 
Lenkų seimas ir Vilniaus miesto 
t aryba uoliai ruošiasi prie mu
sų sostinės plebiscitavimo. Nė 
viena įstaiga nežino, kas daro
si kitoj, o 'tie, kuriems reikia 
valdyti, cenzūruoja laikraščius. 
Per šalį ritasi viena banga po 
kilos, viena už kitą didesnė. 
Baugu, kad ji kartu su apaku
siu Olimpu neišgriautų ir visų 
metų musų 'visuomenes darbo.

1734

Jeigu gali šukuoti, tai 
gali ir kirpti; patyrimas 
nereikalingas. Kerpa 
kuomet juo šukuojate 
trumpu laiku, 
džiausiąs laiko 
gų taupytojas 
niame laike.
Įsigyk naują, nepapras
tą plaukų kirpiklį.
Reikalaudami pasiųski
te'$2.00.

S. MATAS
So. String Street, Chciago, III. 

(Agentai reikalingi).
rr .,,1 .......  .... ... —

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ZlloaKVill j Uy U/* 1<U, IX.C*3 tip.iv

imis dedasi, neša visa visuomc- bus pervėlu.

mes turime, pozityvąus, padary
ta ne jūsų, Olimpo ponai! Tai 
padaryta sujungtomis visos niu 
sų visuomenes pastangomis ir 
nevalia jums niekinti visuome
nės balso. Nesakykit, kad jus 
jo negirdit! Baikit savo žaidi
mą ir neišnaudok it to, kad mu
sų visuomenė perdaug valstybi
niai galvoja, nes gali ateiti ban
ga, kurios ir jus išsigąsite, bet 

„ i

V...
GRĮŽIMAS Iš RUSIJOS.

[ Na u j ienų korespondencija J
Raseiniai, Sausio 4.—šiandie, 

po ilgos pertraukos, vėl atva
žiavo iš Rusijos keletas žmo
nių. Važiavo jie iš Voronežo 
iki Raseinių 49 dienas, t. y. dau 
giau kaip pusantro menesio. 
Kelionė kainavo kiekvienam po 
9000 rublių (“sovietskije rub
li”). Voroneže, kadaise turtin
game mieste, dabar, kaip su- 
grįžusieji pasakoja, tikras ba
das. Nei už pinigus nieko ne
galima gauti. Atsinešti protink 
tų ir duonos miesto gyventojai 
turi vaikščioti į sodžius už 18 
—20 varstų, bet ir ten duona 
gaunama tik mainais ant dra
bužių, batų ir kitų daiktų. Pi
nigai visai atpigę; .ūkininkai, 
turi jų begales ir už juos pro
duktų visai neduoda.

— Kurkur.

Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai: » - 
Anglą kalbos.
Lietuviu kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitą

1)
2)
3)
4) _ 

matematikų.
5) Braižymo (pliany pažinimo).
Mokytojai: Angly 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
venimų.

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

vOv nupirksi gražy $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
—im .a ~ rekordus, vartotas

tik 30 dienu.
Mes taipgi turi- 

me tikros šikšnos 
h'/ 'į svetinei eilę ir ki-

Į I J Urnų.

II Mes laiP81 turime ke■I I uugštos klesos 
Hm IJ ,W| I phonografy, kuriuos|H ĮMBĮ J mes parduosime ui
]pi bile pasiūlytą kainą
v 11 I ul tai mesJĮ v, me pratuštinti vietą. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. 0. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yrą stebėtina pro* 
Ką. Ateikite arba rašykite tuoja u. 
PRISIUNMAME Už DYKA.

Mes priimama Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrlson St Chicago, Et 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 va), NHfa 

įlomis nuo 10 iki 4
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Laiškai iš Lietuvos Dr. A. R. Blumenthal
Iš Radviliškio valsčiaus.

BURBAU
šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- ■ 

tie Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March i 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovią vietą: 
35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- 5 
roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir
miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus J 
siuntinius su drabužiais;

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos J 
kursą, greitai Ir saugiai;

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpi- J 
narna laivakortės, pasportai ir 1.1.

Veda turto ir žemės reikalus; J
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. ' 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Baltic Consultation Bureau, Ine. 5
35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. 5

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas)

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
< ? “KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į 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 igaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio“ laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Para.4as) Kapitonas Ruseckas
Generalio Stabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių Žodžio’* Redaktorius.

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street. Boston, Mass.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio! 
mados iš petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- • 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted SL, Chtcsgo.

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.

W PINIGU SIUNTIMAS
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų pirkimas ir pardavimas, Apdrauda — visuo-mų pirkimas ir _
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 Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n c.

A. BARTKUS, Prea. , 
1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

Bušo K. Butkus savo sūnui 
Justinui Balkui į Harvey, III.:

— Dabar apsakysiu naujie
nas. Petrą Ulotdkaitį nušovė 
plėšikai, ale ne namie, pas duk
terį Agotą, svečiuose. Krikšta- 
nas Juozas mirė ir Antanas Ma
siulis mirė.

Karės laikuos matėm didelių 
baisenybių. Spalių mėnesyj 
1919 m. apie mus buvo pozici
jos Kolčakų. o lietuvių sargyba 
stovėjo ant Račkausko sienos, 
o kolčakų sargyba stovėjo už 
musų triolbų. Vieną dieną kol- 
čakai ėmė eiti pirmyn; kad pra 
dėjo duoti iš pulemiotų ir ka- 
nuolių į mišką, ale nabagams 
nepasisekė, nenuėmę gerai pni- 
cielo, lai kišo miriadus į Puipų 
balą. O lietuvių kanuolės stove 
jo pas Kurklių apušotą. Kol
čakų kad p ri nuiro pas mus pil
ni laukai ir veškeliai, tai lietu
viai nuėmė gerą pridieki ir kad 
ėmė duoti iš kanuolių ant musų 
triobų, jog mes nežinojom kur 
dėties. Ant vieškelio pas mu
sų kiemą narodas krito. Leite
nantui nuėmė galvą ir daug kol 

• čakų krito kaip lapai nuo me
džių. 'lai kolčakai pakęs ir ra
ndelis pasigavę bėgo šalin ant 
Radviliškio. Po miušio pribuvo 
vokiečiai ir surinko užmuštuo
sius ir ronyt uosius. Aš nežino
jau ką daryt, susisuko galva. Be 
gan į sodžių, tai sodžius ir vieš
kelis pilni kepurių, strielbų ir 
kraujo. Apie trečią valandą 
liovėsi mušis. Ir ačiū Dievui, 
palikome gyvi mes ir musų trio 
bos sveikos, ir gyvuliai. Potam 
vokiečiai įsikišo į tarpą, užėmė 
Velžius ir Kurklius, o lietuviai 
pasiraukė ant Pavartėčio sie
nos; lai vokiečiai per devynias 
dienas plėšė sodžius. Ką tiktai 
rado, audeklus, drapanas, ja
vus, pinigus, viską ėmė kaip 
savo. Po devynių dienų, vieną 
rytmetį vokiečiai subruzdo, ėmė 
neštis ant Radviliškio. Mat pa
juto, kad lietuvių kariuomenė 
susistiprino ir atitraukia. Lie
tuviai atsigabeno savo kanuolės 
į Račkaueko skynymą ir pra
dėjo okopus kasti. Privežėm 
rąstų ir akmenų — pasitaisė ge
rus okopus. S ubą tos vakare 
leituviai šturmu pradėjo duot iš 
kanuolių ir pulemiotų į Radvi
liškį. Žmonės iš Karčenų so
džiaus išsikraustė laukan, tai kul 
kos bimbė per musų sodžių 
kai bitės. Nedėlios vakare Rad
viliškis buvo lietuvių paimtas. 
Stiklų beliko sveikų niekur, 
nuo tq trenksmo išbyrėjo visi, ; 
ale Radviliškis nelabai nuken- ; 
tėjo. Mat lieutMial taikė la- ; 
jiau ant Radviliškio dvaro, bą 
tenai buvo daugiau gerybės. Pa 
ėmė 20 vokiečių eroplenų ir vi
sokios gerybės. Tai suvarė val
sčiau kūrinau kas ir išvežė visą 
ką į Baisogalą. Lietuviai bai
siai narsus kareiviai dr gerai

dar bus, tai dievai žino. Daug 
musų vaikų prisirašė prie kol- 
čakų, už tat lietuviai su jais 
apsieina aštriai: kad tik pagau
na, tai kulka ir galas. Jokio ki
to teismo nėra.

Dabar apie musų perdėti- 
nius. Šiokie tokie dvarpone- 
liai ir kriaučiai persistato vie
nas kitą ir buk tai valdonas — 
kol prisiplėšia pinigų. Tik tiek 
ir žiuri ,kad jiems butų gera, o 
biednieji kaip įmano taip tegul 
gyventi. O kas pasiskundžia, 
kad neutri ko valdyti, tai tokį 
pavadina bolševiku ir kiša į ka
lėjimą. Nėra gera Lietuvoj: 
Kas dar turi ko parduot, tai at
važiavęs į turgų dreb visas ir 
prašo Dievo, kad tik butų bran
giau. Tik pam išlik vaikeli, svie 
sto svaras 7 rubliai, kiaušinis 
25 kap., rugių pūras 50 r., kvie
čių 70 — 80 r., arklys šuo 3 lig 
6 tūkstančių! Tai kurie tur ką 
parduot, tai pinigų nebesuskai
to, ale gorčiais mieruoja.

Tolesnei, kaip buvai klausęs 
apie pinigų siuntimą, tai ne
siųsk. Daug ftnonių gauna gro- 
matas, kad pasiuntę pinigą du 
menesiai, 3 menešriai, ale niekas

Kėni ha

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

reipiama | vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 S. Ashland ar, kamp.47 at« 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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.

EXTRA!

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nup 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
Gerai lietuviams iinomas 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 ir Laharatorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: S-9 ryto, tiktai.

