
JAN

Of IU>'S ub"aW

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Mattel* Mareli 7, 1911, at thc Post Office of Chicago, III., under the Art of Mareli 3, 1879. 

.    i..,, ■.....  . ..j» . , ii i' .......... ■ ■■■■■........... ............. ........ ..... .

VOL. VII. Kaina 2c. No. 6Chicago, III., Ketvergas, Sausio (January) 8 d., 1920 Price 2c

Pašalino Socialistus i š 1 eg i s 1 atur os
Penki socialistai pašalinti iš 

New Yorko legislaturos
1000 žmonių žuvo žemės drebėjime

Areštuos ir Rusijos atstovę Martens
PENKI SOCIALISTAI PAŠA

LINTI Iš NEW YORKO
VALSTIJOS LEGISLATUROS.

Prašalinta juos iki bus ištiHas 
jų tinkamumas. Neleido so
cialistams nė kalbėti legisla- 

turoje.

ALBANY, N. Y., s. 7.—Pen
ki socialistai išrinkti pereitą ru
deni į New Yorko valstijos le
gislaturos atstovų butą tapo pa
šalinti iš legislaturos, atidarius 
jai 1920 m. posėdžius.

Atsidarius posėdžiui, atstovų 
buto pirmininkas Thadeus C. 
Sweet tuojaus pasišaukė socia
listus atstovus—August Clae- 
ssens iš New Yorko, Samuel A. 
DeVVitt ir Samuel Orr iš Bronx 
pavieto, Charles Solomon iš 
Kings pavieto ir Louis Wald- 
man iš Ncw Yorko ir išrėžė 
jiems maždaug tokį pamokslą:

“Jus jieškote vietųjuoj įstai
goj—jus, kurie tapote išrinkti 
ant platformos, kini yra prie
šinga geriausioms interesams 
New Yorko valstijos ir Suv. Val
stijų. Ta platforma yra Socia
listų partijos doktrina. Tai nė
ra grynai politinė partija, bet 
narių organizacija, priimanti į 
savo eiles svetimšalius, svetim
šalius priešus ir januolius.

“Todėl yra aišku, kad jus, ne
žiūrint prisaikos vietai, turite 
veikti sulig instrukcijomis nuo 
pildomojo komiteto, kuris gali 
susidėti pilnai ar dalinai iš sve
timšalių ir svetimšalių priešų, 
pavaldinių valdžioms ar orga
nizacijoms, kurių interesai gali 
būti grieštai priešingi goriau
siems interesams Suv. Valstijų.

“Kiekvieno piliečio teisė yra 
išklausimo. Jei šis butas pri
imtų rezoliuciją, paskelbiančią 
jūsų vietas liuosomis iki jūsų 
išnagrinėjimui prieš šio buto 
tribunalą, jums bus duota pro
ga prirodyti savo teisę prie vie
tos šioje įstaigoje.”

To tik atgaleiviams ir terei
kėjo. Tuojaus didžiumos va- 
dova^imon I. Adler įnešė jau 
iškalno parengtą rezoliuciją, 
paskelbiančią socialistų vietas 

bute neužimtomis, tuo pašali
nant socialistus iš legislaturos. 
Socialistai norėjo atsakyti pa
čiam pirmininkui ir įnešėjams, 
bet pirmininkas nusprendė, kad 
klausimas negali būti debatuo
tas ir tuojaus prasidėjo balsa
vimas.

Visi atgaleiviai, kaip republP 
konai, taip ir demokratai balsa
vo už rezoliuciją. Prieš rezoliu
ciją balsavo tik du demokratai. 
Rezoliucija tapo priimta 140 
balsais prieš 6 (4 balsus pada
vė patįs pašalinamieji socialis
tai, penktas socialistas, Louis 
Waldman visai nebalsavo).

Nors socialistams dar duoda
ma leisė prirodyti savo tinka
mumą užimamai vietąi, ,.b,et 
apie jų. tinkamumą sprę'4 tie 
patįs žmonės, kurie juos šian
die pašalino iš atstovų buto. 
Todėl jau iškalno galima nu
manyti kokis bus jų nuospren
dis.

Kapitalistai bijosi socialistų 

įsilatynidavystėse, kadangi jie 
neleidžia kapitalistams slapta 
pervaryti kenksmingus žmo
nėms įstatymus ir kelia aikštėn 
kapitalistų užmačias. Tą jie 
jau patyrė, kada legislaturoje 
buvo tik vienas socialistas Schi- 
placoff. Todėl kapitalistai jau 
iškalno susižinojo ir pasirūpino 
socialistus pašalinti.

Pašalinimo rezoliucija pare
miama Socialistų partijos kon
vencijos Chicagoje, rugpjūčio 

m., nutarimais, kuriuose užreiš- 
kiania solidarumas Rusijos so
vietų revoliucinėms partijoms 
ir pasižadėjimas veikti sukėli
mui visapasaulinės revoliucijos 
ir kad sulig Socialistų partijos 
konstitucijos kiekvienas narys, 
kada išrinktas visuoineninėn 
vieton, gali būti pašalintas iš 
partijos, jei nepildys partijos 
paliepimų.

Reikalauja referendumo apie 
prohibiciją.

ALBANY, N. Y., s. 7.—Gu
bernatorius Smith savo meti
niame pranešime legislalurai 
ragina padaryti referendumą 
apie prohibicijos priedą prie fe- 
deralės konstitucijos, kadangi 
yra abejojama apie legislaturos 
galę nuspręsti tokiame klausi
me tokiose valstybėse, kur yra 
įvestas referendumas.

SLAPTAS TARDYMAS 
AREŠTUOTŲJŲ KOMUNISTŲ- 

PRASIDĖJO.

376 komunistai pastatyti prieš 
immigracijos komisionierių.

CHICAGO.—Vakar immigra- 
cijos komisionierius Harry R. 
Landis pradėjo slaptus tardy
mus 376 federalės valdžios 
areštuotų komunistų. Tai bu
vo pradinis tardymas ir jie bus 
paliuosuoti užstačius už kiek
vieną po $1,000 kaucijos. Galu
tinieji tardymai įvyks daug vė
liau.

Apie 100 komunistų atvežta 
iŠ policijos stočių į federalį bu- 
dinką, kur juos kamantinėta. 
Paskui juos uždaryta pavieto 
kalėjime. Juos atgabenta ir iš
gabenta iš federaiio budinko 
surakintais jm) du žmones.

Valdžia dabar renka apkaltini 
mus prieš “milionierių komu
nistą” William Bross Lloyd, 
kad jį apkaltinus ir areštavus. 
Jis sako, kad jei jis bus apkal
tintas, jis perkels savo bylą į 
šalies augščiausįjį teismą, kad 
išbandžius konštitucionališku- 
mą Illinois įstatymų, kuriais 
pasiremdamas prokuroras 
Hoyne padarė daugybę areštų.

15 ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

BUTLRR, Pa., s. 7.—300 žmo 
nių tėpo suimta mažame plie
no miestelyje Lyndora pereitų 
naktį. Juos sutalpinti senoj mo 
kyk'loj, kur po perklausineji- 
mui tik 15 žmonių tapo sulai
kyta, kitiems gi leista grįšti na
mo. jfff

RUSIJOS SOVIETŲ ATSTO
VAS BUSIĄS AREŠTUOTAS 

DEPORTAVIMUI.

Martens yra Washingtone, bet 
jieško jo New Yorke.

WASHINGTON, / 7—Justi- 
ei jos departamentas šiandie pa
liepė areštuoti sovietų Rusijos 
pirklybinį atstovą Ludwig C. A. 
K. Martens. Valdžia susekusi, 
kad jis yra tikruoju vadovu 
Komunistų partijos ir beto Mu
rinti “sensacingų” apkaltinimų. 
Ji nesako kokie tie kaltinimai, 
lik tvirtina, kad Martens bu
riąs deportuotas. Deportavi
mo warrantas jau išduotas.

Martens jau veik savaitę lai
ko su savo sekretorių Nuorte- 
va ir kitais pagelbininkais gy
vena Wasbingtone, netoli justi
cijos departamento. Jis atvyko 
į čia turbūt sąryšyj su senato 
tardymu jo veikimo.

Jieško ir neranda Martenso.

flEW YORK, s. 7.- Nors vie
šai paskelbta, kad Martens gy
veną Washingtone, tečiaus fe- 
derali agentai zuja visais pa
kampiais po visą New Yorką 
jieškodami Martenso. Net New 
Jerscy valdininkų paprašyta ir
gi jo j ieškot i įvairiuose susirin
kimuose. Kiekvienas kampe

lis aplankomas, bet, supranta
ma, Martenso nerado.

300 AREŠTUOTŲJŲ PALIUO- 
SUOTA.

DETROIT, Midi., s. 7.—Iš 
900 areštuotų žmonių didesnė 
dalis liko išklausinėta ir 300 
žmonių jau tapo paliuosuota. 
Manoma, kad apie 300 žmonių 
Mis sulaikyta deportavimui.

100 SINDIKALISTŲ VADOVŲ 
AREŠTUOTA.

MADRIDAS, Ispanijoj, s. 7. 
—Barcelonas civilis gubernato
rius uždarė tenaitinę sindikali- 
stų asociaciją ir areštavo 100 
sindikalistų vadovų.

PATVIRTINO ANGLIAKASIŲ 
STREIKO UŽBAIGIMĄ.

COLUMBUS, Ohio, s. 7.
Angliakasiu unijos nepaprasta 
konvencija šiandie patvirtino 
unijos valdybos priėmimą val
džios pasiūlymo ir užbaigimą 
streiko.

TAISYS PENNSXLVANUOS 
KONSTITUCIJĄ.

HARRISBURG, Pa., s. 7.— 
Gubernatorius paskiro 25 žmo- 
ics, įvairių sryčių ekspertus, 
jertaisyti dabartinę Pcnnsylva- 
lijos valstijos konstituciją, ku
ri yra parašyta 1873 m. Veik 
visa konstitucija busianti iš
naujo perdirbta ir paduota už- 
virtinimųi 1921 m. legislatu

ros. Jei legislatura ją užtvir
tintų, tuosyk bus paduota vi
suotinam nubalsavimui sušau
kimas konstitucinės konvenci- 
os. Jei tas butų priiirtta, kon^ 

stitucinė konvencija butų su
šaukta 1923 m. t

$25,000 pabaudos už pardavinė
jimą degtinės.

CHICAGO.—Departamentinė 
sankrova Twclflh Street Store, 
tampas Halstcd ir 12 gatvių, 
tapo nubausta užsimokėti už 
degtinės pardavinėjimą. Taip
jau jai atimta visos teisės par
davinėti kokį nors alkoholių.

l’lioto by International Filui Service
Lietuvos Finansinė Misija, atvykusi Amerikon surinkti Lie

tuvai milijonus dolerių paskolos, dabar lankosi Bostone. Čia 
ji padare vizitą gubernatoriui Coolidge. Fotografija nuimta 
Misijai apleidžiant Massachuse tts valstijos rūmus. Prielkyj, 
linksniai besišypsąs džentelmonas su ūsais'tai irrisijoš galva .To
lias Vileišis, o po dešinės karininkas su gėlių pluoštu tai misi
jos narys majoras Povilas Zadeikis.

Kratos ir areštai.
Racine, Wis.—Prasidėjus me

džioklei ant komunistų, ir čia 
'padaryta daugybė kratų ir areš
tų. Areštai dar tebesitęsia. 
Areštuota ir keletas lietuvių, 
įtariamu kaipo komunistų; tarp 
jų ir Antanas Čypas, 1422 Mar- 
ųuette št. Sako, kad jie busią 
deportuoti. — S.

St. Louis, Mo.—Valdžios 
agen'tų medžioklėse ant komu
nistu, be kitų čia tapo areštuo
tas Baltrus Šidiškis. Grasina
ma deportavimu. Jis uždary
tas kalėjime. Iš jo reikalauja, 
jei norėtų pasiliuosuot iš kalė
jimo, 10 tūkstančių dolerių 
kaucijos. — A. W.

Melrose Park, III.—Gaudi
muose komuninių naktį iš 2 į 
3 d. sausio suimta čia viso apie 
dvidešimt žmonių. Areštuotie
ji daugiausiai rusai ir lietuviai. 
Visi jie buvo patalpinti Mel

rose Parko ir Maywoodo poli
cijų kalėjimuose, o paskui iš
gabenti į paviečio kalėjimą. 
Koks likimas jų laukia, dar ne
žinia. ’ — XXIX.

VILLA ESĄS APSUPTAS.
GALVESTON, Tex., s. 7.

Pasak čia gautų žinių, federalė 
kariuomenė apsupę Vilią tyri
nę Hechicero ir jo suėmimas 
yra neišvengtinas.

ABERDEEN, S. D., s. 7.--^e- 
toli nuo čia keliems vagonams 
nušokius nuo degančio tilto 20 
žmonių tapę sužeista. Garvc- 
žis ir pirmieji vagonai spėjo 
pervažiuoji tiltą, bet važiuojant 
paskutiniems vagonams tiltas 
sulužo. /

Gal tūkstančiai žuvo.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

MEKSIKOJE APĖMĖ DIDELĮ 
PLOTĄ.

Viename tik miestelyje žuvę 
1,000 žmonių. Vietomis dabar 

ten potviniai, kitur upės 
išdžiuvo.

MEXICO CITY, s. 7.—šimtai, 
galbūt tuksiančiai žmonių žu
vo žemės drebėjime subatos 
naktį Vera Cruz valstijoje. Taip 
dideli nuostoliai ir taip sugriau
ti niekurie miesteliai, kad gal
būt nįekad nebus patiria kiek 
tikrai žuvo žmonių. Privatinės 
žinios sako, kad Couztlan žu
vo 1,000 žmonių. Kitos žinios 
irgi lai patvirtina. 30 žmonių 
žuvo Teocello, kur 40 namų li
ko sugriauta.

Ugniakalnis / išsiveržė Cofre 
de Perite. Pescadbs upė patvi
no ir užliejo didelius plotus že
mės. Kitos upės irgi patvino. 
20 lavonų ištraukta iš patvinu- 
sios Pescados upės.

Vakar irgi buvo silpnas že
mės drebėjimas, bet ant tiek 
silpnas, kad tik instrumentai 
galėjo jį pajausti. Niekuriose 
vietose girdimas požeminis dun 
den.imas ir vietomis pasidarė 
žemėje plyšiai.

Niekurios upės dėlei žemės 
drebėjimo visai išdžiuvo ir 
manoma, kad ties Orizaba turės

utarninke bolševikų praneši
mas sako:

“Vinica apygardoj (Podoli- 
.................  — ................... ......... tjos gub.) mes paėmėm Litton, 

užsidaryti dirbtuvės, kurios nau Vinica ir Lipavec miestelius.
Linkui Chersoniaus mes už- 
emėm stotį ir Piatichatki dis- 

NEW YORK.—Požeminių ke triktą. Linkui Melitopol (Tau- 
lių ir ęlevatorių kompanijos pa- ridos gub., Kryme) mes paė- 
prašė apvertinimo komisijos mėm miestą Aleksandrovsk. 
leidimo imti 8c karterį iki bir- “Mes paėmėm mieSlą Mariu- 
želio 30 d. pol (Ekaterinoslavo gub., prie

dojo tų upių pajiegą.

