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Denikinas traukiasi visu I PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS.

Kolčakas galutinai sumuštas
Bolševikai siūlo taiką Italijai

Bolševikai nesitaikins su Denikinu 
Atidarė kelią Indijon,

DENIKINAS BĖGA VISU 600 arčiau 65 mvlią į rytus nuo
MYLIŲ FRONTU. Lugansk.

'Jg

Vaikučiu procesija Kaune, traukianti į Amerikiečių Maitinimo Misiją padėkoti jai už 
kiamąją Lietuvos vaikams pagalbą.

] Kratos ir areštai 33 
miestuose , 

---------------- ' ------------------ -

■ Medžiojama Komunistus
Norima areštuoti 4,000 žmonių

KRATOS IR AREŠTAI 33 viso žmonių lapo 
MIESTUOSE. 1 lik rvlo galima

Išduota vvarrantai areštavimui 
4,000 žmonių. Naujoji medžio

klė daroma ant komunistu. €

areštuota dar

dar nepradėjo ateiti jokią ži
nių apie areštus, kadangi me
džioklę pradėta vėlai vakare.

Medžioklė yra daroma seka
muose miestuose:

--------  i Paimant Novočerkask tuk- 
Denikino armija yra pavojuje stančiai belaisvių lapo suimta, 
ir vejama bolševikų. Kolčakas pasak sovietų pranešimo, kuris 
jau nebeturi reikšmės Rusijos sako, kad paėmimas llovaisko- 
reikaluose, tas pats laukia ir

Denikiną.

lei-

NEW YORK, s. 2.—Justici
jos departamentas išdavė 4,000 
vvarrantu, areštavimui radikalu 
visoje .šalyje. Vien tik dėl Ne\v 
Yorko išduota 800 vvarrantu. 
Del Chicagos, sakoma, išduota 
apie 1,000 vvarrantą.

Balti-
Phila-

Cle-
Den-

LONDONAS, s. šiandie iš

“Priešas tapo išstumtas iš 
čerkassy. Jis paėjo iki linijai 
10 viorstą į pietvakarius nuo 
Ekaterinoslavo. Linkui Tagan- 
rog mes užūmėm Ilovaiskoje ir

“Ant Trinka ir Mėtis upių 
musą kavalerija suėmė 2.000 
belaisviu, 3 ginkluotus trauki
nius ir kitokio grobio. Mes pa
siekėm liniją ant Kam enk a

nuo Lugansk.“
Gen. Denikino padėjimas kas 

die darosi kritiškesniu. Kares 
ofiso gautosios žinios parodo, 
kad jis traukiasi veik visu sa-

kad bolševikų besivt ržimas 
prieš jo centrą, tikslu
sti jo armiją pusiau,

per k i r-

pulkai

yra arčiau 190 mylią nuo pa
jūrio. Tas baseinas yra turtin
giausia mineralais Rusijos da
lis ir jo paėmimas bolševikams 
butą neapkainuojamos vertės.

Toliau į rytus bolševikai sta
to pavojun kairįjį Kaukazo ar
mijos sparną. Bolševikams 
matomai pasisekė sukoncen
truoti didelės spėkas prieš De
nikino silpnai laikomą centrą ir 
dabar jie pilniausiai naudojasi

Kita rusti padėtis yra Trans

stotį, 80 myl. į rytus nuo Kras- 
novodsk, prie kurio jie siekia- 
si. Bolševiką nauji pulkai iš

veją palei Persijos ir Afgani
stano rubežių.

tai, kad bolševikai turi didelių

Kares ofiso pranešimas sako, 
kad galima skaityti, jog adm. 
Kolčakas nustojo būti faktorių 
Rusijos kariniuose reikaluose.

Bolševikai baigia užimti Do
neco baseiną.

LONDONAS, s. 2.—Pasak 
šiandie gauto iš Maskvos pra-

veržimas Doneco anglių basei
ne yra labai pasekmingas ir 
grePtas. ’ Pranešama, kad visi

Bachmut ir Lugansk tapo už
imti ir kad bolševikų linija yra

i je atėmė iš priešo paskutinį šie 
kusį frontą geležinkelį.

rur trnnshdion filed \vith the post- 
masler ai Chicago, III. Jan. 3. 1920

l’rur Irnnskition filed \vifh the posf- 
•naster at Chicago, III. Jau. 3, 1920 
as rcquitcd by the act of Oct. 6, 1917

Sako, Trockis pakartas.

COPENHAGl Es-

armijoj ir kad Trockis tapo jū
reiviu, pakartas Votosov stotyj, 
bet tas gandas dar nėra patvir
tintas iš Rusijos šaltiniu.

’riip IranslnHr.n filed with the post- 
ans’.-r at Chicago, UI. Jan. 3. 1920 
> riMfiiired bv the a» t of <M. 6. 1917

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
ITALIJAI;

RYMAS, gr. 29.—-Rusijos so-

Rymą su pasiūlymu taikos Ita-

Bolševikai žada atidaryti kelią 
į Italiją.

LONDONAS, s. 2.—Bolševi
ku užrubežiniii reikalu ministe- 
ris čičerinas pasiūlė Italijai at
naujinimą ryšių tarp tos šalies 
ir sovietu, Rusijos, nurodyda
mas, kas “neišvengtinas sovietu 
paėmimas Juodąją jurą pakraš 
čio atidarys Juodąją juru ke
lią į Italiją,” sako Maskvos be
vielius žinia.

’riie translation fil^d xvith the post- 
naster at Chicago, Iii. Jan. 3, 1920 
< miuired Tv the art of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI KARIAUS IKI
GALO.

Butą taikęsi su Denikinu pir
miau, bet dabar jau nebesi

taikins.

IX)RPATAS, s. L—Pasak
Kliško, sekretoriaus besitarian-

Atnaujins tarybas Bolševikai UŽ tai

True translation filed \vith the posi 
inaslcr at Chicago, III. Jan. 3, 1920 
as ie<|.iircd by the act of Del. 6, 191'/

Talkininkai ir Rusija

ANGLIJOS 1
BOS VĖI

, RUSIJOS TARY- 
ATSrffAUJINS.

Tikimasi, kad jos bus pasek
mingos. Rusija pati savo spė

komis išsigelbės.

LONDONAS Prieš

ką atiduotą viską
RUSIJA NORI TAIKOS SU 

VISU PASAULIU.
i i

Nori pradėti atbudavojimą
! šalies viduje. Sutinka daryti di

džiausių nusiieidimu.

naujinamu. apsimainymo karės 
belaisviais tarybą su bolševiką 
atstovu Maksim Litvinov, An
glijos atstovas James O’Grady 
pasdkū Mirror korespondentui, 
kad jis mano, jog tarybos bus 
pasekmingos ir sugrąžinimas iš 
sovietą Rusijos Anglijos belais-

DORPATAS, ą. 1. (Rašo Chi
cago Tribūne f, korespondentas

kad susitarimą
Estonija yra nurodymu ką bol-

paliaubos su

sausio tu.

ANGLIJA IR JAPONIJA 
KOVOS SU BOLŠEVIZMU 

AZIJOJ.

NEW YORK, s. 2.—Pats ge- 
neralis prokuroras Palmer as
meniškai vadovavo medžiokle 
ant radikalą. Tos medžiokles 
liksiu esą suimti kiekvieną sve
timšalį, kuris suokalbiavo prit'š

more, Omaha, Boston, 
delpbia, Buffalo, Pilt* 
Chicago, Portland, [Me. 
veland, Portland į Ore.]
ver, Providence, Dės Moines, 
Sun Francisco, Detroit, Scran- 
ton, Grand Bapids, Spokane, 
Hartford, St. Louis, Indianapo-

.Mass.], Kansas City, Sy- 
Los Angeles, 'Toledo,

field [J
racuse,
Lou'isvilte, Trenton ir Mihvau-

PARYŽIUS, gr. 31.—Paris 
Midi redaktorius sako, kad An
glija ir Japonija slapta tariasi 

| apie bendras priemones kovai 
j bolševizmo plėtojimosi Azijoj.

Ii dėl pasaulinės taikos. Rusi
jos delegacijos sekretorjus Kliš- j 

' ko pusiau oficialiame praneši- i 
me nurodo į didelį sovietų Ru- 

, sijos troškimą paleisti savo ar- 
; m i jas,

rimai po sugrįžimui iš Copen- 
liageno žymiai prisidės prie su-. 
silaikimo. Jis išreiškė nuomj-

Ji dabar kaip kūdikis graba-1 
antis tamsoje, bet ji už-

augs,” sake jis.
“Rusija ( atstęigs save 

pačios turtais. Aš manau 
taps Amerika naujojo pasau-

savo

True friinshitln’i filcd \vHh the po«d- 
master at Chicago, III. Jan. 3, 1920 
as retpiired hv the act of Oct. G. 1917

BOLŠEVIKAI ATSIDARĘ 
KELIĄ Į INDIJĄ.

LONDONAS, s. 2.—Karinis 
ekspertas gen.. Maurice šiandie 
straipsnyje užreiškia, kad ke
lias į Indiją yra atidarytas ir 
Rusijos bolševikai dabar grąsi-
na atidaryti komunikaciją su Į

įtarimo, Japonija tąri sustab- 
lyti 'Trockio armijas Baikalo

pertvarą, atkertančią šimtus 
milionus indusų ir cbiniečių 
nuo bolševiką įtekmės.

Anglija paliks viską veikti 
Amerikai ir Japonijai.

LONDONAS, s. L—Nors An-

Šimtai žmonių areštuota.
WASII1NGT()N, s. 2.— Y

medžiokleje tapo apkaltinti 
dyme nuversti valdžią per 
ką. Valdininkai mano, kad 
džioklėje tapo areštuota 
žiausia keli šimtai žn|uiią,
rią Komunistą ir Komunistą 
Darbo partiją.

bu n 
spė- 
me- 
m i-
n.t-

Medžioja komunistus po visą

WASHINGTON, sausio 2.- 
Justicijos departamentas šįva
kar vėl padarė naują visuotinąkad pradėjus netrukdo- glijos užrubežinią reikalu mi

mais šalies rekonstrukcijos dar misterija oticialiai užsigina, kad 
j)a Į ji nieko nežino apie tarybas dėl

Japonijos intervencijos Siberi- kar paleido visus savo agentus? . v
Mes nusileidome daugiau už joje< jį priežasties Kolčako ne- 

kitas šalis, sake Kliško. Mes pasisekimo, nėra abejones, kad 
nusileidome praktiškai kiek-, Anglija ir Francija trokšta, kad 
viename eston!; reikalautame , jap0I1jja ar Amerika prisiimtu 
dalyke. Mes nukeleme rubežius ' 
■i-.. itoliau j rytus, negu mes mano
me, kad jie turėtą būti. Mes 
priėmėm karines gvarantijas 
taip menkas, kad beveik ją kaip 
ir nėra. Mes padarėm lai vien

■ parodyti pasauliui musų troški- 
i mą teisingos taikos. Mes taip-
■ gi esame prisirengę eiti dar to-

nenori nešti.
ar

Visa ta medžiokle yęa at
kreipta prieš Komunistų iiį Ko
munistą Darbo partijas ir la
biausiai bus areštuojami tą 
partiją nariai, o ypač ateiviu. 
'Tikimasi, kad bus suimti me
džioklėje visi įžymesni tą par

Medžioklė Chicagoje.
Cl 11CAGO.—Vakar vakare

federali agetdai padarė medžio

dŽiokle buvo daroma po visą 
miestą ir priemiesčius. Agen-

legacijos, Rusijos bolševikai su
tinka daryti dideliu koncesiją 
(lidžiomsioms valstybėms inte
resuose taikos, bet nesiūlys tai- 
kos gen. Denikinui.

“Metai atgal mes bųtumem 
svarstę taiką su gen. Denikinu,” 
sake jis, “bet dabar bus karė 
iki galo.

Kliško pridūrė, kad bolševiką
armija dabar siekuu3,000,000 spręsti kaip pakliudyti tolimes 
kareivių ir esanti “nesumuša- 
ma.” Betgi jis užreiškė:

užvakarykščių areštą ir įsnau- 
jo areštuoti tuos žmones, ku
riuos Hoyne n.eYadęs prieš juos 
apkaltinimo, paleido. Ypač 
stengtasi areštuoti tuos žmones, 
prieš kuriuos yra išduoti fede- 
raliai warrantai. Kiek žmonių 
areštuota, agentai nesako, kolir miestą policiją medžioti ant 

didesniuose 1 
miestuose, daryti kratas priva- 
tiniuosė namuose, užpuldinėti 

sales ir susirinkimus ir arešluo 
ti žmones menkiausiu nužiū
rėjimu, kad nesant prieš juos 
jokio apkaltinimo.

Medžiokle pradėta kartu 33 
dideniuose miestuose vieną ir

radikalu visuose c

Tik $) atiduoti teismui.

Naujuos Metuos padarius me
džioklę tapo areštuota apie 150 
žmonių, TeČiaus tik 9 areš
tuotąją sulaikyti ir bus atiduo
ti teismui, kad juos aj)kaltintą. 
Iš 5 pareikalauta po $10,(KM) 
kaucijos, iš vieno $5,000 ir iš

Anglija yra ypač susirūpinu
si prospektu bolševiką įtekmės 
Kaukaze ir Indijoj, bet ji su
pranta, kad naminė viešoji nuo
monė neleis naujos anti-bolševi- 
ką kampanijos. Anglija lodei 
nori leisti Japonijai prisiimti 
darbą išgelbėti pasauli nuo bol
ševizmo, pasiimant užmokes
čiui Siberijos užkariavimą.

Lordo Northcliff Daily Mail 
sako: “Kolčako nepavyk imas 
nepalieka kitos altenativos, kaip 
Japonijos intervencija, jei civi
lizacija turi būti išgelbėta ir 
Chinija apginta nuo bolševikų 
kišimos ir dideliu pavoju,.”

Anglijos užrunezinią reikalu 
ministerijos oficiale pozicija 
vra: .“Mes n.enoriino maišyties 
i dalykus, kurie yra Amerikos 
’r Japonijos provincijoje.”

re ir tam tikslui išduota lak
stančiai warranlų areštuoti jau 
žinomus žmones, kurie bus su
laikyti kalėjimuose kol justici
jos departamentas nuspręs kas 
su jais daryti. Tie žmonės bus 
areštuoti neskaitant tą, kurie 
bus areštuoti be jokių warran- 
lu, vien perklausinėjimui, kad ' v.

i šiandie, juos išlaikius porą dienų ar , 
daugiau kalėjime vėl juos pa- I 
leidus, kaip buvo laike pirmos 
medžioklės, kada, kaip tūli ap
skaito, buvo areštuota apie 
7,000 žmonių visoje šalyje, bet

ginusia komunistą ir I. W. \V. 
organizaciją viršininkai ir vie
nas I. W. W. laikraščio redak
torius.

Kas su kitais areštuotaisiais 
bus padaryta, bus nuspręsta

Valdžia stengsis, kad teismas 
nuspręstą, jog vien prigulėjimas 
prie Komunistą partijos yra 
nusidėjimu, ką jau padarė New

’ taikos su didžiosiomis valsty
bėmis. Mes pasirengę esame, 
kada bus duota ganėtinos gva- 
rantijos, paleisti visą armiją.

■ Mes turėsime darbo savo šaly- 
į je dėl kiekvieno iš esančią da- 
i bar po ginklu trijų milionią 
žmonių.

“Mes nepriėmeln nė vienos
Idalies programa delei sukilėliu 

Oficialis susirūpinimas apie armiją musų rubežių, ar spau- 
karinę padėtį Rusijoje labai pa- f <iimo išlaukinio pasaulio. Mes 
didėjo delei Maskvos bevieliuos j vienok esame prisirengę, kaip, 
žinios, kad Rusijos sovietu ar-1 ir visada, užganėdinančiai susi

taikinti su Anglija, Franci ja ir 
Suv. Valstijomis, jei sąlygos 
no.LTąsins gyvybei sovietų Rusi
jos valdžios.”

“Ar ta pozicija liečiai taipjau 
Denikino, Kolčako ir kitą Ru
sijos anti-bolševikų vadovą?” 
paklausta jo.

“Metai atgal mes pasisiūlėme 
susitikti su atstovais Denikino 
ir kitu ant Prinkipo salų,” pa- 

“šiandie mes esą

mijos įėjo į Bucharą —priėjimą 
prie Afganistano.

Gen. Maurice sako, kad Au

niam prasiplėtimui bolševiką 
įtekmės Anglijos kontroliuoja-

“TeČiaus sovietų Rusija no- niose ar esančiose po jos pro- 
riai paleistų visas spėkas, jei lekcija salyse.
galima butu atsiekti pasaulinę / Bolševikų pasiuntiniai prade

adą Angį i- sakė Kliško.
į šiaurę ir nie prisirengę clgties su Deni

kinu tik vienu bildu—kaipo su 
i sunaikino- 

. Mu
są ginklai laimi pergalę po per
gales ant Denikino. Mes nega
lime nieko kito svarstyti, kaip

Jis sakė, kad bolševikų agen- /jOS įtekmės

suorganizuoti didelį ofensivą Esant pranešimas apie smar-1 maištiniAku. Mes
prieš sovietą valdžią. į kilis sukilimus šiaurinės Indi-Į me Kolčaka ir Judeničių.

--------------- —— --------- jos kalnuose ir apie mūšius ...................
tarp Waziri ir Mahsud genčių
ir anglą kareivių, Anglijos da-

PARYŽIUS. Seine upės vau 
duo pakįlo 4 pėdas. Paryžių
gręsia potvinis ir daug priemies 
čių jau užlieti vandens.

botojai mano, kad bolševikų 
propaganda jau duoda vaisių.

pilną sunaikinimą karinas spė
kos to sukilėlio.” M

82 ŽMONĖS NULINCIUOTI.