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St^? Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

EXTRA!
P. K. BRUCHAS

Tel. Drover 9687.3321 So. Halsted St.,
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausiu.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų........$17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų . $21.50 
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $25.00

Atdara laikom kožną vakarą. 1’rjint.uine Liberty Bonds.

iles perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite < 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
h* Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta. x 

............................... .............................

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana 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. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

TeL Canal 2199.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 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, motetų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos i> 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

1101 S. Morgan St. Chicago, 111.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKipIey 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

negauna. Pas mus didelė bėda 
su drapanomis ir avaline. Di
delis brangumas, o kapeikos nėr 
kur gaut. Kol buvo mliško, nu
vogdavai vežimą medžių ir gau
davai 15—18 rublių, o dabar 
miškas neįperkamas: beržų siek 
snis 90 rub., eglių 70 r., apušų 
50 rublių. —

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phona Canal 2*7

OFISE.

yra atėjusių
šiems asme-

(nuo jo su-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ

Naujienų o fi sd 
iš Lietuvos laiškų 
n ims:

Latvėnui Petrui
naus, taipgi Petro, dabar tar
naujančio Lietuvos kariuome
nėj, Mažeikiuose).

Braziui Juozui (kurs prieš ka 
rę gyveno, o gal ir dabar tebe
gyvena Ansdiifu Conn,; rašo 
duktė Kastancija Brazyte).

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

Panedelio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais.

JONO BAGDZIUNO BANKOJE, 
2334 So. Oakley Avė.,

Chereškai Povilui.
Kukeniui Petrui ar Juozui
Valiūnui Antanui
žylei Juzapui
Ruzellai Peleksai
Ruzelai F.
Žėkiui P.
Songailai Jonui.

Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užgančdinimas. Vyry ir vaiki 
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.01

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

kol prieš ateinančią žiemą n opoki- 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų S8.50 ir augščiau.

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
r tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sniw?n- 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
141* So. Halsted StM Ociągu 

įsteigta 1M7

Tol. 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 piety iki 8 vakare.

Telefonu Pullman 8*4, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligy Specialistas 
217 y2 Capitol St.
Charleston, West Va.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v, vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago?
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TMI LITMUANIAN DAILY NEW«\aS17lGTliS TIUO 
Published Daily axc«pt Sunday by DOUtlkOS. 
the Lithuaniaa Newa Pub. Co„ Ine. p _______

Protaujantis lietuviai darbi
ninkai Amerikoje yra labai nė- 
pasitenkinę dabartine Lietuvos 
valdžia ir jos politika. Juo dail
gia us jie girdi žinių apie per
sekiojimą darbininkų organi
zacijų ir laikraščių Lietuvoje, 

tu Chicago. |,uo ,ab*«‘>s jų neapykan- 
outside of Chicago. tu prie! tij valdžių.

■ i čia tečiaus yra pavojaus, kad 
jausmas gali užtemdinti inin- 

Entcred as Second Class Matter L- Nennvknntn nrioš
March 17th, 1914. at the Post OfficeJ un^; ^eapyKania prieš

March 3rd. 1879.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription R a bes:
$6.00 per year in Chlcaf
$5.00 per year <
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.

pf Chicago, III./ under the act of valdžią ir blogą josios politiką 
lengvai gali būt perkelta ant 
asmenų (ypatų), kurie daly
vauja toje valdžioje arba turi 
kokį-nors ryšį su ja. O tai at
neštų nepageidaujamų pasek
mių.

Neapykanta prieš asmenis, 
viena, stumia žmogų prie žiau
raus alsi nešimo linkui jų; an
tra, ji nukreipia žmogaus pro
tą nuo svarbesnių dalykų. Dar
bininkų judėjimo interesuose 
nėra, kad jisai butų žiaurus; 
priešingai, žiaurumas kenkia 
jam, nes dųro jį nęsutaikomu 
su prakilniais jo idealais. Ken- 

1.651 kia jam taip pat ir nemokeji- 
1 mas giliaus suprasti sąlygas, 

kuriose jisai eina.
Kol darbininkai įsivaizdins, 

s7.oo ka<l jų nelaimes pareina nuo to 
4.00 arba kito asmens blogumo, kol 
2.00 jin nnuiKfnhne i'/iiirnfi V«.wl nn

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —r Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .......

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ................................ 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .................. ..
Pusei metų..............
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
Vienam

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

$5.00
3.00

mėnesiui ..............
ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Peticijų teisė ’ \

Metartis
Rusei metų............
Iriais mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Money I paviršium, ant kurio veikia as- 
Orderiu, kartu su užsakymu. lmenS> gludi Jam tikra vkiuo- 

menės sistema, nustatanti as
menų veikimą,—tol jie klai
džios, kaip patamsyje. Jie ko-

Lietuvos Misijos hrformaei-1v,,s’ kad “blogus”
jos Skyrius išsiuntinėjo laikraš- Hs,nen“ l’astač,us ''“'“’l0 
čiams straipsnį, kuriame nuro
doma, kati piliečiai, gyventįs 
Lietuvoje arba svetimose šaly
se, turi teisės statyti reikalavi
mų valdžiai, išrodinėt jai ydas 
valstybės tvarkoje ir vyriausy
bės darbuose, davinėt patarimų 
ir 11. Straipsnio autorius net 
sako, kad daryti tai yra Lietu
vos piliečių pareiga, ir kad jie

pagerinimo dalykų Lietuvoje.
Įdubai gerai, kad Misija at

kreipė į tai žmonių domų. Mu
sų žmonės dar nežino savo tei-

Amerikos lietuviai gal ištiesų 
pradės veikti, kad savo balsu 
padarius* įtekmės į Lietuvos po 
litikų. Jeigu Amerikos lietuvių

siųst Lietuvos valdžiai rezoliu
cijas, išreikšdamos savo nuo
mones apie tai, kas jiems yra 
pageidaujama ir kas nepagei
daujama Lietuvos politikoje, 
tai Lietuvos valdonai susilaiky
tų nuo daugelio atžugareiviškų 
savo darbų. O Lietuvos liaudis, 
girdėdama darbo žmonių balsų 
iš Amerikos, įgytų dauginus 
drąsos kovoti už savo teises.

Į "gerus,” bet visuomenės tvarka 
delei to nesidarys geresnė; o 

kol ji* bus tokia pat, tol darbi
ninkų judėjimas nesitaisys.

Didžiausia musų “komuni
stų,” yda yra ne tame, kad jie 
skleidžia darbininkuose nevy
kusius anarchistų prietarus 
(apie demokratijos “buržuaziš- 
kumą,” apie “kenksmingumų” 
parlamentų ir spaudos laisvės 
ir lt.), o lame, kad jų agitaci
ja yra perpildyta asmenų nie
kinimais ir garbinimais. Vienus 
asmenis jie kelia į padanges, o 
kitus be paliovos maišo su pur
vais ir tuo budu užmuša savo 
pasekėjuose visokį palinkimų 
prie gilesnio protavimo. Apie 
sąlygas, aplinkybes, kuriose 
žmonės gyvena, apie santykius 
visuomenėje—jie ima visai už
miršti ir mato tiktai asmenis.

Tokio protiško puolimo rei-

ninlais ir niekinimais tegul sau 
užsiimu buržuazijos ideologai; 
pasakas apie aniolus ir 
tegul sau seka kunigai

velnius 
(jie iš 

protau- 
reikia 

smege-

čiams, turės tas amerikiečių re
zoliucijas persiųsti Lietuvon; 
tai yra jos pareiga.

ticijų teisę” plačiau*, negu Lie 
tuvos valdžios pasiuntiniai. Mu
sų supratimu, piliečiai turi tei
sės ne vien prašymus arba rei
kalavimus siųsti valdžiai, ne 
vien kritikuoti jų arba davinėti 
jai patarimų, o ir protestuoti 
prieš jų, peikti jų ir smerkti, 
jeigu ji tuo užsitarnauja savo 
darbais. Ir šita protestų teise 
mes raginame Amerikos lietu
vius darbininkus naudoties 
plačiausią.

Jeigu mes tylėsime, tai 
tuvos valdžia įsivaizdins, 
Amerikos lietuviai mano 
jų taip, kaip kalba apie jų 
sų dešinieji, kurie 
siuntinėja jai tai “diplomatų,” 
garbinančių jų “visų Amerikos 
lietuvių” vardu, tai sveikinan
čių telegramų. Mes turime pa
rodyt jai, kad klerikalų ir tau
tininkų saldliežuvavimai neiš
reiškia musų liaudies minties.

Netylėkime. Kelkime savo 
balsų draugijų mitinguose ir 
viešuose susirinkimuose ir pa
sirūpinkime, kad jisai butų iš
girstas Lietuvoje.

jantiems darbininkams 
sumaniaus vartot savo 
uis. Jie turi stengties pažint 
visuomenę—jos tvarkų, jos su 
dėtį, įvairių jos klesų reikalus, 
partijas, idėjas; ir šituo pažini
mu jie turi vadovauties savo 
kovoje už geresnį būvį ir ge
resnę ateitį.

Taigi asmenis reikia steng- 
ties, kiek galint, atidėti į šalį. 
Blogi asmenų darbai privalo 
būt kritikuojami, bet daug svar 
biaus negu tai yra kritika poli
tikos, kiuriai tie darbai tarnau
ja*

...............

Apžvalga
kuo

Lie- 
kad 
apie 
mu- 

nuolatos

'Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 1, 1920 
as reąuired ny tnc act of Oct. 6,1917

MILITARIZMAS BOLŠEVI
KIŠKOJE RUSIJOJE.

Vienas įžymus karės eksper
tas Amerikos armijoje, pulki
ninkas Henry J. Reilly, rašo iš 
Europos apie Rusijos bolševikų 
'kariuomenę. Jisai pripažįsta, 
kad ji yra didelė, aprūpinta ga
biais1 otlcieriais, gerai sutvar
kyta ir išlavinta. Ji susideda n 
Ii mažiausia iš 1,200,000 vyrų; 
jos viršininkai esu prityrę ka
riautojai.