True translation filcd witli thc post-nutster at Chicago, III. Jan. 8, 1920 
as reųuired by ihc act of Och 6,1917

Anglija siekiasi pasigriebti 
Pabaltijos pirklybą

Gal socialistai užvaldys, Bulgariją
. ’ z '/

Bolševikai paėmė daug miestų pietų Rusijoj
ANGLIJA RENGIASI UŽ

KARIAUTI PIRKLYBĄ 
PABALTOJOJE.

Projektuoja įsteigimą ten savo 
bankų ir paėmimą niękurių 

pramonių.

LONDONAS, s. 7.—Po ilgų 
tarybų projektas fipansinio su
sitarimo su Pabaltijos šalimis 
Lietuva, Latvija ir Estonija, ta
po užbaigtas ir bus paduotas 
valdžiai.

Sulig pieno, manoma įsteigti 
kiekvienoje šalyje, partnerystė
je su valdžia banką, panašų į 
Anglijos banką, sir parėdimais 
apie išleidimą naujų pinigų, pa
remtų auksu ir atsteigimą nu
puolusios pinigų vertybės tiks
lingomis, mokslinėmis piniginė
mis reformomis.

Kad pagelbėjus eksportavi
mui medžio manoma padaryti 
sutartį, sulig kurios medžiai bus 
pardavinėjami vakarinėse šaly
se ir visa medžių pramonė pe
reis Pabaltijos šalių valdžių 
nuosavybėn po 15 metų. Pienas 
taipjau siekiasi įgyti monopolį 
ant linų eksporto, bet tik vei
kiant kaipo komiso agentai.

Jei sutartis bus padaryta, ke
lios didelės dirbtuvės, kurios 
dabar stovi uždarytos, rengiasi 
prie atsidarymo.

True translation tiled with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 8, 14)20 
as requircd by the act of Oct. 6,1917
BULGARIJOS MINISTERIJA 

REZIGNAVO.

Socialistai bando sudaryti naują 
kabinetą ir pasiimti valdžią į 

savo rankas.

COPENHAGEN, s. 7.—Pa
sak vakar iš Sofijos (Bulgari
jos sostinės) išsiųstos žinios, 
Bulgarijos valdžia rezignavo ir 
socialistai bando sudaryti kabi
netą po vadovyste Dr. S. Denev, 
buvusio premjero ir užrubeži- 
nių reikalų ministerio.

Sofijoj išleistas pusiau ofi- 
cialis pranešimas sako, kad 
bolševikai užpuolė premierą 
Stambulivskį, jam grįštant iš 
ifepasckmingų tarybų su Bumu 
n.ija Bielgrade. 

f

True translation flled with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 8, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI STUMIA 
DENIKINO SPĖKAS.

Atėmė iš Denikino daug miestų.

LONDONAS, s. 7.—Datuotas 
' I »

Azovo jurų), su dideliu gro
biu. Priešas pabėgo dalinai lai
vuose, dalinai pakraščiu.

“Linkui Novočerkask (Dono 
kazokų distrikte) mes sulau- 
žėm priešo priešinimąsi ir pa
sekmingai veržiamės į Caryci- 
no apygardą. Mes paėmėm Sa 
rėpta ir daug miestelių nuo 10 
iki 35 viorstų į pietus.”

Antras miestas Azovo jurų 
pakraštyj paimtas.

LONDONAS, s. 7.—Bolševi
kai paėmė Taganrog, Dono ka
zokų teritorijoje, šiauriniame 
pakraštyje Azovo juru.

(Tai jau antras paimtas mie
stas tų jurų pakraštyje. Pir
miau paimta Mariupol).

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 8, 1020 
as reąufred by tne act of Oct. 6,1917

RUSIJOS ĮJOLŠEVIKAI VĖL 
SIŪLO TAIKĄ.

Sutinka taipjau panaikinti 
terrorizmą.

STOCKHOLM, s. 7.—Rusijos 
bolševikų premjeras Nikolai Lc 
nin išnaujo pasiūlė taiką talki
ninkams ir tas pasiūlymas da-
bar yra vežamas Londonan 
pulk. Tallcnts, Anglijos atsto
vo Pabaltijos šalyse. Pasak Es 
tonijos laikraščio, tarp kitų są
lygų pasiūlyme yra prižadas 
panaikinti terrorizmą ir su
stabdyti veikimą revoliucinių 
tribunahi.

Tallents grįštąs savaimi.
LONDONAS, s. 7.—Pulk. Tai 

įlents, Anglijos valdžios atsto
vas PabaHijoje, vien tik grįsta 
į Angliją laikinai paliuosuotas, 
pasak užrubežinių reikalų mi
nisterijos išleisto pranešimo 
apie žinias iš Stockholmo, kad 
buk pulkininkas atsiveža su sa
vim naują, bolševikų taikos pa
siūlymą. Ministerija sako, kad 
jo kelionė neturi nieko bendra 
su oficiale misija.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Jan. 8, 1020 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

BORDiEAUX, Francijoj, s. 7. 
—2,000 prieplaukos darbininkų 
sustreikavo čia, atsisakydami 
krauti į laivus amuniciją, ski
riamą anti-bolševikų spėkoms! 
Rusijoje. /

Šiandien
pradedame talpinti 
vaikams džiokų:

Little Julius Sneezer
ir

JUST KIDS 
šie paveikslėliai vi- ’ 
suomet rasis ant 
priešpaskutinio pus
lapio. ’

a ra.; į ■Punia.'■ A • -r,;. n-t- ,y
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Kas Dedasi Lietuvoj
IŠ KOLČAKŲ UŽIMTŲ VIETŲ.

Šiaulių rajono partizanai, tiek 
daug padėję kariuomenei su
mušti kolčakus ties Radviliškio 
ir Šiaulių, gruodžio 1 dieną 
pradėjo leisti savo laikraštį I 
“Partizanas”. Va keletas ištrau
kų iš to laikraščio:

“I draugus partizanus.
Partizane! Vokiečiams kol- 

čakams puolant ir plėšiant 
musų sodžius ir dvarus, tu 
drąsiai stojai jurieš juos. Lap
kričio dienomis tu kartu su 
musų kariuomene taip juos 

’ suspaudei, jog vieni jų, buvo 
bepasiduodą, o kiti bėgo iš 
baimės kur akys matė, kur 
kojos nešė.

Bet įsimaišė nelemta An
tantes komisija ir sustabdė 
musų koriuomenūs žygiavi
mą pirmyn. Ir tolinus mus 
plėšia, vagia, žudo ir šaudo. 
Kraujas ir ašaros aplinkui.

Partizane! Vokiečius pulda
mas tu supratai, jog tie bjau
rybės tik išmušti teaplcis niu-

Partizane! Tos ašaros ir 
žudynės tuomet pąsiliaus, 
kaip tu vėl pakilęs kartu su 
musų , kariuomene ginklu iš- 
vvsi tuos žvėris iš Lietuvos.

neuralgijos 
kentėjimas

NELAUKIT ilgui su neuralgi- 
|os tormentais. Paimkit bon- 

kutę Turpo ir trinkit su ta 
auksine gyduole skaudamas 
vietas. Masažuoki! tol kol jus 
jausit terpetino kvapų ir ner
vų veikimų — kol kamparas ir 
mentolis suteiks palengvėjimų 

Turpo šakio ir suminkština 
— atnaujina kaip miegas. Ter- 
petinas dasigauna iki pat vie
tos, o kamparas ir mentolis 
pagamina sensacijų šaltumo ir 
palengvina skausmus.

Turpo taipgi yra puikus 
vąislas nuo .........
iMM^ Uiių gal- VKį 
vos skaudėji- 

nuju Gauk
bonkutę nuo Turpo 
savo aptieko-
riaus dabar

— 30c. ir 60c.
vertės bonku- :

TavęsPakilk partizane!
liaudis laukia!!”
Partizanų štabo pranešime pa

duodama ilga eilė jų atliktų žy
gių. Tarp ko kito jie užmušė vo-

są.
Vienas kolčakų pulkinin

kas, paklaustas apie partizanus, 
pasakęs: “Apie Lietuvos kariuo
menę mes dar nežinome, bet 
garbe lietuvių partizanams, — 
jie aukštesni už visokį pagiri- 
mą.” •

Kaune gautomis žiniomis kol 
čakų fronte vėl prasidėjo mū
šiai, tuo tarpu atskirose vietose.

Gruodžio 7 dienų musų ka
riuomene užėmė Šiaulius.

[“Soc. Deni.”]

—VOKIEČIŲ plėšikai nedaro 
“ceremonijų” ir su santarvės at
stovais. Šiauliuose smegdinėja- 
si bombomis, daužo granatomis 
vagonus, kuriuose sėdi tie atsto
vai, spardo juos kojomis ir pa
galiau, visai išvaiko iš Šiaulių. 
Klaipėdoje santarvės karininkus 
irgi norėjo pamušti, bet tiems 
pasisekė išsprukti. Santarvės 
misijos viršininkas, gener. Nise- 
lis, pagrąsino plėšikų valdžiai, 
kad karo laivai bombarduos 
miestą. Valdžia atsake, kad toks 
grąsinimas esąs... tautų tiesių 
laužymas.

* KALNAS.
Paliuosuotas iš Kauno kalė

jimo Jonas šepetys, išbuvęs ja
me arti pusės metų. Iš šepečio 
pareikalauta apsigyventi Kau
ne.

Žvalgybos skyrius buvo j- 
sakęs ištremti 6 gruodžio d. Ru
sijon spuustuvninkų sąjungos 
iždininką Raudanskį. Valdybos 
narių pastangomis ištrėmimas 
tankinai sustabdytas. Raudans- 
kio šeimyna rūpinasi, kad kalti
namojo byla butų tinkamai iš-

Iš priežasties kolčakų žvė
riško siautimo Žemaičiuose, 
Kaune gruodžio 8 dieną įvyko 
demonstracija. Demonstrantai 
aplankė P. Galvanauską, vokie
čių misijos butą ir Geji. Štabą.

Vokiečiams priminta jų šuny
bės; Kalbose, buvo keliamas 
griežtas protestas prieš Nisselio 
nelemtą politiką, o iš valdžios 
demonstrantai reikalavo gink
lu ginti Žemaičius. Demonstraci
ja buvo skystoka. Kadangi de
šinieji ryžosi per tą demonstra
ciją išreikšti pasitikėjimo da
bartinei valdžiai, socialdemo
kratai atsisakė joje dalyvauti. Y- 
pač griežtai nusistatė prieš daly- 
vamimą tokioje demonstracijo
je darbininkai, imdami domėn 
visą reakcinę politiką.

—Valdžios derybos su anglų 
bankininkais dėl pinigų pasko
los jau artinas galo. Sutarta a- 
tiduoti anglų kompanijai Lietu
vos valdiškų miškų eksploataci
ja penkiolikai metų. Anglai ima
si slatyi Lietuvoje dirbtuves me
džiui apdirbti, pirmučiausia 
lentpjūvės, ir tik apdirbtą miš
ką gabenti į užsienius. Taria
masi taip pat apie tai kad linai 
iš Lietuvos butų gabenami vien 
į Angliją. Anglai apsiima mokėti 
už linus aukščiausias rinkos kai
nas, o linų supirkimą turės orga
nizuoti Lietuvos valdžia. Anglų 
atstovai išvažiavo Londonan 
gauti galutino sukalbėtų sąlygų 
patvirtinimo.

ŠIAULIAI.
Buvo momentas, kuomet vo

kiečiai buvo bepasiduodą, bu-i 
lent lapkričio 22 dienų. Jie jautė
si tuomet apsupti iš visų pusių 
ir toliau miesto jie nesirodė — 
partizane; kulka juos baugino.

Bet ofensyvą sustojo, ir vis
kas nt-itnaine. Vokiečiai pasi
jutę išgelbėti. Jų džiaugsmui ne
buvo galo. Maža to. Jiems, par
blokštiems iš dviejų pusių, val
džia, Antanlos vedama, davė at
sistoti ant kojų. Dabar vokiečiai 
jau ponai.

Jie daro, ką nori. Nėra pake^ 
liui to sodžiaus, \ar dvaro, kur 
vokiečiai nebūt v. buvę. Nėra to 
gyventojos kurio jie nebūtų api-

' plėšę, dažnai primušę ar sudegi
nę. Akių plotu žiūrint, jau da
bar apskaito milijonais rublių 
nuostolių.

Jie daro ką nori. Veža visa, 
kas pakliūva: kiaules, arklius, 
karves, drabužius. Iš karo turto 
nebent skeveldros beliko. Kas 
buvo vertesnio, nieko neužmir
šo, visa pasiėmė.

Veža traukiniais, arkliais, kur

Ar Norite Turėti Teisingą Žinią Laikraščiuose?
Ar Jus num uiotc, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agenturos 

nTekadus neskelbia tiesos apie atsitikimus Lairopoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streikų? ,

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudų, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžiaturčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj?

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dienų laikytoje Cliicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS - The Federaited Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkanks 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu bildu 
iškraipo taip, kad jose vieni mdlai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai koo[>eratyvinč įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo l'he New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos rųiriai yra: E. B. Aidi, laikraščio The Seattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily BuHetin redaktorius; J. Deulelbaum, The Delroit Lalbor News re
daktorius; Jose|)b Schlossberg, oficialiu Amalgamated (’Jothing Workers oi America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonparlisan League Minncapoiio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Coslt llo, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs 'l’he Associated Press agenturos redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau l’he Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskiria Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęš The International Labor Nevvs 
Service redaktorius. |

Ivid šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 Bonų.

Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. Padekite ją 
įsteigti, pirkdami paskolos bonus.

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vienų paskolos k«onų, kad surinkus reikiamąja pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė vra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam kilikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atm'okami su 6 procentu me tinių palūkanų.

Išpildykili* paduotą čia blankutę ir kartu su čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisų.

THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hnton, Treastirer, 

150(5 Markei St.. 
\VHEELING, w. va.

The undersigned applies for ....................... bonds oi THE FEDERATED PRESS, oi the (leno-
mination of $25.00 each, and ineloses bercwith (check) (money order) payable to W. B. Hilton,

• ireasurer, THE FEDERATION PRESS, Wheeling, W. Va., in paymeut therefor. k
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Name
• Addrcss

Pinigai Lietuvon!
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
• t. y. 20 auksinų už kiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamaa.

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Moftęy 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
Rookn 515. E.

120 Tremont Street, o Boston, Mass.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatbna, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stlprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. /Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui vistį ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras. Bitteria. ir po 3 mėn. savo oaveiksle nn-
mačiau tokį skirtumo ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras m y lis tų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

eina daugiau?

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane A akinių. Jus ateinate 
pas Žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometrislą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi- 

asistentai yra 
vQ*.a,uiiia ▼ cu <lklS IV

pritaikiau akinius per pastaruosius.
23 metus prie State gatvės.