Parėmė laisvę susirinkimų.

YOUNGSTOYVN, Ohio, s. 2.
Pavieto teisėjas lenkins pri

pažino neteisėtu ir nekonstitu- 
ciniu miesto pavedimą, reika
laujantį gauti iš mayoro leidi
mą susirinkimui laikyti ir nu
sprendė, kad streikuojantis plie 
no darbininkai gali laikyti su
sirinkimus, visai nereikalauda
mi jokio mayoro leidimo.

Chinijos ex-prezidentas pasi- 
' mirė.

PĘKIN, s. 2.—Feng Kuo-
chang, buvę^ Chinijos preziden 
tas.nurė gr. 28 d. nuo džiovos.

tik pas juos rastoji literatūra 
tapo konfiskuota.

Tas pats bus daroma ir šia-! rinktu, žinią, pereitais metais 
nokt. Sales bus užpultos, lite- • buvo nulinčiiioti 82 žmonės, ar- 
ratura salėse ar privatiniuose j ba daugiau n-egu 1918 m. Iš r 
namuose bus konfiskuojama. ; linčiuotąją buvo 75 negrai ir

TUSKEGEE, Ala.—Sulig su

Tad sužinoti kiek L irgi nulinčiuota.

Didelės Prakalbos
Kad išaiškinus visuomenei "kas šiandie dedasi Lietuvoje, 

Chicagos Lietuviu Darbininku Taryba rengia dideles pra
kalbas M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, -2242 W. 23rd PI., 
UTARNINKE, SAUSIO 6 d., 7:30 v. vak.

Atėjo svarbių žinią iš Lietuvos. Musą draugai šaukia 
mus prie darbo. Tegul nė vienas darbininkas nepraleidžia
šių prakalbų. Išgirsite daug naujo. Komitetas.

_____________________/

/



li ne translation filed with the post- skelbta neutraliu zonų, 
haster at Chicago, III. Jan. 3, 1920 
is reųiiired by Uie act ot Oct. 6, 1917

Estonija laimėjo
tarybose

Kartu su sustabdymu karia
vimo sutartis pripažjįsfu Ivsto- 
nijos nepriklausomybę, nužy
mi sutartuosius rubežius, kurie 
yra nurodyti oficialiame pri-

ESTONIJOS IR BOLŠEVIKŲ 
MŪŠIŲ PALIAUBOS SĄLY

GOS.

je ir duoda karines gvarantijas. ' •
Karines gvarnntijos siekiasi

--------  ritoriją ateities atakai ant so- 
tatonijos nepriklausomybė pri-1 vietų Rusijos. Susitarimas te- 
pažinta. Bolševikai apsaugoti 't čiaus dabar yra perimtas nau- 

nua atakos. į ja dvasia. Svarbiausios ypaly-
--------  1 bes v ra sekamos:

DDRrAlAS, gr
Chicago Dailv Ni v

Siilarlis sustabdyti kariavimu 
nuo 1 vai. nakties sausio 3 iki 
s įlįsiu 10 d. tapo pasirašyta vie
šame Estonijos ir sovietų Ru
sijos delegatų posėdyje. Sutar
tis automatiškai atsinaujina,

*> | valandas pranešimo apie at 
jinima kariavimo. Abi ar

sės.
Naujos g varant ijos didelės 

svarbos ateinančiai laikai tapo 
duotos estonų.

Estonija ir Rusija sutinka 
prisidėti prie internacionalės su 
tarties neutralizavimo Finlan- 

dijos įlankos/ Jei Estonija bu
tų internacionale sutartim pa
skelbta neutrale šalimi. Rusija

žeme pa-
t i ir gvaranluoti Estonijos neu
tralitetą.

/

iktai šiąnakt
>rs is epen in the flame of 

thc Yukon”
VAIKU NEĮLEIDŽIAMA

irogoG nepainu 
ošimo.

i 46 ir So. Ashand Avė

nereikalaujama pašalinti gen.' 
Judeničiaus.kareivių kol nebus 
ratifikuota taikos’ sutartis tari) 
Estonijos ir sovietų Rusijoš.

Bollševikai prisipažįsta, kad j 
jie padarė didžiausių koncesijų i 
apie rubežius ir karines gvaran i 
tijds. Sovietų delegacijos galva į 
Joffe užreiškė: “Aš toli peržen-■ 
gimt Maskvos valdžios nužymė
tas sąlygas ir aš tikiuos, kad 
busiu pašauktas pasiaiškinti ka
da sugrįšiu, bet mes parodėm, 
kad mes galinu' padaryti tai-

Karines gvaramįjos draudžia 
buvimą sovietų Rusijos ar Es
tonijos teriforijyje kilų armi
jų, kurios nėra 
giškos linkui to4 šalies, bet ne
kariaujančios su kita šalimi. 
Rekrutavimas ir organizavimas

avus, ar drau-

slas.

fi ne transbdinn filed wBh the pn«t- 
masler at Chicago, III. Jan. 3, 1920 
as reti’.iircd* bv Ihe act of Oct/6. 1917

LIETUVA RENGIASI GIN
TIES NUO BOLŠEVIKŲ.

Kviečia kitas Pabaltijos šalis 
karinėn konferericijon. .

DORPATAS, s. 2.—Studija
vimas Estonijos ir bolševiku 
pasirašytos sutarties apie lai- įslvl,Cs <l<WtamCntin šiandie 
kinį sustojimą kariavimo, ypač į 
karinių gvarantijų, parodo, kad 
eslonai laimėjo žymią pergalę

WASHINGTON,

Kita žinia sako, kad Estonija,
tų dalvku.

Didžiausiu gvarantijų siur- 
nvizu >vru tai, kad iš Estonijos

kiją ir Finlandiją dalyvauti 
konferencijoj Helsingforse, kad 
išdirbus pienus karinio apsigy
nimo nuo bolševikų.

Ciceros Lietuviu Liuosybės Namo B-ves
mąsi, kad tą patį padurys ir Len

Nedėlioję, Sausio (Jan.) 4 dieną, 1920 m.
J. JUKNIAUS SVETAINĖJ, 4837 W. llth St.

(Bene bus tai visuotinoji Pa-1 
baltijos šalių konferenciją, šau
kiama tikslu sutverti tų šalių

Junginiu Valstijų valdžios ir Illinois valstijoj

A b

Visi padėti taupymai iki Sausio 17 ima procentų pilnai 3% nuošimti mm Sausio 1-mos dienos.

šitas balius buvo rengiamas ant Sausio 10 dienos, Lauterbach’o 

svetainėje, bet iš priežasties perkeitimo minėtos svetainės) kriau

čių šapą balius yra atkeltas i Sausio 1 dienų ir augščiaus minėlon 

svetainėn. Todėl kurie turite nusipirkę serijų tikielii bus geri širime 

baliuje. , Užprašo visus atsilankyti KOMI TETAS

Trim trnnslalinn filed with the post- I 
mastei’ at Chicago, III. Jan. 3, 1920 1 
as reųuircd by the act of Oct. (>. 1917

REIKALAUJA AMNESTIJOS.

4633 So. Ashland Avenue, Chicago. H1
Ofiso valandos, dienomis 9 iš ryto iki 4:3() vakare

Vakarais: Kelvęrgais nuo 7 iki 9; Sukatomis 9 iš ryto iki 9 vakare

Pašei po s Kliubo

Subatoje Sausio 3 d., .1920
R. SVET., prie 32 Pi. ir Auburn Avė.b V

Inžanga 30c ypatai.
Kviečiame visus atsilankyti, nes bus visokių pamar- 

ginimų ir praisai, kur linksmai laiką praleisite, prie pui
kios muzikos; grieš visokius šokius..

~ Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 7 vai. vakare.

Didelis Balius
Rengiamas Draugystės šv. Petronėlės 

NEDeLIOJ, SAUSIO (JAN.) 4 D., 1920 M. - 
LIBERTY" SVETAINĖJ, 30tos ir Union gatvių

Pradžia 8:00 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
šis balius bus vienas iš gražiausiu, taipgi kviečiame visus, kaip 

senus, taip ir jaunus atsilankyti. > tikrai busite užganėdinti.
Kviečiame nuoširdžiai visus KOMITETAS.

v nupirksi gražų >125 fonogra 
fų drauge su 24 rekordais, deiman* 

)ja visokio padaryne 
rekordus, vartota: 

tik 30 dienų. 
Mes taipgi 

me tikri 
svetinei 
Urnų. \

Mes taipgi 
•lėtų augs 
phonogryfų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlyti) kairu) 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

’tinc adata, gr

turi 
Anos

turime ke

PRISIUSIME C. O. P. LEIDŽIAME 
APžH'RP'l’I. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rąžykite tuoja is. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondas.
WI • STE11N I U B NIT U RE SiJOB A (E 
2810 W. liarrtšdn St. Chicego, III. 
Udora nuo V ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki ♦

Geriausios, kokias tik

'Geriausios žąsų

3323 S. H

$1.89

am ne 1.1

C. K. KLIAUGA 
Dantistas.

NAUJIENŲ NAME ■
739 Su. Hidtited St., Chicago, UI. j

DR

ik.u c P h (ir. e

spaudos nauja klij
iniuose. Knygutėje 
ios vaistiškos žolės,

i Daktaru- 
į aprašoma vi
Į šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja 
ma. 
taip.

iru

Su lotyniškais užvardtjimais, 
kad kiekvienas gali juos gauti 
aplinkoje. Belo yra daugybė 
painoki n imą, slaptybių ir re- 

Tokia knygutė yra reikalin- 
ekvienam. Kaina *1.00.

451 I balsun Avė.,

oc?
‘fieiR

Taipjau nebeduoti ginklų 
bolševikų priešams.

PARYŽIUS, gr. 30.—Huma- 
nite išspausdino Sein.e departa
mento mechanikų unijos atsi
šaukimą, kuriame kviečiama vi
sus metalo'' darbininkus prisi
rengti prie generalio streiko, 
kad išgauti visuotiną amnestiją 
(paliuosavimą kalinių) ir su- 

stabdimą gabenimo amunicijos 
kariaujančioms su bolševikais 
armijoms.

POLICIJA UŽPUOLĖ 
LAIDOTUVES.

HAVANA, gr. ' 30.- Vakar 
laidojant žuvusius pirmesnėj 
demonstracijoj, policija vėl už-

ją šaudyti. Policija visi/ pa
leido virš 200 šūvių. 33 žmo
nės sužeisti, keli galbūt mirti
nai.

HAVANA, gr. 3O.-Keli tūk
stančiai dokų darbininkų vakar

(lyta jų reikalavimo pakelti al
gą nuo 30 iki 40 nuoš. Valdžia

riuomenę tvarkos dabojimui, o

Į ti kalinius.

11111119

CONRAD ,
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halstcd Street. Phonc Drover 6369
Kurie turite Lietuvoj levus, gimines ar pažįstamus,

jiems didį džiaugsimu Jeigu jo nelur nusitrauk luojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padaromi' didelius, visokiose spalvoje, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Įraukiame: pagrabus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, lamilijų gru-

Atidara Panedėliais ir Pėdnyčiomis nuo <8 ryto iki 6 vakare.
Jb’tarninkais, Seredomis ir (vergais nuo S ryto iki 9 vakare. 

Subatomi* nuo 8'ryto iki 10 vakare. Nedeliomis nuo 8 ryto 
iki 6 vakare.

5 ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

WILM1NGTON, Del., s. 2. 
Duponl parako dirbtuves daliai 
eksplodavus 5 darbininkai liko ; 
užmušti ir 1 sužeistas.

Pilna formula ir pilnas pamoki- 
i nimas, apimantis padarymų nami- 
; uio distiliuotuvo ir veikim;) su juo, 
už ?1.00. linginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama?

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes

DR. JOSEPII ZIFF

♦ fe

Nesikari'iykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, SaiM^ėte, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—taumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant pabalo paguldo.

CAPSICU COMPGUND mo 
Mii.s i 
Dėtas 
gvbė 
\ Olų:., 
pačta

Jų as; r 
žmonių

).)C

įšalint viršurt 
ns šiandie dau
innėia na
Prekė 59

dvi už ?1

< J U C) C. i 5 2 ikru

S.Halstent., Chi
Ku? a'j;-ŠALTINIS ?

a t c *.k i 
man;

;er

MONTOV1DEO, Uruguay.- - ' Ne kokie nudavimai. 1.5.
Čia sustreikavo miesto darbi- n,ij!"s <h'iėmė ąln ir degtines, 

. , . , , . , mulos įstatymiškai galima siusti pacnmkai, reikalaudami pakėlimo |a.
aitros. Visi nrfesto darbai niy- $1.00

pir 
l-'or

Veik greitai. I
Money Orderiu ar pinigais.

Klaes Institute,
85, Milvvaukcc, Vi i s.

Pasiųsime gavę

Akis egzaminuoja už dyką.
Jusi; galvos skaude- 
jimus ir negalėji-/^ x-- 
mus matyti aišk iai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glascr’s ofi.se ant 2 lubų 
3119 So. Morgan Si.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
^Telephot.e llnymaiket 25U

& I‘h

RUSAS ( YDYTO.j ; i ir CHIRURGAS 
criikų, Vyriški. 
cių-ortiGkų ligą 
idstcn St- Ciiic

Vai
Ofise. :

ir vis
SI So. r n

MES NEG ARS ĮNAME GERUS LAIKUS BET PARODOME

Paikos Priėmimas
___IRengiamas LIETUVIŲ FEDERACIJOS KLIUBŲ PILSEN AUDITORIUM 

1655-57 Blue Island Avė, arti 18-toti gatvės Muzika F. J. JERECK.

jMMtJNMUMkaraMl r*

□ĮDĖLIS koicer
Rengia LIET. M. P. S. 29 KUOPA M. MILDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place.

Nedėlioję Sausio-January 4 d., 1920
7val. vakare Durjs atsidarys 5:30 vakare

Šiame koncerte dalyvaus gabiausi Chieagos-claininin- 
dainininkė

K—Rimii—itmi

A. Maslova, mažiulių kvartetas, B 
t • I

puikiausias dainas. Inžanga 50c.

k.



Subata, Sausio-Jan. 3, 1920 NAUJIENOS, Chicago., III

Laiškai iš Lietuvos
PRIJAUTIMAS Jums per visą ką bu- 

vo galima padaryti musų draugiškus 
sąryšius, metais dabar slenkantiems. 
Gal mes ištiesime, už atlyginimą, jau
trius sentimentus sezono. Ir mes vėl 
atkartosime norą tolimesniam jūsų 
patarnavimui Nau juose Metuose.

Likit Sveiki 1919
Mielai Laukiami 1920

Atsilankyk į musu Sausio (Jan.) iš
pardavimą siutu, čeverykų ir kitų ap- 

rėdalų.

BACH BROS
. Michigan th Street.

1 >

k

'‘•Ibė/v ttw> tu I 
w gidą net <1 
•'.Vu. tai kam

t/ul-

tau be
mano pinu-

tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Net! RUF- 
r i.l-.S jya tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus?* Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvjos odą?

W U JL^
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RLI'FLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-( 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. t 

) Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptickoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
»•••••>'. AD. R1CHTER C) CO., 326-330 Broadway, Naw York1

’?».T3CTSWt

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. -Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILI
SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA ir visas svieto dalis. Par

juu galima važiuoti
Perka Liberty Bonds po dici 

kiiHi NOTA1UJALISKUS rašius.

parūpina pašporius į tas šalis į kurias 
kurso kaina. Padaro viso- 
iteikin patarimus žodžiu ar

VALANDOS: 
verge ir Subatoj 
rj to iki 3 po pit

Kasdien nuo 9 
nuo 9 ryto iki 9 

■Jų. Telefonas B

Utarninko, Ket-

Fabijonas.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banku Amerikoje

Metropolitan State Bar
807-809 W. 35!h St., kampas S. Halsted Si.

ANTANAS BROZIS 
ANT. F.NZBIG1EL 
ST. SZYMKIEW1CZ 
M. S. BRENZA

biznieriai.
Lietuvišką Banką, 
gini padėti iv bu*.

priežiūra Valdžios ir 
lietuv 
ą Tvit

lotus jne.igus.
ir atliekame visokius Ban

XltfflDWOCrr:^i^^ 
VIBNATJNIS BBGISTUCOTAfl RUSAS APTIEKOR1U8 ANT DRIDGKPOBTO

VYRAMS IR

Vicninlėlč grynai Lietuviška Banką pu 
kos Direktorių, kurie visi yra tortingi 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į š 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinig: 
išmokėti ant pareikalavimo

3 nuošimtis ntokanih už pa
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičlo 
kibius reikalus.
Bankas valandom nuo 9 ryto iki 4 po pietų Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. L’tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

V 1 UIS Y BE: .
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas J UI ILS C, BRENZA. Kasteriu 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKė\VlCZ, Vice-Prcz.

DIREKTORIAI: 
JONAS KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTLN MACKEWICH

suaugiems
Akiniai aukso rfniuom nuo 73.00 Ir au- 
ašdiau. Sidabro rimuose uuo $1.00 Ir 
nupSčiau. Pritaikomo akiniu* u*dvk« 
Atminkit: Gaivo’ *op4 j imas, nerriiku- 
ma», akiu akaudljimM, ut vilkima* <▼ 
tt. yra vaisiais įvairių livrų, kurio* ga
li Luti prrt&alintoH Kerų ak nių pritaky- 
mn, ištyrimas ufalykų. jei perStl ar 
skauda akis. Jai joa raudonos. Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s • ilo- 
sta. netęsk ilgiau, o jieikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai nidyka Atmink, kad mes kol- 
nrm gvarantuojam akinius ir kiakvia- 
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF. Ekspertas Optlkaa.
J«1 jus sergate ir reikalaujate patarimo art>a vaistų, ateikit pas man*. Al buvau ap- 
tiekoriue Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI, Galiu 
padaryti btla kokiui tusilkua vaistui. Ai rekomenduoju tik GhllUd daktaras. Al esu 
draugas įmonių.