I bolševikų armiją 
pulk. Heilly—įstojo ne

sako 
tiktai

daugelis senosios valdžios ge 
nerolų ir generalio štabo ofi- 
cierių, o ir tūkstančiai papra
stųjų ofiejierių. Jie, iš vie- 
uos pusės, yra gerai apmo
kami, o iš antros—sušaudo
mi, jeigu pasirodo neištiki
mais, Kurie yra vedę, tų šei 
mynos yra laikomos užsto- 
vals, kad privertus juos ge
rai elgties. Be to pranešama, 
kad esą pasamdyta dar 3,000 
buvusiųjų Vokietijos o hele
rių, kurių daugelis yra arti
leristai, inžinieriai ir kitų 
technikos šakų oficieriai.
Poliaus pulk. Heilly rašo apie 

discipliną bolševikų kariuome
nėje:

Disciplina yra dauginus ne 
gu atgaivinta. Ji yra daug 
aštresnė, negu buvo net caro 
laikais. Ji paliečia nevien ka
reivius, o ir visų laipsnių ofi- 
cierius, tarp kurių stoka dis
ciplinos buvo didžiausia Ru
sijos armijos silpnybe.

Kareivių tarybos, kurios iš

miltinėse revoliucijos dieno
se, tapo panaikintos. Pulkų 
komisarai, kurie yra civiliai 
atstovai sovietų valdžios ir 
kurie pirma buvo galingesni 
už pulkų komanduolojus, ne 
teko viso autoriteto, ir ma
noma, kad jie bus neužilgio 
prašalinti.
O bolševiku viešpatavimas 

prasidėjo tuo, kad jie sugriovė 
Rusijos kariuomenę ir pasiskcl 
bd mirtinais militarizmo prie
šais!

ANTON ČECHOV.

Priepuolis
Su Nikaloju Maksimovičiu 

Putochinu atsitiko priepuolis, 
nuo kurių platus ir berupestin- 
gi rusiški pobūdžiai taip pat 
neturi užsižadėti, kaip nuo ka
lėjimo ar krepšio: jis nejučio
mis prisigėrė ir būdamas gir
tu, užmiršęs šeimyną ir tarny
bą, lygiai penkias dienas ir na
ktis valkiojos po palaidas vie
tas. Apie šias betvarkiai pra
leistas paras jo atminty} liko lik 
pa našus į košę mišinis iš 
girtų snukių, spalvuotų sijonų, 
bonkų ir besispardančių kojų. 
Jis įtempė visą savo atmintį ir 
dęl jo buvo aišku tik tas, kad 
vakare, kada degė žiburius, jis 
ant valandėlės užbėgo pas savo 
draugą pasikalbėti apie reikalą, 
kaip draugas pasiūlė išgerti a- 
laus... Putochinas išgėrė stiklą, 
antrą, trečią... Po šešių bonkų 
draugai nuėjo pas kokį tai 
Pavlą Semionovičių; 
vaišino rūkyta siga ir 
Kada maderą išgerta,
konjako, 'rfdiau daugiau 
tolimesni atsitikimai užsidengia 
migla, per kurią Putochin matė 
ką tai panašų į sapną: blyškų 
veidą kokios tai švedukčs, šau
kusios frazę: “vyre, pavaišinki
te porteriu!”, ilgą šokių salę su

tasis pa- 
maderu. 
atsinešė

- ir

nių ir lakeiškų snukių, pats sa
ve, kišantį didžiuosius pirštus 
į brusloto kišenius ir velniai ži
no ką išvedžiojantį kojomis... 
Toliau jis matė, kaip sapne, ne
didelį kambarėlį, kurio sienos 
nukabinėtos menkais paveiks
lėliais ir moterų drabužiais... 
Prisiminė jis kvapą išlaistyto 
porterio, ir glicerinus muilo, gė
limo odekolono. Kiek aiškiau 
reiškėsi iš kosiu io mišinio vaiz
das prabudimo, sunkaus, bjau
raus, kada dagi saulės šviesa ro
dosi atkaria...

Jis prisiminė, kaip neradęs 
pas save kišenių j e laikrodžio ir 
medali jonų,* svetimu kaklaraiš
čiu, su girta sunkia galva jis nu
ėjo į tarnybą. Raudonas iš gė
dos, virpėdamas nuo girtojo 
drugio, stovėjo jis prieš virsiuin 
ką, o viršininkas, nežiūrėdamas 
į jį, kalbėjo ramiu balsu:

n—Nesirūpinkit teisinties.. . 
Aš dagi nesuprantu, kam ir atė
jote!. .. Kad jus daugiau pas ma 
ne nebetarnaujate, tas jau nus
pręsta... Mums nereikalingi to
kie tarnautojai ir jus, kaipo pro 
liūgas žmogus, tai suprasite... 
taip!

Tas ramus tonas, aštrios, pri
merktos akįs viršininko ir man 
dagus tylėjimas draugų aiškiai 
skirtai iš mišinio ir jau nebuvo 
panašus į sapnų.

—Nedora! Bjauru!—murmė
jo Putochin, eidamas namo po 
pasiaiškinimui su viršininku.— 
Ir begėdžiu tapau ir vietos nete
kau,.. Nedora, bjauru!

Atkarus jausmas degėsio pri
pildė jį visų, pradedant burna ir | Maša stovėjo prieškambaryj ir 
baigiant kojomis, kurios vos tik 
žengė... Jautimas “nakvojusio 
burnoj eskadrono” slėgė visų jo 
kimų ir dagi sielų. Jam buvo ir 
gėda, ir baisu, ir šlykštu.

—Nors nusišauti laiku! — 
murmėjo jis. — Ir gėda, ir pik- 
tis kankina. Negaliu eiti!

—Taip, bloga istorija! — su
liko lydėjęs tarnybos draugas 
?ederas Eliseič. — Viskas bu
tų niekais, tik ve kas bloga: 
vielos netekai! Tas už viską blo
giau, brolau... Taigi, šauties į 
laikų...

—Dieve mano, o galva... gal
va! — murmėjo Putochin, rau
kydamasis nuo skausmo. — 
Braška, tarsi plyšt norėdama. 
Ne, kaip nori, o aš užeisiu kar- 
čiamon išsipagirioti... Užeiki
me!

Draugai užėjo karčianion.. .
—Ir kaip aš taip prisigėriau, 

nesuprantu! — purtėsi Putochi- 
nas po antro stiklelio. — Porų 
metų į burnų neėmiau nė lašo, 
pt-ižuclij daviau prieš |>4.i-
vcikslų.. . Juokiaus iš girtuoklių 
ir štai — viskas velniop! Ne 
vietos, ne ramumo! Baisu!

Jis palingavo galvų ir tęsė:
— Einu namo, tarsi ant mir

ties bausmės... Negaila man 
nė laikrodžio, nė pinigų, nė vie 
los... Aš sutinku taikintios su 
visu tuo, su galvos skaudėjimu, 
su viršininko barimu... bet vie 
nas mane rūpina: kaip aš su pa
čia susitiksiu? Kų\aš jai pa
sakysiu? Penkias naktis namie 
nenakvojau, viskų pragėriau ir 
tapau atstatytas... Kų aš jai ga
liu pasakyti?

—Nieko, pasibars ir sustos!...
—Aš turėsiu dabar pasirodyti 

jai atkariu, bjhuriu... Ji nepa
kenčia girtų žmonių ir jos nuo
mone, kiekvienas gerinti t is žmo
gus yra nedorėliu. Ir ji tu
ri tiesų... Argi nedora pragerti 
duonos kąsnį, pašvilpti vietų, 
kaip kad aš tų padariau?

Potuchin išgėrė stiklelį, užsi
kando sudyla belužina ir užsi- Į 
mąstė:

—Ryto, reiškia priseis žings-

jis po niekurio tylėjimo. — Vie
los greit nerasi, reiškia badavi
mas ateis visu savo didumu... 
O moteris, broleli mano, viską 
gali tau atleisti: ir girta snukį, 
ir neištikimumų, ir mušimų ir 
senatvę, bet neatleis ji tau bied- 
numo. Jų akyse biednumas

bę. Kartą mano Maša priprato 
kasdie pietauti, tai nors vogda
mas, o duok jai pietus. “Be pie
tų, pasakys, negalima; ne taip 
man norisi valgyti, kaip prieš 
tarnus gėda.” Taip brolau... 
Aš tas bobas puikiai ištyriau... 
Penkių dienų Iv irka vilnas bu's 
atleistas man bet dabavimas 
yra neatleistinas.

Taip, barimas bus didelis...

Ji nesvarstys... Jai nerū
pės, kad aš pripažįstu savo kal
tę, kad labai nelaimingas.. . Kas 
jai tame? Moterims tas nerupi, 
ypač jei jos yra užinteresuotos... 
Žmogus kenčia, nuo gėdos nesi- 
žino kur dėties, suliktų sau kul 
ką į kaktų paleisti, bet jis kaltas, 
jis papildė nuodėmių... jį rei
kia plakti... Ir nors ji gerai pa 
sibartų ar apkultų, bet ne, ji pa
sitiks tam ramiai, tylėdama, 
visų savaitę kankins tave paže
minančiu tylėjimu, kandelios,

sau įsivaizdinti tokių inkvizici
jai-

—O (u atleidimo paprašyk!— 
patarė draugas.

Veltus daigas... Tam ji ir 
geradare, kad neatleisti mums

Eidamas iš karčemos namo, 
Mikolai Maksimi# galvojo apie 
frazes, kokiomis jis atsakys pa
čiai. Jis įsivaizdino sau išbąlu

sį piktą veidą, užverktas akis, 
sriovę kandžių frazių ir jo sie
lą pildė gerai mokiniams žino
mas jausmas baimės.

“E, nusispjaut! — nuspren
dė jis, patraukęs savo durų var
pelį. — Ka's bus, tai bus! 
nepakenčiama pasidarys, 
siu. Pasakysiu jai viską 
eisiu kur akįs veda.”

Kada jis įėjo į namą,

Jei 
išei- 
ir iš

pati

klausiančiai žiurėjo į jį.
“Tegul ji pradeda,” — mąstė 

jis, žiūrėdamas į jos blyškų vei
dą ir nedrąsiai nusiaudamas 
kaliošus.