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

FR. O. CARTER, M. D. - 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

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

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

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

Tek Drexel 2880.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt.» nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bilc aptiekoje. Beto yra daugybė 
gėry pamokinimy, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygute yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester. N. Y.

negali, savim •
kč, nelyginant koks skruzdynas 
juda, knibžda, skuba. Tai musų 
manta plaukia iš Lietuvos.

Ką misija daro, paklausite? 
Jukji draug ji su valdžia sfista- 
b($ ofensyvą. Ką ji dabar? — 
Rankomis tik skėtoja ir tūpčio
ja. [Čia cenzūros “iškąsta/* 
“N.” Red.] Neturėdama kariuo
menės rankose, ji bejiegė. Nėr 
kas vokiečius spiria kitaip pa

bėrė ikalin-, Da kartą, nors ir 
gą, iškilo eikštėn 
kraštui [Čia irgi “iškąsta.” “N.” 
Red.] politika. Ir dabar nesu
gebėjo jo gelbėti, kaip ir pir
ma. Antraip ji žlugdo paskuti
nes gyventojų pastangas nusi
kratyti priešų: ofensyvą laimin
gai pradėtą i A partizanų palaiky
tą jį sutrukdė, atiduodama gy
ventojus priešo malonei.

Puikus Paauksotas Laikrodėlis
Telefonas Pullman 856.

DR. P. P. ZALLYS 
Liet'uvis^Dentistas 

10657 Michigan Are, Roseland.
Valandos: 9 iki 9 vakare.

NATIONAL

Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 
tai pirk tuojaus šitų laikrodi, kurį mes pa
aiškiname šitame apgarsinime. Šitas yra la
biausia viliojantis lakrodėlis, kur; jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
kų laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 metų. Reguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime j; kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šitų 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 i§ 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimų, prisek viena dolerį prie jo, ir 
pasiųsk 
Sta. D.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W-51 St. kampJVfarshfleld
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakarę.
Tėl. Prospect 1157

pus:
Box 90, New York, N. Y.

jungą, bet kažiko tuoj nutilo. 
Paskutiniuoju laiku vėl pradėjo 
tą reikalą kelti. Reik .tikėties ir 
linkėti, kad šį kartą žodžiai jau 
stotųsi kurni. —J<. V. [“S.-d.”]

ŠIAULIAI.
Dažnai teko girdėti iš kleri

kalų ir tautininkų lupų, kad 
Lietuvoj yra visi darbo žmonės. 
Teko taip pat girdėti, kaip jų 
džiaugiamasi musų tautinės pra 
moiiės kilimu^bet nė karto nesu • _ 
girdėjęs apie tai, kad ir “tauti
niai” “biznieriai” darbininkui 

pat “broliai,” prakaito

RASEINIAI.
Vietos šviesuomenė nepapras

tai, apsileidusi. Surinkus visų 
violos vyriausybės ir visuome
nes įstaigų tarnautojus, išeina 
gera krūva šviesuolių. Darbo, 
rodos, butų visokio: vakarai,. tokie pat “broliai,” prakaito 
kursai, paskaitos, įvairios (Irau- * siurbėlės, kaip ir nelietuviaĖka- 
gijos ir lt. ir tt. Kiekvienas gale-............
tų, rodos pasirinkti sau tinkamo 
visuomenes darbo. Bet, deja! 
Raseinių šviesuoliai tokiais nie
kais neužsiima — jie turi įdo
mesnio darbo, i 
praleidžia už žaliojo stalelio.

Jie turi “piliečių kliubų,” į' draugijos nariu, 
kurį įeina visi be tikybos ir tau- 12 darbininkų (4 vyrai 
los skirtumo. Tame tai klintie I lers j,. 3 paauguoliai), antrasai 
ir drožia “preferansus”, “želez- dk 2 darbininki. 
kas” ir 11. Ir nuostabus reiški
nys! Lošia kuone visi prade
dant apskrities ir miesto komi-* 
tolo viršininkais (čia pav., mies
to pirmininkas vadinusi prezi-' 
deniu) ir baigiant paprastais ra
štininkais.

Lapkričio mėn. vidury buvo 
oficialus jų kliubo atidarymas. Į 
Rodos, reikėjo ar ką nors suvai-1 
dinti, ar padeklamuoti, ar padai
nuoti, ar pagaliaus, prakalbų 
pasakyti, bet Raseinių šviesuo
liui sugebėjo lik kokią 19 15 
žodžių pasakyti. Tai ir visa pro
grama. |

Kadangi miestas nepramonin- 
gffis, Ini i f <lu i'l.i n inl< ij čiu ne
daug. Judėjimas jų tarpe silp

nas. Kiek anksčiaus buvo šus- 
•'katę organizuoti profesinę są-

Šiauliuose, duokim, yra dvi 
grynai lietuviški saldainių dirb- 
luvi — Vaitkaus “Birutė” ir Gri

nevičiaus “Rūta.” Jų savininkai
ištįsus nakteles yra tikri tautiečiai, net tam tik- 
.r ...... ros šv. Juozapo “darbininkų”

Pirmasai turi
5 mo-

Darbo diena 
nėra nustatyta, bet vidutiniškai 
dirba per dieną 12 vai. su vai. 
pertrauka pietums. Vyrų dienos 
uždarbis 12 II a ūks., moterų ir 
paauguolių 5 7 auka.

Tokios tatai yra darbo sąly
gos vienoj musų augančios pra
monės įmonių. — J. V. [“S.-d.”J

Taksos nuo uždarbio
Jas reikia tuojaus mokėti 

apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

Apsaugok savo kišenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdaug, kiek tau 
gal nereikia.

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS

JJthuanian American 
Information Bureau

Vedėjas p. VLADAS NOR
KUS yra gal-but vienuti- 
nis lietuvis Uhicagoje, ku
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukus kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksos, tuo
jaus kreipkitės į p. Vladą 
Norkų, federaliu taksų ži
novą, kurs yra vedėju

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

* Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. G lase r ’g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chlcagos lietu

viams lietuvis

Dr. G. J. Chernauckas i
akių specialistas, baigęs North
ern Illinois College ir ilgai prak
tikavęs St. Louis, Mo., atidaro 
ofisą po num..

3255 So. Halst(d Street.
Egzaminuoja akis ir prilaiko 

akinius.

Naujienų Ofisas j •
Dabar yra atdaras kiekvieną : 
iH'dėld'ienį nuo 10 vai. ryto ; 
iki 1 vai. po poetų. Todėl, 

draugijos ir pavieniai asmens 
gali atlikti visokius spaudos 
, lubinų, pi’enuniortitos
ir kitokius rciikatus minėto
mis'valandomis-.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

,»o plnlu: «:RO iki Sj3<> vn k ;
■ Nedaliomis 9 iki 18 dieną. . 

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

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

Hk 311 dienu.
Mes taipgi turi- 

me tikros Šikšnos 
^1 svetinei eilę ir ki-

[ri* •• bmU-I Mos taipgi turime ke4 lotą r ilgši os klesosuH T pbonografų, kuriuos
I® mes parduosime už

bite pasiūlytą kainą 
* IJ II tai k»d mes turi- U me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
AFfcIURfiTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau*. 
PRTSIUNČIAME U* DYKA.

Mok priimanie Lnisvils Bonciim. 
WJ-:STEHN FURNITURE STORABK 
2810 W, IlaiTison St. Chicago, Hl 
Atdara nuo 9 tyto iki 0 v«l. Neda

liomis nuo 10 iki 4



[•KORESPONDENCIJOS Į
SK

N0RW00D, MASS.

Svečy prakalbos

Sausio 1 dieną po bažnytinėj 
svetainėje klerikalai su tauti
ninkais buvo surengę prakalbas

Ih’akalbos įvyko kaip 2 vai. po 
pietų. Kadangi čia atsilankė lik 
vienas majoras Žadeikis, lai jam 
buvo parūpinta daugiau pava
duotojų — kalbėtojų. Visiems 
išsikalbėjus ir išpirkus bonus, 
kalbėjo Žadeikis. Matyt, vyras 
rimtas. Kalba retai ir apgalvo
damas. žodžiai turiningi. Pa
pasakojo apie keblų Lietuvos 
valdžios finansinį padėjimą ir 
reikalingumą paramos, apie nar
sumą liet, kariuomenės stipru
mą ir apie lenkų kariuomenės 
nupuolimą. Pasakė kad visus 
Lietuvos skriaudikus bolševikus, 
kolčakininkus, vokiečius - jau 
išvijo iš Lietuvos, o dabar vysią 
lenkus iš Vilniaus ir kitur. Ra
gino jaunus lietuvius stoti į bu- 
rius, kurie čia dabar organizuo
jama kaipo Amerikos lietuvių 
gvardiją Lietuvai. Taipgi ir mo-

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardų” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

teris graudeno ne snausti, bet 
rinkti kareiviškus rublis ir au
koti lietuvių kareiviams. Be ki
tų kalbėjo ir K. Norkus “Sanda
ros” redaktorius. Pastebėtina, 
kaip tasai jaunas žmogus patsai 
nesusigaudo. Anąkart kalbėda-

su kunigais negalima sėbrą vo
ties politikoje, nes kur kunigui 
gera, ten darbininkui bloga; bet 
šiandie jis jau sakė, kad esą ir 
tokių netikusių lietuvių, kurie 
niekiną kunigus ir saką, kad 

[žmogus neturįs dūšios...
Kaip pranešė, aukų Lietuvos 

Šauliams surinkta 63 dol. o bo- 
nų Nonvoode išpirkta tą dieną 
už 600 dolerių.

Visados yra žmonių, kurie 
nuolat keičia savo pažvalgas į 
dalykus. Kuomet vietos lietuvių 
dalis rengėsi demonstracijoms 
6 dieną gruodžio ir išnešimui 
protesto prieš veržimąsi viso
kių okupantų Lietuvon, tai LSS. 
13.3 organizatorius sakė, kad esą 
norima lietuvius įkišti į maišą, 
bet šiandie jau jis pasipirko 
Lietuvos “laisvės” paskolos už 
50 dolerių. Mat, nors per trum
pą laiką, bet “atsivėrė” akį

— Nairietis

RACINE, WISC.

priešSustojus dirbtuvėms 
kalėdas nusprendžiau aplankyt 
savo draugą, Racine gyvenantį. 
Sulaukus nedėldienio (gruod
žio 21), mano draugas eina į 
priešmetinį susirinkimą Lietu
vos Brolių ir Seserų Pašelpinės 
Draugystės. Vadina ir mane;

tai ir neprigulintis gali susirin
kime būti. /

Allright, nuėjome.
Susirinko narių gal apie 80, o 

draugija, sako, turinti daugiau

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS J LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis i kurias 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS raštus. ' Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarmnke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 
ryto iki 3 po piėtų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

*■ A ST C D* C F0R*A < I EK O SIXTYYEARS 
THE WORLD’S 
MOST PERFECT 

t BOWEL.
REGULATOR.
DEMAND THE GENUINE

5 LITTLE LIVER

FOJ>-***TBearinRSignature

PŪRELY VECETABLE

Taupyk Laiką ir Pinigus

pinigųAr jus pamislijote nors kada kiek 
ir laiko jus galite sutaupyti sklisdamas pats 
namie. /

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skutimo 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
britvą, kur mes išaiškinant žemiau. Jus ma
tote britvą ant šito paveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barbenai visoje šalyje. Regu liariška kaina šitos britvos tik $8.00 
su gvarantija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 labai 
vartojančius daiktus dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti, 

žirkles, šukas ir skutimo brušelę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mes gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dolerį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Neatidėliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. 4th St, New York City

1 kaip šimtą narių. Susirinkimą 
atidaro pirmininkas, koks tai 
Garbanauskas. Iš vedimo susi
rinkimo tvarkos matyt, kad ne
labai užimamai vietai atsako: 
neturi žmogus reikalingų gabu
mų nei supratimo susirinkimą 
vesti. Sekretorius skaito proto
kolą. Skaito labai žemaičiuoda* 
mus. Mano draugas paaiškino 
kad tai esąs komunistų šulas ir 
smarkus teatrų lošėjas. Susi
rinkusieji, išskiriant keleto, 
matyt, žino tik užsiniokėt mėne
sinę duoklę, kad susirgus gavus 
pitšelpą. Tarimuose neima bal
so. Man buvo nuostabu, kad 
tokioje draugijoje toki prasti 
viršininkai. Draugas aiškino, 
kad turėję gerą sekretorių, bet 
pirmininkas itaip jį užgauliojęs, 
jog jisai rezignavęs. Tai buvęs 
apšviestas, laisvas žmogus, soči 
alistas.

Pittsburgho streikierių atsi
šaukimas priimtas. Susirinku
sieji smuikavo apie $60.00 i? 
iš draugijos iždo paskyrė $50. 
Sekretorius paskelbė kad pasiu
siąs viską “Laisves” rudakei jon, 
— nors atsišaukime nurodyta, 
kad pinigus siųsti tiesiai Pitts- 
burghan.

Liet. Gelbėt Dr-jos atsišauki
mą neskaito, tik sumini, kad 
toks yra prisiųsta. Prie durų sė
dįs būrys šaukia, kad atmest. 
Kiti nurodo, kad negalima at
mesti, nežinant, kas jame rašo
ma. Pirmininkas užreiškia: 
“Tai turbūt atmesime.” Į

Valdybos rinkimai. Sinkus 
paduoda sumanymą, kad kan-1 
didalų kompetentiškumas į (Frau 
gijos valdybą butų apkalbama. 
Paremta. Pirmininkas įnešimo 
negiidi nei parėmimo ir pats 
atsisėda, leisdamas kalbėti. Pa
lei duris komunistai kelia kačių 
koncertą, popieriukes dalina 
balsuot ir vienas išsi reiškia, 
kad nebūtų apkalbama. Grei
čiau nubalsuota, ne kad prisi
rengta apkalbėt. Todėl tie patys 
pirmininkas ir sekretorius išrin
kta.

Rimkus įneša apkalbėti apie 
“Laisvę”, draugijos organu yra. 
Durininkai šaukia, kfkt ‘.Lais
vė” gera! Sinkus kalba nurody
damas, kad “Laisvės” šėrų 
draugija iluri, tai ji gali apkalbėt 
apie savo leidžiamą laikraštį, 
turi teisės išreikšti apie jį savo 
nuomonę. Dabartinė “L.” savo 
turiniu žemiau stovi už “Saulę”, 
tik geresnę rašybą vartoją. Ko-j 
kilis žodžius ir vardus ji varto
ja prieš savo oponentus, tai 
plačiai šlykštu ir paprastam 
žmogui skaityti. Kepalas aiški
na, kad “Laisvė” atsimokanti 
savo oponentams, “Naujienoms” 
ir “Keleiviui”, kurie ją anar
chistų laikraščiu vadiną. Čypas | 
vėl smarkauja ant socialistų, 
vadindamas juos smalaviriais, 
nuėjusiais kapitalistam smalos 
virti. Sinkus nurodo, kad 
“N.” ir “K.” pavadinę" taip 
“Laisvę” visai teisingai, nes ji 
tokia esanti, — ir pašiepė komu
nistus dėl smalavirių. Smalavi- 
rys sako, tai toks jau musų 
draugas darbininkas. Smalą 
verda dėl to, kad ji reikalinga. 
Kur jus matėte, kad kapitalistai 
imlų sau už savo draugus sma, 
hidtus darbininkus? L-vės^ nuo
mone, tai smaluoti darbininkai 
“komunistams” ne “košer”; 
juos galima kaip pantamplius 
metyti, ant jų apjaudyt ir į dar
bininkiškas organizacijas nepri
imti. —

Durininkai matydami, kad jų 
pusė nusilpo, nutilo ir bijodami 
kad nebūtų “L-vė” atmesta iš
imojo kelia kačių (daugiau ne
gu kačių) koncertą ir šaukia 
balsuot. Balsuoja. Pirmininkas 
susiskaito sau, kiek balsų už ir 
kiek prieš ir paskelbia balsavi
mo rezultatą, kad didžiuma už 
“L-vę”; bet kokia ta didžiuma, 
tai nežinia. Kiekvieną sykį taip 
balsuojama. — Svečias.