S. M.Mesirofi, 3149 S. Morgan St.,' Chicago, III.
flBHBBHHBBBBHBMHBBBMBBHMBMBBBBHBHBIHHBHBHBBBBMBMBB

Iš Lukšių kaimo, Šiaulių valsč.
Bašo K. BudžiOskui į Chicagą 

jo brolis:
Mes visi esame sveiki ir link

smi, nors tas linksmumas kaip 
saulės spinduliai žiemos metu—

esam linksmi ir patenkinti, bet 
! rytojui išaušus susilaukiame vi- 
sci priešingą įspūdį: liūdni įvy- 

, kini, blogos žinios ir visokie val- 
I džius perversmai. Vieną dieną 
; turime lietuvių valdžią, kitą — 
i vokiečių, trečią kolčakininkų ir

mo musų, suvargintame gyveni
me. Rinkliavoms ir mokes
nėmis nėra galo. Kad visa tai ei
tu Lietuvos valdžiai, lai da nic-

miestelius, išplėšia valdžios iž- 
| dus ir visą turtą pasisavina sau.

ičakininkų valdžia. Tai buvusios 
caro valdžios bernai. Jie nori 
atstatyti Rusija senosiose nbo- 

I se. Lietuviams jie žada “plačią 
autonomijų, šiuo momentu jie 
ai ;imolė į Šiaulius, o musų vald 

Ižiu laikosi. Kaune ir kituose mie 
I aluose. Nors kolčakininkai ii 
nesako atvirai, kad jie eina prieš 
Lietuvos valdžią, bet jų darbai 
(užėmiidas Šiaulių) liudija ta-

Kolčakininkų armija susideda 
iš rusų belaisvių ir vokiečių.

Pas mus dabar labai neramu, 
nes daug atsiranda plėšiku, ku
ri' naktimis rulnavpja ūkinin
kus. Nesenai keturi kolčakinin-

Manęs labai prašė Petras Ba-

sizinočian per tave si| jo seseri
mis. Jis jokios žinios iš jų ne-

ir 
mažai žinių teateina.

Veikai išvažinėjo Rusijon 
nuo jų
Keip žinia, Biksrjoj siaučia bol
ševizmas. Kada bolševikai buvo 
okupavę Lietuvą, lai Martynas 
aplankė namiškius. Močiutė ir

bėgo su bolševikais į Rusiją, ti
ki veda molina su Petru. Vladas 
ta-p-pal iščiuožė Rusijon. 
Justina bebolševikuodama nusi-

nusinuodijusi dėl kokios tai

koleakininkams
sutrukdytas. Vo-mokslas liko

kii eiai užėmė Šiaulių gimnaziją.

vi u; pastangas, kad suteikus 
Lietuvai reikiamos paspirties.

— V. Badzinskas.

Iš Vilkaviškiu kaimo, Leplaukes 
parap., Telšių apskr.

Bašo Leonui Endruškai i Chi- 
ca/a, Kl., jo tėvas:

be.aisirašjnejonie, bet da dau-

musų gyvenime. Daug giminai
čiu išmirė: mirė Stanislovas En- 
dr.iška Rusijos kariuomenėj;

kome ir švogerio Česnausko; jis

menę, kaipo darbininkas.

1919 m. numirė

nrolj Juozapą patyrėme is ne- 
nediklo Endruškos, kuris šiomis 4 ’

k lėta dieną viešėjo pas mus ir 
papasakojo daug įdomių daly
ku. Dabar jis laikinai apsigy- 
vi no Kaune, — užėmė seminari-i

d. mirė Antanas Gailiunas.

Povilas šaukiama kariuomenėn, 
tai dabar visiems daug rūpesčio.

Gyvename turtingai, nes vis
kas begalo brangu. Už kumeliu
kų mokama po 2,000 rublių, už 
karvę 1,000 rub. Kiti^ daiktai ir
gi neapsakomai brangus — gele
žtes svaras kaštuoja 1 rublis, o 
kaltais prisieina mokėti ir pus
antro rublio; baltos drobės mus-

15 rub.; batai 150 rub. Piklevo- 
lu miltų da neregėjome nuo to

tiek buvo prisiuntę iš Ameri
kos, ule jie tuoj dingo, kaip 1c- 
dasugnyj — nusipirk d nesuspė- 
jomek Bet visko ir ant jaučio 
skuros nebūtų galima surašyti., 
Apskritai, gyvename neblogai: 
turime 4 gražius arklius, 10 kar
vių ir kitokios naudos pertek
tinai.

Sunku pasakyti, ar šis mano 
; laiškas eis, nes musų paštas yra

J tam šiuo tarpu, regis, nieko ne
įleidžiama ir neišleidžiama iš 
Liepojaus.

Musu valdžia keičiasi beveik v
kas savaitę. Paskelbta karės sto
vis. Delko, ir patįs nežinome.

Kažin, ar gausime Lietuvai 
m prigulmybės, kurios lai]) bai
siai trokšta valdininkai. Mat

algomis ir šiltomis vietelėmis. 
Tuo tarpu ant musų, valsčių, 
puola visos sunkenybės. Mokes
čiai jau darosi nebepakeliami: 
lupama po 5 — 6 rub. nuo (le
sė! inos. Na, o arklių rekvizaci- 
jos, stropai, bausmės, kalėjimai 
ir kumščiojimai — vis tai ma
garyčioms. Nekentėjome tiek 
v< kiečių okupacijos melu, kiek

Kada kentėjome nuo svetimų 
rusų ir vokiečių,, — t'ai nebuvo 
bent taip skaudu, aie kada ser
mėga pradeda ėsti sermėgą, tai

Domas Endruska.

Iš Įvairių Sričių
rtnioERNAS.

NAUJAS MILŽINIŠKAS 
ORLAIVIS.

Liepcigo automobilių ir orlai
vių akcijų draugija pasidirbo

jau išmėgino pasekmingai. Nau
ja.;is orlaivis prikrautas sveria 
apie 16000 kilogramų. Tarp 
sparnų galų orlaivis turi 43.5 
m Irų, ilgis jo 22.5 metrų, au- 
gšHs 6.5 metrų. Turi jis du ben
zininiu motoru po 500 arklių pa
jėgos ir du ])o 250 arklių pajė
gos, taigi kartu motorai turi 
1500 arklių pajėgos. Laike karės 
to*, veislės orlaiviai atlikdavo 
kelionę 'be sustojimo, tik, žino
ma, mažesnę, larp Berlino ir 
Gt ncvos ir tai*]) Berlino ir Vil
niaus per 7 ir pusę valandos, 
ta:gi greičiau negu greičiausias 
gclžkelio traukinys. Laike mė
ginimo milžiniškasis orlaivis

i]»art įgulos, 2800 sv. sunkeny
bes, taigi prek/i; ore galėję lai- 
kyties apie 10 valandų, taigi be 
sustojimo galėjo nulėkti beveik 
nuo Berliuo iki Petrogrado. 
Padirbimas jo atsiėjo 1,500,000 
markių; vien motorai jo yra ver
ti 150,000 markių. Trumpesnėse 
kelionėse iki 1500 kilometru, ge
resni ir tinkamesni pasirodė ma
žesni negu milžiniškieji orlai
viai. Naujasis milžiniškas orlai
viapart šešių' itfulos žmonių.

Puikus Paauksofas Laikrodėlis

NATIONAL

Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 
lai pirk tuojaus šitą laikrodi, kurį mes pa
aiškiname šitame apgarsinime. šitas/ yra la
biausia viliojantis lakrodėlis, kurį jyi turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvaranluotas 
20 metų. Rcguliarč kaina $21.00, bet mes 
trumpu laikų parduosime jį kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šitą laikrodėlį per 15 dienų ir jei
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną doleri prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

Pinigai Lietuvoi
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinu Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pashjsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausia, Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašą to, kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
; Room 515 E.

120 Tremont Street, Boston, Mass.

špardavimas
dSk^tfįį Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, kaip 

M; . t;i*’ laikrodžių, žiedų, branzalictų ir kitokių daiktų už pi-
MMi JSŽBBbII giausią kainą; tai yra už tą pačią kainą kaip 3 melai atgal 

kainavo.

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų
Prieinama kaina parduodu 2seifus, I cash registerį, 2 wall cascs, dziegorineis- 
terio benčių, kiabnaflų ir vieną ofiso deską.

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreičiausia, nes tuo sučėdysit keletą dolerių.

2128 West 22-nd St
M I L E R

Chicago, III.

g"!""
Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispcp 
.sija.novirininuLs pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubržių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerui dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliui nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaite po butelį Salutaras, Bilteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtiupą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras rnylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas,

1787 So. Halated St^ Telephonc Canal 6417.

Salutaras:

Prof.
Chicago,

.^r.'BBDBHBBBUBBSBEIflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
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PRADEK taupinimą su

GeriausiaBanka
ANT NORTH WEST SIDE

Mokamas procentas 4 kartus į metus ir padaro 
čionais tavo .taupinimą auganti didesniu

Z—   —1 .........................—    —-

Pasiteirauk musų ateivių de- 
partam.ente, kaip siųsti pinigus 
j Lietuvą. Mes turime padarę 
geriausias konekcijas.

k

Pinigai skolinami ant 
Real Estate

Apdraudė (Insurance) 
visose šakose.

Kėš už Laisvės Bonds.

Žemlapiai Naujos Europos
jau yra gatavi musų ateivių permainos departa
mente ( Foreign exchange Dept.), duodas, kaipo 
komplementas kostumeriams. Ateik pasiimti savo.

KRAUSE SAVINGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Resorsai daugiau kaip $3,000 000.00

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKĘ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitalas ir Antviršis $250,000.00

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
n*- S D^lnn 2221 So. Kedzie AvenueDT. V3n "aing Vai. l-S; 7—9 po pietų

—’Lv' 'A 'Vii L \ '.,G ’l /■ '
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DR. F. O. CARTER

Iškaba besisukanti švi*

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 
Jūsų akįs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti.
Kainos nebrangios, 
lt) metų paauksuo
ti, $4, $o, $6, $7, $8, 
$9, $1(1. Tikro auk

so $6, $7. $8, $9 
$10, $11, $12.

Spccinlė (loma atkreiptam j mo 
J kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite galvos skaudėjimą arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kimą okulistą gyvenantį 22 metu 

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krei 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKLIN O. CARTER, M. 1).

120 So. State St., 2-raa augstas 
Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakard. 
Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

.-------------------------------------- z

Pranešimas.
Turiu už garbę gerbiamiems drau

gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų, laikrodžių, 
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių inu- 
zikališkų intsrumentų krautuvę. Ir 
taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausių britvų

K. PIKELIS 
1907 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Pullman R5fi.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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Kditor P. Grigaiti!
- _ , J

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO. ILLINOIS.

Tekphon* Carui 1604

Subscription Kates: 
x-$6.00 per year i n Chicago. . J

$5.00 per year joutside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entercd as Second Class. Maltcr 

Man h 17lh, 1914, ai the lWt Office 
oi’ Chicago, UI., uuder 4he act of 
įarch 3rd, 1879.

Užsisakomoji Kaina:

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
oedf Idien ius. Leidžia Naujiem; Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. — Telefonas: Canal 1506.

Chicngoje — pač
Metams ........... M.00
Pust i metų .. • ••••••»• • • • 3.50
Trims mėnesiaius .................. 1.85
Dviem nifncslat•••♦• L45
Vienam niėuesiui .................   . . /u

Chicagoje*— nėr ueiloto j u*:
V kr. a kopija .. .. 02

. 12
Mcuesiui ......... ................ i ©0

Suvienytoje ViM 
pačtu:

IjoMfl, ue Chl

Metams ............ > 5.00
Pusei metu ... 3.90
Trims mėnesiams ................ 1.65
Dviem mėnesiai 1 i s •••»»•••• t.25
Vienam mėnesi tlj ....................... Jm

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
„ (Atpiginta)

Metams ... 
Pusei metu 
Ii ims mėni

Pinigus reikt 
Orderiu, kart*

$7.00 
ton

nąją tvarka. O talkininkai, 
deja, iki šiol ėjo išvien su 
tais atžagareiviais.

Judeničo, Kolčako ir De- 
likino pralaimėjimai yra 
talkininkų pralaimėjimai. 
Ar ilgai dar jie eisytuo ke
liu? ' T X

Kuriuo keliu eiti?
Lietuvos ^Socialdemokratas” 

lapkriči<x27 d. laidoj rašo:
Praėjusiam numery esam ini- 

nejy, kad Kaunan buvo atva
žiavę Vilniaus lenkų atstovai tar 
lis su lietuviais. Pirmasai svečių 
klausimas buvo: ar negalima 
jau nebealki ošinti? Ar nesiduo
ti’, tie klausimai, dėl kurių iki 
šiol kildavo pikčiausios rietenos, 
užbaigti geruoju, susipratimo 
keliu? Klausimas buvo pasta
tytas aiškiai, atvirai ir visų at
važiavusių vienodai. '

O kaip*'tųs manot apie Lie
tuvos ateitį? paklausė svečių 
šeimininkai. I tą klausima tik 
lenkų socialdemokratų atstovas 
atsake atvirai ir pilnai. Lietuva 
Imi būt nepriklausoma, Lietu
vos teritorija turi susidėti iš gry
nosios Lietuvos ir lų gudų gy
venamų plotų, kurie jaučia sa
vo susirišimą su Vilnium, kai
po ekonominiu ir kultūros cen
tru (manoma apie Vilniaus ir 
Ghrdino gubernijų dalis). Lietu
vos vidujinę tvarką ir jos santy
kius su kaimynais tegali nusta
tyti Stengiamasis Lietuvos Sei
mas, demokratiniu bildu išrink-

peneti toks kiauras maišas, 
kaip pats Vilnius, — ir tuomet 
bus aišku, ^kad lenkai, užėmę 
Lietuvos Bylus,' įsigijo dideles 
“bėdos”. Patys'šįmet alkani bil
da fili, gauna penėti pusiau iš
griautą, pribudėjusj kraštą. *

Suprantama, kad tokiose są
lygose ir karščiausia meilė ima 
aušti, nes už j:f perbrangiai ten
ka mokėti.

Nebus nieko stebėtino, jei 
Lenkų atšalimo ženklai neuž
ilgo pradės kilti cikštėn. Len
kija, pati karo isirdinla, ką tik 
valstybiniai susitverusi, jau iš 
pirmų dienų, šoko mušties kuo
ne su visais savo kaimynais. Be
sitaisydama kariuomenę, prisi
dirbo skolų, da labiau apardė 
visą’savo ūki ir jau šiandien tu
ri šimtus tuksiančiu alkanu be- v v
darbiu, kurie nenori tvleti.

Toliau bus dar blogiau, nes sa
vos duonos lenkams neužteks ir 
jau dabar pragyvenimas ten Li
mai brangsta. Vadinasi, nuo 
savu rūpesčių galva kaista.

Tą Lenkijos kaitulį ir silpnu
mą aiškiai pajuto užimtoji Lie
tuva ir visųpirma Vilniaus be- 
dnuonienės sluoksniai.
ir klerikalai žadėjo jai pigios 
duonos ir darbo, žadėjo iš Len
kijos dangų pargbbenli, o f ak ti
nai tedavė patriotinių bičių ir 
viliojo ipalriotinėmis zaunomis. 
Kuomet šiandien. Vilniuje rugių 
pudui mokama iki 200 rublių 
(rusų) ir darbo nėra, nėr ko 
stebėties, kad minia jau apga
vikais vadina vakarikščius savo 
vadovus, ryt parodys jiems nu
garą arba kumštį.

menė ton pusėn ne tik žiuri, 
bet ir ciita maišiukais n< šiai

Ton pusėn sužiuro ir los len
kų grupės, kurios nori liaudimi 

: remtis; sužiurę, Kaunan atvažia
vo.

Visai galimas daiktas, kad en- 
dekaį ir lenkų klerikalai mėgins 
ginkluota ranka siekti musų 
duonos ir kurstys legionus už
imti visą Lietuvą. Juk tas juos 
gelbėtų ne lik nuo minios kerš- 

i to, bei gal vaduotų jų dvarus 
Lietuvoje nuo konfiskavimo. 
'Pečiau vadinamos demokratinės 
grupės i/ilomai eina susiprati
mo keliu. Kurį gi kelią mums, 
Lietuvos darbininkams pasiim
ti? l

Trumpai sakant, turime po se
novei ruoštis prie ginkluotos 
kovos, rištis į partizanų barius 
ir kautis'su dvarininkų kviečia
mais legionais, jei jie eitų Lie
tuvon. Bet kartu mes privalom 
viską padaryti, kad susiprastu- 

1 me su anos pusės darbininkais 
ir jų organizacijomis ir sutarti-

Endekai

' n.ai pakeltume kovų už demokra
tinę Lietuvą, prieš reakciją anoj 
ir šioj f rinito pusėj. Susitarti

■ mums nebus sunkia.

True Irnnslatinn filci! with the post- 
1, 1920 
(i, 1917

mastei’ at Chivdgo, III. Jau. 
as reųuired by the act of Ocl

Atžagareivių 
nepasisekimai.

tas. Seimo sprendimui turi be 
jokių atsisakymo pasiduoti visos 
Lietuvos partijos ar atskiros 
grupes. Seimo rinkimo metu iš 
Lietuvos turi pasišalinti visos 
svetimos karinės na jėgos (Lįcl\

r

v; i u rankas
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Steigiama- v

i būt patikrintos visos pilie-

lemokratai pačiam Seime sto- 
esią už. lai, kad nepriklausoma 
Jetuva rištus federacijos ry

modami ir stop 
i ju pasiduoda

ietuva butų sudaryta kanto- 
lis, kalbos srytimis. Kauto
mis turi būti duota laisvai ru-

) nesako
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tar tartą 
rusai-ra,udonarmiečiai. / Nesi- 
aisė jis nū šicipet. Lenkų oku- 
lacijos valdžia sutrankė į tuos

ko, nes buvo 
turto.