Bet ji nepradeda... Jis įėjo į1 
svetruimį, o ji vis tylėjo ir žiu
rėjo klausiančiai.

“Paleisiu sau kulką į kaktą! 
nusprendė jis, degdamas iš 

gėdos. — Negaliu toliau kentėti! 
Nėra jiegų!”

Penketą minučių jis vaikščio
jo iš kampo į kampą, nedrįsda- 
nias prakalbėti, paskui greitai 
priėjo prie stalo ir užraše pai
šeliu ant laikraščio: “Girtuok
liavau ir likau atstatytas iš 
vietos.” l*ali perskaitė, paėmė 
paišelį ir parašė: “Nereikia 
pulti dvasioje.” Jis perskaitė ir 
greitai išėjo... į savo kabinetą.

Biskį palaukus, pati sėdėjo 
šalę jo ir ramino:

—Persimais, bus miltai, — 
kalbėjo ji. —Buk vyru, nebūk 
surūgęs... Dievas duos, perkę- 
sime tiį vricpuolį ii- rasimo Me- 
resnę vietą.

Jis klausė, netikėjo savo au
sims nežinodamas ką atsakyti, 
kaip vaikas verkė laimingu

vė išsipagirioti ir paguldė lęjyon.
Ant rytojaus jis energingas ir 

linksmas jau j ieško jo vietos, o 
už savaitės ją rado... Pergy
ventas priepuolis daug ką jame 
permainė. Kada jis mato girtuo
klius, tai jau nesijuokia ir ne
smerkia, kaip kad pirmiau. Jis

ubagams ir tankiai sako:
—Blogumas ne tame, kad 

mes girtuokliaujame, o tame, 
kad nekeliame girtųjų.

Galbūt jis ir tiesų sako.
— Vertė K. Baronas.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD kuopi; ir atskirų 

narių domai.

Vos lik spėjo pasirodyti Ke
leivyje ir Naujienose LDLD. 
1 kuopos pranešimas, kad LDL 
D. jau yra perorganizuota, o 
taipgi ir atsišaukimas laikino 
centro komiteto, kaip štai dau
gelis kuopų subruzdo veikti.

skubino prisiųsti savo narių mo 
kcsčius už šiuos 1920 metus ir 
suteikė pilnas žinias apie savo

visos

jo mus remti visais joms ga
limais budais kovoje su LDLD. 
griovikais.

Šitoks draugų pasielgimas y- 
ra labai pagirtinas, nes tai paro 
do, jog jie supranta kas yra tik 
vaisiais LDLD. griovikais ir 
išeina prieš juos į atvirų kovų. 
Tatai priduoda mums daugiau 
drąsos ir sustiprina viltį šių ko
vų laimėli.

Gaila, lik kad dar ne 
kuopos subruzdo veikli,
dar lokių kuopų, kurios prane
šė Centrui, kad jų kuopa jau 
persiorganizavus, bet neprida- 
ve Centrui nei skaičiaus savo 
kuopos narių, nei neprisiimto 
narių mokesčių, kas kiekvienos 
kuopos ir kiekvieno atskiro na
rio šventa priedermė kuogrei- 
čiausiai atlikti.

Todėl visos los kuopos, ku
rios dar nėra prida v il
sios Centro sekretoriui skai
čiaus savo kuopos narių, o taip
gi dar nėra prisiimt usios į Cen 
Irų savo narių mokesčių 1920 
metams, tatai privalo kuogrei
čiausia atlikti. Nes tai mums 
labai reikalinga, kadangi nori
me tikrai žinoti kaip didelis 
skaičius narių pasiliko išlik- 
masis LDLD. konstitucijai ir 
kaip mes esame stiprus, tai vie 
na; o antra, žinant, kad dabar
tinė Centro valdyba yra ne pas
tovi,. nes viena, ji susideda vos

iš trijų narių- pirmininko, se
kretoriaus ir iždininko, kur tik 
renybėje turėtų susidėti iš pen
kių narių, būtent, pirmininko 
jo padėjėjo, sekretoriaus, iždi
ninko ir knygiaus; antra, da
bartinis Centro Komitetas nėra 
ištrintas referendumu, bet 
vien nuskirtas 1 kuopos, ir tai 
tik tuo tikslu, kad sutvarkius 
LDLD. vidurinius reikalus ir 
palaikius jos gyvybę, kurių ko
munistai pasirįžo jai išpiešti.-

Taigi, kaip matote, netrukus 
turėsime paskelbti naujus rin
kimus ir išsirinkti sau pastovių

nių, kaip ir kokiame stovyje 
kuri kuopa randasi, nebus ga
lima vijoms kuopoms išsiunti
nėti nominacijos blankų.

Todėl, draugai ir draugės, pa 
sistengkitę tatai kuogreičiausia 
atlikti.

Antras dalykas. Kažkurios L.

kurnu malonės 
kuopos bei jų 
ir atskiri na-

prie kuopos

pranta mokėjimą metinių mo
kesčių ir jų pasiuntimų į Cen- 
rą. Pavyzdžiui: surenka po 
$1.00 nuo kiekvieno nario vy
riškos lyties ir po 15 ar 25 cen
tus nuo moteriškos lyties; na, 
ir iš tos sumos pasiunčia Cen
trui: po 90 ar 95 centus nuo 
nario vyriškos lyties ir po 10 
ar 20 centų nuo moteriškos ly
ties. Suprantama, tokia mokės 
lis nesiskaito pilna mokestini i 
tol, kol tokia kuopa neprisiun- 
čii* lilctiHiij <liil į tai yra
tiek, kiek reikalauja dabartine 
L. D. L. D. konstitucija.

Arba vėl, yra dar ir tokių 
kuopų kurios siunčiant pinigus 
į Centrą daro taip: išį>erka Mo- 
ney Orderį iždininko vardu, o 
sekretoriaus adresu. Na, ir su
prantama, toks čekis arba mo- 
ney orderis neturi jokios ver
tės, nes jo negali išmainyti nei 
iždininkas nei sekretorius (nors 
žinoma, pastarasis neturi nei 

teisės čekius išmainyti). Ir nc- 
liejka niekas kita daryti, kaip 
tik grąžinti čekį atgal ir pra
šyti, kad pataisytų.

Taigi, kad nepadarius pana
šių klaidų ateityje ir išvengus 
nereikalingų išlaidų kaip Cem 
trui taip ir kuopoms, čia paduo 
du nurodymų, 
prisilaikyti kaip 
sekretoriai, taip 
riai. Štai jos:

1) Kiekvienas
priklausantis narys, be skirtu
mo, ar tai vyrds ar moteris, ir 
nežiūrint, ar (ai butų vedęs ar 
nevedęs (nors ir abudu butų 
vienos šeimynos nariai—vyras 
ir moteris) visi turi lygiai mo
kėti į Centro iždų nei daugiau 
nei mažiau kaip po $1.00 į me
lus metinių mokesčių.

2) Visi lie nariai, kurie nepri
guli prie kuopos, bet skaitosi 
L. D. L. D. atskirais nariais ir 
moka metinius mokesčius tie
siog į Centro iždą, privalo įmi

nei mažiau nei daugiau 
$1.10 metinių mokesčių. 
Siunčiant pinigus į Cen-

niekados nereikia išpirkti 
sekretoriaus vardu arba 

adresu, nes toks čekis neturės 
vertės ir bus grąžinamas atgal, 
čekį visados reikia išpirkti iž
dininko vardu šitaip: K. Liut
kus, ir prisiųsti jį, kartu su už
simokėjusių narių, vardais ir 

pavardėmis sekretoriui žemiau 
paduotu adresu. Sekretoirius, 

gavęs čekį, įtraukus į knygas, 
atžymės užsimokėjusių narių 
vardui ir tada pasiųs jį iždi
ninkui.

Jeigu draugai laikysis viršmi 
nėtų nurodymų, tai galėsime iš 
vengti daugelio klaidų ir sutau
pyti keletą centų, kurie mums 
labai reikalingi.

M. J. Iškauskas,
L. D. L. D. Laik. Sekretorius, 

363 Grand St., Jersey City, N. J.

kaip
3)

Peticijų teisė 
Lietuvoje.

Kiekvienam Lietuvos pilie
čiui priklauso peticijos teisė; 
jis tur pilną teisę reikšti savo 
nusimanymą apie visus valsty
bės daromus darbus, gali duoti, 
kur nor, nurodymų, kas toj vai 
stybėje yra negera,'kas yra tai 
sytina. Juo labiau tokia teisė 
priklauso įvairioms draugi
joms, brolijoms, sąjungoms, 
partijoms, susivienijimants, ir 
tt. Kiekviena Lietuvos piliečių 
organizuota grupė tur pilną 
teisę ir net priedermę tarti rim 
tą savo žcalį delei valstybinės 
tvarkos, delei esamos vyriausy
bės darbų ir nurodinėti viešai 
jos ydas. Toksai laisvai reiš
kiamas Lietuvos piliečių balsas 
netik negali būti gniaužiamas, 
bet jeigu jis rimtai ir su tam 
tikrais prirodymais ištartas, ga
li būti tik Lietuvos vyriausybės 
sveikinamas. Tokia teisė šian 
dien priklauso visiems pilie
čiams lietuvoje, ir paveidžiui 
kiekvienam valsčiui yra duota 
teise daryli savo nusprendimus 
ir reikalavimus delei visų val
stybės reikalų. teise be ąbe 
jones priklauso ir visiems lie
tuviams^ svetur gyvenantiems. 
Taja teisė turėtų naudotis ir 
visos lietuvių Amerikoje organi 
zacijos. Paskutiniu laiku daž
nai randamos laikraščiuose ži
nios, k (AP* nupeikia m i bendrais 
sakinį Lietuvos vyriausybės 
vidaus ar užsienių politika ir 
darbai. Rašytojai panašių slraip 
snių ar laiškų paprastai užhai 
gia rašydami, jog tokiai vyriau 
sybei neverta ' skolinti pinigų, 
neverta esą remti paskola, ar
ba, kad tokia vyriausybė blo
gesnė esanti už rusų ar kitas 
vyriausybes. Išvadas visai ne
teisingas. Jeigu vyriausybės 
darbai yra negeri, tai reikia, 
kad jie butų kitaip atliekami, 
arba kad butų kita vyriausybė. 
Rimta kritika yra reikalinga, ir 
kiek mums žinoma, Lietuvos 
Misija noriai apsiimtų parsiųsti 
Lietuvon ir kur reikia įteikti 
visus nutarimus, kurie rinitai 
nušviečia vieną ar kitą politinį 
ir visuomenės darbą. Tokie 
nutarimai gali padėti suprasti 
dabarties darbus ir pagelbėti 
juos geriau atlikti, ypač jeigu 
tie nutarimai butų daromi or
ganizuotų grupių.