PITTSBURGH, PA.

KruTaip vadinama “Kauno 
lamu jų Paveikslų Kompanija” 
gruodžio 16 d. rodė čia Johnso- 
no atgabentus iš Lietuvos pa
veikslus. šv. Vincento bažny
tinėj svetainėj. Publikos buvo 
susirinkę pilna svetaine. Prieš

tai tos kompanijos pirmininkas 
Podiumus laikė prakalbą, o pa
skui aiškino rodomus paveiks
lus, tarp kurių buvo ir labai 
įdomių, — K.

Del gyventojų sura 
ši n ė ji m o.

Kas dešimt: metų Jungtinių 
Valstijų valdžia surašinėja sa
vo šalies gyventojus. Kiekvie
nas asmuo privalo atsakyti į kai 
kuriuos klausinius. Valdžios į- 
galiotas surašinėtojas aplankys 

[kiekvieną namą, ir gyventojai 
[ turi teisingai atsakyti į jo klau
simus. Bet gautąsias informaci
jas apie asmenį surašinėtojas 
niekam kitam neišduos, kaip tik 
Cenzo Departamentui. Jis yra 
prisiekęs tatai daryti. Atsaky
kite į klausimus trumpai ir (tei
singai ir tuo būdu išvengsite vi
sokių galimų nesmagumų. Sura
šinėtojas turi pilną teisę statyti 
tuos klausimus verčiamus duo
ti (teisingus atsakymus.

Žemiau seka svarbesnieji 
klausimai, kuriuos reikės atsa
kyti.

Miestas v
Pilnas vardas ir pavardė.

! Giminystė su namų savininku, 
pas kurį gyveni. (įnamis, tar
nas, žmona, duktė, sunūs, etc. 
Jei namai priklauso jums, rašy
kit “šeimininkas”).

Ar jus esate šeimynos galva 
tuose namuose, kuriuose gyvis 
na te?

Ar jus gyvenate nuosavuose 
ar parenduotuose?

Jei namai priklauso jums, tai 
kiek turite užsitrai&ę paskolos 
ant jų?

Lytis. 'FT’7W
Rasė arba tauta.
Amžius (paduokite pilnus me

tus) Vaikų (kurie neturi da pen
kių metų) amžiaus turi būti iš
reikštas mėnesiais sekamu bū
du: 0-12, 5-12, 1 442, 4 9-12 etc.

Šeimyninis stovis (viengun
gis, vedęs, našlys arba persisky- 
ręs) dabartiniu laiku.

Jei ateivis:
Pasakykite metus, kuriais at

vykote į Jungtines Valstybes. • 
Pilietis ar ne? (Jei diurite iš

siėmę pirmas popietas, — saky
kite tai).

Jei pilietis, tai kokiais metais 
išsiėmėte antras popieras. (Jei 
likote piliečiu delei tėvo piliety
bės, tai nurodykite, kokiais me
tais tėvas išsiėmė pilietybės po
pieras.

Ar jus lankėte kokią mokyk
lą arba kitą kokią nors švietimo 
ištaigą nuo rugsėjo 1 d., 1919

Ar jus mokate skaityti? 
(Taip ar ne)

Ar jus mokate rašyti? (Taip 
ar ne).

nėse Valstijose, tai nurodykite 
valstiją; jei svetimoj šalyj, tai 
nurodykite šalies ir rėdybos

Jei gimėte svetimoj šalyj, tai 
kokių kalbą jus vartojote pirm 
atvažiavimo į Ameriką?

Kur gimė jušų tėvas?
Koki buvo jo prigimta kalba?
Kur gimė jnisų motina?
Koki buvo jos prigimta kal

ba?
Ar galite kalbėti angliškai? 

(Taip ar ne).
Kokis yra jūsų užsiėmimas?
Kokioj pramonėj jus dirbate?
Ar jus turite savo biznį, ar dir 

bate pas kitą? (Jei dirbate pas 
kitą, sakykite “darbininkas.”)

Ar jus esate nebylys? (Taip ar 
ne).

Cenzo direktorius pareiškė, 
kad šis surašinėjimas yra ve
damas išimtin/i statistikos tiks
lais: jis neturi nieko bendra su 
mokesniais, >fareViavimu ir ki
tais tos rųšies dalykais.

Redakcijos Atsakymai
Petrui P. Kelmeliui. — Tas 

palyginimas visgi nėra visai tei
singas. Atskiri asmens ir ats
kiri darbai — taip, bet ne visa 
srovė.

Walter Mitkevich. —1) Apie

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie- 
nų knygyne *

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra tai vienas symptomas, kurs pa* 
prastai draugauja perSalimams, gri* 
pul ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmalSina uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritaoija ir kosuli. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

Severa’s
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekiningiauslu vaistu nuo 
persalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo trlubeliu uždegimo, 18 priežas
ties spazmodiSko smaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 ot. ir 1 ot. taksu, 
arba 50 ot. ir 9 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.
Severos Lietuviška* Kalendorius 
1920 metame duodamas dovanai! Fa- 
praftyk nuo savo eptlekorieue.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

klausiamąją įstaigą mes be
veik tiek težinome, kiek ir tam
sta, o tiesai patirti neturime 
priemonių. 2) Bankai ir viso
kios agentūros skelbiasi siun
čią pinigus Lietuvon, bet ar iš- 
tikro jie siunčia, ir gali kuriais 
nors keliais nusiųsti, mes neži
nome, nei būdų neturime suži
noti.

Wm. Gilius.— Naujienose, 
jau nekartą buvo apie tai rašy-! 
ta. — Auksinais dabar vadina 
vokiečių okupacijos laiku išleL 
stus Lietuvos kraštui markius, 
kurie iki šiol tebevaikšto Lietu
vos pinigu. Auksino vertė apie 3 
ar 4 centai amerikietiškais pi
nigais. žr. taipgi atsakymą Mit- 
kevichiui.

Čh. Shlaustas. — Ne gryni. 
Dedama tam tikras, kad ir nedi-,

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi
nuo 
do.

viduriuose kirmėlę*, n gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Kirmėlės ženklai

iiiiniiiiiiiiiirciiiiiiim
iiiiiiiiiiiiiiiiu * 

_ 
___

Dvasia

žmonės sergantis laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokiy simptomu turi, tegul atei- . 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu & 
laiku. r '

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

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

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

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island A venų e.

WM. VORSATZ, Savininkas

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

delis, nuošimtis kitokių meta- 
lų.

S. Petrauskui, Chgo. — Pra
nešimas gauta dienraščiui jau 
išėjus iŠ spaudos. Rūpinkitės at
siųsti iš anksto.

DR. C; K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halated SU Chicago. III.
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257



NAŪJIfiNOS, CKUaga, I1L % Ketvertas, Sausio 8 d., 1920

NAUJIENOS I atsidūrė kritingam padėji- 
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Bažnyčios kleri
kalų agitacijai.

Įstatymo sumanyme apie 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
rinkimus buvo įdėtas para
grafas, uždraudžiantis vary 
ti rinkimų agitaciją bažny
čioje- Tą paragrafą tečiaus 
valdžia, ačių klerikalų pas
tangoms, išbraukė-

• Reiškia, -bažnyčios Lietu
voje galės būt panaudoja
mos poetinei agitacijai. Ku
nigai galės iš sakyklų agi
tuot žmones už savo klerika- 
lišką partiją ir kurstyti 
žmones prieš socialistus.

Galima įsivaizdinti, kaip 
tatai sustiprins klerikalų 
poziciją Lietuvoje, kur pro
gresyvių partijų spauda ir 
susirinkimai dabar yra var
žomi, kur siaučia karininkų 
ir vietinių administracijos 
agentų suvavaliavimas, ir 
persekiojama darbininkų 
organizacijos.

Lietuvos atžagareiviai pa 
naudos bažnyčias savo tiks
lams. Bet kada-nors jie gaus 
už tai brangiai užmokėti. 
Kada bažnyčios pavirs poli
tinės agitacijos įrankiais, 
tai ir žmonės ims žiūrėt į 
jas, kaipo į tokias . Patįs 
kunigai prisidės prie to, kad 
nuo “Dievo namų” nupultų 
šventenybės uždangalas.

tuška ir p. Mastauskas, ku
rie tenai sėbravosi su Lietu
vos išdavikais?

Ar musų žmonės duotų 
tūkstančius dolerių Balu- 
čiams ir Bielskiams už jų 
“tarnavimą tėvynei”?

Ar musų žmonės leistų 
I gal jos reikalavimą va’džia, I Šelpti savo pinigais tokius i 
be to, įsakė žmonėms near- elementus Lietuvoje, kurie 
dyt kelių ir netrukdyt vo- biciuliuojasi su grafais ir 
kiečių pasitraukimo iš Šiau- dvarininkais, o persekioja 
lių. Žmonės paklausė. In| darbininkų organizacijas ir|gomis iškovot sau geresnę 
kas atsitiko?

Vokiečių gaujos, apleidu- 
sios miestą, paplito po visą 
Žemaitiją ir ėmė plėšti ir 
naikinti ją. Štai ką rašo a- 
pie tai “Socialdemokratas” 
13-am numeryje:

Tas sužvėrėjusių, žmo
nių kirmėlynas, plėšia na
mus, ima iki paskutinio 
gyvulius ir arklius, žudo 
žmones, žudo net vaikus 
ir moteris, degina mieste-j 
liūs, sodžius ir dvarus, ne
palikdamas akmens ant 

♦akmens. O musų kariuo-1 
menė 
dama 
jos...

Jie 
nori, 
džiaus, ar dvaro, kur vo- 

F kiečiai nebūtų buvę. Nė
ra to gyventojo, kurio jie 
nebūtų apiplėšę, dažnai 
primušę, ar sudeginę? A- 
klų plotu žiūrint, jau da
bar apskaito milionais ru
bliu nuostolių.

Jie daro ką nori. Veža 
visa, kas pakliūva: kiau
les, arklius, karves, dra
bužius. Iš karto turto ne
bent skeveldros bebke. 
Kas buvo vertesnio, nieko 
neužmiršo, visa pasiėmė- 

Veža traukiniais, ark
liais; kur negali, savim ne 
ša. Visa apylinkė, nely
ginant koks - skruzdynas :• Į 
juda, knibžda, skuba. Tai I 
musų manta plaukia iš 
Lietuvos.
Ir kuomet tatai dedasi, 

tai talkininkų komisija tik 
rankomis skėsčioja ir tūp
čioja. Ji esanti bejiegė, ne
galinti padėti.

O Lietuvos valdžia? Ji 
irgi nieko nedaro. Paklau
sius talkininkų komisijos, ji 
davė vokiečių plėšikams 
sveikiems išlikti, ap^ido 
jais Žemaitiją ir dabar — 
vėl tyli ir laukia, ką pasa
kys talkininkų komisija.

Ko-gi verta yra tokia val
džia? Ko-gi verta yra jos 
politika?

Eitų ji geriaus talkininkų 
diplomatams čebatus šveis
ti, o ne Lietuvą valdyt!

vis tebestovi, dabo- 
demarkacijos lini-

(vokiečiai) daro ką 
Nėra pakeliui so-

Lietuvos laisve — 
žmonių reikalas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Ui. Jan. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kaip jie “gina” 
Lietuvą.

Kuomet vokiečių ir rusų 
armija plėšė Šiaulius ir žvė
riškai užpuldinėjo gyventb- 
jus, Lietuvos vyriausybė sė
dėjo ramiai ir neklausė žmo 
nių balso, šaukiančio pagel
bos.

Ant ga’o liaudis neteko 
kantrybės. Darbininkai ir 
mažažemiai valstiečiai ėmė 
tvertis į partizanų burius ir 
bausti plėšikus. Tie būriai 
apsiautė Šiaulių miestą iš 
visų pusių ir plėšikams pra
dėjo darytis riesta. Atėjus 
Lietuvos kariuomenei į tal
ką partizanams, vokiečių 
jiega galėjo būti visiškai su
naikinta. Bet kada plėšikai

Svarbiausia priežastis, 
delko Lietuva neįstengia iki 
šiol išbristi iš suirutės, yra 
ta, kad ją valdo ne patįs žino 
nes, o politikierių klikos.

Jeigu Lietuvos žmonės pa 
imtų šalies likimą į savo ran 
kas, tai butų visai kitokia ir 
vidujinė ir išlaukinė jos po
litika; visai kitaip butų tvar 
komi jos finansai ir ūkio rei 
kalai, visai kitaip butų su
organizuota jos administ
racija ir kariuomenė, visai 
kitokie butų josios santykiai 
su kaimynais ir su kitomis 
šalimis.

Bet ir Amerikos lietuvių 
veikimas Lietuvos reikaluo
se butų visai ne toks, koks 
dabar, jeigu tame veikime 
sprendžiamas balsas prik
lausytų liaudžiai.

Ar K musų žmonės butų 
siuntinėje Europon tokius 
“delegatus”, kaip kun. Bar-

spaudą?
Ar musų žmonės girtų to-| si juk daug sunkesniame pa- 

kią Lietuvos valdžią, kuri 
[nepaiso savo liaudies balso, 
o vergiškai .lenkiasi prieš 
svetimus “galiūnus”?

Ar musų žmonės pakęstų 
tokius gaivalus politinėse 
lietuvių įstaigose, kurie po 
priedanga atstovavimo lie
tuvių reikalų skundžia ’aik- 
raščius, daro asmenišką biz 
nį ir varinėja šlykščias in- 
trygas? , j

Ne, ir dar kartą ne!
Bet, deja, žmonės neturi 

balso Amerikos lietuvių po
litikoje. Ne liaudis sutvėrė 
tas klerikalų ir tautininkų 
Tarybas, kurios šiandie kai 
ba lietuvių vardu; jas sut
vėrė tų partijų lyderiai, po
litikierių kuopelės.

Ne ]iaudis tvėrė ir kleri
kalų bei tautininkų fondus; 
ne liaudis sprendė apie au
kų paskyrimą; ne liaudis 
skyrė pasiuntinius į Lietuvą 
ir Europą, ir ne į liaudį to
dėl kreipiasi Lietuvos valdo
nai, turėdami reikalų prie 
amerikiečių.