Prisiminkim dar, kad Vil
niaus gųb- ir gerais metais duo
nos sligilavo, kad jai reikia iš

11)17 melai 
iu 

šgriautas. 
visu plotu

; o

ypač, sunki, o lenkai sutraukę 
musų pasienin didelę kariuome
nę. ... ......
galėtu užr

esidaro be priežasties, 
ržuazijos grobiamuo- 
.immus

įau
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tam
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a ne prie

legionams Vilnių už- 
įtoma noro susitarti, 
i ir nusileisti dėl vie

no ar kito skirtumu. c

Kas gi atsiliko? Tartum nesu
prantama, kad tds lenkų grupes 
rocjo didesnio taikumo kaip lik

uv

I („„.„U.
J kariuomenės, kuri vietoj ieško 

maisto prisipirkti ar pasigrobti, 
iko nepadarė ukiui patai- 
Lkis nesitaisė, bet iro.

dklj Nėra kas bekalbėti apie Gardino 
llja, I guberniją, — didžioji jos pusė 
tai-'v’rl° dirvonais nuo 1915 metų, 

kuomet rusai išvarė gyventojų 
didžiumą Rusijon, nors 18-lais 
melais daugelis pabėgėlių jau

ętų bent 
gyvenimo są- 

a nenori) Rusi- 
įgareiviri, ku- 

zia sugrąžinti joje se

PASTABA SKAITYTOJAMS.
Rašydami laiškus “Naujie

noms”, draugai dažnai adresuo
ja juos redaktoriaus, P. Grigai- 

Į čio vardu; kariais jie daro taip 
; net ir tuomet, kuomet turi rei
kalo ne prie dienraščio Kedakci- 

I jos, o prie Administracijos 
pav. siųsdami prenumeratą ar
ba duodami apgarsinimą.

'Tatai yra nepatogu. įlašant
Lietuvos vakarai visa karo C

metą gelbėjo Vilnių ir pafrontį 
Į nuo bado, Lietuvos duona vada
vosi ir šį pavasarį iš čia legali 
jie laukti duonos ir dabar badui 
besiartinant.

Darbininkai ir iš viso bednuo- j

laiškus dienraščiui, reikia adre
suoti juos “Naujienoms“, nemi- 
Įnin.t jokio asmens vardo. Taipgi 
ir ant čekių, money orderių ir 
U. reikia rašyti liktai “Naujie-

i lios.’’
Redakcija. /

Ekonominė ir poli tinę krašto padėtis — Kovos su išlau- 
"klniais ir vidujiniais priešais Partijos ir jų santykiai.

) . Rašo ST. KAIRYS.
(žr. No. 1) savon kariuomenėn. ''

--------  ! Suprantama, delko Lietuvos
Vidujinė Lietuvos padėtis. ' darbininkų padėtis tiek kaime

Einant dabar prie vidujinės 
krašto padėties, prie musų visam 
menės susiskirstymo, atskirų jos 
dalių susipratimo ir ūpo ir jų 
reikšmes naujai įveriamojo gy
venimo darbe, bus reikalinga 
nors trumpai nupiešti ekonomi
nė krašto padėtis gyvenamuoju 
momentu.

Didysukkaras paliko Lietuvos 
ūki išdalies visai išgriauta, iš- 
dalies sunaikinta. Jos skriaudos c
pirmiausiais kaltininkais yra 
vokiečiai, l’žvis labiau sunaikin
ta Lietuvos pramonė; šiandie 
nuo jos, galima sakyti, beveik 
nieko nepasiliko. Beveik su
griauta ii’ amalai po. miestus ir 
nors jiems lengviau butų atsi
griebti, bet stoka medžiagos, pa
stovesnių gyvenimo ir pardavi
mo rinkų pamaži teleidžia jiems 

Mieglis liek, kiek vietos reika
lams būtina. Skaudžiai sunai
kintas ir didisai žemės ūkis. Dau 
guma dvarininkų vokiečiams 
ateinant išbėgo Rusijon,, palik
tus dvarus užėmė ir juose ūkį 
vedė vokiečiai okupantai, o išei
dami iš Lietuvos išpusŲjo ūkį 
vietomis iki paskutinio arklio ir 
k< rves.•Lietuvon įsilaužę bolše
vikai pribaigė dvarus ten, kur 
dar buvo kas plėšti ir lodei šiais 
melais dideli žemės plotai liko 
nearti ir nesėti; dirvonais tebe-
siuvi ir ateinantiems metams. 
Palyginus mažiau nukentėjo' 4- 
kininkai, ypač vidutiniai ir šiam

• tiek miestuose yra labai sunki; 
; nedarbas didelis ir dar didėja 
į žiemai ateinant, o labai pabran-
gęs pragyvenimas tuksiančius

! ima už gerkles bado nagais.
Padėtis umu laiku negali at

virsti geresnėn pusėn. Nepaaiš
kėjusį politinė krašto ateitis, iš 

j visų pusių gi’esiama, karo slo- 
j vis viduryje ir frontuose stabdo 
'kapitalą imtis pramonės kuri- 
j mo. Prekyba dar karo metais 
; virto biauriausios rūšies s|)?ku- 
lliacija, kurion įsitraukė ii' uki- 
j įlinkai ir pragaištingu savo vei
kimu tik brangina ir be to ne- 

į apsakomai pabrangusį gyveni- 
! n:a.

*Toks ūkio stovis sudaro ata
tinkamą atskirų visuomenes

* klesų ūpą ir siekimus. Dvnri- 
; ninkai, laukdami žemes refor
mos ir matydami greitai savo ga
lą, kaipo luomos, varo įprasikor- 
Uųusio bankroto politiką; jie ar
ba visa ką daro, kad parkviclus 
Lietuvon lenkų legionus, arba 
mėgina kiek galėdami išbaigti 
dvarų ūkį, ^paversdami jiiytui'lą 
jiinigu. Prie kraštų kuriamojo 
darbo arba visai nesideda, arba 
tiek dedasi, kiek dėl akių reikia 
lojaliu pasirodyti. Ūkininkai, iš- 
sinešę iš vokiečių okupacijos 
melo geros praktikos “apgaudi-' 
nėli” apgaiidinūtojus, uoliai su

besnieji: plėšimai iftgudrino juos 
gir.tis visokiomis priemonėmis 
nuo grobikų ir jie išeina iš ka?o 
kad ir labai suvarginti dėl gyvu
lių, vis tik su pinigais neatsigau
na, palyginus, lengvai. Už tai jų 
sičius dauguma parlindo turto ;

naudoja įgytąją praktiką ir tuo
met, kai tenka kelti įvairios sun 
kenybes savai valstybei kurti.
Bet politinis jų susipratimas vis 
g,i paaugo: per paskutinius pen
kerius melus turėjo progos. <fy- 
vai ant savęs išmėginti, ko verta 
caro nagaika, vokiečių geležinis 
kumštis, bolševikų “draugiškas” 
komunizmas ir pagalios savoji,

giniAio kovon ir dabar, susida- ^nepriklausomos Lietuvos vaid
inus “savajai” valdžiai, budriai ■ žia. lai pastarajai valdžiai uki- 
saugojasi^r nuo jos neišvengia- • ninkas tj61i gražu katučių ncplo-
mų rekvizicijų, nesiskubina mo ja, liet už Lietuvos nepriklau-
kėti mokesčių, slapsto, kur gali, somybę visgi aiškiai stovi, tik
savo sūnus nuo mobilizacijos bevelydamas, kad ją jam iško-

volų “Amerikos” ar kas kitas, 
tik jei galima ne jis pats. Kovo
ti nemėgsta, (nebent kietai vald
žios liepiamap. Jam tik ramumo 
ir tvarkos, bent kiek pagerintos, 
bet ne perdaromos iš pamatų 

pamatų laužti jis taippat ne
mėgsta.

Veikliausiu savo krašto lais
vės kovotoju pasirodė, kad ir 
netikėtai, kaimo darbininkas ir 
mažažemis ūkininkas. Ne ką jie 
turėjo prieš karą, bet karo me
lai suėdė jiems paskutinius 
trupinius. Visa dabartinė tvar
ka ir jos vargai taip įgriso, kad 
Hietuvos darbininkas visu veidu 
atsisukę nuo tamsios praeities 
laukiamon šviesesnei) ateitin. 
KieKvicna partija, kuri siūlė ge
resnę ateitį buvo kiaušy tina; 
kuri žadėjo iš pamatų išgriauti 
senąją tvarką ir nuki lti dangų 
žinion., buvo remtina į nieką ne- 
atsižiurint.

Tai dėlto, komunistu obalsiai 
rado pradžioje Lietuvoj tiek už
uojautos ir aklo pritarimo tiek 
miestų, tiek laukų darbininkuo
se. 'Tas pritarimas nebuvo tik 
žodžių darbas. Kuomet Lietuvon 
atėjo rusų bolševikai ir pakvietė 
kovon už proletariato laime Lie
tuvos darbininkus, būriai jų įs
tojo raudondjon armijon narsiai 
kovojo prieš “baltagvardiečius” 
lietuvius ir lik iš praktikos pa
tyrę; kad bolševikų danguje • ne 
viskas kaip reikiant, nuo jų at
lyžo. 'l iek pat ir šioj fronto pu
sėj: kai Kauno valdžia molė mi- 
n.ion kovos obalsį prieš svetimus 
grobikus, žadėdama žemę ir lai
svę, demokralingą krašto su-

“Pažanga” ir “Santara” yra 
tuo atveju medis be šaknų musų 
visuomenėje.

Gyvenimo aikštėn pastaruoju 
taiku prasimuša naujos grupės, 
kaij) “žemdirbių’’ (lietuvių ag- 
rarų), valstiečių sąjungos (Lie
tuvos “trudovikai”), kurios a- 
teilyje, kai išsiplės pas mus vie
šas, organizuotas visuomenės 
gyvenimas, turi vilties susirišti 
su platesnėmis griųlėmis ir įgy
li didesnės reikšmės; bet dabar 
jos pirmutinius žingsnius tedaro

Ne visos paminėtųjų partijų 
įėjo'dabarties gyvenimai) vieno
dai pasiruošusios artimiausioj 
praeity. Geriausiai tuo atveju se
kėsi krikščionims-demokratams. 
Klerikalai, be ko kita, tuo yra, 
įdomus, kad jie moka, kaip tas 
kalinas, visuomet pasiekti žemę 
stačioms, nors Istorijos bėgis iš
verstų juos augšlyn kojomis. 
Bet niekados jiems taip gerai 
nevyksta, kaip reakcijos ir pri
spaudimo gadynėj. Todėl visai 
neblogai sekėsi jiems ir laiku 
žiaurios vokiečiu okupacijos. 
Kuomet viešas gyvenimas Lietu
voje visai buvo užgniaužtas, 
klerikalai pirmieji gavo progos 
prpdėli veikli. Jų tat buvo pra
dėta kurti visa eilė aukštesnių
jų mokyklų (gimnazijų ir pro
gimnazijų) “Saulės” vardu, ku
riose, pradėjus nuo mokytojų 
ir baigiant nfokyklos programų, 
buvo viskas suderinta su krikš-

Tolimesnių užgrobimų pavojus 
iš bolševikų pusės buvo tiek 
didelis, kad kova su jais virto 
tautiniu obalsiu ir jos žadinimo 
centre pasiskubino sustoti tie 
palįs krikščionįs-demokratui. 
Susidariusį ujją jie pasistengė iš 
naudoti ne tiek organizuoti gin
kluotą kovą su naujais okupan
tais, kiek užgniaužti savo prie
šus viduje. Tuomet kiekvienas 
socialistas, kad ir aiškiausiai at
siribojęs nuo rusų komunizmo, 
net paprastas progrcsistils gavo 
iš jų bolševiko vardą ir kaipo 
toksai galėjo laukti visako, pra
dėjus nuo kalėjimo ir baigiant 
sušaudymu. 1919 metų pradžia 
tuo budu virto Lietuvoj pik
čiausios reakcijoj melu, kuomet 
vieni klerikalai ir prie jų jirisi- 
šlieję “pažangiečiai” M. Yčo ir 
Voldemaro lipo‘skaitė savi' pa
šauk kfis tėvynę gelbėti ir riesti 

į ožio ragan socialistines grupes.
lai buvo klerikalams didžiau 

šio jų įsigalėjimo metas, kuomet 
ūkininkų visuomenė, bolševiku 
gresiama, sutiko užmiršti jiems 
jų darbus vokiečių okupacijos 

1 metu ir aiškiai buvo linkusi krik 
, scionis remti. 'I as metas supuo 
I lė su Lietuvos valstybinio kuri- 
mo pradžia.

(Bus daugiai?)

LS.S. Reikalai

tvarkymą, pirmieji bežemiai su 
darė savanorių kuopas ir pul
kus, pirmutiniai kovon stojo su 
bolševikais ir pagalios išvijo 
juos. Kai prasidėjo lenkų verži
mąsi Lietuvon, Suvalkijos dva
ru darbininkai ir šiaip bežemiai 
susimetė į partizanų būrius ir 
kovėsi kiek pajėgdami. Dabar iš 
kilęs pavojus iš kolčakininkų ir 
vokiečių pusės žemaičiuose laip- 
jial gyviausiai atjaučiamas kai
mo bėdnuomenčs ir iš jos tarpo 
renkasi pirmieji kovotojų bū
riai naujiems grobikams Jaukai) 
ginti. 'Tik kovon proletarai ei
na, žinoma, ne veltui: daug au
kodami, jie nemažai nori gauti; 
jiems akyse su visu riškumu siu 
vi žemės klausimas, tokia atei
ties tvarka, kuri darbininkui pa
galios duotų galimybės pasiliuo 
šuoli iš. samdomos vergijok ir 
ne|)riklaušomą gyvenimą pradė
ti.

Apie miestų buržuaziją — dau 
gumoje žydai — ne kas tenka pa 
sakyti. Netekus pramonės, pre
kybai esant parautomis šakni
mis, besimainant politinei tvar
kai, kuri vieton priprastos jai 
rusų kultūros stato naują, jai 
svetima ir nežinoma, ta buržu- c <•
azija visą laiką išilgosiomis aki
mis sekė Rusų atsitikimus.'kol 
ten. neįsigalejo bolševikai. Ir 
dabar net, de! akių pripažinda
mi kaipo Paktą susidariusią Lie
tuvos respubliką, skaitosi su ja 
tiek, kiek šiurkšti komendtųitų 
ranka privt rčia apie lai neuž
miršti. Bet širdies gilumoj, tai 
žmones, kurie didžiumoje mie
lu noru išmainytų dabartinį 
Lietuvos er.zac prezidentą ir vi
są busim:! Lietuvos respubliką 
ant anstolio caro laikų. Jiems 
Lietuvoje labai nejauku.

Visuomenės partijos.
'Tai tokioj, kaip augščiau nu

piešta, atmosferoj tenka veikti 
Lietuvoje visuomenes partijoms. 
Apie jas kalbant dabar, gilaus 
socialiojo ir politinio persilauži
mo melu, kuomet pati kova ve
dama veikliai joje minioms da
lyvaujant, tenka minėti lik los 
partijos, kurios ne lik savo pro- 
gramais ryžiasi atalikti ir atsa
kyti plačių visuomenes grupių 
reikalams, bet ir savo laktu, sa
vo kasdieniniu veikimu rišusi 
su jomis. Kitokios dabar neturi 
ir Lietuvoje didesnės reikšmes. 
Ir lodei iš lietuvių visuomenės 
partijų (tuo tarpu apie ją tekal
bame) šios tėra pamįnėtinos:

Krikščionių-demokratų;
Socialistų liaiNlininkų demo

kratų;
Revoliucinių liaudininkų; 
Lietuvos socialdebiokratų;
Komunistų. 1

čionių norais ir siekimais. Tuo 
budth jjasibaigus vokiečių oku
pacijai, klerikalai turėjo apie 
septyniolika vidutinių mokyklų, 
kur progresistai vargais nega
lais gavo įsikurti vienų vieną 
Šiauliuose. Pradines mokyklos 
vokiečiai nepaleido iš savo na; 
gy iki paskutinės dienos.

Ir organizavimus darbe kleri
kalams okupantų buvo teikiama 
pirmenybe. Prisidengdiami gy
vuoju rožančių, šv. Zita ir kitais 
šventaisiais, jie pradėjo telkti į 
draugijas sau jjalankius žmones 
dar tuomet, kai kairiesiems vo
kiečių žandaras, klebono įpni- 
šomas,* neleisdavo nė krustelėti. 
“Bolševiko”, kaipo baustino 
žmogaus pavadinimas pradėjo 
būt dešiniųjų vartojamas prieš 
socialistus daug anksčiaus, negu 
juos Lietuvoje pažinome su geis
tina dėl jų pasekme.

Sušelpimo ir kultūrinio darbo 
srityje kairieji susilaukdavo vien 
trukdymo, gi dešiniesiems buvo 
teikiama piniginė pašelpa gana 
dažmii liek okupantų, liek iš lų 
sumų, kurios eidavo Lietuvai iš 
Europos ir Amerikos.