Duodamos nurodymų, kas ir 
kaip reikia valstybėje daryti, 
šios grupės turės giliau apsvar 
styti ir apvertinti pačius dar
bus; ir, reikia spėti, jog vei
kiau prieis prie išvado, jog šiuo 
laiku daromoji Lietuvos va Įsi y 
bes paskola yra jai būtinai rei
kalinga ir remtina; o jeigu jau 
prie tokių išvadų neprieitų, tai 
turėtų nurodyti kelius, kur ir 
kaip tos reikalingos valstybės 
lėšos galima gąuti- Taigi, kas 
nori ir gali, testoja prie rimtos 
kritikos, prie darbo, kursai ga
lės būti ir Lietuvai naudingas.
— Liet. Misijom Infor. Biuras.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reik9ltu^ kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumsntus ir popisrast

Namų Ofisaę:
33211. Halsted St
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Panedėlis, Kovo 1 d., 1920 m.

Reikalauja referendumo.

CHICAGOS

smar-

Automobilis įvažiavo minion.
Nusižudė.

G nu

pintą.

Politinis mušeika nušautas.
Nori naujo krasos budinko

Pritaria viešam korimui.

Kelių vidurmiesčio viešbučių

Pienas nupigsiąs.

Apkaitino* advokatus.

Budavojasi namus.

— Valdyba.

Vėl užpuolė moterį.

kad tik neapkaltintų jų.

Pašovė daktarų.

Bandė niftudyti pačių.
paso-

ar

Sudegė moteris.

N.

UTTLE JULIUS SNEEZER

Pradedant nuo šiandie pienas 
nupigsiąs 1c ant kvortos ir bu-

t ros 
kiti 
3720 
3313

ir 16c už pusę paintės Smeto
nos.

Barzdaskučiai reikalauja 
pakėlimo algos.

Užvakar anksti rytų 
muose prie 3340 N. 
\ve., tapo nušautas

—

kvortų. Bet puskvortės ir sme 
tona parsidavines senųjų kainų:

Išpildys namų budavotojų 
reikalavimų.

Galvoja apie naujus page
rinimus.

l'M GVVINE TUR. TEL.L Y£R DE 
GAVVD’S TRUF7 YO SHOULD’MT 
N1AKE FUN OF MA FE£T fo’ I

CANT HELP IT’r-----------
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' NAUJIENOS, ClfeiĮf, UL
NUOMININKAI RENGIASI 

STREIKUOTI.

savo na- 
Kedvale 

CtaTence 
White, politinis mušeika, ku
riuo globojo paskilbęs demokra 
tų politikierius ir buvęs alder- 
tnanas Barncy Grogu n. Jį nu
kulta, o gal ir pats nusišovė, tc- 
lefoliuojant. Dar gyvų jį nu-

PAJIEŠKAU brolio Pelikso Ke- 
kužio, Rokiškio apskr. Panemunės 
valsčiaus, Sipelių sodos. Yra svar
bi žinia iš Lietuvos atsišaukite grei
tai.

Namų budavotojų reikalavi
mas $1.25 į valandų bus išpil
dytas. Kontraktoriai sako, kad 
delei darbininkų trukumo ir 

jie moka tūliems po

A. Kekužis,
10605 State St., Chicago, III.
i U I .................. I ........................................ ....

ŽINIOS
Tariasi vėl pakeiti rendad.

distrikto namų 
savininkai pėtnyčios vakarę 
laikė savo susirinkimų ir nuta
rė vėl pakelti rendas už namus. 
“Kelkite rendas kiek galite, hip 
kitę nuomininkus kiek norit, o 
jei jie nenorės mokėti, tegul 
kraustosi“—tokia buvo dvasia 
susirinkimo, tokie patarimai iš 
visur girdėjosi savininkams. 
“Dabar laikas pelnyties ir nau
dokitės tuo,“ sakė jie.

Savininkų asociacijos prezi
dentas Thorpe pranašavo, kad 
neužilgo rendos pakils dešimte
riopai. Jau ir dabar niekurie 
savininkai trigubai pakėlė ren
das.

LEONAS LUKAUSKIS,
Paminėjimui metinių sukak

tuvių mirties musų brangaus 
brolelio, kuris pasimirė vasa
rio 7 d. 1919 m. 6 valandą va
kare. Gimė ir mirė Lietuvoj, 
Kauno rėdyboj, Telšių apskr., 
Kartinos parapijoj, Žutautų so
doj, sulaukus 28 metų amžiaus, 
palikdamas dideliame nuliudime 
3 brolius ir 3 seseris Lietuvoj 
ir vieną seserį Amerikoj, kat
ra daro jam šį menką atmini
mą. Velionis rusų kariuome
nėj prieš karę jau buvo ištar
navęs 3 metus kaip tik prasi
dėjo karė, 2 kartus buvo sun
kiai sužeistas, potam pateko į 
austrų nelaisvę, ten kentėjo ba 
gė, sugrįžo į Lietuvą pas sese- 
dą ir šaltį, kada karė pasibai- 
rį Narvelienę ir pabuvęs 13 die
nų užbaigė savo vargingą gy
venimą. Tegul jam bus lengva 
tėvynės žemelė.

Ilsėkis broleli, nebuvo tau 
dienos šviesesnės, smūgiai ne- 
dateklius, kankinės, skaudėsis, 
brolžudinga karė sunaikino svei 
katą, o mirtis be laiko išplėšė 
gyvatą, ilsėkis broleli užklotas 
smiltine, ilsėkis Budrių kalne
lio kapinyne, ilsėkis, nes taurę 
kartybių išgeriai, ilsėkis amži
nai, nes akis užveriai, ilsėkis 
broleli, mes tave atminsim sie
lomis sparnuotomis lankysime.

KAROLINA IR VIKTORAS 
__________ JUODŽIAI.

JUST KIDS Of Cmm He Wu Ther«.

Lake View savininkai pyksta 
kam liko nubalsuota-išleisti už 
$20,000,000 paskolos bonų pa
gražinimui miesto. Dabar esu 
nuomininkai ir turi sumokėti 
tų sumų.

Barzdaskučiui pareikalavo 
pakelinio algos. Jie dabar gan 
na $23 į savaitę ir pusę kų jis 
įima virš $35. Taigi mokestis, 
palyginus su darbo valandų il
gumu ir dabartiniu pragyveni
mo brangumu, yra visai Žema.

Bet barzdaskutyfclųj savinin
kai, kurie savo darbų pabran
gino dvigubai, reikalavimo ne
nori išpildyti. O jei esu ir iš
pildytų, tai turės vėl pakelti kai

Chicago yra perdiddė dėl se
nojo krasos budingo. Todėl 
chicagieČiai jau nuo senai rei
kalauja, kad butų pabudavotas 
naujas didelis krasos budinkas. 
Naujų namų siūloma statyti 
prie Madison ir Canal gatvių, 
priešais Northwestern ir Union 
stotis. Tam tikslu kongresas 
jau yra paskiręs $1,750,000, bei 
tokios sumos toli neužtenka. 
Reikalaujama mažiausia $4,- 
500,(MM), bet tiek kongresas at
sisako skirti. Tad dabar biz
nieriai galvoja, kad patiems su
dėjus truksiančius pinigus ir 
pasibudavojus naujų krasos bu 
dinkų,- kuris pilnai atsakytų 
Chicagos reikalams.

Kad tapo priimtas išleidimas 
$20,1X10,(MM) paskolos bonų įvai 
riems pagerinimams ežero pa
kraščio, dabar pradedama gal
voti apie naujus pagerinimus ir 
pagražinimus miesto, kurie at
sieitų irgi daug milionų dole
rių.

Tarp naujų pagerihimų siū
loma ištiesti Chicagos upę tarp 
Harrison ir 16 gatvių, tuo ati
darant niekurias gatves, prave
sti daug bulvarų miesto pakraŠ 
čiuose ir atidaryti 39 gatvę nuo 
Halsted iki Ashland Avė., už- 
piliant smirdantį upelį Bubble 
Creek.

LAIDOTUVĖS
A.a. Onos Kraulaidikės, atsibuvo pėt- 
nyčioj, 9 vai. ryto į Šv. Jurgio bažny
čią, iš ten į Šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėse dalyvavusieji: gerb. Gra- 
borius Maselskis, prie grabo nešimo 
buvo 10 jaunų mergaičių Elena šle- 
kiutė, Marijona Rekeckiutė, Elena 

nelė Pintis, Ona šleponiut?, Ona že- tuštumose, užpuldinėjimai ant 
brauskaitė, Salomea žebrauskaitė, moterų tebesitęsia. Aną naktį 
Antanina Dainelaitė, Anelia Daine- | j k o užpulta ir iškoneveikta 
laitė, Potam giminės ir pažįstami.. .. v ... r-m c

Mes tėvai pasilikę su skausmu šir- \ ,s' Sllllivail. 21 111., 5701 S. 
dies visiems dalyvavusiems laidotu- furner St. Tai jau 12 moteris 
vėse tariam širdingą ačiū visom mer- užpulta toje apielinkeje laike 
gaitėm ir jų tėvam taipgi giminėm 
ir visiems pažįstamiems. Su nuliudu- 
sia širdimi VLADISLOVAS KRAU- 
LAIDIS ir MARIJONA KRAULAI- 
DIENĖ ir Sūnelis JONAS KRAU- 
LAIDIS.