Liaudies vietą visame ka
me užima saujelė “veikėjų” 
politikierių, kuri pati pasta
tė save į “vadovų” vietą ir 
kalba, veikia už žmones, jų 
norų ir valios nesiklausia- 
ma.

. .Žmonėms leista tiktai pri
tart “vadovų” darbams ir 
aukaut, šaukt “Valio” ir dė
ti pinigus. Kas nepritaria 
ir neduoda pinigų, tas esąs 
“Lietuvos laisvės priešas”, 
tam klerikalų ir tautininkų 
įstaigos grūmoja net atėmi
mu teisės sugrįžti į tėvynę I

Vien tik žmonių akių ap- 
dumimui buvo daromi “po
litiški seimai”, idant žmonės 
įsivaizdintų, kad “vadovai” 
skaitosi su jų norais. Kiek
vieną kartą, kada buvo šau
kiamas seimas, “vadovai” 
išanksto sudarydavo visus 
pienus taip, kad žmonės te
nai nega’ėtų pareikšti savo 
balso. Varpo skambinimas, 
hymno giedojimas ir kito
kios žaislės, tai būdavo svar ' 
biausia tų seimų programo 
dalis. r

Liaudžiai nebuvo duota 
progos aktyviai stoti į dar
bą dėl Lietuvos labo. Štai 
delko ji tolyn, vis labiaus at
šąla prie to reikalo- Kuo
met Lietuva šiandie pergy
vena kritingiausią valandą 
savo istorijoje, Amerikos 
lietuviai, sudėjusieji šimtus 
tūkstančių dolerių Lietuvos 
reikalams, rodo mažiaus vei
klumo, negu kuomet-nors.

Iš šitos apatijos musų 
žmonės išeis, tiktai tada, ka
da jie atsikratys nuo “vado
vų” globos ir paims politi
kos vadeles j savo rankas. 
Tiktai tada bus iššluotos iš 
musų poetikos dirvos ir tos 
šiukšlės, kurios ją teršė iki 
šiol.

Bet liaudis gali veikti tik
tai pagelba organizacijos. 
Kad žmonės galėtų visa sa
vo masa stoti į darbą, turi 
veikti jų draugijos . Jos tu
ri imti svarstyt Lietuvos rei 
kalus; jos turi sųsižinot 
tarp savęs, daryt konferen
cijas ir išreikšti sa5>o nuo-

reikalaujama paSenusienfs dar
bininkams pensijų. Delsi seiyit- 
vės nebegalįs dirbti angliakasis 
turlgauili iš kompanijos ma
žiausia 1,500 frankų, o anglia
kasio našle 800 frankų .

Apie konvencijos nutarimui

mones rezoliucijose. Jos tu
ri, pagalios, visos susitariu- 
sios padaryti suvažiavimą: 
suvažiavimą ne “pasiboviji- 
mui”, ne vaikiškoms žais- 

lėms, o rimtoms diskusijoms 
ir pieningam sutvarkymui | pranešta parlamentui ir kom- 
visuomeniško darbo1. panijoms. Panešimuose pafeiš-

Turimie sekti Lietuvos dar kiama, kad pastatytieji reikala- 
bo žmonių pavyzdžiu. Jie viniai turi būti išpildyti prieš 
organizuojasi, rišasi į daig- vasario 16 d. Priešingame atvy
tą ir stengiasi bendromis jie ’yj visaitinas streikas bus pas

kelbtas.
ateitį ir laisvę. O jie randa-1 TORKUg

I dėjime, negu mes. | [Fcderuotos spaudos žinia]
Tegul tad sukrunta musų Šimtmečiais auklėjama ir 

žmones, idant Ūmiausiu lai- kuirstom« neapykanta link mu
ku susivienijusieji Ameri- s,ri,na"l>, 8,a!«u, 
. ... . . j v* • i • J°J* Dabar indusai-remia tur-kos lietuviai darbininkai ga- kus ir protcsluojn pricš Angli- 
lotų paduoti savo rankų SU- jos užsimojimų ant inusuhnanų 
sivienijusiems Lietuvos dar- imperijos. Anglijos laikraš- 
bo Žmonėms. čiai pilni žinių apie milžiniškas
----------------------------------- ----  demonstracijas, kurios įvyko v- 

P. GRIGAITIS VAŽIUOJA Į soj Indijoj spalių 17 d. Demon- 
RYTUS.-stracijos buvo surengtos tuo tik-
--------  siu, kad užprotestavus prieš An- 

šiandie “Naujienų” redakto- glijos naikinimą kalifo valsty- 
rius, P. Grigaitis, išvažiuoja į bes. Nuosenai rytuose vedama 
rytines valstijas, kur jam Lie- kova dabar priėmė kitą pavida- 
tuvių Socialistų Sąjungos kuo- |ą: rytų spiritualizmas stvėrėsi 
pos parengė prakalbų maršini- kovoti su vakarų militarizmu. 
tą.------------------------------------------ Indija remia Turkiją jos rei-

Petnyčioje, sausio 9 d., jisai kalavime, kąd mahometonų 
kalbės Balthnoreje, Md., iš te- švelniosios vietos butų paliktos, 
nai keliaus į Brooklyn, N. Y., kaipo .autonominės vienetos Tur 
paskui į Connccticul' valstiją, į kijos valstybėj. Sultanas esą tu- 
Massachusetts valstiją, ir per rįs pildyti mfusulmanų kalifo 
Bingliainton, N. Y., ir Sheilan- pareigas.
doah, Pa., grįš Chicagon, apie 
23 d. sausio.

Išviso P. Grigaitis ketina at- 
laikyt 13 prakalbų.

panijoms. PnAncšiniuosc pafeiš-

augštesnį piokslę. Tik apšviesti 
žmonės galės pasiliuosuoti nuo 
vergiškos dvasios ir tinkamai 
pildyti piliečio pareigas.

Konferencija priėmė keletą 
svarbių rezol'hičijų, kuriose rei
kalaujama kurti motinystės 
mokyklas (kur bus mokinama, 
kaip auginti ir prižiūrėti vai
kus) ; teikti kiekvienam moki
niui daktaro pagelbos; kurti a- 
tatinkamų vietų, kur vaikai ga
lėtų žaisti ir mankštyties; teikti 
užbaigusiems pradinę mokyklą 
vaikams pašalpos, kad jie galė
tų baigti vidurinę, o paskui au- 
gštesnę mokyklą; kurti tikras 
mokyklas, kurs jauniams galėtų 
mokyties tik kelias valandas die 
noj, atliekamas nuo darbo; da
ryti viską, kad pagerinus mo
kytojų sąstatą.

mnistais”, visai 
etrika! Tai kas-

nate tas rezoliucijas, kurias pa
rašė p. Petriką “komunistų” su
važiavimui ir pageidavo, kad 
anarcho-komunistų pildantysis 
komitetas kontroliuotų LDLD. 
leidžiamai knygai. Bet nespėjo 
tos rezoliucijos pasirodyti, kaip 
vėl tas pats Petriką užsigynė, 
kad tokios organizacijos, kuri 
vadintus “k 
nėra. Ponus
gi yra? Kam pasiuntei tas savo 
rezoliucijas? Pasakyk!

Gana. Kiekvienam susipratu
siam darbininkui, kuris priklau 
so prie LDLD., turėtų būti aišku, 
kaip diena, kad p. Petriką daro 
politišką humbugą, ir jis kaipo 
toks, negali ras ties LDLD. Jam 
vieta anarebokomunistų tarpe, 
kur jis ir nuėjo. Tik ne pas mu
mis, ne LDLD-joj.

Kapčiamiesčio Dzūkelis.

PRANEŠIMAS.

FRANCUOS MUNTCIPALIAI 
RINKIMAI.

[Fcderuotos spaudos žinia] 
Paryžius — Kiek yra netikusi 

dalija rinkimų sistema, rodo tas
Dar kartą meldžiu Visų drau-1 Laktas, kad 1914 m. socialistai 

gų, kurie rašo laiškus “Nauji'c- 1J9O,OOO balsų pravedė parla- 
noms” arba snmčia joms pre- Aientan 104 aitstovus, kuomet 
numeratą, nedėt anft adresų ar- paskutiniais.rinkimais jie laimč- 
ba čekiu ir money orderių ma- 1° bk 70 vietų parlamente, ne- 
no vardo. Aš dabar išvažiuoju žiūrint to, kad naujų balsų pri- 
dviem savaitėm iš Chicagos, to- dugo da 600,000. Paryžiaus 
dėl laiškai, užadresuoti mano miesto valdžios rinkimai *da la- 
vardu, gulėtų ofise per visą tą biau parode tos sistemos netin- 
laiką neatplėšti? P. Grigaitis. Ramumą.

. |_________ i,_ u_i— Viso rinktjY'80' miesto tarybos< • • 4 darių. Socialistai laimėjo 21 vie- 
PflSflllIlO DarbininKŲ tį, o nacionalinis blokas 38.

ludėiiniflS Tuo tarpu už socialistui kandi-,
datus paduota 104,000 balsų, o 

— - - — - ....... -. dž nacionalinio bloko kandida-
master at Chicago, III. Jan. 8, 1920 Į fus tik 90,769.

Kituose miestuose rinkimai 
buvo sekiningesni. Dvidešimt 
didžiulių miesitų išsirinko socia
listų tarybas, o keturiolikos mie
stų socialistai pravedė net savo 
majorus. Tarp tų mieshj yra Ly- 
on, Lille, Marseille , Brest, 
Strasbourg ir Toulon.

Palyginus su pirmiau buvu
siais rinkimais socialistų balsų 
skaičius tuose iniesrtmose padidė
jo 50 nuoš.

True franslation filed with the post- 
1
fts reguired b y the act of Oct. 6,1917

SOCIALISTŲ BLOKAS ITALI
JOS PARLAMENTE.

[Federuotos spaudos žinia]
Rymas. — Pirmi žingsniai 

pašalinimui monarchijos jau pa
daryta. Naujame parlamente įsi
kūrė socialistų blokas, kuris tu
ri 150 narių. Dėka to bloko vei
kimui, premjeras Nitti privers
tas buvo padaryti svarbių kon
cesijų.

Pirma iš kiekvieno parlamen
to nario buvo reikalaujama iš
tikimybes pareiškimas karaliui. 
Ta prisicka dabar liko panaikin
ta. Pravesta taipgi ir kitas pa
tvarkymas, sulig kuriuo, kara
lius nebeturės teisės skelbti ka
res. Karės skelbimo teisė paves-

Tie socialistų laimėjimai tu
ri didelės reikšmės. Pranašau
jama net, kajl sekamas Italijos 
kabinetas bus pavesta sudaryti 
socialistams. Be to manoma, 
kad neužilgo bus taisoma val
stybės konstitucija.

Socialistų blokas, kurį remia 
Generaline Darbo Konfederaci
ja, dabar pradėjo kovą už panai
kinimą cenzūros. Porą savai
čių atgal, dėka bloko pasiprieši
nimui, valdžia negalėjo pasiųs
ti Milanan fedcralės kariuome
nes, kad suiaUžiuM darbininkų 
streiką.

FRANCIJOS ANGLIAKASIAI 
RENGIASI STREIKUOTI.
[Fcderuotos spaudos žinia]

Paryžius. — Jei kompanijos 
nesutiks išpildyti darbininkų 
reikalavimų, tai vasario 16 die
ną visos Fra nei jos kasyklos už-

Tatai liko nuspręsta angliaka
sių konvencijoj, kuomet A n gi lau
kusių FcdĮcracfljois sekretorius; 
Barinei, perskaitė konvencijos 
priimtąją rezoliuciją, kurioj

L.D.L.D. Reikalai
___ I________

PROTESTO REZOLIUCIJA.

KAS GROBIKAI?

LDLD. pirmininkas, A. Petri
ką, “Laisves” 90 numeryje už
sipuola . ant drg. K. Liutkaus, 
LDLD. iždininko. P-as Petriką 
tiek įsikarščiavo, kad tiesiai įta- 
če drg. Liutkų grobiku. Bet ži
bant d. Liutkaus pozicijų, nei 
vienas žmogus negali patikėti 
Petrikas melams. Petriką te- 
čiaus visai nepaiso to, kad jis 
žmogui piešia garbę ir niekina

FRANCUOS SOCIALISTŲ
Deputatų platforma.

[Fcderuotos spaudos žinia]
Paryžius. — Franėijos depu

tatų buto socialistai priėmė 
ihaž-daug tokią platformą:

Pertvarkymą valdžios maši
nerijos. Kad tuobudu aprubežia- 
vus prezidento teises ir suteikus 
daugiau galios šalies valdyme 
patiems žmonėms.

Socializavimą ir nacionaliza
vimą svarbiausių išdirbysčių 
taip greit, kaip tatai bus galima.

Teikimą žmonėms progos 
šviesties už jų pasįaukaviiną 
karės metu.

Kad šalis galėtų reikiamoj 
valandoj apsiginti nuo užpuoli
kų, įvesti priverstiną kareivia
vimą. Kiekvienas sveikas jau
nuolis turės tarnauti kariuome
nėj neilgiau 8 mėnesių.

Manoma, kad parlamėrite bus 
nemaža ginčų delei pirmo ir pa
skutinio platformos punkto.

Petrika šaukia, kad drg. K. 
Liutkus, LDLD. centro valdybą 
taręs anarchistais. Na ir kas-gi 

čionais stebėtino? Juk visi žino, 
<ur nuėjo centro valdyba! Cen- 
ro valdyba įsėdo anarcho-ko- 
nunistų vežimėlyj ir reiškė sa
vo užuojautos komunistams. 
Centro valdyba, su ponu Petri- 
<a pryšakyj, atsidūrė komunis
tų abaze. Išimtį padarė tik dd. 
<. Liutkus ir St. Michelsonas. 
Taigi jei drg. K. L. ir pasireiškė 
linkui LDLD: pirmininko Petri
kos ir sekretoriaus ^Steponavi
čiaus, kad jie nusekė paskui 
anarchokomunistus), 'tai tas dar 
nereiškia įtarimo. Juk visi žino 
ir atmena tas rezoliucijas, ku
rias pats Petriką pagamino ir 
įteikė Brooklyno anarcho- 
komunistų suvažiavimui. Tai 
faktas. Todėl kame gi čia įtari
mas?

Ant tiek žmogui nusibankru- 
tyli, kaip kad A. Petriką, šauk
ti, kad kili juos įtarią, tik jau, 
rodos, reikėtų gėdinties. Bet tie 
musų buvę draugai, dabar ko
munistai, puola vis žemiau, da
gi už vyčius. * Petriką šaukia, 
kad iždininkas K. Liutkus de
moralizuojąs kuopas ir neišmo
kąs reikalingų bilų. Girdint to
kias nesąmones nuo žmonių, 
kurie .save skaito suprantančiais 
dalyką, ima juokas. Ir ištikrų- 
jų, patįs sudemoralizayo drau
giją ir šaukia, kad kiti tą daro! 
Tai prie ko juos priskailyt?