Suprantama, kad tokiose są
lygose, nors kunigų sėbrą v i mos 
su okupacijos valdžia kurstė 
žmonyse ni'pasilikėjimo jais, 
vis dėlto jų vyravimas visuome
nės ir politikos gyvenime įsi
šaknijo, reiniamas vokiečių-ag- 
rarų valdžios kaipo reakcijos ir 
kompromiso pusėn linkusio gai
valo. Jau sudarant 1917 melais 
Lietuvos 'Tarybą, kurią vokie
čių valdžia buvo pasiryžusi iš- 
nauilotfLieliivos užgrobimų tik
slams, dešinieji turėjo visų 'są
lygų mobilizuoti savo jiajėgas, ir 
j)irmoj Vilniaus konferencijoj 
iš 201 dalininkų vienų kunigų 
buvo siiviršum 80. Suprantama, 
delko jų dauguma susidarė j)a- 
čioj 'Taryboj, delko visos politi
nės agentūros užsieniuose, kaip 
Šveicarijoj, Bortine, Stoekhol- 
me, Kopenhagoj, vėliaus Pary
žiuj pateko beveik išimtinai į jų 
rankas. S

Kuomet Taryba, vokiečių spi
riama, pasižadėjo sudaryti eilę 
konvencijų tarp Lietuvos ir Vo
kiečių, o vėliau is dešiniųjų pa
siūlymo išrinko Lietuvai kara
lium vokietį Urachą, kairioji 
opozicija Taryboj visai iš jos 
pasišalino, ir nuo lo laiko oficia
liai ėmė Lietuva atstovauti san- 
tikiuoso su Vokiečiais ir išvisa 
užsieniuose vien, dešinieji, arba

L. S. S-gos IV’io Rajono 
narių Joniai.

Pradėjus komunistams tero- 
j rizuoli kuopose esančius socia
listus, daugelis draugų paliovė 
lankę susirinkimus ir tas davė 
komunistams progos kaikurias 
musų rajono kuopas visai pa- 
krikdyti. Bet ir miestuose, kur 

i kuopos pakrikdytos, randasi 
nemaža dKaugų, kurie norėtų re- 

I organizuoti savo kuopas ir imti 
dalyvumą IV-tamc Rajone, tik 

| dėl nežinojimo savo mieste gy
venančių draugų socialistų adre
sų, negali pradėti tojo reorgani
zavimo darbo. Kad padėjus 

' tiems draugams reorganizuoti 
; savo kuopas, LSS>gos 19-ta 
kuopa išrinko tam tikra komi-

)lelą.
Komitetas tat ir atsišaukia į 

L, draugus socialistus LSS-gos 
IV-taine Rajone, kad jie tuojau 
priduotų komitetui savo adre
sus, o šis, gavęs bent penkis 
adresus draugų gyvenančių vie
name mieste, padės reorgani
zuoti kuopą.

Draugai socialistai, ųc vilkin
kite ilgai sli prisiuntimu adresų! 

i Prieš mus stovi daug darbo, ku- 
' rj atlikti reikia tuojau!

Adresuokite: C. A. Herman, 
25 Van Corlear Place, New York,
N. Y.

LSS-gos 19-tos kuopos Ko
mitetas:

M. J. Iškauskas,
Z. O. Kelmelis, 
C. A. Herman.

DR A. MONTV J D
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 E. Waahington St. 
Maruhall Field Annex 

18th fi. Ruimai 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

t 2121 Nori h Western Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

K-Spindolial. Phone Armitage 2010 
i Bezidencijos telefonas West 6126 

-- ---- ----- ................. . ■ Ji/

politiniai karjeristai, įgiję deši
niųjų užsitikėjimo. Dešiniųjų 
tarpe tuomet, kaip ir dabar, vy
ravo krikščionįs-demolvatai, - Į 
kuriuos derinosi savo žygiuose 
palaidų, be jokių šaknių visuo
menėj, nacionalistinė inteligen
tija p. Smetonos tipo.

1918 metų pradžioj, besitrau
kiant vokiečiams iš Lietuvos, jų 
vieton atėjo rusai-bolševikai ir 
užėmė daugiau ne pusę Lietuvos.

........ ..-V

!}R. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS: 2201 W. 22nd St. i

” Kami). Leavitt St. Į
Phone Canal (>222 t

VALANDOS: 1 iki 5 P.M.
t " nuo 7 iki 9 P.M.

GYVl-NIMO VIETA:
3111 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS iki pielų I
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Skaitytoju Balsai
[U į išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

IST1KRO: KUO TIE ŽMONES 
MĄSTO!

straipsnis

• ’ sins būdas pnskilbti mokytu yra 
| “sukritikuoti” komunistus.

Vidurį straipsnio užeina nu- 
kliokimas “prof.” Portos spė- 

į liavimo jog pasauliui bus galas 
^17 dieną gruodžio, šitas žygis 

buvo reikalingas dar didesniam 
(“ant drąsos išsimėlimas”) pa
rėmimui slygavimo, jog rašė jo 
mąstymo aparėtas randasi “in

Naujienų nr. 301, yru anot poeto

8111)8^11^0.’’

Pirma, kaslink formos. Strai
psnis prasideda su nukniokimu 
komunistų mąstymo aparato. 
Katu tas nukniokimas reikalin
gus? Ant kiek aš matau; lai da
vimui suprasti, kad rašejo mąs
tymo aparatas tvarkoj?, nes da
bar toki mada: versti visas bė
das anOkomunistų.* Gi pigiau-

Bei trečioje dalyje, rasojus pa-

talentų. Jis toli pralenkia ir L)r.

me to, ko niekas nemanė sakyti 
ar manyti. Bėdinas šaruuas-nei 
sapnuose nesapnpvo apie Komo:; 
plebėjus ir carizmo retežius Lie
tuvoje, netik kad Naujienų nr.

lys nedvejodamas apie tuos da-
lyktis kui liti. TV1;« n rodosi, tas

Dvylis užatakucųLp Šnriiną, kuris 
nuolankiai dėkoja už tokį dide
lį prisirengimą.

IĮ. Pirma daliju man nežingeidi, 
ir kova tarpe komunistų ir so
cialistų neseku. Todėl čia bus —

re tusi žinoti, kokiu budo saulės 
sukimas galėjo sugadinti “proT.”

ŽEMOS/ į r 7 -*T \ \ j
/ S / RENDOS REIŠKIA \ I

ŽEMAS KAINAS ( rW-| |
JEIGU musų krautuvė butų viilurmiestyj, mes turėtumėm, mokė 

-B ti augštesnę remia ir suprantama, 
kalanti už KERZHEIM, Amerikos gerai _

Mes sutaupysim jums visas extra išlaidas gyvendami toliau nuo 
augštų remiu distrikto. \

Aažiuok 15 minučių iš yidunniesčio ir jus sutaupysit $115 
pirkdamas herzheim vertą $609 už $185.

Už $600 Kerzheim grojiklis- bb^
pianas, suolas, uždangalas, 0 /S 
pastatoma ant žemės lempa M
ir 20 grojimui rolių, viskas nILf

Leingvos išlygos — nei cento nuošimčių.
Kerzheim geriausias instrumentas savo tone, veikime, p.idiibi- 

ma. ir konstrukcijoj. Jis yi'įi jau 39 metai pardavinėjamas ir turi 
geriausią gvaranciją.. ,

, mes turėtumėm daugiau rei- 
žinomą grojiklį-pianą.

Kerzheim pianas toks kaipp
ąiklis-pianas, malonus ir gražus.. wUv

x eilės instrumentas už

Mainome ant jūsų vartoto pi
ano arba grojamos mašinos. Li-

Cable Nelson pianai ir groii- 
lihi pianai prekės nuo $.350 iki 
$750

IVI? \PQTPTK su storu. Atsimink, mes esame prie HalstedINUArdlIUn. gatvės arti 20-tos
Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Sukatomis, 6 vai. vakare.

irtu “fair
V /
Drg. Dvylis sako: “netik Lie

tuvos, bet ir visų šalių, buržua
zijos stovėjo ir tebestovi už sa
vo šalių, nepriklausomybę.” Ta 
mintis gana sveika. Bet kodėl 
čia nesustoti ir parodyti, už ką 
darbo žmones stovėjo ir tebe-

patauja Rusijoje? Turbūt pir
moje dalyje mjknibkti komunis
tai neleidžia drg. Dvyliui toliau 
savo mintį išplėtoti.

rį taip vadinami apsisprendikai

už šalies nepriklausomybę,”- sa
ko Dvylis. “Lietuvos social-dc- 
mokralai (arba liaudininkai) 

' nuosakiausia kovoja už Lietu
vos laisvę”, sako Naujienos.

f Kadangi tie soc.-liaud. stovi už 
griežtą Lietuvos nepriklauso
mybę, tai ipso fa et o tie soc.-

Dvylio.

ška šalies vatdymosi formą “nu
statytą visų šalies gyventojų no
ru,” sako drg. Dvylis. Bet už

Buržuazija ir jos pritarėjai 
i liaudyje yra taippat šalies gy- 
venJojai. Jei jie butų didžiu? 
moję Steigiamajame Seime, kas 
tada? Ar sutiks drg. Dvylis su 
to Seimo rinkta valdžia? Ar su
tiks su los valdžios “nepriklau
soma Lietuva” kurią pats nupie
šia gale savo straipsnio ir pave
da bėdino Šarūno sinegenynei? 
O juk ta valdžia bus “visų šalies 
gyventojų” rinkta?

Drg. Dvylis, tikiuosi, pilnai su
tiks su nuomone, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia nėra “žmonių c 
rinkta*.” Žmonųi rinkta valdžia 
hite Steigiamojo Seimo rinkta 
valdžia. Dabar eina klausimas

voje “žmonių rinktą” valdžią

,H beimą rinkimui kilos žmo
nių valdžios”. Vienatinis tam

čiausiai sušaukti Steigiamąjį
Seimą. Bet jeigu neremsime da-

* 1

įSausio išpardavimas
Mes pasiūlome savo kostumoriams ir publikai išpardavimų čeverykų ir robe^ 

J rių visai šeimynai už kainas $2.00 iki $7.00 už porų, pigiau negu kada pirmiaus par-
■ duodavome. > '

į

■ Mes duodame‘gobus čeverykus, kone veltui, ir mes garantuojame kožna para
■ parduodami ir tas jums bus pilnai užsimokančiu.

Jus turėtumėte pirkti 2 ar 3 poras čeverykų, nes tų tik viena proga ir jie 
a dar brangesnes™, iie atistikimai nėra kasdieniniais

Bi

ik:
K
IU

Keletas Musų Specialu mų
lilllilllllillllllllllllllllilllllilllll'llffiMoterijNuGenidne Grey Kid čeverykai Uranmiziš- 

kais kulnimis — 9 colių augščio.. Musų buvusios 
kainos sK.35. šiame išpardavime parsi duoda $^.35 
pora žu .................................................. "■

Moterų Rudi ar Juodi geųlune Kid Prancūziškais 
Kubaniškals užkulniais, — 9 colių augščio, ku/.na po
ra agranluola. Musą pirmesnė kaina $yį.95 
buvo •'<6.85; išpardavimo kaina ..................

Motery dvi-akmeniu čeverykai patentuotos sku- 
Hudi (Brown kid) ir juodi (Black kid) Vanips, 

ir 10 colių auščio. kožna pora 
buvusios kainos $10.50; $j?.95

r
išmargintais viršais 9
garantuojama. Musų 
išpardavimo kaina . .

Vyrų rudi ar Juodi
mo — Visi geros skuros. Buvusios kaimos $6.50; $ 
išpardavimo kaina ................... 1...................

1 Me*> neturime užtektinai vietos laikraštyje papa- 
visiis gerus musų tavoms. Bet kožnas 

yra numažintoms kainoms. 
lifC» geresnę progą pasi-

ėeverykat įvairią šapu išdirbi-
5

f akuti apie
čevirykas toje krautuvėje 
kurie ateis ptrmiaus, tie 
rinkime.

Mes tikrai kviečiame gis, nggu pirksi ėeverykus

kitur. Ateik ir pasižiūrėk musą lungan. nes kožna po-

ra >ru pažymėta tyru numciili.

bartinės valdžios, kuri vykdo bei 
palaiko šiokią-tokią tvarką ša
lyje; .jei griausi - versi ją; tai 
kaip galima bus invykinti rin
kimai į Steigiamąjį Seimą? Jei

nio rinkimu) atsistotų kita val
džia, tai kame skirtumas “žmo
nių rinkimo” atžvilgiu šitoji 
valdžia skirsis nuo dabartinės?

kada jis renkasi bankų savo pinigams p 
turi būt banko SAUGUMAS.

Mes užtikriname savo depozitoriams ]
tai avi jonučiu turtu, remiamu banlco kap

sidėti arba čekių apyskaitą atidaryti,

Iniausį saugumą savo grynu ir grei-

>ų bus rinkta.
Kaip visi keliai veda j Rymą,

argumentai veda prie minties, 
kad gyvenimas musų apsisprenr 
dikus dailiai veda už nosies pa
skui save. Jie spurdėjo ir pur
kštė prieš nepriklausomą Lietui 
vn, prieš budus, kuriais ta Ne
priklausoma Lietuva tapo gyvu 
kimu. Gi dabar jie turi suval
gyti tuos purkšįimus ir pripa
žinti, jog Nepriklausoma Lietu
va yra ta “apsisprendimo for
ma”. kurią Lietuvos žmones uo

Lietuvos valdžią, o ne prieš Lie- 
Invos nepriklausomybę. Kad 
svarbiuose-pamatiniuosc klau- | 
sinuiose jie nieko nelaimes iri 
šiose a lakose — lengvai galima į 
bu: poli, Priežastįs to nepasise- I 
kimo dar neturiu gi rai suformn i 
lavas ir todėl .jų gvildenimą ap- 1 
leidžiu. Ir taip, tikiuosi, bus d. 1

tiškus gabumus. — Šarūnas

Valstijų gyventoji! 
surašymą.

Keturioliktas dešimtmeti uis

surašymas arba Cenzus prasidū 
jo šių melų sausio 2 dieną.

luciją, cenzus daromas kas de
šimti melaŲluo liksiu kad gavus 
informacijų apie skaičių tauty
bę, užsiėmimą švietimo, socia
linę ir ekonominę padėlį visų

macijas. renka cenzo surašinėto
jai - - ciilimenilori'ai. kurie ei
na iš namu, j namus, alkiausiu?-

amži, vielą gimimą, tautybę, už

li. Kiekvienas Asmuo privalo 
duoti atsakymus teisingai ir pil

kyli. Informacijos, taip surink- j 
los, niekad nebus naudojamos ! | 
kien.o nors skriaudai ar kenki- į 
niui, ir ne vieno vardas niekados J

viai ir lietuvių kilties žmonės už- | 
sirašytų save lietuviais. Jeigu ' 
pakankamai didelis skaičius pa-

savo tėvų gimtąją šalį, arba į 
paduos lietuvių kalbą kaipo sa- i 
vo gimtąją kalifu lai sąraše busi

skaičius užrašys lietuviais, tuo

matais vedamam bankui patarnaujant, 
asmeniškai prižiūri banko valdininkai.

atlikti musų konšervatingais pa- 
s musų globai pavestus reikalus

Banko turtas $6,000,000.00 suviršum
NELSON L. BUCK

J. W. EM1TREE 
Presidont Rlttenhousc & Embrec Co.

A. HARRIS
Pre.ident Ilarris Brothers Company

WM. N. JARNAGIN 
l’resident o f the Bank

T. L. KNOEDLER
Prcsidcnt Mother’s Remecllęs Company

JOHN ‘MAGNUS 
l'resident John Magnus & Company

D i r e k c i j a
i (< ARTHUR MEEKER 

;n. \ ice-Prcsident Armour & Company
FRANK J. PA LT

I’residcnt Pioneer Kire Insurance Company
II. E. I’ORONTO 

icc-President Chicago Junction Raihvay Co.
IIARRY S. SCIIRAM

Secretary and Treasurer Straus & Schram.
DAVID E. SHANAHAN
Real Esi ate and Bonds

Director E. L. Essley Machinery Company
SIGMUND SILBERMAN

S. SUberman & Sons

Centrai Manufacturig District
West 35lh Street. 3 blokai į vakarus nuo Ha-lsted Street, Chicago, III.

Bankas t įdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietą. SEREDOMIŠ VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai. 
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

The Wiers State Bank 
11166=08 Michigsn Avcnue 

rugrėjo 12 d., 195 9 išduotas 
vlešųt apskaįtu peržiurčlojo. 

I SKOLiNGCMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00 

t

Antviršinio I’.lo .......... 10.000.90
Neišdalintų pcinij............ 33,114.27
Depozitų ./.............. 2,116,328.25

... lo.oą
12,837.4 1

Pranešimas bizniui bayibaigiis 
Illinois valstijos 

VERSMĖS

SA.Bandai ir paliud. 291.828.72 
Miesto ir Korp. Bond. 65(j/)66.73 
Antviršiniai ištraukimai 226.43 
Intaisos ............................ '. 4,87.>.18

Gry-ni pvnigai ir 
iš banku

Viso versmių

pripuola 
.... 317,885.89

$2,102,619.93 Viso

<!aij bųi

Skolingumų* $2,102.619.93

Lapkričio 17, 1919 dcpoTitų ............................
Gryno laimėjimo depozitais . . .

VIRŠININKAI
ASA UTERSEMA, Prezidentas NU.HOLAS
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. riU.DERICK J. NVll'RSEMA, p -k.

Direktorių ir Patarėju Komitetus
Clias. II. Brandi
Uerinna L. Parneš

\V. \VTFRSEMA, Kas

lenberg Chas. E. Reading ITrderick JA
VALSTiJINIS TAUPYMO BANKAS

•soma
I )el f-ian 
\V. \Vicrsema

SEciJRiTY Bank
i;

MiFjvaukee Avė. cor. Carpentes* St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Pranešu Visiem
I Kad Salote Stornach Bitlers yra 
•pripažintas \Vashingtonc, D. C. už 
•tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek- 
! vieno, katras tik jaučias vidurių ne- 
j sveikatų, skauda po h rūtinę, vidii- 
i rdų užkietėjimą, skilvio nedirbima 
, neskanaus'atsirūgimo neturint ape

; ir taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
lers viską prašalina ir palieka lai- 

Įmingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
’ lai persitikrinkite, o Imsite užganC- 
• flinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
■ $3.00, 4 tronkos, $5.23, 6 bonkos $7.50 
Į 12 bonkų £11.00.