Su pagarba dalyvavęs laidotuvėse,
— G. Šarkaitis.

Miesto tarybos teisių komi
tetas užgirė rezoliucijų, kuri 
reikalauja, kad legislatura at
šauktų savo ratifikavimų probi- 
bicijos priedo prie federalės 
konstitucijos, bet pavestų tų 
priedų patiems žmonėms nubal 
suoti. Vienas aldermanas bal
savo prieš rezoliucijų, už kų ki
ti komiteto aldermanai 
kiai jį išbarė.

Jauna Mrs. Rosalyn
nell, 18 m., 437 S. Taylor St., 
nusinuodijo, kadangi josi tur
tingi tėvai, kurie nepritarė jos 
apsived imu i su Howar<i Gun- 
nell, atsisakė dalyvauti jų vai
ko gimtadienio pokilyje.

ros valandų mirė, nepasakęs 
kas jį nušovė, nors ir bandė tai 
padaryti.

White buvo pagarsėjęs mu
šeika, plėšikas, už piešimus sė
dėjęs kalėjime, surištas su ke
liomis žmogžudystėmis. Jis bu 
vo daug sykių kaltinamas įvai
riose žmogžudystėse, bet vis 
‘stokavo’’ prirodymų ir jis tap
davo išteisintas. Policistai gi, 
kurie jį areštuodavo, neišveng 
linai buvo perkeliami į prastės 
aes vietas.

Pastaruoju laiku, kada jo 
globėjas Grogan (irgi tokios 
pat rūšies politikierius), neteko 
vietos miesto taryboje ir politi
nes įtekmės, White aprimo ir jį 
rūpinosi daugiau savo bizniu.

Delei trukumo namų mieste, 
šiauriniuose Chicagos priemies 
čiuose žmones suskato patįs bu 
davoties namus. Per pereitus 
metus New Trier miestelyj, su

sidedančiame iš Winnetka, 
Wilmette ir k. priemiesčių, iš
duota leidimų budavoties na
mų už $2,000,000. Daugiausia 
bus budavojami dideli namai 
įlel turčių.

James L. White, 604 E. 50th 
St. ir jo sugyventojo Mrsx Buck 
ley yra kalėjime ir jie prisipa
žino, kad jis bilndė nušauti sa
vo pačių, kuri keletu dienų at
gal atvyko iš Pennsylvanijos ir 
apsigyveno pas juos kaipo “pus 
seserė.’’ Jų pašauta į krutinę, 
bet nepavojingai.

Kada Lake View savininkai 
tarėsi kaip kuolabiausiai aplup- 
ti nuomininkus ir kelti nuomas 
be rubežių, tuo pačiu laiku 40 
nuomininkų namo prie 4706- 
4732 N. Ručine Avė., susirirfko 
apsvajstyti kaip geriau kovojus 
prieš kėlimų nuomų. Jie pasi
samdė advokatų ir nutarė prie
šintis kėlimui rendų paskel
biant streikų. Jie nemokės brau 
gesnių rendų po gegužės 1 d. ir 
tuo pačiu laiku atsisakys išsi
kraustyti iš namų. Jie nesiti
ki, kad atsirastų toks teismas 
iš nuomininkų, kuris juos drį
stų nuteisti. Savininkas tų na
mų,* kurių nuomininkai rengia 
si streikuoti, tyčiomis kiek ga
lint labiausia kelia remias, kad 
paskui galėjus namų brangiau 
parduoti.

dabar
$1.25 į valandų, todėl nėra pra
smės priešinties pakėlimui ir ki 
tiems darbininkams. Bet jie 
nori, kad ta skalė įeitų veikmei) 
nuo birželio 1 d., nes tūli kon
trole toriai, kurie apsiėmė pabu- 
davoti namus už apskritų su
mų, aplaikytų nuostolių. Darbi
ninkai sutinka su tuo.

l)u žymus korporacijų advo
katai, Daniel J. Schuyler, J r. ir 
Charles Weinfeld, kurie tarp 
savo klientų turi tokias kompa 
nijas, kaip Illinois Central ge
ležinkelis, J. Ogden Annour, 
telefonų kkmipanija, Illinois 
Tumieh Co. ir k., užvakar tapo 
apkaltinti federalio grand jury 
padavime neteisingos apyskai
tos įplaukų 1916 nj. ir neteisiu 
goję prisaikoje,.

Schuyler turėjęs užmokėti 
$2,400 mokesčių, o užmokėjo 
tik $215.20. VVeinfcld turėjo 
užmokėti $1,200, bet užmokėjo 
tik $98.14.

Kadangi jie yra pagarsėję ad 
vokalai, tad buvo dedama įvai
rių politikierių čia ir Washing- 
tone,

Dr. Otto W. IIimi iš Cicero •»
tapo pašautas j koją, kada jis 
Mrs. Josephine Newland, su ku 
ria jis lankė iki 2 vai. nakties 
kavines ir kabaretus, palydėjo 
namo, 449 E. 46th St. Jį 
vė jos vyras.

Mrs. Mary Doyle, 2729 
Francisco Avė., rūsyje bandė 
prigesinti pečių, kuomet kibirk 
štiš uždegė jos drabužius. Kol 
jų užgesinta, ji mirė.

Ponia Akaon ir dar 4 pavar
dėmis po pirmesniais vyrais, 
turės atlikti labai nemalonų 
“džiabą,” nes ji turės parodai 
teisėjui ir visam teismui ar ji 
turi savo dantis, ar svetimos. 
Ji reikalauja perskirų nuo sa
vo penkto vyro ir sako, kad jis 
išmušęs jai dantį. Vyras gi sa
ko, kad to negalima buvo pa
daryti, nes ji dantų visai netu
ri.

Užvakar vakare didelis auto
mobilius, kuriame buvo 4 vy
rai ir 3 moterįs, įvažiavo mi
nion žmonių, kuri laukė gat- 
vekario prie 18 ir statė gatvių. 
Du žmonės—vyras ir moteris 
tapo galbūt mietiniai sužeisti, 
kiti spėjo atšokti. Automobi
lius greitai užgesino šviesas, 
kad nepamatytų numerio, ir nu 
dūmė 18-ta gatve.

Vasario grand jury išleido 
patarimą, kad įstatymai butų 
taip papildyti, jog nepataisymi 
kriminalistai butų priversti da
lyvauti prie korinio. Tai esą 
sumažintų nusidėjimų skaičių.

Illinois šerifų, suvažiavimas 
irgi tam pritarė.

kalos komisionierius Dr. Ro- 
bertson išpildys savo grąsinimą 
užgesinti jų pečius, kadangi jų 
kaminai labai rūksta. Tais vieš 
bučiais yra Congress, Palmer 
House, Illinois. Athletic Club, 
North Shore viešbutis. Taipjau 
grąsinama užgesinti pečius vie
nos mokyklos ir trijy dirbtu
vių.

Pranešimai
Socialistų Apšvietus Kiiubo vi

suotinas susirinkimas bus seredoj, 
Kovo 3 d., Aušros svetainėje, 3001 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi nariai būtinai malonė
kite atsilankyti, nes yra svarbus 
reikalas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Paš. Kiiubo draugai, malonėkite susi
rinkti panedėlyj. Kovo 1 d., kaip 7:30 
vai. vakare ant choro repeticijų, J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė.

— Valdyba.

Roseland. — L. M. P. S. A. 67 kp. 
susirinkimas įvyks utarninkė, kovo 2, 
Aušros knygyno kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Visos narės susirinkite, 
nes bus dalinami tikėtai draugiškam 
vakarėliui. Be to turim dar šiaip svar
bių reikalų Svarstyti. —

—A. Sirvinskienč.

Lietuvių Mechanikų Kliugo mėnesi
nis susirinkimas atsibus utarninkė, 8 
vai. vakare. A. Czesnos svetainėje 
4501 So. Paulina St. Kovo 2 d. Visi 
nariai yra kviečiami ir naujų narių 
atsivesti. — Raštininkas.

Pajieškojimai
ASMENŲ^
PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Bu- 

činskio Raseinių apskr. Šidlavos vai. 
Ragliačių sod.’ pirmiau gyveno Bu
enos Aires Argentinoj. Jis pats 
kas žinote praneškite adresu:

W. Bučinski,
11853 Michigan Avė. 

Chicago, III.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau savo brolių Petro ir Juo

zapo Vištarių paeinančių iš Tauragės 
apskričio, šeručių kaimo, turiu daug 
svarbių reikalų ir žinių iš Lietuvos, 
Prašau atsišaukti adresu:

Uršulė Vištartaitė-Mečienė
P. O. Box 584 Thomas, W. Va.

- PAJIEŠKAU Ignaco Dambrausko 
arba sunąus Vincento Dambrausko, 
ar dukters Nastazijos. Aš turiu svar 
bu reikalą, nes yra laiškas iš Lietu
vos. Meldžiu atsišaukti patiems ar
ba kas žinot pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

P. VENCKUS,
4133 S. Sacramento Av., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Pugžlio, Kauno rėd., Panevėžio 
parapijos, Grundiškio viensėdžio. Pir 
miau gyveno Bostone, o dabar girdė
jau, kad gyvena Chicagoj. Yra svar 
bus reikalas, gavau laišką iš Lietu
vos. Malonėkite atsišaukti tuojau.