Toliau p. Petriką šaukia, kam 
Bostono kuopos senasis komi
tetas pasiliko ištikimas LDLD. 
konstitucijai. Čionai jau aišku, 
kaip tas ponas mindžioja drau
gijos teises. Ir dar jis drįsta šau
kti ir įtarti drg. K. Liutkų; Šau
kti kad “misterišku budu” d. 
L. norįs užgriebti turtą. Apie 
86-tą kuopą Petriką dar daugiau 
nebūtų dalykų prikalbėjo. It* 
dar užreiškė, kad kuopos valdy
ba ir pati kuopa yra suspenduo
tos. Jas suspendavo centro val
dyba: pp. Petriką ir Steponavi
čius. Ir už ką? Nagi už tai, kad 
86-ta kuopa, balsavime palaikė 
konstitucijos teises ir balsavo į

LDLD. 123 kp. Todleston, Ind.. 
laikytame savo metiniame susi
rinkime, 4 dieną sausio, 1920 
m., A. Malešauskio svetainėje, 
nutarė išnešti protesto režoliuci 
ją prieš LDLD. centro valdybą 
už josios savavaliavimą.

REZOLIUCIJA
Kadangi LDLD. viršininkai, 

išskyrus drg. K. Liutkų, išsiža
dėjo socializmo principų; sulau
žė LDLD. konstituciją ir paga
lios užsimanė nusitęmpti LDLD. 
į komunistų pelkes, padaryt iš 
jos savo frakcijai politiką įran
kį; ‘

Kadangi LDLD. konstitucija 
aiškiai sako, kad: “Ypata, kuri 
yra priešinga organizuotam į So 
cialistų Partiją lietuvių darbi
ninkų judėjimui, negali būti na% 
riu šios draugijos”;

Kadangi LDLD. yra įkurta ne
kokiems politiškiems tikslams, 
o vien tik apšvietos platinimui 
tarp lietuvių darbininkų, arba 
kitaip sakant, leidimui darbinin
kams naudingų knygų ; ir

Kadangi LDLD. konstituci
joj yra pasakyta, kad: “Draugi
jos tikslas neatmainytinas, to- 
delgi

Tebūnie nutarta koenergin- 
giausiai užprotestuoti prieš tuos 
gaivalus, kurie kėsinasi ant mu
sų grynai kultūrines organizaci
jos; ir pagalios .

Tebūnie nutarta apeliuoti j 
visus LDLD. narius, kuriems tik 
rupi Draugijos labas, idant visi 
kaip vienas sdovėtų ant sargy
bos, kad išlaikius organizaciją 
čielybčje.

Rezoliucijos Komisija:
M. Titiškis

. J. Vilimaitis
A. Nanartotais.

Am
Valparaiso, Ind., L. M. L. 

Draugija taria nuoširdų ačiū p. 
P. B. šivickui už paaukotas jai 
knygas, viso 15, kurios Valparai 
so mokslcivianis bus labai nau
dingos.
\Vardu L. M. L. Draugijos,

Paul DauderiA Rast.

Kazimieras <5ugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuokd 
taip ir civiliškiiost teismuose. Daro 

visokius dokumentas irpopierasi
Namų Ofisas:

IMS S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 

1t7 H. Beirtam tt. 
1111-11 VnHyMz.

Tel. Central 4411

.. ............ . Ai

NAUJAS ŽMONIŲ ŠVIETIMO 
PLANAS.

[Fcderuotos spaudos žinia]
Londonas. — Šiomis dieno

mis čia Įvyko dideles svarbos 
konferencija, kurioj dalyvavo 
darbininką, įvairių kooperaci
jų ir apSviętos draugijų atstovai. 
Konferencijoj išreikšta ta nuo- 
nioilč, kad reikalinga duoti pro
gos kiekvienam vaikui pasiekei

Michelsoną ir kad ji reiškė savo 
pasitikėjimo tiems draugams, 
kurie nenuilstančiai gina LDLD. 
O tokiems ponams, kaip A. Pet
riką ir Steponavičius, 86-ta 
kuopa parodė duris. Dabar tas 
ponas šaukia, kad “ištikimi na
riai” sudarytų valdybą ir vary
tų savo juodą darbą tolyn. Ir 
kas-gi tie ištikimi Petrikas na
riai? Nagi tokie pąt suahar- 
chistėję elementai, kaip ir p. 
Petriką.

Žinant drg. K. Liutkaus pozi
ciją ir tikslus linkui LDLD. ne
gali iškęsti ir turi atsakyti į ne
teisingus užmetimus, kuriuos 
jam daro tie elementai, kurie 
palįs riežino kas jie yra. Atnle-

DR. A. MONTVED 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126

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

Kamp. Leavitt St.
Phonc Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS iki pietą
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.
Naujienų ofise yra atėjusių iš Lie

tuvos laiškų adresuotų šiems asme
nims:

(21. Daukšas
A. Galvidis
Miss Sophie Slasis
Anna Matulienė
Pelcksas Ruzelle
Frank Kupris
V. Petrauskas
J. Beliackas
M. Kamila

laužytojus, 
netik kuo- 
LDLD. na-

apie kuo-

WEST SIDE

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos prakalbos.

iš savo tarpo visus musų or
ganizacijos įstatų 
Juos ji nebeskaito 
pos, bet ir pačios 
riais.

Plačiai pasitarus
pos reikalus nutarta rinkti ir 
išrinkta nauja kuopos valdyba 
1920 metams. Beto nutarta pa 
siųsti d. K; Liutkui rezoliuciją 
užgiriant jo veikimą musų or
ganizacijos labui. Žinia mat, 
kad “komimistų” sėbrai tyko 
išardyt musų organizaciją, o 
jos turtą, kaipo “prezen'tą,” pa
vest ir gyvuojančiai ir negy

vuojančiai (tariant pačių “ko
munistų“ žodžiais) lietuvių “ko 
munistų” sąjungai. Ir

rinkimą paprastoj svetainėj. 
Buvo perskaitytas Lietuvos fi
nansinės misijos atsišaukimas 
reikalu pirkimo Lietuvės pasko
los bonų. Kuopa nutarė prisi
dėti prie to darbo ir išrinko 
tam tikrą komisiją veikti. Ko- 
mitetan įeina M. Urbas, M. Kau
pas ir K. Deveikis. — K. P. D.

dhriai, maftoma, vietiniai: bu
tan jie įsilaužė kaip tik tada, 
kai d. Mockaus šeimyna bu
vo išėjusi pasivaikščiotų.

“Paklydusi kulka.“

Utaminko vakare, sausio 6, 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba surengė prakalbas p. 
Mddažio svetainėj. Kalbėjo 
Naujienų redaktorius, d. P. Gri
gaitis ir adv. K. Gugis. Pirma 
sai kalbėtojas ytin plačiai aiš
kino apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir Lietuvos atžagareivių, 
pasigrobusių į savo rankas val
džios vairų, politiką. Ilga ir 

energinga kalba ragino susirin
kusius remti savo draugus—Lic

prieš 
žings- 
musų 
d. K.

nį griežtai pasistatė įtik 
organizacijos iždininkas, 
Liutkus.

Tatai atsikračiusi tų 
munistėjusių elementų, kurie iki
šiol paralyžuodavo visokį nau-

suko-

tuvos darbin inkus, prisidėti. | į j 
prie jų kovos už laisvą deinOrf 
krūtingą Lietuvą ir tt. >,^7

Pertraukoj prakalbų7 
paprašė susirinkusių, kad M 
kas išgalėdamas prisidėtų /įtyie 
Lietuvos darbo žmonių thtfįlįH 
mo stiprinimo -aukojant į yč-i 
tuvos Laisvės fondą. ^ Afitkojo 
sekami asmens; A. Adnbrozętvi- 
čius $5; J. Btrkauskis $2; J. 
Grigas $1.50; K. Ustupas, P.' Po-* 
cius, A. Janužis, J. P. Markūs, 
J. Makauskas, V. Markūnas, A. 
Medelis, P. Kučinskas, J. Ro- 
žanskas, F. K lik na, J. Gelgau
das, J. Paceta, M. Grabis, M. Po 
vilaitis, L. Šidlauskis, V. Visku- 
paitis, L. Perminąs, S. šešclgis, 

J. Zavcckas, K. Kuosaitis, J. 
Kučius, K. Jučius. K. Stumbris, 
J. Čeponis, M. Kairys, J. Den- 
brelis, J. Kalnine, F. Prusis, D. 
Benuišis, K. Ručys, A. Mažėtis, 
V. Stiklius, A. Irkmanas—po 
$1.; P. Rauge lis, J. 'Sadauskas, 
J. Gurskis, R. Pocius, M. Po- 
piera—po 50c. Smulkių aukų 
$15.67. Viso kartu Lietuvos 
Laisvės Fondan suaukota 

$60.67.
Antras kalbėjo adv. K. Gugis. 

Kalbėjo daugiausia apie musų 
atžagareivių politiką. Kaip jie 
likvoja žmonių suaukotus pi- 

, nigus: tūkstančiais moka savo 
“diplomatų” kelionėms ir jų už 
laikymui, o naudos iš visa to 
—jokios. \

Prakalbos gerai pavyko. Žino 
nių buvo ytin daug ir jų ūpas 
pakilęs. — Girdėjęs.

Miesto darbininkai didesnių 
algų negaus.

Aštuoniolika tukstančių\Chi- 
cagos miesto darbininkų jau 
senai reikalauja, kad jiems bu
tų padidintos algos. Dabar va
dinamoji finansų komisija pa
skelbė, kad darbininkų, reika
lavimas esąs negalimas: jokio 
padidinimo nebusią. O tai dėl
to, kad miesto gasjjadoriai ne
žiną iš kur reikėtų gaut pinigų. 
Tūlų departamentų darbininkai 
jau nerimauja. Jie sako, kad 
po to jiems likęs tik šitoks iš
ėjimas: nies'li savo darbą ar su
streikuoti.

Nežinia kieno paleista, “pa
klydusi kulka,” vakar naktį 
mirtinai sužeidė tūlą Edward 
Tourville 4213 W. Adams gvė. 
Pašauta jisai ant kampo Clark 
ir Monroe gatvių. Pašautasai 
nugabenta į Lakeview ligoni
nę. Veikiausia mirs.

Gimimų skaičius sumažėjęs.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius Robertson sako, 
kad gimimų skaičius 1919 me
tais sumažėjęs 15 nuoš. paly
ginant su .1918 m.

Reikalauja $266,350 mokyklų 
pataisymui.

Nesekiningas banditų žygis.

BRIDGEPORT

n teliktoji dabar ir vėl pradės 
senąjį veikimą: organizuot lie
tuvius darbininkus ir stiprinti 
musų vienintelę kultūros orga
nizaciją, Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją.

— Narys.
Iv ' » ) . -------
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Viešo Knygyno 
svetainėj buyo LSS. 81 mos kuo 
pos susirinkimas. Neveizint to, 
kad vakaras buvo labai šaltas, 
stfsirinkiinc dalyvavo gan

Posėdžiui pasibaigus, pradė
ta ttaip vadinamas savitarpinis 
lavinimos. Apšvietus komisi
ja pastatė diskusijoms klausi
mą: “Kokią poziciją turi už
siimi socialistai dėl dabartinės 
Lietuvos valdžios paskolos, ku
rią ji nori čia gauti?’’ Pasirodė 
esą dvi nuomoni: viena, kad 
agituoti prieš paskolą todėl, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
neatstovauja darbininkų reika
lus, persekioja socialistus etc. 
Kita nuomonė buvo tokia, kad 
socialistai turėtų užsilaikyti 
neutraliai, ir tuo pačiu laiku 
remti Lietuvos darbo žmonės, 
kurių pryšaky stovi Lietuvos 
Socialdemokratų Partija.

Pastarajai nuomonei pritarė 
didesnė dalis susirinkusiųjų.

Į kuopą persikėlė vienas mok 
sleivis, d. Matulis, pirmiau bu
vęs LSS. 120 kp. narys, Valpa- 
raiso, Ind. Taipjau sugrįžo kuo- 
pon vienas rimtas ir senas kuo
pos narys. Manoma, kad jį pa
seks ir visi kiti rimtesnieji bu
vusieji kuopos nariai, kurie lai
kinai buvo suvylioti ir palinko 
prie “komunistų.” Tada ir vėl 
veiksime visi kaip veikę.

— A. Karsokas.

Keturi nepažįstami banditai 
vakar užklupo Manhattan 
Glove kompanijos iždininką ir 
jos knygvedę, grįžusius iš ban
ko su pinigais. Abudu nešėsi 
dideles šemoles. Banditai jas 
atėmė ir pabėgo. Bet ten jie 
rado įtik šimtą dolerių. Visus 
kitus pinigus—apie tris tukstan 
čius dolerių-iždininkas laikė 

kišenių j. šernoles jiedu nešėsi 
tik tuo tikslu, kad apgavus ga
limus užpuolikus. Ir apgavo.

Nežino kas daryti su milio- 
nierium.

Atatinkamieji valdininkai nu 
dien nebežino kas čia padaryti 
su tuo komunistišku milionie- 
riu, William ' Bross Lloydu. 
Hearsto geltonlapio, Herald-Exa 
miner, reporteriai sako, kad 
pons milionierius jiems pripa
sakojęs tokių baisių, dalykų, la
bai baisių: Lloydas mat prana
šavęs revoliueją! Tą fTearsto 
geltonlapio reporterių stygavi- 
mą patvirtina ir džiugų .Tri
būne. Bet... visiems juk žino
ma, kad musų didlapių repor
teriai yra didžiausi visam pa
sauly melagiai. Jais, matyt, 
nepasitiki ir patįs valdininkai. 
Ir todėl ve—dabar jie nesusi? 
hurią: areštuoti tą milionicrių 
ar ne?

Chicagos ir Cook apskrities 
mokyklų superintendentas rei
kalauja, idant atatinkamos įstai 
gos paskirtų 266,350 dolerių 
mokyklų pataisymui.

Sako, 1921 metais Chicaga 
neturės mokytojų.

Atatinkamos įstaigos labai 
susirūpinusios: mokytojų skai
čius vis mažėja ir mažėja. Mo
kytojai vienas už kito teikia sa
vo rezignacijų ir eina jieškot 
pelningesnio darbo. Bet dėlei 
to butų puse būdos. Mokyklų 
vedėjai visai nesirūpintų, jeigu 
rezignavusių mokytojų vieton 
rastųsi naujų. Bet—jų nėra. 
Nė vienas mat nenor cit užimt 
rezignavusių mokytojų vietas 
ir gaut bado algą. Eina tik ne
gabiausieji žmonės, tie kur pa
tįs kvotėjai nenori jų, prisiimti. 
Bet šitaip dalykams stovint 
kvotėjai galų gale turėsią pri
imti į mokytojų vietas kadir 
(neatsakančius savo pareigoms 
eiti asmens. Sakoma, kad jei
gu dalykai nepagerėsią, tai se
kamais metais Chicagą ištiks 
tas pails, kas dabar dedasi Ne|w 
Yorke: ten, dėl mokytojų sto
kos, daugelis mokyklų laikinai 
užsidaro.'

Bet kad padidinti mokyto
jams algas—tie ponai visai ne
šneka. (

Apsivedė “per klaidą,” gavo 
“divorsą.”

Privačių bankų savininkams 
bus karšta.