Salute Bittcris iš šaknų žievių, 
'žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

o jeigu negali gauti tai prisiųsk nio- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaimat 
lai prisiusime dėl tomistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku m.vo antrašu ir r ašy r 
kit taip:

316
A. BALTRANAS CO., 
Lst St., Chicago, III.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

u Aušros”

Warsawsky’s Reliable Shoa Stora
1311 So. Halsted Street

M
si 
i»Kl

nebus, bet lietuviai bus sugru
puoti su kuria nors kita laida.

Tatai visi Amerikos lietuviai, 
piliečiai ir nepiliečiai, prašomi 
palgngvinli cenzaus surašinėtojų 
darbą, duodant pilnus ir rūpes
tingus atsakymus į visus ju klau
simus, ir jokiu bildu ncužnųrš- 
lan.t užsirašyti save ir savo gi
mines kaipo lietuvius.

Telephone Drover 5052

D r. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki <8 vai vuka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III

Phonc (Tanai 1043

HOERBERS HALL
PUIKI SVETAINE 

2131-35 Blue Island Avcnue. 
\VM. VORSATZ, Savininkas

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Smagios Depossito Dėžės
B/Iainonrm SSvetirra&adivi

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Puikus Laikrodėlis
.Šilas laikrodėlis eina <8 dienas vienu 

užsukimu. Turi' penkias rodykles, kū
rios rmlo: i. mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minules; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvaranluolas 2.’> metams, 
lieguliarė kaina j ja $19.09, bet mes par
duosime 1 li'uni+rj laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu Eik už $12.95.

A’ešiok šiia laikrodėlį per penkias 
djeiias ir jeigu jus esate ne už ausdin
ti, gi.'j.anl il ji mums ir mes sugrąžin
sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk kokį 
parauk urną jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiųskit visą pinigą, siusk $1.0(1 
su užs ik\niu, o likusius jąs užmokėsi
te ktid i lai.škanešis atneš laikrodėlį ju
si! natuu,osna. Daryk šiandien, luojaus.

Agentų reikalaujama.
NATKiNAL COMMERCTAL CO. 

107 E. 4lh St., New York. N. Y.

1)
2)
3)
4)

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
v

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos. w
Algebros, Geometrijos ir kilų

matematikų.
6) Braižymo (plianų paiHiimn).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

l.uornons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo

renimą. '
Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 

•ankumo mokyklai pradėkite tuoj 
m at įdėliodami. visi sykiu.
3001 South Flalsted Street

DR . VAITUSII O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, n'ervuo- 

; luino, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs- 

■ tę.. Prirenka teisingai akinius. Vi- 
< silose atsitikimuose egzaminavimas 
I daroma su elektra, parodančia ma- 
į žilinsiąs klaidas. Spccialė atyda at- 
• kreipiama Į mok\ klos vaikus.
j Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
! dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
I Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tol. Drover 9G60.

LIBERTY BONOS-
Mes perkame Pergalės Romius pilna parašyta- A p’ u n
|>< verte, ir Laisvės Romius pilna pinigine verte. w 11 11
'Uiieškitc arba Atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9-r-G 
Utarninkais, Kelvcrgats 
h’ Subalomis 9 — 9

J. G. SACKIIEIM & CO 
I3»5 MII.WAUKHB AVĖ. 
tarp Pauli n* ir Wood SU.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfield a v
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakaro. 
Tol. {‘rospect 1157



NAUJIENOS, Chlcago., III Subata, Sausio-Jan.

Vainovskis.

Pagunda.
tum aut siūlo paverti. Tąi tele- !T 
grafo viela, bet taip plona plo- j 
mitelė kaip pats ploniausias siu- U 
las.

Aplinkui dirvos ir pievos, l ik 
kur ne kur užmatoma beržynė
lis ar tamsiai žalsva krūmynų 
virtinė. Dirvos ir pievos—kloni 
uose ir ant kalneliu. Vietomis 
dar sulvvkšla nediduko ežero

Artinasi pakalnė. Lokomoti- j 
vas, yt prisibijodamas, dusliai ’ 
alsuoja — dusliai. Kalų sutarti- .

Kodosi, tuoj sustos. Prie lango ' 
nebejaučiama gaivios, vėsios o- I 
ro srovės; lieka nepakenčiamai

Bus Duodama su Naujienomis Sausio Mą Dieną

Nepaprasta gi ta tamsių a- 
pylinkė! Įkerta ūkininkas sė
dėti i nčiam šalia jo sankeleiviui. 

Visai ne kaip mūsiškė; mes 
lik oo tuos užkeiktus smillv-
DUS..

Taip, kreipiasi antras j 
viena vietini, kad tik lietaust i

butų.. .
Abudu nutyla, žiuri pro langą 

ir užsimušiu. Išrodo, kad jų min 
lis mintis apie pilkąją puriąją 
dirvą už vagono langų - tokihs 
jau nykios, kaipir supuolusi že
mė, kuria povaliai džiovina, pn-

valiai tęsia pašneką.

greičiau nekaltas
laiai sakydamas jis, rodos, už
simiršta savo smiltynus. O rasi 
ir prisimena. bei prisistato, kad

i šio-to verti.
NepaprAsta apylinkė, - tary

tum kartoja vagono ratai — 
nuolatiniu, nepaliaujamu bilde
siu. Atokiau, prie antro lango 
sėdi kitas ir tarytum klausosi tų 
pagiri). Klausosi ir žyelgiasi pro

mo srovė maloniai glosto Įkai
tusius veidus. įkaitintos nuo 
saulės spindulių vagono sienos

sėdinčiu artinasi.

pavieniu mc*lžii». viršums: tam
siųjų eglių bones ir žaliųjų ber
žu išsišakojimus. Yt baltai pasi
rengusios mergaitės, jie gėdin-

o tūli dagi ylių atokiai, pie- 
. Matoma, norėję ištrukti

nulems eglėms, liet jų sudrau-, 
sli minai stokso ir povaliai kuž- Į

Jau

Taupyk

. čia 
saulės

Jis išeina ant 
nors ir smelkia 
spinduliai, bet čia netaip tvan
ku. Antram šone, pavėnioje, sly 
cioja nedidelio ūgio žmogus, ro
dos. jsikaušęs. Pakripena, pakri

Jis irgi norėtų ten prisėsti, 
d prisiartinęs konduklijrius 
adeda Jlrausli jkaušusj.

Taip negalima. Dranslina 
graudena konduktorius.

neleistina

nan.

pasižvelgia i liįvk-

vienui vienas.
nas prisiKiausyu 
ratą bildesiui.

l inai palipinės lentos larv

iii garsą. Traukinis pasuka

linįją pataiso -deda naujų sker 
sinių vieloj senųjų.

Po dešinės mažas kalnelis, pa- i 
dengtas storu žaliu kaiiru-žole. 
Vienur kitur jisai išmargintas 
ivaiiių gėlių žiedais, kurių var

Severas Gyduoles užlaiko ; 
>, šeimynos svi&ikatta.

■’ Kosulys
yra tai vienas sytnptomns. kurs pa- 

*9 prastai draugauja peršalimams, gri
pui ir tokioms nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo trlubftles. Toki
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kurs 

V nevien apmalšina uždegimą, bet kurtu 
• sulaiko iritacija ir kosulį. Kasi, kad 

® nėra nieko geresnio už

3 O e vera s
i for Lungs

(Severas Balsamo Phiičlsmi) kuris yra 
gerai žinomas nuo lb?<! melu, kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngtt jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo triubeliu uždegimo. IS priežas
ties spazmodiAko sinaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: H6ct. ir 1 et. taksu, 
arba 50 et. ir 2 et. taksu. Parsiduoda 
visur uptiekosc.
Snveroa LietuviSkan Kalendoriui* 
1020 metimą duodamus dovanai) Pa
prašyk nuo sava eptiekoriauo.

. w. f, sevsrO.co.
;; ČEDAR RAPIois, IOWĄ

Laiką ir Pinigus

Ar jus painislijote nors kada kiek pinigų 
ir laiko jus galite sutaupyti sklisdamas pats ' 
namie. '

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skutimo \ 
apie $20.00 j melus, arba $100.00 i penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
britvą, kur mes išaišTinam žemiau. Jus ma
tote brilvų ant šito paveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barberiai visoje šalyje. Beguliariška kaina šitos brilvos tik $8.00 
su gvaranlija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 labai ; 
vartojančius (laikius dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti, Į 

žirkles, šokas ir skutimo brušelę.
lik pamąstyk, tie visi šeši dalykai lik už $8.00. Mes g va ra n t įlo

jome, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus, {siųskite tik vieną dolerį su jūsų užsakymu, o Ii- | 
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Neatidėliok, bet j 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimų, prisek vienų dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. Ith St., New York City

f ; ttssižkos ir. TsarkiSkos Sanos I
12th STREET
Tel. Kedzie 8002.

J 3511-16 W.12thST.
Arti St. Ix>uid A*e. 

CHICAGO, ILL.
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METINE LIETUVIŲ
BIZNIO KNYGA

CLASSIFIED

Annual Directory of The Lfthuanian Business
Tokia knyga yra išleidžiama dar pirmu syk Amerikoj. Ji bus

I

labai žingeidi ir reikalinga kiekvienam pirkėjui.

Šitoje knygoje telpa adresai visų tų biznierių ir profesionalų, 
kurie tik patarnauja lietuviams ar tai pirkimo, ar pardavirffo, ar 
tai kituose įvairiuose gyvenimo veikaluose.

Šitą knygą kiekvienas lietuvis visuomet turės po ranka irteirau- 
sis jos kiekviename reikale: ar tai norėdamas paprastą daiktą nusi
pirkti ar Pavatną, ar tai norėdamas sužinoti adresą daktaro, ar 
ak'ušerkos, ar banko, ar advokato ar barberio, ar kriaučiaus, ar sai- 
nų malevotojo, ar graboriaus, ar kontraktoriaus, ar chiropodisto, 
ar ekspreso, ar pinigu siuntimo agentūros, ar fotografo, ar lum- 
berio, ar cemento, ar elektros, ar automobiliu užlaikytoji! ir gara- 
džiaus, ar plaukų taisytoji!, ar pečių pardavėjų, ar šokių mokytojų 
ar kitų kitokiausių biznių, įstaigų ir žmonių, be kurių žmogus gy
venantis ant šio svieto negali apseiti.

Šią naudingą ir visų senai pageidaujamą

Metine Lietuviu Biznio Knyga 
NAUJIENOS

Visiems Savo Skaitytojams
DOVANU

Duos

numerio
Knyga

Ši knyga bus duodama kaipo priedas prie Naujienų 
ne Sausio 3 d., kaip buvo pranešta, bet Sausio 8 d., 1920. 
pasidarė didesnė negu buvo mapyla ir todėl jos spauzdinimas užsi
vilko.

Šią. knygų taipgi dalins kaipo Nauju Metų dovanų savo kostu- 
meriams nemažas skaičius Chicagos lietuvių biznierių ir profe
sionalu. <■

Kas nebegautų šitos knygos nei kaipo Naujienų skaitytojas, nei 
kaipo pažangiųjų biznierių kostumeris,, tas galės dar nusipirkti 

f šitą knygą vėliaus Naujienose po 15 centų. Pirkdamas gi Nau- 
' jienas sausio 8-tą dieną kiekvienas gaus tą knygą dovanų —kai

po Naujienų priedą. Tik ant kitos dienos knyga kaštuos 15c.
Taigi nepraleiskite progos ir pasiimkite dovaną paskirtoj die

noj, pirkdami tą dieną Naujienas.

Visi pirkite Naujienas Sausio 8-tą dieną ir gaukite

METINĘ LIETUVIŲ BIZNIO KNYGA

Lik .y ils Iki
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C I C E R O
socialistams žinotina

CHICAGOS LIETUVIŲ D'AR- 
BININKŲ TARYBA VĖL 

PRADEDA VEIKTI.

nias banditas įsilaužė 
butnn. 
pradėjo

pati mat 
galvon ir

viciian 
Buto savininke tOČiaus 

šnukties pagelbos ir 
ys iššokęs pro langų. Ji 
eitis,! kaip jis nukritęs 
r sulojęs. Bet kada at-

KAPITALAS 
$200,000

PERVIRŠIS 
$25,000'

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLeS LIGOS 
Gydomos Specialisto

PRANEŠIMAI
LSS. 22 kp. mėn. cusirinkiinas nc- 

dėlioj, sausio 4, Meldažirt svet., kaip
10 vai. ryto.. — Valdjba.

Šiandie, sausio 3, kaip 7:30 v. 
kare Liberty svetainėj (kam

Chicagos Lietuviu Darbinin
ku Taryba pastaruoju laiku dė
lei menko susižinojimo su Lie-

nebuvo. Buto savininke trum- *

nau, kad jis Užsimušė, bet... ir

LLF. 1.2 kp. mėn. susirinkimas Į- 
vyks sausio 5 d. Darbo Žmonių 

Knygyne, 3238 S. Halsled St.
— Org. F. Ai u lis

susirinkimas tikslu nominuoti 
Soe. Party valdininkus mieste
lio viršininkų pareigoms eiti. 
Kiekvienas partijos narys, taigi

nariai privalo atsilankyti. Drau 
gai, neužmirškite tos svarbios

tirti tikrosios padėties Lietuvo
je, buvo karipir apsistojusi veik
li. Bet dabar kada pradeda atei 
t i tikresniu žinių iš Lietuvos, su 
kruto veikti ir Taryba. Vakar 
C. L. D. T. pildomasis komite
tas laike susirinJcimų ir svar
stė ką butu, galima dabar veik-

Susivaidijo su moterių—misi 
šovė, *

u EiiH'st Kalnus,*’ 1 131
SI., Naujų Metų dieną

ant vietos nusišovė

Ai

t
P Al LINA MAKARIENE 
žirnis 43 
d mėli. i 
ino gub., 
r.u rara

melu, mirė Gruo- 
918 m. Paėjo iš 
Haseinių pav. Kal

susivai-
Mare ir

s r n u 
mald 
m. š'

ame nubudime vyrą 
dukterį. Metinės pa
ts Sausio 3 dieną 1921 
u Kryžiaus Bažm Čioi

»
‘čiame visus

> ir paž’slamus alsilan- 
t pamaldų.
s Antanas Makaras,

(i dėl Lietuvos. Pirmiausia ta
po nutarta surengti prakalbas 

i supažindinti visuomenę su da
bartine Lietuvos padėtimi, su- 

i lig gautomis iš Lietuvos svar- 
S biomis žiniomis. Prakalbos 
I bus sekama ularninka, Meltla- 
ržio svetainėj. Paskui Tarybos 
! veikimas bus žymiai praplėstas 

ir ji ketina šią žiemą atlikti di- 
I dėlių darbu pagelbėjimui Lie- 

larbininkų judėjimo.—B.

n <
Kiek kainavo “ 

medžioju

ką Ilovne’o surengta medžio 
davimas raudonųjų ka 

daugiau nė mažiau 
> lu i 1 ■ > f « f 11 L’ f ■ i t• e• ‘ »» 11< \

ar

lerių 
ui) sud 
čia i.

Ir tą suma jam t• 1 \vtie’- 
įuo-

sun
ir < Elzb. Makaraitė .'stoties vakar naktį nepažįsta-

Dar irįmedžio alkano 
aukos.

Užvakar da 
sinuodijo vad 
alkoboiiu vii 
suaugę vvrai. 
ti nagan alk 
tojus.
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jnrdeo
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m mis

!)a vienodos spalvos; viso 
modelio; mieros nuo 6 iki 
1 1 metu; specialė kaina ..

IŠBALTINTO AUDIMO, 
rundinų siūlu; 2’,i friasto 
mo; šiame išpardavime,

ir pupos 15c kenai . . 
MILL LENGHTS viltie 
tų staklių muslinas; 2 i 
ių ilgumo.
mastas ..............................

KLEIN

Tikėtasi
rdavimas

-iKTetilE
■ loma pmų 
ar j kokioj

jų; >i i.a:ki 
u!u\ ai.
k’?tn košna

(įtinti

|;tli

m ('tusi

verpiu siūlų; 
už ...................

s spalvų 
na. už .,

1 R d O*
)ERI AI

lis
n a t vi’nu

stori)

10 mas-

2T
LOVf PAKLODĖS; gerai žino

mos ‘Miegok gerai 
dydis 81X90 kožna 
už .............................

.89

\VASHINGTONO Corn 4 Ac 
Crips; didelis pakas •-x-• ■

Skrsbėlių; padarytos aug.što grei- 
d(> velveto; apdailintos gėlėmis, 
dailumynais, oslrich’o smailiais, 
ir ornamentais; juodos ar- £QC 
l>a specialią spalvą .......... WW
VILNONIAI KIIAKI siūlą nerti- 

parsiduo •59cniai
d a
VA IK \MS KELINĖS iki kelių pa
darytos stipraus dėvimos medžia
gos; juodais brūkšniais arba mai
šytais, dvdis 6 iki 1 1 me- įC*<J|c
tų už .................

VAIKŲ, LU\S1 
rah šeipų; Jhc 
su plušu arba furin-

krvtiėlės rah.

bandų .