ALBINA MARTINANAIČIA, 
2005 String St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo svainio Juozapo 
Stulpino iš Ryškinu sodos, Lieplaukio 
par., Telšių pavieto. Pirmiau gyveno 
Roseland, III. Ynį laiškas iš Lietuvos, 
svarbus reikalas. Būtinai, kad atsi- 
žauktų adresu:
Mrs. DOMICĖLĖ KUČINSKIENĖ, 
718 W. 15th St. 2nd floor,

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano ir Alexandro 
Žaibų iš Dvargudžių sodos, Varnių 
vol., Yra svarbus laiškas iš Lietuvos. 
Reikia, kad tuoj atsišauktų, ar kas 
apie juos praneštų adresu:

MARTINAS BRANDT, 
2933 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

JONAS IZBICKAS iš Lietuvos no
ri sužinoti kur gyvena brolis Romu
sis Skapiškio pav., gyveno Harvey, 
III.. Jis pats ar kas žinote praneškite 
adresu:

J. DAUNIS, 
10705 State St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Varonikos ir Uršulės 
Lapinskaičių, Stakunų sod. Papilio 
par. Pirmiaus gyveno Mass. valstijoj. 
Ir Jurgio Vosiliaus, Gumbelių sod., 
Salamiesčio par. gyveno Philadelphia, 
Pa. Atsišaukite adresu:

VARONIKA PLERPIENĖ 
127 E. 107th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU M. Kaltauskio buvo 
Suvienytų Valstijų kariuomenėj, Co. 
II. 60 Inf. 9 Brigade, 5 Div. Turiu 
labai svarbų reikalą meldžiu atsišauk
ti.

J. ANDRIKIS,
8130 Stewart Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Stanislo
vo ir Petro Kuršauskių, angliškai va
dinas Kors; paeina iš šiaulįų apskr., 
Tryškių miestelio. Meldžiu atsišaukti 
turiu svarbų reikalą; kas žino malo
nėkite pranešti už ką busiu dėkinga.

AGNIEŠKA KURŠAUSKAITĖ 
PAKUTINSKIENĖ.

616 River St., So. Saginavv, Mich.

PAJIEŠKAU savo draugų Kazi
miero Maceinos, Andriaus Studinsko 
ir Juozo čiupkevičiaus, Visi Suvalkų 
gub., Mariampolės pavieto, Garliavos 
parap. Girinikų kaimo. Turiu labai 
svarbių reikalų. Atsišaukite arba kas 
žinote praneškite šiuo adresu:

JUOZAS SANKUS, 
1626 N. 23rd St., East St. Louis, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Raudoniaus 
kurs priklauso prie muzikantų kiiubo. 
iš Lietuvos nuo jo sesers. Jo adresas 
Turiu svarbų reikalą: Gavau laišką 
buvo 716 Canal st., bet aš jo ten ne
suradau. Jis pats ar jo draugai tegul 
atsišaukia ar praneša man jo adresą.

DOMININKAS UŽGALIS, 
371 E. Kensington Avė.,

Kensington, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS — kambarys, elek- 

šviesa, vana, telefonas ir visi 
parankamai. Telefonas Drover 
— 2-ras flatas 
So. Halsted St. Chicago.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO. — Norėčiau 

dirbti ant farmų; ir seniau esu dirb..s 
ant farmų, todėl farmų darbų pa
žįstu atsakančiai. Esu vedęs. Jei ku
riam farmeriui reikalingas toks dar- 
bįninkas, malonėkite duoti man žinią 
tuojau.

J. SMITH
4848 So. Throop St., Chicago, III.

BY BAKER
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REIKIA DARBININKŲBESSaeSEESE 
MOTERŲ

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinfijimui. 
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 
Operatorių prie siuvamų mašinų. 
Lengvas, Švarus darbos su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabash
REIKIA ————— 

Operatorių prie siuvamų mašinų. 
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Wabash

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

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

t

DIRBYKLAI mergaičių. Gera mo 
kestis laike mokinimosi. Trumpos 
valandos.

NORTHWESTERN CAN SEAL 
COMPANY

108 No. Jefferson St.

MERGAITĖS 
metų arba senesnės16

Geros darbo sąlygos.
Gera mokestis.

Kreipties
LOOSE WILES BUSCUIT CO.

37th St. ir Ashland Avė.

REIKALINGOS merginos, mote- 
rįs prie abelno namo darbo, maža 
šeimyna, 10 dol. savaitinė mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

M. MESSAGE, 
3548 S. Halsted st. Chicago, III.

REIKIA moteriškų sortavi- 
niui skudurų. Gera mokestis ir 
bonus.

GINSBERG and ALTER
2707 Roosevelt Road.

REIKIA 
Operatorių prie siuvamų mašinų. 
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co. 

1315 So. Wabash

' REIKIA

Operatorių ir Finisherių prie 
Vyriškų kalnierių.

Jeigu nori gerai uždirbti, ateik pas 
mus. Mes mokame daugiau negu ku
ri siuvykla Chicagoje. Geros darbo 
sanlygos ir ganėtinai darbo visam 
laikui.

Kreiptis tuoj:
Miss Hale.

CARTER & HOLMES, 
6th floor

508 So. Franklin St.

REIKIA

Moterų ar Mergaičių

dirbyklos darbui

Gera mokestis

GOLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union St.
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VAIKŲ

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.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD 
.' 2422 So. Craivford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRV~ir MOTERŲ ■A-

r

Reikia darbmiku
Budavojirno 

darbui.

JAUNOS MOTERIŠKOS

Aukso proga jums teikiama, kaip 
patapti narėmis augštos profesijos.

Dviejų metų mokslas gydyklos 
(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir labaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia 
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė.

Chicago, III.,

REIKIA mergair.'i siūti 
spėka \aromomis masino- 

inD žiurstus, troo s dreves, 
taipgi siuvi guzikams skyles, 
foldrriu ir egzami įuotoju.

SOPKIN BReS.
366 W. Adarna St.

REIKIA — Moteriškių sortavimui 
skudurų. $80 savaitėje. Ateikitt ga
tavai dirbti.

ROTH8TEIN BROS.
1449 Blue Island Avė.

TUOJ

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Jus galite panaudoti savo 
išsilavinimą geriausiai 

naudai.
APSIAUSTŲ SIUVYKLAI

Flap meikerių
Welt meikerių
Lining meikerių
Canvas tri merių
Floor Girls
Edge beisterių mašina
Armhole beisterių
Finišerių .
Lewis Maciūne operatorių
Forlady over Armhole beisterių
Sleeve sewerių
Armhole presserių
Basting pullerių
Off presserių

KELNIŲ SIUVYKLAI
Pocket meikerių
Basting pullerių

The House of
Kuppemilhielmer

SKAITYK M 
PASKELBIMĄ IR RODYK 

KITIEMS,
IR V£L PATS SKAITYK

Jeigu gali išmokti, kad būti

FLOOB MOULDERIU

BENCH MOULDERIU

MACHINE MOULDERIU

SQUEEZER MOULDERIU

RUBSIUVYKLAI

DARBININKIŲ
FINIŠERIŲ

VEST SHOP HELP

POCKET PRESSERIŲ
POCKET TUCKERIŲ
SIDE and SHOULDER BASTERS
LINING BKISTKRIŲ

FOR PANTS SHOP

HAND SEWERS
TOP BUTTON HOLE MEIKERIŲ
LINING and CANVAS

BEISTERIŲ
POCKET MEIKERIŲ
WAIST ir LINING SEVVERIŲ
PIECERIŲ
POCKET STICHER1Ų

Alfred Decker
& Cohn

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

MERGAIČIŲ REIKIA 
LENGVIAM DIRBYKLOS 
DARBUI. NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS IR TRUMPOS 
VALANDOS. BONUS Iš 
KIEKVIENOS SAVAITĖS 
PABAIGOJE. 
LENGVA DIRBTI SĖDŽIANT. 

340 W. ILLINOIS 
Comer of Orleans.

REIKIA

Mergaičių mokinties siūti pirštinių, 
taipgi patyrusių operatorių prie 
siuvamų mašinų; Gera mokestis 

EISENDRATH GROVE CO.
2001 Elston Avė.

REIKIA moteriškių mazgojimui 
indų nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, arba nuo 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro $12.50 algos savaitėje, 
nedirbama Žventadieniais.

WEST TNN CAFETERIA, 
784 W. Madison St., 2 fl.

P ARDA VIKIŲ (salesladies) visuo
se departamentuose. Nudat darbav- 
Ge'ra mokestis.

KLEIN BJtOS.
Halsted ir 20th Sts.

Westem
Electric

RUBSIUVYKLAI
/ DARBININKŲ

Keletą pastovių darbų su gera 
mokestim:

Sleeve sewęrių
Welt meikerių
Top Collar meikerių

Kreipties:
THE HOUSE OF

KUPPENHEIMER
2352 West 22nd St.

PARDAVIMUI —. 3218 Nor
mai Avė. Nepnprastas pigumas; 
dviejų augŠtų namas, muro jmi- 
inatai ir 4 kambarių plytų na- 
(knelis užpakalyje; Visa \išnuo- 
muota už 53.00 rendos į mė
nesį. Kaina tik $4,200.00. Maty
ti Mr. FEENEY, 603 W. 31st 
Street, Chicago, III.

o

PLANT VVEST 48th Avė.
400 pėdų į pietus nuo 22nd St.

REIKALINGAS — antrarankis 
duonkepis — gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.
8051 Baltimore Avė.,

Telephone: So. Chicago 1194.

RėlKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

6222 So. Harper Avė.

REIKIA Patyrusio Shearmano $36 
savaitėje. 10 darbininkų po $5.00 die
nai, darbui scrap iron yarde.

2034 Southport Avė.

REIKIA naktimis janitoriaus; nuo
lat darbas, gera mokestis. Kreipties 

TOP NOTCH COOKIE CO., 
338 So. Western Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
augščių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 Wallace St. Rendos 
neša 15% už įdėtus pinigus. Savi
ninkas negyvena mieste ir nori bū
tinai parduoti. Adresuoti: W. F. 
HEISS, 224 — Fifth St., Aurora, 111. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymų.

VAIKIUKŲ 
Pakavimui kiaušinių į dėžes.

GEO. RASMUSSEN CO
650 W. Randolph St.,

PARDAVIMUI

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento) 
vietoj. Raudos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

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

Arbetter operatorių 
prie apsiaustų. 
Button sewerių 
ir Sleeve meikerių 

masina.

Polk St. and Karlov Avė. 
arti Crowford Avė.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Ateik tuoj.

THE ROYAL TAILORS
731 So. Wells St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Second beisterių
Off presserių
Toj) collar meikerių
Slecve. sewerių v

REIKIA Front shaperiu.
Joinerių špants)

Mergaičių prie verpimo 
elektrikinių vylų. 
Gera mokestis.