LDLD. 19ta kuopa reorgani
zuota. CICERO

Taigi, ir LDLD. 19ta kuopa 
jau persiorganizavo išskirdama

Sausio 4 dieną S. L. A. 194 
kuopa laikė savo metinį susi-
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JUST KIDS—-Havip* Yuh Pictare Took. ( By Ad Carte?

h.

INTERNATIONAL CARTOON CO

♦

Miesto taryba rengiasi pra
vesti naują patvarkymą, kuriuo 
butų galutinai suvaržyta taip 
vadinami “privatiniai bankai 
(niekieno nekontroliuojamie
ji).’’ Mat netolima praeitis pa
rodė, kad tų “bankų” savinin
kai yra tikri specialistai žmo
nių pinigams pasigrobti. Jeigu 
naujasai patvarkymas praeis, 

tai tokius bankus paims savo 
kontrolen—miestas. Jie bus at
sakom ingi prieš miestą taip, 
kaip kad vadinamieji valstiji; 
niai bankai—prieš valdžią.

Pons Christopher Nugeni an- 
dais savo prisickai pasisakė, 
kad jis su ja apsivedęs—“per 
klaidą/’ Vakar prisieks nuėjo 
į šeimynos reikalų kortą ir iš
gavo savo vyrui divorsą.

Drąsi poniutė.

LOOK k AT THE
Please non • » don t wahną ^^lahera and smiEg 

5^XHhAVE HY PlCTuRE TOOK VMTH blS- lR^*L-»KE A GOOD 
WANTA be took WIF« ROVER LIKĘ 
VJILL1E SHiTH HAD H‘f> tooken!

MENTlON YOUR 
DOG. AG Ai N i Lt SPANK 
Y0U RIGHT MERE NOH . 
PO A5 THE MAN SATb!

Apvogė Naujienų darbininką.

Nežinomi piktadariai aiuį 
naktį įsilaužė Naujienų linoty- 
pe’o operatoriaus, d. J. IV ckaus 
butan, 6529 Tahnan avė. Išsi
nešė apie už du šimtu dolerių 
žiedų, laikrodėlių etc. Pikta-

Nežinomas piktadarys vakar 
naktį buvo įšliaužęs, ponios 
Anna Stchlik butan. Poniutė 
skubiai prišoko prie telefono ir 
pasišaukė policiją, o tuo tarpu 
banditas išlindo pro langą. Nc- 
užilgio atvyko detektivas Gan- 
show. Matydamas atdarą lan
gą, jis užsimanė įlysti pro jį. 
Įlindo, bet ponia Stehlik pasiti
ko jį su revolveriu rankoj. Ne
ką padarysi: Gansliowui prisi
ėjo iškelt rankas ir laukt kol 
atvyks policija'. Kada ji atvy
ko, visas dalykas išsiaiškino: 
Ganshow nebuvo banditas, ku
riuo jį palaikė ponia Stehlik, 
o ponios Stehlik revolveris— 
nebuvo revolveris, įtik taip sau

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVA!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišky 
markių. Norintiems išvažiuoti i Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halšted Street, Chicago, III.

Puikus Laikrodėlis
šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 

užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: 1. mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime i trumpą laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

N/ešiok šitą laikrodėli per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grąžinkit jj mum* ir mes sugrąžin
sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk kokį 
parankumą jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiųskit visų pinigų, siųsk $1.00 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėlį jū
sų namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
. 4 mados iš petrinų ir desainų 

kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviaiisj amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę ^pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DESIGN1NG 
SČHOOL

H 03 So. Halsted St., Chicago.

panašus į revolverį bletgalis.
Vis dėlto, ir juo ji gerokai iš-, 
gąsdinusi tariamą “banditą.”

Bandė nusižudyti.

S. D. LACHAVVICZ /f 
.... Lietuvy s Graborius 
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. CanaI 2199.
Jauna, dvidešimt melų am

žiaus pianiste, p-lė( Ruth Coį 
nant, vakar naktį išgėrė nuodą. 
Pavojingai serga. Saužudybės 
priežastis—baimė netekti savo 
vietos.

Bandė pavogt Naujienų troką.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį kėsinosi pavogt Naujienų 
troką. Buvo bepradedą, lauž
tis į garage’ų, bet jų darbas 

tapo sutrukdytas ir kuogreičiau 
šia turėjo nesintis sau, kad ne
patekus į policijos rankas.

t

Apiplėšė lietuvį.

Kažinkokie piktadariai an- 
dais įsilaužė p. Antano Pctrau- 
slto butan 3237 S. Limo St. ir 
išsinešė apie už kelis šimtus do
lerių įvairių vertingų daiktų, 
tarp jų ir naujutėlę “kanstan- 
tinką,” už kurią buvo mokėta 
du šimtu dolerių.

Ciceroj, Subatos naktį, Sau
sio 3 d., vagiliai išmušė langą 
ir išnešė apie,$10 vertės daiktų 
iš p. J. Mirono buto, 1904—14- 
tos gatvės.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

1801

Dr. A. R. Blumentiial

Akla Egzaminuoju Pykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta ()pb- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiamą;! vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto ild 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649/ S. Ashland av. kamp.47 at. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
y Praktikuoja 28 metai

Gyvenimas ir Ofisas * 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišką Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, fluo 12—2 po 
pietų ir nu<5 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telėphorie ‘ YaFds '687' ‘

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Čia yra jums gera proga. Aš Pet

ras Rutalis į trumpą laiką išvažiuo
ju Lietuvon. Gavau nuo valdžios lei
dimą. Jei kas norit duoti kokią 
žinelę parvežti savo giminėms, aš pa
tarnausiu; kaip tai: rietaviškiams, 
endrejaviškiams, tveriškiams, lau- 
kuviškiains, kvėdarniškiams, pajii- 
rališkiams,' šilališkiams, švėkšniš
kiams ir judreniškiains. Aš esu 

rietaviškis, sodos Kalakutiškės.
PETKAS RUTALIS, 

5211 S. Kilpatrick Avė., Chicago, III. 
Mane gali matyti nuo 5 iki 10 vai.

vakare. \

Vyrišką Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki TU vai. "vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciatc/ tonn

■ : !—' • ----------------- ---

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rgselande: 10900 8. Michigan Avė. 
TeLefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergy vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

1 ■■■ i ......   '

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Telephone Yards 5834

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

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAIEK

FOR 
Fn/B CENTS •

WHATA MFAN 3/ 
5£LUN'ME THIS r 
—1 LAPDER.fr-’ i/vHAT'j

THE MATTER 
\Į VVITH IT ? _

Y0U KNOlV ia/HATS
MATTBR

IT J IT BOES NOTH' 
lAfO tur VVIGGLE?

YOU KN€W IT Wl6GttC| 
60 DID VA SELL 
IT TA M6 F0R,-HUHf

, W6AT DIDI)
i SELi. IT TO 11 

FOR! ) į
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Pranešimai PRANEŠIMAI i REIKIA DARBININKŲ (REIKIA DARBININKŲ, REIKIA DARBININKŲ
Ketvergas, Sausio 8 d., 1920

žemaitės Pagerbimui Vakaras.

Chicagiečiai vėl turfs progą pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. ši koncertą — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žinomos rašytojos žemaitės, šia
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chieagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chicagiečiai dar pirmu

Chicagos Liet. Draugijos Sav. P. 
metinis susirinkimas įvyks nedėk, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų, Zwią- 

i zek Polek svet., Draugės ir draugai 
; malonėkite būti laiku.

—<Sekr. J. Kalpokas.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choro 
repeticija įvyks ketverge, sausio 8, 
kaip 8 vai. vak. M Meldažio svet., 
Visi dainoriai privalote būti ir atsi
veskite naujų draugų.

— Sek r. D. Mlller.

MOTERŲ MOTERŲ MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

VYRŲRANKOMIS DIRBANČIŲ DARBININKŲ
Mes reikalaujame tuojau patyrusių, rankomis 
dirbančių darbininkų prie dirbimo kotų ir veisčių.

KOTŲ ŠAPOJ DARBININKŲ 
, . .f.. -

REIKIA ląvų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukniniu. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia

FT. PITT HOTEL 
Penn Avč. and lOth St., 

Pittsburgh, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA
Ar Jms Norite 

Bargemio?

Tos visos iškilmės bus Subatoj, 
31 d. sausio, 1920, Meldažio svetai
nėj, pradžia 7 vai. vakare.

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertą $30. Tą paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gą gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Chicagos Lietuvių Laisvamanių su 
sirinkimas bus nedėlioję, sausio 11 
d., pradžia 10:30 vai. iš ryto, Melda-

PAJIEŠKAU savo brolio Matcušo 
Sobeckio, jis yra vedęs kokie 4 me
lai. Pirmiau gyveno Hartford, Conn 
o dabar nežinau kur jis yra; jis 
pats nr kas kitas apie jį žino mel
džiu pranešti, šiuo adresu:

JONAS SOBECKIS,
2032 So. Halsted St., Chieago, III.

PAJIEŠKAI? švogerlo Petro Kon-praūžia iu.ju^ui. is rjiu,drūto. Vaškių miestelio, Panevėžio 
zio svetainėje, —42 XX. 23rd l *a<<. pav., Kauno rėd. Apie trįs metai at- 
praugai Laisvamaniai is Chicagos j gyveno \Vilburton Oklahome. 
ir apiehnkiy, katrie tik esate na- Mu|onCkite atsišaukti jis pats, ai
riais Uetuvių Laisvamanių I-edt i a- į<(|S <• pranešti, už ką busiu
rijos. būtinai bukit paminėtame su

1) Invedimas paselpos skyriaus Ii i 
goj į L. L. Federaciją.

2) Invairi pagelba nariams L. L.
F., atsitikus nelaimėj.

3) Suvienijimas visų L. L. F. kuo 
py Chieagoje į vieną kuopą.

4) Kun. Mockaus maršruto klau
simas.

5) "Kardo“ padidinimo klausimas
6) “Kardo“ turinio klausimas.

kas jį žino pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

POV. MIK/
.911 XVest 33r<l St., Chieago, 1)1.

PAJIEŠKAU savo tikro pusbroliu 
.iPovilo Lopelio, ga^ jisai vadinasi Ka
rolis Adomaitis, o gal Povilas Ban- 
scxvicze. Jis yra nedidelio ūgio. Mel
džiu jus atsišaukti arba kas žinote 
pranešti man. Kas pirmas praneš 

. gaus 25 dolerius dovanų. Atsišauki
te laišku.

------- ADOLFINA PAULAUSKAITĖ Kiekvemas Lietuvių Laissamanių 1-95 Fairficld Avė., Chieago, III.
Federacijos narys, nors katro nario 
ir butų mokestis užsivilkusi, priim
kit į šitą susirinkimą. z

Taipgi, pribuki! ir tie draugai- 
nariai, katrie esat iš kitų miestų 
persikėlę Chicagon gyventi, arba tie, 
katrų mokestis nuo gana seniai yra 
nemokėta — šiame susirinkime bus 
galima užsimokėti. Užsimokėję na
riai tuoj gaus knygas ir turės pilną 
teisę visuose sprendimuose. Taip
gi, draugai laisvamaniai, katrie da 
nesate nariais L. L. Federacijos, o 
norit jais patapti, pribukit į šitą su
sirinkimą — galėsnt įsirašyti L. L. 
Federacij'on.

Draugiškai L. L. F. Sekr.
Julius Mickevičius.

PAJIEŠKAU savo vyro Povilo 
Railos, Kauno rėdybos, Šiaulių pa
vieto, Šaukėnų parapijos, NYibalių 
sodos. Jis buvo 5 pėdų augščio, 47 
metų amžiaus. Prasišalino nuo ma
nęs 1917 metais; paliko 3 vaikus ir 
mane. Kas apie jį man praneš duo
siu dovanų $20.

*■ ROZALIJA RAILA, 
4354 So. XVood St., Chieago, III.

PAJIEŠKAU Jono Urbanavičiaus. 
Amerikon atvyko iš Pilviškių, Rašė 
iš Springfield, Mass.

ESTERA URBANAVIČAITE
21 Mickevičiaus gatvė, 

Kaunas, Lithuania.

Prie rankovių skylių beisterių, 
Finišerių, 
Guzikų skylių išsiuvinėtojų.

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo užveizdą

DREXEL VIEXV APARTMENTŠ 
4358 l)rexel Blvd.

MOLIO SPAUDfiJŲ
MOULD DIRBĖJŲ
FINIŠERIŲ
SU PAGERINIMO

PALENGVINIMAIS.
MES DAR GALIME
SUNAUDOTI GEROKAI

VYRŲ VISOKIOSE VIETOSE 
AUGSTOMIS MOKESTIMIS 
IR PASTOVIAIS DARBAIS.

AŠ turiu ant rankų puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI

STATYMAS, už $60.00.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
tų, geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

Kenosha, Wis. — LLF. 25 kp. me
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 

sausio 11 d. 2:30 vai. po pietų, So
cialistų salėje, 321 Prairie Avė.. Na
riai būtinai turite ateiti, nes bus rin
kimas valdybos. Kurie simpatizuo- 
jat Laisvamaniams irgi bukite.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU Jono Malaukio, Suval 
kų rėdybos, Panemunės parapijos, 
Vaičiūnų kaimo. Malonėkit atsišauk
ti yra laiškas iš Lietuvos arba kurie 
žinote, praneškite, busiu dėkingas. 
Jis pirmiau gyveno Chieagoje.

1109 E. 59 St., Cleveland, Ohio.
Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 

Choro repeticija neįvyks. Priežas
tis: — serga mokytojas.

— k. J. čiurlys, Pirm
JIEŠKO PARTNERIŲ

Liet. Kareivių Susiv. AmM Ciccros 
kp. susirinkimas įvyks sausio 8 d., 
7:30 vai. vakare., J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avė., Visi nariai ir pe- 

nariai kviečiami atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą. — Valdyba.

REIKALAUJU partnerio dėl ap
mokėjimo patento naujam išradi
mui. Išradimas labai naudingas. At
sišaukite ypatiškai arba laišku.

J. WAITUSH,
441 —i 2nd Ava, Pittsburgh, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
Town of Lake. — Draugijos Lie

tuvos Vėliava Amerikoj No. 1 lo
šėjai, apsiėmusieji vaidinti komedi
ją “Aš numiriau’, malonės susirink- 

\ ti pėtnyčioj, sausio 9 d., khip 
į vai. vak. j Davis Sųuare Parko 
Mainę. — 3. Karneckas.

MOTERŲ

7:30

Ta-Visuotinas Chicagos Lietuvių 
rybos susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 9, 8 vai. vakare. Woodmano 
svet. Ūme ir 33 gat. Visi nariai 
malonėsite atsilankyti laiku, nes 
rime daug svarbių reikalų..

—Valdyba.

tu-

1 REIKIA
MERGINU IR MOTERŲ PBIE 
LENGVAUS DIRBTUVES DARBO 
IRUMPOS VALANDOS IR GERA 
MOKESTIS PRADŽIOJ.' DARBAS 
ŠVARUS IR MALONUS, TAIPGI 
GALIMA SUNAUDOI MERGAIČIŲ
14 IR 16 METŲ AMŽIAUS.