Lauk musų

geros rt
už ........

perkelio

MOTI

mastas

dideliu
TTf 1, 
floui

i uz

6 eolii

18 COLllJ storas Kambriškas i: 
siuvinėjimas, 59 centų 
vertės masto už.............
SWIFTS ABJb)W Bara.s

R. M. arba Amei ieanmaid Cro- 
chet cotton; bapas liktai; pilimi 
KVA centų kumiml^-i; ® ' _.c 
kamuolys ............................

tais cashmere pirštinės; »1 
pora, už ........................... “i*

libb\
2 kenai

Cling pv-
tf1-'.. ■ j

etiliio Leisinių Įnirtėlių išpardavimo.
ATEINA TUOJAUS

Mokinai 
mados iš

Turime

siuvimo atsidarė 
parai naujausio* 
irim.i ir tiesai n U 
vyriškus apreda- 
geras elektrines

siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriąnsj ir 

lengviausj amatą pasaulvje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite los geriausios progos, ei
kite į tą irmkyklg, nes męs mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
tai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto

APKITE EAGLE GARMENTS 
PRACTICAL DESIGNING 

8CROOL
3103 So. Ih'.latcd St., Chicago.
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SLA. 36 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedalioj, sausio 4, 1 vai. po 
įlietų. Auros svet, 3001 So. Halsled 
Street. — Pirm. J. Juknis

vo
Silpnu Baųką

Finišu

[AUSIA LIETUVIŲ FINANSINE 
l'AIČA VfSCME AMERIKOJE

L o V aidžios Užžiura
* v L« ('t, n f į “ ? Hii tiio uitihai
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Virs $1,368,000.001
to: jtjj augima

kuo- 
met jus .kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
loliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Mn- 
no2() metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums gcriausiiiN pasek- 
ni<*s.

Gydymas visų akių, misų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais. Scredo- 
mis ir Pėlnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Ncdėliomis nuo 9 iki 12 
ną.

Harvcy, III. — LSS 228 kp. meti
nis susirinkimas Ims nedėlioj, sau
sio 4, 9:30 vai. ryto, paprastoj svet.

— Org.

RoReland SLA. 139 kp. metinis su
sirinkimas bus suimtoj, sausio 3, 7:30 
vai. vak. 9-tos vvardos socialistų sve
tainėj, 11100 S. Miehrgan Avė.
• ' IJž rast. K. Kalnietis

die-

689
i

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-ėios lubos, vii š Pbill’o aptickos. 
Tėniykite i mano parašą.

Valandos: nuos 9 los vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nodčlioinis nuo 9 vai. 

rvio iki 12 valandai diena.

is privalo 
banku, n t

uzmegsti 4Jr. A. R. Bhimentiml

mciu 
:e r t i

galima' fri ikalbcti 
žmonių sudėti -pinigai 
apsaugoti, nes

• «l v •i ir pervirs/, e
mingų ir :
Igm etinius 
Jų

imu

pckS

Ilgos bKryneliŲ, 
A ? j ii i’P. n i ns o

os ant. Nuosavybių

AKIŲ SPECIALISTAS 
,•* kis Egza m i n u n j n J >y k ai

jt,. Gyvenimas yrii
».i-A-.A tuščias, kada pra

*O' nyksta regėjimas
’. ••■.i*’t / Mes vartojam

f1’: ’y pagerinta Oph- 
C’.f thahnometcr. Y- 

: patinga doma at
V kreipiama į vai- 

lūs. Vai : nuo 9 rvto iki 9 vak. 
nedėl'omi;, nuo 9 iki 12 diemj 
4619 S. Ashland nv. kamp.47 •»>, 

lelephone Yards 4317 
Boulevard 0437

v

Vice-Prez. ir K 0
Praktikuoja 28 metai

3119 S. Morgan g1., kertė 32
Chicreo. IHinoi--.■U J L> £

c yt>.. tz.^1 kAV. EkUlblCu Street.
Jį F 

į £ 4 \
11 13

.E x X .DOS: K ei ..(ivn noo 9 iki 5. I
C vi cl l<0 s \ ['karais i k j 8:30

pildyti tam t
ApsisaugC'k, 

tum po bausme.
Apsaugok savo kišenių 

žiūrėk, kad ncužmokuii 
taksų pcnlaug, kiek 1 
gal neteikia.

KREIPKIS TUOJAUS PAS
'ŽINOVUS

J ithuanian American 
Information BureaiF

iri
iti

.KUS yra gal-but vienu li- 
nis lietuvis Cliicagoje, ku
ris žino nųodugalii visąs 
teises ir kkiukiukus ’ kas- 
Jink taksu nuo uždarbio

(...A n -i:;:- i

Eit ciauar ateina pogeioon 
visiems lietuviams tu tak
sų reikale.

Biznieriai ir visi 
reikia mokėti t

kam tik 
ksos, tuo-

Norkn, tedera!m taks’i 
novą, kurs yra vedėju

Lithuanian Ai >ncan
ion Bureau

Street
III.f

H ‘atarnauju, laidotuvėse kuopi 
S glausta. Reikale meldžiu atsi 
Mšaukti. o mano darbu busite u 
SLanCdinti.
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m, 
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I Jie 
visai

. mlžiasi dideliu pilv< 

.iis r los. tartum l>:i' 
cmt vėrėsi, \ :dt ne

.•-.kanda po krutinę 
lomu turi, legill at

vi >atr*trili

G\><iau teipjnu ir k:t.,ki:is ligas kaip 
vyru taip ir moterų. Patariami dykai.

DR. DaCI

Gyniau taipjau

Lyrai žinom 
liėit vi; Dr. 
cia’i.drs, Imi 
Gt U( .* ir

;.son
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8'vai. vakare.

įrakina

(•era proga jums 
Lietuvon. Jeigu I 
kuki:* žinia ."»:i\

• Bytava, nes 
žinosiu per vi

' Namie

<iy įams

ūkavęs

tkinius

nes

Audi

iš tąn

i lieju 
duoti

išknis, i.uii- 
o laibiau .ia

Avė. ('Jiica^o 
enhidieniais.

Telenhone Vardu 503

310? S. Morgan uk Chicago
jANDOS: Nito 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Skaitykite ir Platinki!? 
“NAUJIENAS ”

SPBCL 
Moteriškų 

T.Aa-.d ( L.

Nuo 9—10 ryta 
pietį/ ir nuą C- 

dėliomis nuo

ALA

po P’Cl

L. MAKARAS 
d. ų;jas ir Chirurgas į 

1090(1 S. Michigan Ase. ' 
....... ..... Eullman <12 ir 318(1 1
Ciofisas: 4Ū15 S. \Vood .St. > 
Tik Ketvcrgų vakarais nuo 5:30*

Roseimid

<ZMAN
t> ii kv. V u.» k! us V

Gernl liet uv'aras f/nonns per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrins ir chroniškas ligas, vy
ru, motery ir vaiky, pagal naujausios 
metpdas X Ray ir kitokius elekt os pric-

Ofisas ė' T.aVaralcrija: 1023 W. I8lb 
Ct. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nao 10- 12 pietų, ir 
8 vakarais. Tclerhone Car.al 3110. 
CYV FINTUAS: 8^12 S. H^latc-J Street

VALANDOS: 3—9 ryto, tllaai.

DR. M. T. STRIKObIS 
L i e t it v i s 

Gydytojas Ir Chirurgą* 
Ofisas: 1*37 VV. 47 St.

Tel. Boulcvard 16(1.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Or. Charles Segal
rsiketė i savo naują ofisą

nvcTt) bi’as vyrų, moterų ir vai
ku. Ofiso valandos nuo 10 iki 
1*2 rytni> tyi. nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir

f!
' Teisingas apsiėjimus. Garan'uo 

lūs užgaiiėdiniinas. Vyrų ir vaiki 
nu įieatsi.šaukti, padaryti aul u»sa 
kymo siutiii ir ( UTkolai vėlinu
sios stailvs ir konservui v vi mod< -
bai. $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padai jt> 
siutai ir overkimlai 81.00 iki 228.00

Vaiko siutai $,'>.00 ir aukščiau.
Pirkite sau (.verkauti’* dabar pa 

kol prieš ateinančią žiemų nepaki 
to kainos.

Mes užlaikome taipv’i pilną saiidd- 
lj nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 jr aitgščiau.

Eull dress, tuxMo, frock siutai, 
ir tl. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
MedcHoini* iki 0 vai. v»k. Samio
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

• 8. GORDGN, 
1415 So. Hulsted SI., 

įsteigt a 1907
Chci; ftu

Namai

U
•13 St. t

Tel. MeKinley 263 g

r oo <Vleplione Yards
-y ’ v v 

vvsegner 
valandos nuo 8 ikiP1 iėmii

12 iš .vyto ir nuo 7 iki 9 v. v<di
8325 So. IlaLted St.. CA’.cagi

Telephone Boulcvnrd 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgam St. Chicago, III.
l t ■ i aut r»v k i -.j.m— lOAin*

Pranešimai
Melrose, Purk. — Lietuvių Varto

tojų Bendrovė rengia šeinmynišką 
vakarėli sausio 3 d^ 7:30 vai. vakare 
J-Tuuk ir James svct. 23rd Avė. ir

SLA. 122 kp. rietnis susirinki
mas Ims sausio I, 2rą vai. po pietų, 
Skinderio .svct. 4523 So. Wood St.

K. Genis fin. sek r. ir org

Brighton I’ark, — \V. S. draugys
tės metinis susirinkimas įvyks iie- 
delioj 1 d., sausio 1:30 vai. po pietų, 
Pocius svetainėj, 3821 S. Kedzie Avė.

Valdyba.

Cicero.— LGD. laikys saveo mėne
sini susirinkimą sukatos vakare, sau
so 3 d. J. Neffo Svct. 1500 So. 49 Avė.

— Sekretorius...

w Wesf l’u.lman. — SLA. 55 kp. nu 
linis susirinkimas Įvyks subatoj, sau
sio 3 d., 7:30 vai. vakare J. Gruzdžio 
svet. 722 \V. 120th St.

— A. Statkus rast.

Rėseland. Dragu.vstCs LDK. 
Vytauto No. 2 metinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj, sausio 1 d., 1-mą 
vai. po pietų. Broliu Strumilų svet. 
158 E. 107th SI. — Ra.št. A. Grebclis.

Cicero Visuotinas vielos KOČialistų 
susirinkimas nomim’vinmi kandida
tų Į miestelio valdybą Įvyks subatoj, 
sauso 3, kuib 8 vai. vakare f.ib.rly 
Hali, 52 ir 22 pi. Valdyba.

W. Pullmen. — S. L. A. 55tos kuo
pos pusmetinis susirinkimas Įvyks 
šiandie, sausio 3 d., kaip 7:30 vai. 
vak. J. Grudžio svet., 722 W. 12O’.li 
-.1. Visi narini, kviečiami alv;.l.ii, 
nes bus rinkama nauja valdyba 1920 
metams. — A. Statkus, pirm.

LMSA. 1 kuopas susirinkimas 
įvyks subatoje, 3 Sausio kaip 
S valanda vakare Hoffmano mo 
kyklos kambariuose, pn. Io37 
N. Robey ir Mihvaukce galvių. 
Visi moksleiviai, kaip 1 kp. taip 
ir norinti prisirašyti prie LMSA. 
1 kuopos kviečiami atsilankyti 
ir pasidalinti bendromis nuomo
nėmis.. Ypač šis susirinkimas 
yra svarbus! — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Išaopcraeijos 
metinis šėrininkų susirrttkiimis ims 
tianedūb'.i sausio 5 d., 7:30 vai. va
kari’ S. Žvibo svet., 1347 So 5(11 h Avė. 
Kožnas šėrininkas turit būt, nes bus 
rinkimas valdybos sekantiems me
tams. —Sekr. A. Pečiukaitis.

| ---------------------------L_

LMl’S. 1 kuopos susirinkimas Į- 
v\ ks subatoj, sausio 3 d., kaip 8 vai.' 
vak. Hoffmano mokyklos kamba
riuose pn. 1537 N. Robey St. arti 
Mihvaukee. Visi nariai Imtinai susi
rinki! e. . . ,V«2dyba. \

------------
I.SJL. 1-mos kuopos įpi’nesinis su

sirinkimas įvyks subaloj, sausio 3, 
Aušros svct., 3801 So. Halsted gal v. 
kaip 8 vai. vak. Vi si nariai atvyki
te; yra svarbiu reikalu svar.stvti.

- Valdyba...

SLA. 185 kp. metinis sūsirinkimas 
įvyks nedėtoj, .sausio I d,, naujoj 
svet. 1.381h ir Deoder SI., 'Indiana 
llarbor, Imi. Pradžia'-kaip 2 vai. po 
Dietų, Visi drangai ii- draugės ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku,, 
nes svetaine lik galima gauti nuo 
2 iki 1 vai.. Kviečiame ir nauju na
rių. — Fin. sekr P. S. Rindokao

’l’ovyn of Lyke. — LSS. 231 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio *1 d., 10 vai. ryto, i’niversity of 
Chicago Scltleinent svetainėj, 4630 
Gi’ess Avė.Draugai nesivėluokite, 
nes tinime daug svarbių reikalu. 
Atsiveskite nauju draugų ir draugių.

— Org. P. Karneckas 
__ ■ •______

LSS. 81 kp. metinis susirinkimas 
Įvyks subatoj, sausio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vabansia Avė. Draugai ir draugės, 
malonėkit būti susirinkime

— Sekė. P. JUillcr

Draugystės Lš T. Tėvynes Mylėto
jų No. L metinis susirinkimas bus 
n< de'ioj, sausio I d., i va), po Įlietu. 
Visi nariai privalo atsilankyti, nes 
j ra .svarbių reikalų. — Vaidyba.

jTolIeston, Ind, — LSS 29!) kp su
sirinkimas/vyks nedėlioj. sausio 1 
d., kaip 1/vai. ryto, A. Mališausko 
svet. L)2f)/Grant St. Draugai ir drau- 
gi s malonėkite atsilankyti, nes po 
LSS 209 kp. susirinkimo bus LDLD. 
123 kp. susirinkimas. Tad būtinai 
turite visi atsilankyti, kurie priklau
sot prie LDLD., nes bus renkama 
LDLD. 123 kp. nauja Valdyba 1’920 
melams ir yra daug svarbių dalykų 
kaslink LDLD. stovio.

LSS. 209 kp. ir LDLD. 123 kp. 
Rast. Adolph Nanarlonis.

Pa j ieškojimai 
ASMENŲJIEŽKOJ (M A f
PAJlEšKAl’ savo pusseserės Ade

lės Vnilkaitės, po tč\ąis, po vyro 
pravardės įiežimai. Paeina iš Kain 
no gul)., Telšių miesto. Apie metai 
atgal gyveno Detroite, Mieh. Aš <u- 

| riu didelį reikalą, noriu su ja susi
žinoti. Jeigu kas šiton, mcldžii^tuo 
ti žinoti, ar Ji pati.

Agne Butkus,
1503 \VenlhvvoHh Avenue, • 

Chicago Heigths, Hl.
►— — - ,--- ..

PA.!IEŠKAI' apsivedinnii mergi
nos, arba našlės pamokytos nuo 17 
iki 32metų. Aš esu 27 metų. Rašy
damos atsiuskit ir pareisią

J. JONUKAS
2850 \V. 36 St, Chicago, IH,



JOJIMAI f REIKIA DARBININKŲ

k;

KAI savo dukters 
itės, kuri apleido

MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

JUS JIEŠKOT NAUJOSAR 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

MES NORIME MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA- 
' INGAS. VISUOTINAS DARBAS. 
PUSĖ DIENOS SUIMTOMIS PER 
\PSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
KUGšTESNES VIETAS. TURI 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.

Gi

dar pasim;<l\Ii; I: 
sesers yra išsiilj. 
viskas dovanota, 
arba kas apie ju 
pranešti adresu:

K. A STB

no
liai

ui 
irgi tusu nro

. Judviem 
dsišaukit g
i žinote, meldžiu

TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE SULIEJIMO SU GELEŽLA. 
DARBAS PASTOVUS. PUSĖ DIE 
NOS SUKATOMIS PER METUSI 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

ATSIŠAUK.
IMPERIAL BRASS MEG. CO.

521 SO. RACINE AVĖ.

Chicago, III,

PA.IIEŠKAU Jono ir Juozapo Klo
vas. Gavau nuo ju levų iš Lietuvos 
laišką. 'Tėvai labtu norėtų susižino- 

Uasvinių pav.,

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
i užbaigimo skyrių prie išdirbinio 
kuros. Atsišaukite
GRIESS Pl'LGER TANNING CO. 

S81 N. Halsted SI., Chicago, Ui. 
----- ----------------------------------- (— 4—

Ii su jais neina
guli., Usiš;

REIKIA 
STUOMENIMS IR KAKLARYŠIŲ 
PROSYTOJŲ. FYDERIŲ IR LANK
STYTOJE’: KITA PATYRUSIA PA
GELIU LAUNDRESE.

OR1ENTAL LAUNDRY 
1222 XV. Madison Street

prai Busiu
veno St. Louis. Mo. 
įpie ji žino, meldžiu 
lėkirik’as.
MASELSKIS

REIKIA 10 moterų sortavi- 
mui skudurių.
The Cotton A Woolen Mills

1820 W. lt St.

NAUJIENOS, Chicago,, III
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTORŲ

Dirbtaveje
Pageli bos

Pasibaigus šventėm ir pradedant Naujus Metus, musų 
mintys reikalauja grįsti prie produktyvės.prekybos. Kriau

tos ir stiprios.

DRAUGIJINIŲ PAŽYMĖTINŲ DRABUŽIŲ
(Society Brand Clothes)

Padidina dirbtuves prisirengdami dideliam bizniui.
Padidinimas šapų ženklina reikės daugiau darbininkų 

ir kuomet šapos bus visuose miesto kraštuose, tada darbi
ninkams bus arti eiti į darbą. Tuomi mieste samdymo 
ofisas laikomas, kad parankiausiai išdalinus darbininkus 
i dirbtuves, v

Subata,Šausio-Jan. 3, 1920

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS
2619 W. Vsm Buren Street

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagdbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEĖL GO.