Malonios sąlygos.
Kreipties

WESTINGTON ELECT
AND MFG. CO.,

32 So. Pcorin St.

REIKIA
Mergaičių prie viršuojamos 
mėšlinos.

Geras uždarbis.
Geriausios darbo sąlygos

INTERNATIONAL PAPER
BOX CO.,

2003 So. Halsted St.

MERGAIČIŲ labeliavimui ir fil- 
liavimui dažų. Turi suprasti ir kal
bėti angliškai.

SILVER MFG. COMPANY 
3435 S. Racine Avė.

REIKIA — mergaičių įvairiems 
darbams Departamentinėje sankro

voje.
J. OPPENHEIMER & CO.

47th & Ashland Avė.

REIKIA
Mergaičių ir moterų prie 

lengvo dibtuvSs darbo. 
Patyrimo nereikia. Mes išmokin
sime darbo.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

311 W. Austin Avenue.

REIKIA

Spėka varomoms mašinoms 
operuotojų.
Gera mokestis.

GOLD FURNITURE co.,
2230 So. Union St.

MERGAIČIŲ 
arbatos Ir Kavtftf. 

GEO. iASMUSSEN CO., 
130 N. Jefferaon St.,

Atfned Decker 
<& Coliu n

Employinent Department.
S. W. Cor. Franklin 
ir Van Buren Sts.

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

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 W. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY COMPANY.

REIKIA — Vyro prie Elevatoriaus 
departamento Sąkrovoje; nuolat dar
bas; gera mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA Vaikiukų 14 iki 16 metų 
lengvam dirbyklos darbui gera proga.

664 W Austin Avė, 2-nd floor

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18tli St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA Vyrų darbui 
yarde; $30 savaitėj.

COHN BROS. SCRAP
1864 N. Leclaire 

Chicago, III.

scrap iron

IRON CO.
Avė.,

REIKIA darbininkų scrap iron 
yarde. Gera mokestis, nuolat dar
bas.

Kreipties:
LEOPOLD COHEN IRON CO.

31 st & Homan Avenue.

MOULDERIU
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. „ 
Vyrai vadavo $12.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties
EMPLOVMENT DEPT.;

68 W. Harrison St.

ir manai, jog tai butų gera 

tai matyki musų monagerį 

tarpe 9nių ryto iki 5 vai. po piet. 

Musų foundry yra nauji ir mo

demiška visais atžvilgiais.

Jus turit baisa tvarkyme šios 

foundrės, jums užtikrinama 

teisingumas, mokama geni 

mokestis, nepaprastos darbo

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ

SECOND BEISTERIŲ 
OFF PRESSERIŲ

KREIPTIES:

EXTRA 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- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

GERA FARMA mainymui arba 
pardavimui su budintais. 72% ake
rių žemės; 25 akeriai dirbamos, su 
ganykla. Viena mylia nuo miesto ir 
dvi geros dirbtuvės. Kas nori gali 
dirbti mieste arba ant farmos. 
Eagle River, Wis.

P. PAULAUSK1S
656 W. 18th St., Chicago, III.

sąlygos.

APMISLYK TAI.

Haurvester
Comjpaiiniy 

Tractony W©rks
2UIM) West 31st Blvd.

-J.
REIKIA

25

DARBININKŲ
25

Geni mokestis.

Nuolat dnrbas.

Kreipties
Samdos ofisai!

STEWART WARNER CORP.
1828 Diversey Parkway

T

REIKIA patyrusio Cabinet meike- 
rio (on Cedar Chests). Nuolat dar
bas. Gera mokestis.
THE ROOS MANUFACTURING CO. 

1051 W. 16th Street
3 blokai i vakarus nuo Halsted St.

REIKAIJNGAS kraiučius prie nau 
jo ir seno darbo. Pastovus darbas 
gera vieta Ir geras užmokestis. At- 
sišaukit tuojaus.

GEORGE KISHKIS, 
4920 Baring Ave„ E. Chicago, Ind.

Off preserių prie drapanų

Plačiai 
drapanų.

Guzikų

patyrusio operątorio

siuvėjo drapanoms.

prie

PROGRESS TAILORING CO.

Alfred Deckeir
Cohn

PARSIDUODA bučemė ir gro,ser- 
nė, priežastis pardavimo nusipirkau 
kitą biznį. Per 30 dienų turiu lai
ko parduoti. Meldžiu atsišaukti į 
Naujiemj ofisą No. 48. '

MURO NAMAS UŽ $2500
1616 W. 35th gatvės 8 kambarių; 
gali būt perdirbtas į du flatu po 
4 kambarius.
W. J. BELL EXCLUS1VE AGENT 

. 96 W. Washington St.,
Randolph 3543-Phone-Central 2579 

22 metai toj pačioj vietoj

2758 So. Trumbell Avė.
PARDAVIMUI groserne 

lenkų ir lietuvių sėdyboje; 
verčiamas parduoti pig’ai. 

Apleidžia miestų.
1S-5 W. North Avenue.

REIKALINGAS geras U- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ųfiaa-

t kampas Girard St.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
muro namelis (cottage) — 
Pigiai prie 3424 Aubum Avė. 
Kreipties 5525 Peoria St.

PARSIDUODA — Dveji 3 aukščių 
muro namai, akmens frontai; 1 Sto
ras ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 į metus; po Mojui Pirmam ren^ 
Uos pakeliama iki 82234. Parduodama 
labai pigiai už $16,500. Prie 461 ir 
463 W. 31st St.

Savininkas Store.

PARSIDUODA bučernū labai pi
giai, geroje lietuvių apgyventoje vie
toje, iš priežasties, kad turiu du biz
niu. Atsišaukite 4555 So. Paulina St., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI Storas ir namas.
Delikatesų, daug stako. Puikus biznis.
Parsiduoda pigiai.
2245 W. 22nd St. Chicago, III.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI — Grosemė ir Sal
dainių sankrova. Parduodama pigiai, 
apleidžiama miestas.
1836 Su. 56th Avė., Cicero, III.

MA5TER 
5Y5TEM

VYRŲ DARBUI prie Mallea- 
ble Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas Hegevvfisch; vyrų 

patyrusių mouldingus ir core- 
ius daryti, bet Čia yra gera pro
ga ir varams norintiems išmokt 
molderystes. amato.

WESTEHN STEEL CAH 
& FOUNDRY CO.

136th St. ir Branion Avė. 
Hcgewisch, Chicugo, III.

REIKIA •— Korespondento: Vyro 
ar moters, katras gali rašyti lenkų 
ir lietuvių kalbose; ir katras gali var 
toti typewriterį. •

W. F. SEVERĄ CO., 
Cedar Rapids, Iowa.

REIKIA kriaučių; pastovus dar
bas. Darbas savaitinis arba užda- 
vu; geriausia mokestis mokama; tik 
8 valandos kas dieną, o subatomis 
iki pietų. Jus galite dirbti over time 
kiek norite ir mokama laiką ir pu- 
s„; padaroma dideli pinigai.
URBANEK BROS. LADIES TAILOR 

8250 Ogden Avė., 
Tel. Lawndale 740

PAJIEŠKOME SPAUSTUVĖS
Kuri apsiimtų spausdinti ir reda

guoti dvisavaitinį Lietuvišką Ūkiš
ką laikraštį BEPARTYVIŠKA, Illiu- 
struotą žurnalą “ŪKININKO ŽI
NIOS” kurį neatbūtinai norime pra
dėti išleidinėti nuo 15 d. balandžio. 
Leisime dydžio 11X14 colių 16 ir 24 
puslapių knyginio popierio. Malonėki
te atsišaukti redakcijos turinčios vie
tos tam musų žurnalo apdirbimui; 
mes norėtume kuogreičiausia sutartį 
padaryti ir pradėti rengties prie pir
mųjų išleidimų. Adresuokite.
LIETUVIŲ ŪKININKO DRAUGIJA, 

SCOTTVILLE, MICH.

REIĘIA 50 vyrų į scrap iron 
yardą. Pastovus darbas, $5.00 ir 
daugiau į dienų. Kreipties:

37th St., ir Roman Avė.

REIKIA vyrų abelnam paprastam 
darbui rakandų dirbykloje.

ULEMATGON
2607 Flb'urnoy St.,

1 block South of Harrison.

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. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės cfvi-sprendžinis Pbo- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
1 Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
niato.

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skvrius, Kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo! elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.TIKTAI dl MĖNESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

FARMA IR BIZNIS.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolionijoj. Turėdamas dvi 
fanni ir biznį, abiejų negaliu ap
dirbti, todėl parduodu labai pigiai 
148 akerių farmą, budinkai geri, sod
nas jaunas; 60 akerių dirbamos že
mės ir apsėta rugiais ir kviečiais; že
mė gera, viskas auga; 88 akeriai ge
ro miško; ganeva gera; per ganevą 
upė bėga, labai žuvinga; vienas blo
kas iki gelŽkelio stoties; apie tų sto
tį daug vasarnamių, iš jų padarome 
labai gerų biznį parduodami viską. 
Platesnių žinių kreipties laišku įdė
dami markę už 2 centu.

ANTANAS LEŠČINSKAS, 
Peacock, Mich., Lake County.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Paliernų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke,

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinaina dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
NAMAI-žEMfi

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
eramento namas. Vanos gazas, elekt
ra; $1000 įmokėti; liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
nių žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
3517 Archer Avė.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietyst&s, dai- 
iarašys .

Mokinimo valandos: nuo • ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo < 
iki 10 valandai, 
8106 SO HALSTED 8TM CHICAGO

ŽINOK KA PERKI! Egzaminuojam žemių Dokumentus, Pa- 
r 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, didei reikalingas Informacijas, ir, Žinok Ką Perki! 
Taipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam Žemes, Farmaą 
Ir Naimiš po visus Armerikos kraštus. Reikale, AMk ax RaSyk i
FEDERAL BOND & LAND COMPANY, 668 W. 18th Street, Chicago.