GARDNER & COMPANY 
2024 So. XVabash Avė.

Atsišaukite į bile vieną paduodamą 
Sekantį adresą :

520 So- Wells Street,
1922 So. Halsted Street,
825 So. Tripp Avenue, 
2303 W. St. Paul Avenue.

Netoli Western Avė.

VEISČIŲ ŠAPOJ DARBININKŲ

Guzikų skylučių dirbėjų, 
Finišerių, 
Beisterių,

Atsišaukite bile į vieną žemiau paduodamą adresą:
Wood ir Blucher Streets 
2303 W. St. Paul Avenue, 

Netoli Western Avė.

MERGINŲ MOKINTIES

Mes taipgi galime paimti merginų ir moterų 
kurios dirbtų paprastą rankomis siuvamą darbą; 
kurios nori išmokti įvairių šakų,, rankomis 
siuvamo darbo prie kotų ir veisčių. 
Mokama gera mokestis kol mokinasi.

Hart Schaffneir and Marx

' TĖVAI ir MOTYNOS
Ar jus turit dukterį 16 metų ar senesnę,, kurios jieško 

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

toje šalyje, 311 W. Washington St.' Ji bus gerai apmoka
ma. Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną biznį būdama telefono ope- 
ratorka.

REIKIA DARBININKŲ MIDLAND TERRA COTTA CO.
W. 16th St. ir So. 52nd Avė.

VYRŲ

Vyrai, pasisavinkit sau 
geresnį gyvenimą, padary 
darni savo liuosą laiką 
brangiu.

I Mes turime suorganizavę 
vlų skyrių ir rcnkalatijani keletos

Į inteligentiškų ištikimų vyrų dirbti 
su mumis, keletą valandų kas die
ną arba keletą dienų kas savaitę, 
per visus metus. Jus galite atlik
ti šį darbą labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabartinio jųsų užsi
ėmimo. Geras pelnas, puikus paki
limas gyvenime. Atsišaukit nuo 10 
vai. ryto iki 1 valandai po pietų, ar
ba nuo 6 iki 9 vai vakare. Klauskit 
ADAM MARKŪNO, 
riaus vedėjo.

! Room
FIRST NATIONAL 

68 XV. Monroe St.,

Lietu-

Lietuviu -įky-

847
BANK BLOG.

Chieago, III.

KALVIU prie užbaigimo lengvo 
komercinių automobilių darbo. 
Gera mokestis.

LAWDER
69 and Stale Street

DARBININKŲ prie medžio dar
bo; prie automobilių darbų. Turi 
būti patyrę. Geros algos. Nuolatinis 
darbas.

LAXVDER,
69th and State Street,

REIKIA bučeriaus, kad butų neve
dęs, ir galėtų savo darbą atlikti ge
rai. Kambaris ir valgis.
2611 XV. 44 St., Chieago, III.

Tel. McKinley 276.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. pa pie

tų; taipgi Nedėliomis.

VYRŲ reikalauja—Gera 
kestis. Pastovus darbas.

NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

mo-

REIKIA
MOLDERIŲ, PATYRUSIŲ ANT l-'I-OMO II< I>I<IK BKNCilAVS

PIEKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KELIŲ MOLDER 
RIŲ PRIE MAŠINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAUS

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re- 
kordnls ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1809 DIVERSEY PARKWAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 iš ryto iki 5:30 vakare.

REIKALAUJAMA 20 patyrusių 
shermanų dirbti į šerap geležies 
kiemą.
2034 So. Southport Avė.

Netoli Clybourn Avė.

REIKALINGAS hpisenis žmogus 
pagelbėt prie janitoriaus, patyri- 

mias nereikalingas, aš išmokinsiu. 
Pirmq mėnesį mažiau mokama. Kas 
norėtumėt tokį darbų, atsišaukite 
pas janitorių.

735 XV. 73rd St.
iš užpakalio beisinente

REIKIA apera/torių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų, išdirbimo 
drabužių. •

STALL & DEAN 
855 Elston Avė.

REIKIA firemano $65 kambaris ir 
valgis į mėnesį. Atsišaukite pas vy
riausią inžinierių.

CHICAGO BEACII HOTEL 
51 St. ir Lomeli Avė., Chieago.

TIKTAl SI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
(ą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. ,

puiki) 
varto-
esame

PARSIDUODA dėl penkių kam
barių rakandai labai pigiai. Priežas
tis ))ardavimo, savininkas apleidžia 
Illinois valstiją. Kreipkitės:

S. VLADIS
2851 So. Emcrald Avė., Chieago.

Tel. Boulevard 2262

NAMAI-ŽEME

Stock Yardų darbininkams.
Visi vyrai ir moteris, dirbantieji 

Stock Yardose esate kviečiami susi
rinkti sausio 11 d. Šv. Jurgio para)), 
svet., 32 PI. ir So. Auburn Avė., 2 
vai. po pietų, kur bus apkalbėta kų 
darbininkai turi daryti, kad kompa
nijos negalėtu sumažinti užmokes
tį. bet priešingai, kad butų galima 
surast budus padidint algas ir pa
gerint darbo sąlygas. Bus gerų kal
bėtojų, kurie išaiškins dalykus.

Kviečia A. M. C. & B. XV. of N. A.
A. F. of L. Local 257.

MERBINŲ! MERGINŲ!

Jaunų Vyrų Liet. Draugiškas ir 
Pašelpinis Kliubas, laikys metinį 

susirikimą ketverge, sausio 8 d. 8 
vai. vakare. Malinausko svet., 1843 
S. llalsted St. Malonėkite visi laiku 
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. — Valdyba.

Kenosha Wis. — LSS' 58 kp meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj sau
sio H d., Socialistu salėje. Pradžia 
1 vai. do pietų* Nariai būtinai atsi- 
lankykit,. nes yra daug svarbiu rei
kalų. Bus rinkimas valdybos. Taip
gi kurie manot tapti nariais, ateiki
te prisirašyti. — Valdyba.

Čionai yra stebėtina proga 
išmokti siūti jiegos mašinomis. 
Pradinius kurios “bandys” už
siganėdinti tuo darbu; pamėgs 
tą vietą, nes mes mokėsime ge
rai ir duosime bonus pastovioms 
darbininkėms. Patyrusios opera- 
torkos uždirba nuo $25 ir 
ščiau j savaitę.

APPAREL MFG. CO.
215 W. Shiller St.

aug-

Roseland. — LDLD. 79 kp. susi
rinkimas Įvyks subatoj, sausio 10, 
kaip 7:30 vai. vakare, Aušros svet. 
10900 Michigan Avė. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, bus duodama nauja 
knyga. — Rašt. A. Grebelis.

Garfield Park. — Liet. Gelb. Dr- 
jos 38-to skyriaus valdybos ir komi
teto susirinkimas įvyks ketverge, 

sausio 8 d., 8 vai. vak. Sk. Rašt. 
bute, 802 Independence Blvd Malonė
kite visi laiku atsilankyti; daug yra 
svarbių reikalų,

—Rašt, J Bagdyšenko

Roseland ir apielinkėa lietuviams 
pranešama, kad ketverge, sausio 8 
d., kaip 7:30 vai. vak. įvyks masinis 
vietos lietuvių susirinkimas. Brolių 
Strumilų svet., 107ta ir Indiana Avė.

Susirinkimas šaukiamas Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalais. Svarbus 
reikalas, todėl kviečiame visurf gau
siai susirinkti. —Komitetas.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
mui skudučių.
The Cotton & Woolen Mills 

Supply Co.
1820 W. 14 St.

REIKIA
Merginų prie klijavimo ir lipdymo. 
Gera mokestis. Puiki proga ambi- 
tiškoms mergaitėms.

JhC nciiilcitčs
14 Sheldon St., iš užpakalio. 

Tel. Haymarket 1394
REIKIA

Merginų telefono atsakinėjimui ir 
klerkos darbo. Turi kalbėti angliš
kai. Augščiausia mokestis iš viso 
miesto^

Kreipkitės
ECLIPSE LAUNDRY,

, 7265 Cottage Grove Avė.

Toje profesijoje, nėra pavojaus tapti prašalintu iš 
darbo. Jeigu ir kitan miestan išsikrausčius, ji gaus trans- 
portaciją prie to paties užsiėmimo- Ji žengs pirmyn į 
geresnę vietą, pėda į pėdą mokydamos tą amatą.

Ofisai randasi visame mieste.. Atsilankyk į vieną 
arčiausią jūsų namų ir patėmyk, kaip merginoms yra su
teikiama pailsėjimo kambariai ir valgyklos kambaris su 
gerais užkandžiais veltui visoms.

J)el platesnių dasižinojimų, kreipkis, rašyk arba te
lef onuok klausdamas knygutės (Booklet I).

Operatores Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street 
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

REIKIA: 50 GABIŲ MERGINŲ DIRBTI PRIE DEŠ- 
RINIŲ ŽARNŲ. PASTOVUS DARBAS. GEROS MO
KESTIS. PUIKIAUSI DIRBTUVĖS KAMBARIAI.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Opipenlhieimer Casimg Oompany,
1020 W. 36TH STREET, CHIC AG O.

REIKIA
25 MOTERŲ VISOKIO AMŽIAUS. 

DIDŽIAUSIOS ALGOS; DARBAS 
ŠVAB1OJ IR ŠVIESIOJ DIRBTU 
VEJ.

HILL BINDING CO
1056 W. Van Buren Street.

PAJIEŠKAU moteries arba vedu
sios poros pridaboti 3 metų mergaP 
tę. Su mokesčiu sutiksim. Gyveni
mas ant 3 lubų fronte.
3258 Union Avė.,’ Chieago, III.

REIKIA
20 merginų arba moterų mokinties 
visuose departamentuose. Gera mo-visuose departamentuose. Gera 
kestis ir bonus mokama.

Kreipkitės
modern Laundry,
58th ir Halsted Street ___

RĖIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukniniu. Gečas valgis. 

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 
alga. '

WM. PENN HOTEL 
Olivcr Avė. and Penn Way,

Pittsburgh, Pa.

REIKIA
Operatorkų patyrusių prie 
moteriškų dresių.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS 

325 W. Adams St., 
6-tos lubos.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
į užbaigimo skyrių prie išdirbinio 
skuros. Atsišaukite
GRIESS PFLGER TANNING CO. 

884 N. Halsted St., Chieago, III.

REIKIA merginų dirbtuvės dar
bui; $15 savaitei pradžioj. Geros 

darbo sąlygos, trumpos darbo va
landos. ,

K. C. BAKING P0WDER CO. 
16th and Canal St.

reikia lieIHIv Pardavėjų, 
KURIE GALI KALBĖTI ANGLIŠKAI. 
GER{\ MOKESTIS IR TRUMPOS 
DARBO VALANDOS.
DEDEI TOLIMESNIŲ INFORMA

CIJŲ ATSIŠAUKITE :
KAMBARIS 4.

1809-11 S. LOOMIS STREET 
KAMPAS BLUE ISLAND AVĖ.

REIKIA aperatorių prie Jie
gos mašinų, dirbimui diržų 
pirštinių.

STALL & DEAN
855 Elston Avė.

ir

REIKIA—MEDINIŲ FREIGUT 
KARIŲ KARPENTERIŲ.

MUSŲ VYRAI DARO NUO $1.00 
iki $2.25 į valandą dirbdami nuo 
sinku. Kreipkitės

THE RYAN CAR COMPANY, 
HEGEWISCH. ILL.

MEKANIKŲ PRIE ŠRIUBRE- 
PLIŲ DARBO, REIKIA PATY
RIMO, IR PIELAVOJIMO. KU
RIS YRA ARTUS DARBUI.

KREIPKITĖS

UNION SPECIAL MACHINĖ
CO.

311 So. Austin Avc.

PATYRUSIŲ BUDAVOTOJŲ 
PRIE MEDINIŲ KUBILŲ

KREIPKITĖS

F. J. LEWIS MFG. CO.
2500 So. ftobey Street

REIKIA bučerio, kuris gali kal
bėti lietuviškai ir lenkiškai. Atsi- 
šaiikit tuojaus, Frank Piragione, 1743 
So. llalsted SI.

PARDAVIMUI 5—6 kambarių 
mūrinis namas; vana, gazas, e- 
lektra. Apie $1300 pinigais, ba
lansas $375.00 kas metai. Ren- 
dos neša $510.00. Kaina $4,800. 
Nėra lysų. 2924 W. 38th PI. 
2-ras flatas.

McDONNELL
3517 Archer Avė.

REIKIA
Vyrų generaliam skalbyklos darbui.
Atsišaukite į skalbyklą—laundry.

CHICAGO BEACH HOTEL
51 St. and Cornell Avė.,

REIKIA bučerio, kuris atsakan
čiai moka savo darbą. Geram dar
bininkui gera užmokestis.

PEOPLES CAS1I MARKET 
1919 So. Halsted St., Chieago.

AUTOMOBILIAI
KAS NORI PERMAINYTI prfsa- 

žerną mašiną ant troko. Gera ma
šina ant 5 pasažierių.

A. KUCHINSKAS,
2611 XV. 44 St., Tel. McKinley 276.

PARSIDUODA automobilius, pigiai 
arba mainomas ant motorcyklio.

PETER GUSITIS
2780 Prairie Avė., Chieago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai 

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

4401 S. Richmond St.
Chieago, III.

PARSIDUODA didelis teatras, ge
roj apielinkėj. Savininką galima ma
tyti nuo 6 iki 10 vai. vakare. Prie
žastis pardavimo, turiu du teatru.

NEW PALACE THEATRE 
513 E. 43 St., Chieago, III.

PARDAVIMUI. Turiu parduoti į 5 
dienas vyriškų aprėdalų krautuvę. 
Geroj vietoj, geras biznis, išdirbtas 
per 7 metus. Vertas nemažiau kaip 
$8000.00. Yra proga nupirkti už 
pusę kainos . Kas norit tos progos, 
atsišauki! greitai po num. 3318 So. 
Halsted St,. Chieago, 111.

RAKANDAI

PASINAUDOKiT GERA PROGA!

PARSIDUODA dėl penkių kamba
rių forničiai, pirmos klesos. Mažai 
vartoti. Priežastis pardavimo, savi

ninkais apleidžia Illinois valstiją. 
Kreipkitės 2133 W. 12 St., kampas 
Hoyne Avė. Telefonas ('anai 4867. 
Matyt galima nuo 8 iki 12 vai rytą, 
ir nuo 5 iki 9 vai. vakare.

Už $5200.00 galit nusipirkti sa
vastį vertą $6,500.00, jei pirksi tuo
jau. Yra 6 rendos trijų augštų mū
rinio namo ir 2 rendos medinio na
mo, busiančio^ savastyj. Savinin

kas serga, priverstas parduoti.
Ta kaina perkant, įvedat kapita

lą ant 10%.
Atsišaukite

969 XX”. 19 St. Nedėlioj nuo i iki 5 
vai. vakare. O po to 5625 W. 22 Place 
1 Datas, Cicero III.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRE^MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIU KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip moki n am ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL
OF GARMENT DES1GNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.