2849 XV. Lake St.

VYRŲ reikalauja Gera mo

NATIONAL LEAD CO.
900 W(\st 18- tli Street

REIKIA LEIBERIŲ PRIE
DIRBTUVĖS DARBO 

ATSIŠAUKITE 
STEIN-HALL MFG CO.

2811 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

lomi 
iesa.

REIKALINGA MERGINŲ

Mes turime dirbtuves North West pusėje ir South West 
pusėje, kaip ir mieste, ir mes esame reikalingi visokiu 
kriauciškų pagelbų dirbtuvėse, abiejų lyčių, vyrų ir mote
rų. Pradėk Naujus Metus laimingai. Sųsijungkite su dirb
tuvės ypatomis kur darbas visuomet pastovus ir dafbo ap
linkybės yra geriausios. Jeigu tu esi kriaučius šappje ko
kios nors darbininkas ir jieškai panašaus susiungimo 
kreipkis sekančiai:

Pardavėjo
Aš noriu gauti 2 arba 3 lietuvius 

vyrus, kurie norj dadėti nuo $2000 
iki $3000 savo dabartines įeigos, be 
apleidimo savo dabartinius vietos. 
Aš duosiu tikrą išlavihimą pardavė
jų kurse, kuris jums nieko nelė$uos 
ir pagelbės jums stebuklingai bizny
je. Geriau norėčiau vyrų nuo Soult\ 
Sdės, nes mes atidarysime gražią 
nąują nuosavybės vietą. 'Ta yra ste
bėtina proga, Įeiti į biznį dėl savęs. 
Kreipkitės per visą dieną; ofisas at
viras iki 8:30 vakare, kambaryje

816 F1BST NATIONAL BANK 
5UILDING. 68 W. Monroe St. Ma- 

tykit J. B. DORS, pardavėjų mane- 1 v _•
’ODU kambarį viena 
vaikinam. Ruimai n| 

maudynė ir elektros 
ikite vakarais nuo 6 iki 1^ 
o. Morgan St.. 3 hib

ii?
(U)

1k'EIKI
.... -..-4— ■■

IA DAIR!B] i» r x

1

•
MOLI1:bų

DEL LENGVAUS DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA- 

GEROS DARBO SALY- 
GERA MOKESTIS.

o moterų prie po- 
Mokama geriausia

ir.

MIESTO ŠAPO J
DEPARTAMENTESAMDYMO

SOUTH WEST KAMPAS FRANKLIN

Rėčkai ii ragas vyras 
kurtis maž daug apsipažinęs 

su Chicagos miestu. Darbas dėl 
atsakančio ir ištikimo žmogaus.

E DIENOS Sl'BATOMIS.
riti so 
>k ėstis.

CO. The PIANO & ORGAN SUPPLY Co,
IR VAN BUREN STS.

626 XV. Taylor 
plaines Si.,

ir MOTERŲ

Amini beistcriųC v

dėl gero vyro. Atsišaukite j 
First National Band, Room 817, 
Klauskite ADAM MARKŪNAS, 
Užsienių Skyriaus vedėjas.

TEV ir MOTYNOS
Abclnų operatorių

Meisteriu
4 i

Ji 
riaus

gaii stoti Ų vi 
šiai lavinančių r

toje tšalyje, 311 W. V?
ton E>t. Ji bus gerai 3
ma. Puikiose aplir
priož lU i Oj? jaunų m c

t D f i : 1 1 f » :< '-A .'ii' cz

bizn i būdam?, telefo
rator•ka.

Ofisai randasi visame 
mieste. Atsilankyk i vieną 
arčiausią jūsų namų ir pa- 
tėmyk, kaip merginoms yra 

teikiama pailsėjimo kam- 
r’ai ir valgyklos kamba- 
su gerais užkandžiais vėl 
visoms.

(masina) j
Operatorkų
Beistiingų traukėjų

Rankovėms pamušo beišturiu
Visokių rankomis siuvėjų

REIKIA

Šapelių ir pirmų beistcrių

ŠAPOJE D.
3309 West North Avenue.

PORTERIŲ

5 PASTOVIŲ PORTERIŲ 
VIDUJE DARBAS.

ui ' VYRŲ 
Kdnvisų beistcriu

MOTERŲ
11 a ukovsky lių bei s te n 11
Beistingų traukėjų

LAIKAS
LAIKI

IR PUSĖ UŽ VIRš-

tr:
u z

1 H 
nsj 
;ien

01
nimo

10
žen»' irmyn ( 

’ nėda!
kvdamos ta amat

lefonviok dėl knygutes
(Booklet I)

\GO TELEPHONE 
COMPANY

Operatorė Trainii
9-tos lubos

311 W. Washjngton St.
Telephone No. “Official 300”

kos nu 
pagelbėti 
te. Telef

A DARBININKU

nuok
savai- 
(‘anai VYRŲ IR MOTERŲ

DR. Z1PPERMAN
Halsted St., Chi

REIKIA
MERGINU IR MOTERŲ
U NGVAUS DIRBTUVE

PRADŽIOJ
RUS IR

PRIE
S DARBO
IR GERA
> DARBAS
TAIPGI

ERGAIČIU

REIKIA

Reikia tuoaus

ŠAPOJE B.
3218 West 22-nd Street

5‘A DIENOS PEB SAVAITE.

HARI' SCHAFFNER MAKX
3G S. FRANKLIN ST.

VYRŲ MOTERŲ

Pamušalų dirbėjų
Kišenių segioto jų
Rankovių pamušo siuvėjų
Rankovių dirbėjų

BRUSLOTŲ ŠAPOJE
2607 Wesl Division Strcel

MOTORŲ
Kišenių prosytojų
Užpakalio ir panuLŠo dirbėjų
Pamušo bcistorkų

ŠAPOJE L.
2756 So. Trunibull Avenue

REIKIA 
MOLDERIŲ, PATYRUSIU AN’P 
ELORO IR PRIE BENČ1AUS 

PILKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KELIŲ MOLDER- 
R1U PRIE MAŠINŲ 
KRE1PKITES TUOJAUS

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1809 DIVERSEY PARKXVAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 iš ryto iki 5:30 vakare.

REIKIA 
Eandrėje I.eiberių tuojaus 
Kreipkitės Employment Dept.

8 ryto iki 5:30 vakare.
Illinois Malleuble Iron ('o. 
1809 Deversey Park\vay

REIKIA: 50 GABIŲ MERGINŲ DIRBTI PRIE DEŠ-

REIKIA MOTERŲ prie mai
šų siuvinėjimo.

Mutual Bag & Burlap Co.
1213 West 12th St.

viduramžes
dii 1)1 i

ginos ir
popierų

dėl patyrusių darbi-

Pamušo b ei s t erių
Fini šėrių *
Knypskylių dirbėjų

Mes duodam geras vietas 
musų dienos šviesos 
dirbtuvėje.
Gera mokestis.
Ateik pasirengęs darban.

KINIŲ ŽARNŲ. PASTOVUS DARBAS. GEROS MO
KESTIS.' 'PUIKIAUsUdIRBTUVĖS KAMBARIAI.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppenheomer Casing Company,
1020 W. 3GTH STREET, CHIC AG

)N.\l \G & METAI, CO.
Cbi< ago

EDEBHFJMEK STEIN CO 
1911 W. Boosevelt Road 

(12th Street)

■ i....................... .. . ..................................

REIKIA DARBININKŲ įREIKIA DARBININKŲ
VARŲ VYRŲ

patyrusiu MERGINŲ DIRBTI

REIKIA koulų kaizerių 
bėjų. Pastovus darbas.

1521 Mihvaukee Avė.
2-ros lubos.

dir AVARDOSE darbininkų naktimis 
prie comniercial bodies. Reikalin
gas patyrimas, gera mokestis, pasto
vus darbas.

LAAVDEN & SONS “ 
60 $t. ir State St., Chicago, III.

SEGIOTOJE LAPAIS MO-

rotanicai
hu-et > REIKALAUJA i šeimynini vieŠbu- 

• tj prityrusuj kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At- 
Jšaukti į namo uŽveizdą

DREXEL VIEXV APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA operatorių prie Jie

STALL & DEAN
855 Elston Avė.

REIKTA apera/torių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų, išdirbinio 
drabužių.

§TALL & DEAN
855 Elston Avė.

PARSIDUODA bučernC ir groser- 
nė iš priežasties kad savininkas 
trumpu laiku turi apleisti miestą. 
Biznis cash ir gera viela, apgyven
ta visokių tautų. Norintis geros pro
gos atsišaukite greitai.
1736 N. Hoyne Avė. Chicago.

Phone 11umboldt 2315z

PARDAVIMUI Grosernč, cigarų, 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuve. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Lietuvių apgyventa vieta. Par
davimo priežastis: einu j kitą biznį. 
3537 So. Wallace SI., Chcago, III.

PARSIDUODA labai pigiai 
bučernia ir groserne iš priežas
ties turiu du biznių. Atsišaukite, 

4101 S. Ricbmond St.

PARSIDUODA bučerne ir gjro 
šerne, arba vienus Iixčerius; fix- 
čerei kaip nauji. Kas norėsite 
malonėkite atsišaukti,

5953 S. State St.
Chicago.

PARSIDUODA Krutamųjų paveiks 
lų 1,'eatras, maišytų tautų apgyven- 
te'j vietoj. Biznis išdirbtas nėr dau
geli metų. Parsiduoda oigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vielos. 
Atsišaukite.
1151 XV. Madison SI., Chicago, III.

PARSIDUODA kastantinka du- 
bultavais balsais. Kam reikalinga 
tai pasiskubinkite, nelaukit ilgai. 

Mano gyvenimo vieta ant antrų lu
bų iš priešakio.

KAZIMIERAS PAJUODIS , 
2010 So. String St., Chicago, III.

RAKANDAI
FORNYČIAI—NAMŲ RAUNDAI 

parsiduoda pusdykiai. SivJ 
važiavo į kitą miestą ir paliko ant 
pardavimo už bllc kokią kainą. Vi
sus gerus 5 kambarių daiktus. Taip
gi gali randavoti tuos pačius 5 kam
barius ant Morgan St. netoli 33. 
Kas norite bargeno pasiskubinkite.

LIBERTY CO.
3416 So. XXrallace St., Chicago.

a.s iš

Ar tas Nornte.
Barbeno?

Aš turiu ant rankų puiki; $21)0 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di- 

12 rekordų, dei- 
PRI-

durno fonografą 
mantinė adata, NEMOKAMAS 
STATYMAS, už $60.00.

Taipgi dideli aržuolo svcklyčios 
setai, rašomas stalas, gražiu kurpe
li;, geriansis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

SOUTH SIDh? EURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 r\ to iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedėliornis.

EVTRA R ARGE N AS
Penkių kambariu vėliausio st. 

liaus rakandai bus parduoti už in 
imtinų pusinlymą sykiu 
Vėliausio stiliaus sekly

Ar nori padaryt 
pinigu

Pirk sekančius namus.
1) 2 augščių mūrinis namas, apa

čioje ši oras, rendos neša $33.00 į 
mėnesį, parsiduoda už $2100.00

2) (» pagyvenimu mūrinis namas, 
rendos atneša $62.00 į mėnesį, už 
$3600.00, reiklia Įmokėti tik. $500.

3) 4 pagyvenimų mūrinis ir me
dinis namas, rendos neša $36 į mė
nesį, už $2500.00.

1) 3 pagyvenimų naujas mūrinis 
namas 4 Hnetų senumo, parsiduoda 
labai pigiai. Jeigu kas turi lotus ga
lima mainyti ant .tų namų. Tie na
mai randasi švento Jurgio parap. 
apiclinkėjė, kur geriausiai lietuvių 
apgyventa vieta.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

IšSIMAINYMUI namas gerame 
padėjime, su beismentu, lietuviu ap- 
gyventoj vietoj, arendos neša $13 
į mėnesį. Mainysiu ant loto, arba 
mažo namuko ar nedidelius farmos, 
Turiu išsimainyti greitu laiku kas- 
link nesveikatos, ir duosiu gera pir- 
mesniam. Mano agentas yra G. Z. 
Urnick, lietuvis, katra? mano visus 
reikalus prižiūri teisingai per dau
gelį melų. Rašykite pas ji laišką jis 
atvažiuos į namus ir nuveš jumis 
parodyti namą, sutiksime ar ne. jei
gu ar nepatiktų niekas neprekiuos.

Adresuokite:
C. Z. URNICK 

Room 19. 151 XV. Randolph Street.
Chicago, III.

PARSIDUODA NAMAS.
Gražioj vietoj, 30 mylių nuo Chi-

gerai įnlaisytas, vienas 
budavotas su visokiais 
blokas nuo Strytkarių linijos, 
Sleger. Yra didžiausia pianų dirb
tuvė 3 mylios nuo Chicago Heights, 
kur yra daugybė visokiu dirbtuvių. 
Jei kas norėtų įsigyti gražią spakai- 
ne vietą kaip dėl pasilsėjimo, mel
džiu atsišaukti. Parsiduoda pigiai, 
Del platesnių žinių kreipkitės laišku 
ar vpatiškai, o Visiems atsakysiu.

'JUOZAPAS K ŪSAS
2.354 So. Oakley Avė., Chicago, III.

metas kaip 
intaisais, 1

ant

PARSIDUODA iš priežasties išva
žiavimo esu priverstas parduoti 

naują murini namą, 7 pėdų beismo- 
nu ir stogu. Visi asesmentai uilnai 
išmokėti, pirkdamas greitai nupirks 
už $6000(1. Garu šildomas. Kazimie- 
raš Urnikis yra mano agentu, aš per 
jį tą namą pirkau, jis mano geru 
pažįstamu per daugel metų ir tuom 
prižiūri mano visus legalius reikalus 
saugiausiai ir teisingai. Parašykite 
jam lašką, jis atvažiuos ir nuveš tą 
namą parodyti, tiks ar netiks, nie
kas jums nekainuos, šiandie keli 
agentai tokius namus pardavinėjo 
po $8000 iki $10000, aš žinau tikrai, 
kurie buvo mano draugais mokėjo 
tas sumas. Nepraleisk šio bargeno, 
gal antras tokis greitai neatsiras.

Adresuokite:
C. Z. URNICK 

Room 19. 151 XV. Randolph Street, 
('.hieago, (II.

7yrų ir Moterų Rūbų KirpLar’ atskirai.
ėinė eilė, valgomojo ir iniegamojA jr Designing Mokykla, 
kambario eiles, aksominiai kilimai.' ' . . .
lempa, gulima sofa paveikslai ir fi 
visi kaip nauji. Taipgi /2(J0 dv 
ha sprendžina fonografas, groja 
sus rekordus, parduos i« $60 su 
kordais ir deimantine imat a.

Nepraleiskite šitos progos,

1922 So. Kedzie Avenue

TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriansis pasiūlymas gaus

re

puikų 
varto- 
esame

REIKIA
Kelių pastovių vyrų prie darbo Var
duose, išloduoti, artglis, coke. dide
les geležis, ir trupenų geležį. Darbas 
dienomis arba nuo šlukų.

Kreipkitės
Illinois Malleable Iron Co. 
1809 Deversey Parkvvay 

8 ryto iki 5:30 vakare.

tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonu, 
fonografas. PRISIUNČIAMI? Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVF.STERN EURN1TURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
rių labai ingiai, 7 mėnesiai vartoti; 
taipgi kai tų ir randa. Priežastii par
davimo patirsite ant vietos. Atsi
lankykite 3256 So. Union Avė. 
ant antrų lubų vakarais.

REIKALINGA
Pirmos klesos VARIO MOLDE- 
RIŲ, prie kulbilų ir pagrindų 
darbo.

RAKANDŲ PIRKĖJAI
Kam reikia seklyčios seto arba 

Gramafono lai pasimalykite su 
mumis. Aš dirbu prie setu ir lodei 
galiu jums gauti ant pusės pigiau, 
negu storo. Pirkit dabar, nes kai
nos kibu Turiu 3 setus namie, ntei^ 
kilę ir uanudvkite. Matyt gh’ima 

vakarais ir niedėliomK
pamatvkife. Matyt ghlima

716 XV.
K. BALTAS

31 St., Chicago, PI.

vario darbo. Taipgi patyrusio 
vyro prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai. 
Pirmos klesos metalo šukėjų. 
Reikia kalbėt anglų kalba.

1MPERIAL BRASS MFG.
524 So. Racine Avė.

co.

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA naujas mūrinis na

mas North Side labai gražioj vietoj, 
netoli nuo Parko. Raudos neša $54 j 
menesį, yra du pagyvenimai. Elektra 
pažas, maudynė ir telefonas. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukite po 5 v. ‘v, 

Mr. ANTON PALŠU ES
3937 So. Campbell Avė. Chicago, UI.

PARDA\rIMUl namas pu. 5805 So.. 
Paulina St.. 2 pagyvenimų 5—5 kam
bariai; lotas 25 X 125 pėdų: ąžuolo 
florai ir Irimingai; pavienis Sam
džius. Kaina $4300. OO. Atsišaukite 

pas savininką, DOI.AN
3912 Van Buren St., Chicago. 

Tel. Garfield 4083.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
malo.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCIIOOL
J. F. Kašnlcka, Vedėjas

"n N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na- -| 
manis. Vielos duodamos dykai, i 
Diplomai. Mokslas lengvais at- ! 
almokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Telef. Seeley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus’ 
amalninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip mokinant ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCIIOOL 
OE GARMENT DESIGNING 

74 XV. YVashington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo G iki 8

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių. Suv. Valst. istorijos, 
pbelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li a rašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO


