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True translation filed with the post-muster at Chicago, III. Jau. 9, 1920 
as require<l by Ihe act of Oct. 6,1917

Vokiečiai turės atlyginti Lie
tuvai už piešimus

Wilsonas susikirto su Bryanu
Talkininkai reikalauja atly

ginimo Lietuvai

Esttfnija tikisi susitaikinti su bolševikais

! True translation filed witli the post- inaster at Chicago, UI. Jan. 9, 1920 
as reipiired by the rri of Oct. 6,1917

Bolševikai baigia smaugti 
Denikina

Denikino gaujos galutinai sumuštos

Paskutiniai amerikiečiai apleidžia Franciją

TALKININKAI REIKALAUJA, 
KAD VOKIETIJA UŽMOKĖTŲ 

LIETUVAI Už PLĖŠIMUS.

Vokietija turi sugrąžinti visus 
išplėštus daigtua ir nubausti

. plėšikus kareivius.

BERL1NAS, s. 8. (Rašo Chi
cago Tribūne f korespondentas 
Parke Bro\vn).—Vieton koope- 
ravimo su gen. Niessel vado
vaujama talkininkų misija, gen. 
von Eberhardt, paskirtas vieton 
gen. von der Goltz vienatiniam 
tikslui sugrąžinti geležinę divi
ziją ir kitus maištinguosius ka
reivius į Vokietiją, buvo labai 

pasirodymą

iš kaltinimų 
Niessel įtei-

kaltas už blogą 
prieš talkininkus.

Tai yra vienas 
notoje, kurią gen. 
kė Vokietijos kabinetui.

Kabinetas bando užglostyti 
naujus nesutikimus su vyriau
siąja taryba. ,

Vokietija turi atlyginti.
Gen. Niessel, sakoma, grieš- 

tai pabrėžė įstatymus ir parei
kalavo, kad Vokietija tuojaus 
pasirašytų aštrų susitarimą su
grąžinti ir atsteigti nuosavybes, 
kurias sunaikino ar pasiėmė 
gen. von der Goltz plėšikai, ka
da jie traukėsi iš Pabalti jos val
stijų. Jis pažymi kiek vagonų 
ir garvežių turi būti duota už 
nuvežtus Vokietijon traukinius 
ir kiek amunicijos sunaikinta 
išsprogdinant sandelius, kas bu 
v o priešinga gen. Eberhardt ra
šytai sutarčiai.

Talkininkų generolas taip
jau pranešęs, kad jei oficieriai 
ir kareiviai, kurie papildė prie
vartą prieš komisijos atstovus, 
nebus nubausti, dalykas bus 
pavestas Paryžiui su rekomen
davimu grieštų žingsnių.

Su amerikiečiais nariais mi
sijos, vadovaujamos gen. Sher- 
wood Cheney, nebuvo blogai 
elgiainąsi, bet jie pilnai prijau- 
čia franeuzams ir anglams. An
glų lieut. Lloyd Wi’lson buvo 
apspjaudytas vokiečių oficie- 
riaus, kuomet jo kareiviai, su 
ištrauktais revolveriais, laikė 
patį Wilsoną. Tai atsitiko Wil- 
sonui nuėjus pažiūrėti kas yra 
sukrauta vokiečių gabenamuose 
vagonuose.

Maršalo Foch paliepimais, 
gen. Niessel ir jo bendrai tal
kininku komisijoje evakavimui 
Pabaltijos, pasiliks Berline kol 
valdžia nenueis taip toli atlygi
nime už piešimus, kad ji nebe
galės išsisukti. Jie neišvažiuos 
kol jų atstovai parubežyje ne
praneš jiems, kad niekurie tur
tai, kurie turi būti sugrąžinti 
Pabaltijai, jau perėjo rubežių.

Nuo sugrįžimo maištininkai 
pridarė nemažai visokiu kibe
lių. Niekuriuose atsitikimuose 
reichtfvvehr turėjo juos prievar
ta nuginkluoti. Delis divizijos 
važiuodama per Berliną visaip 
šaukė prieš gynimo mini^erį 
Noske. Kita dalis liuosnorių 

nių agentūros.
“Užsibaigimas kariavimo,” sa 

kė jis, “yra abelnai širdingai 
priimtas. Musų didžiausiu rū
pesčiu buvo įgyti pailsį musų 
armijai ir todėl mes sutikome 
pradėti tarybas. Ar tai bus tik 
trumpas pailsis, ar pradžia tik 
ros taikos, prigulės daugiausia 
nuo sovietų. Rusijos raudono
sios armijos vadovų.

“Jei Rusija tikrai ųori taikos, 
kaip ji sakosi, bus lengva susi
tarti, kadangi svarbieji klausi
mai jau yra praktiškai išrišti.

“Svarbiausias ginčas apie ru- 
bežiaus tapo išrištas pakakinau 
Čiai abiem pusėm, taip kad tur
būt ateityj nebus kivirčių už ru- 
bežius. Dabar sutartoji linija 
reikalinga yra tik mažų patai
symų, kurie bus lengvai atsiek
ti plebiscitu, kada karė užsi
baigs. Mes esame tikri, kad 
laimėsime kiek žemės palei Lu- 
gos upę, nors galbūt pralaimė
sime kiek į pietus nuo Pskovo 
ežero.

“Mes tikimės, kad pertrauka 
musių pataps nuolatine paliau
ba. Ar dabar yra galima galu
tina taika, yra abejotina. Tai 
bus nuspręsta sovietų valdžios 
aktais ir pasielgimais jos agen
tų fronte.

“Jei jie dėl pastangų panau
doti paliaubą skleidimui pro
pagandos tarp musų kareivių, 
taika tikrai bus pavojuje. Mes 
esame absoliučiai tikri, kad mu
sų armijai bolševikų propagan
da nepakenks, bet Estonijos 
žmonės labai pasipiktins fra- 
ternizacijos bandymais fronte.

“Taika dar labiau priguli 
nuo internacionalės situacijos. 
Mes buvome priversti padaryti 
paliaubą ir nebuvo kito išėjimo, 
kaip daryti tą atskirai.

“Darant taiką musų didžiau
siu troškimu yra susitarti su pa- 
rubežio šalimis ir talkininkais. 
Mes suprantame, kad musų ta
rybos su sovietų Rusija galuti
nai suriša mus su revoliucine 
Rusija. Tame yra dideli pavo
jai, bet nebuvo kitokio išėjimo. I 
Mes dejome visas pastangas, 

yra kaltinama vagystėje arklių kad buvus su tais, kurie tikę-1 
ir kitokios valdžios nubsavybės.joši, kad intervencija pagelbės

True translation filed vvith Ihe post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 9, 1920 
as reųuired by tnc net of Oct. 6,1917
ESTONIJOS TAIKA PRIGULĖS 

NUO PAČIŲ BOLŠEVIKŲ.

Estonija yra pasirengusi daryti 
tikrą taiką, jei bolševikai ne
bandys vesti savo propagandos.

REVELIS, s. L (Rašo Chica- 
gos Daily Ne,ws korespondentas 
Michael Farbman).—Estonijos 
pasirašymas mūšių {Kilia u bos su 
sovietų Rusija neiššaukė dide
lio viešo džiaugsmo. Jokio en
tuziazmo nepasirodė ir Estoni
jos laikraščiuose. Tečiaus ži
nantis estonai užtikrina man, 
kad užsibaigimas karės su so
vietų Rusija tapo širdingai pri
imtas visos šalies, nors tas pri
ėmimas yra tylus.

Tai patvirtino man Virgo, sek 
retorius Estonijos -.delegacijos

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS.

Minia suvargusių basakojų vaikučių, amerikiečių Maitinimo Misijos pagalba sušelpiamųjų 
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demokratiniai Rusijai iškilti iš| 
chaoso, bet veltui. Spėkos, va
dovaujančios anti-sovietų judė
jimu parodė save atvirais prie
šais demokratijos.

“Griešti anti-bolševikų laik
raščiai, kaip Rygos Segodnia, 
Helsingforso 
lio Svoboda 
Judeničiaus 
sumušimas 
gen. Denikino nepasisekimai 
paeina delei “tų vadovų paskel
bimo karės prieš demokratiją.”

Razsvie ir Reve- 
Rossii skaito, kad 
armijos patrintas, 
adm. Kolčako ir

PRHZIDENTAS WILSONAS 
SUSIKIRTO SU BRYANU.

Vienas reikalauja priimti taikos 
sutartį be jokią susilaikymą, 
kitas reikalauja kompromiso.

WASH1NGTON, s. 8t—Prezi
dentas Wilsonas šiandie susikir 
to su kitu demokratų vadovu 
Willliam Jennings Bryan. Tas 
susikirtimas įvyko Jackson die
nos puotoje, kurioje dalyvavo 
visos šalies žymiausieji demo
kratų vadovai.

Prezidentas Wilsonas parašė 
demokratams laišką, kuriame 
jis pasmerkia Lodge susilaiky
mus ir pakartoja reikalavimą, 
kad taikos ^sutartis ir tautų ly
gos santarvė butą priimti be jo
kių susilaikymų. Jis sako, kad 
senatas neatstovauja visos ša
lies žmonių nuomonės ir todėl 
siuto pastatyti tautų lygos klau
simą ateinantiems prezidento 
rinkimams ir kad demokratai 
pastatytų tautų lygą savo obal- 
siu tuose rinkiniuose.

Ant to atsakydamas Wm. J. 
Bryan patarė padaryti kompro
misą su republikonais ir per
keisti kiek tautų lygos santarvė. 
Jis sakė, kad demokratai nega
li statyti savo obalsiu tautų ly
gą ir neišsigali stoti prieš žmo
nes su atsišaukimu ratifikuoti 
sutartį be jokių susilaikymų.

Delei to pas demokratus kįlo 
didelis sumišimas ir tūli net 

mano, kad delei to galės skilti 
pati partija.

Dabar daug svarstoma apie 
demokratą kandidatus į prezi
dentus. Ypač įdomaujama ži
noti ar prezidentas Wilsonas 
statys savo kandidatūrą. Te- 
čiaus manoma, kad jei partija 
priimtų tautų lygą savo bbal- 
siu, tai prezidentas Wilsonasl 
turės kandidatuoti, nes niekas 
kitas negali tikėties laimėli kan 
didaturą ir rinkimus ant plat
formos, priešinančios tautą ly
gos santarvės susilaikymams.

’WASHINGTON, s. 8.^Demo 
kratų partijos nacionalis komi
tetas nutarė laikyti Šių metų 
ndcionalę demokratų konvencf/ 
ją San Francisco mieste, prade
dant panedėliu, birželio 28 d.

Plieno streikas 
atšauktas

Streiko komitetas oficialiai 
atšaukęs plieno darbininką 

streiką.

PITTSBURGH, Pa., s. 8.— 
Nacionalis komitetas po visos 
dienos posėdžio oficialiai atšau
kęs plieno darbininkų streiką, 
kuris prasidėjo rugsėjo 22 d. ir 
kuriame dalyvavo apie 367,000

Pranešimas, kad nacionalis 
komitetas nutarė atšaukti strei
ką yra paduodamas telegramo
je Amerikos Dąrbo Federacijos 
raštinei^ Was1iingtone, visiems 
streike dalyvaujančių unijų vir
šininkams ir visiems organiza
toriams ir veikėjams streiko 
distriktuose.

Darbininkai organizuosis.
Telegrama sako:
“Plieno korporacija, didele 

pagelba spaudos, teismų, fede- 
ralių. kareivių, valstijos polici
jos ir daugelio visuomeninių 
valdininkų, atėmė streikieriams 
jų teises laisvės žodžio, laisvės 
susirinkimų ir teisę organizuo- 
ties ir nuožmiu panaudojimu 
spėkos pagimdė tokias sąlygas, 
kurios privertė nacionalį komi
tetą organizavimui geležies ir 
plieno darbininkų nutarti šian
die, kad aktyvis streikas plieno 
kampanijoje yra užsibaigęs.

“Smarki kampanija švietimo 
ir reorganizavimo bus tuojaus 
pradėta ir ji nesustos kol in
dustrinė teisingyštė plieno in
dustrijoje bus atsiekta. Visi 
plieno darbininkai dabar gali 
laisvai grįšti į darbą, kol nebus 
prisirengta prie naujo didelio 
organizavimos judėjimo/’

Socialistai rengiasi 
kovon

Pakvies visus organizuotus 
darbininkus kovoti prieš pašali
nimą socialistą iš legislaturos.

NEW YORK, s. 8.—Visi žy
miausieji New Yorko socialis
tai ir išrinktieji socialistai val
dininkai, taipjau pašalintieji 
legislaturos nariai vakar laike 
susirinkimą, kuriame plačiai 
išnagrinėta p’ats pašalinimas so
cialistų iš legislaturos ir išdirb
ta pienai veikimui ir kovai už 
ių priėmimą legislaturon. Ta- 
)o išrinktas komitetas iŠ 8 drau
gų, kuriems pavesta tas visas 
lalykas.' Šiandie komitetas lai
kė savo susirinkimą svarstė 
ką pirmiausia pradėti Valkti,

Ką kbmitėtaš nuteik ir ką jiš

mano veikti dar kol kas neskel
biama delei tūlų dalykų, nes rei 
kia pirmiausiai ištirti legalę 
dalyko pusę. Tik tiek komite
tas pasakė, kad bus vedama 
smarkiausia kova ir pašalini
mas socialistų iš legislaturos 
turės sujudinti bendruomenę, 
kaip dar liuku; kil is nesujudi
no jos. Kovai gi prieš kapita
listų politikierius bus pirmiau
sia pakviesto; visos darbininkų 
unijos ir manoma, kad jos vi
sos parems tame dalyke socia
listus ir veiks išvien su jais.

Pašaltintųjų socialistu praneši
mas. ■

NEW YORK, s. 8.—Penki pa
šalintieji iš New Yorko valsti
jos legislaturos socialistai Šian
die išleido sekamą bendrą pra
nešimą:

“Nėra negalimu, kad buto 
pasielgimas yra dalimi judėji
mo organizuoto kapitalo, kurio 
republikonų ir demokratų par
tijos yra politiniais čempionais, 
kad atgrasinti žmones nuo tei
kiamų atstovybės valdžios me
todų ir priversti juos griebtis 
prievartos būdų. Mes darysime 
viską musų galėję, kad iškėlus 
aikštėn Šią konspiraciją ir nu
veikus jos tikslą^

“Kaip ir praeityj, pasekmės 
tokios procedūros gali tik su
žadinti dar didesnį įdomavimą 
principais, kuriuos mes atsto
vaujamu ir paskatinti augimą 
to judėjimo, kuriam mes turi
me garbę prigulėti. Jos tuojau- 
tinė politinė įtekmė bus labai 
gera.“

Kratos ir areštai
ROCKFORD, UI., s. 8.—čia 

tapo areštuoti, kaipo komuni
stai ir I. W. W. nariai, turtinga 
moteris Mrs. Alice Beal Par- 
sons ir paskilbęs daktaras I. Al- 
fred Olsen. Taipjau areštuoti 
trįs kiti komunistai. Iš visų 

reikalaujama užsistatyti po 
$5,000 kaucijos.

Areštavo komunistą sekretorią.
CHICAGO.—Teisėjui Pam iš

davus vvarrantą, Moline, III, ta
po areštuotas ir atgabentas į 

Chicago Illinois Komunistą par
tijos sekretorius Edgar Owens.

AMERIKOS KAPITALISTAI 
SKVERBIASI I SERBIJĄ.
RYMAS, s. 8.—Pasak Agen- 

zia Economica, Amerikos kapi
talistai įdeda didelius pinigus į 
pirklybines ir finansines Jugo
slavijos įstaigas.

MADRIDAS.— Katahmijtos 
provincijoje paskelbta apguli
mo stovis. Virš 300 Žmonių 
arafctuctta !U>celonO]e.

BOLŠEVIKAI VĘRŽIASI 
KAUKAZE IR LINKUI 

PERSIJOS.

Denikino pulkai suskaldyti ir 
sumuštu Bolševikai paėmė tre
čią miestą Azovo pajūryj. Arti

nasi prie Baku. Suėmė 9,000 
belaisvių.

LONIM>NAS, s. 8.—Bolševikų 
kavalerija paėmė miestą Ber- 
diansk, šiauriniame pakraštyje 
Azovo jurų, vieną iš puikiausių, 
tos juros uostą.

LONDONAS, s. 8.—Sovietų 
valdžios Maskvoje vakar išlei
stas oficialis pranešimas skel
bia apie suėmimą 5,000 belais
vių 40 myl. į pietryčius nuo 
Ačinsk, ant Trans-Siberijos ge
ležinkelio. Dar 4,000 belaisvių 
tapo suiąita arti Kemčug, 40 
m. į rytus nuo Ačinsk.

Pasak Angiljos karės ofiso 
pranešimų, padėtis Rusijoje, 
anti-bolševikų žvilgsniu, yra 
taip bloga, kaip gali būti ir 
veik nėra ženklų, kurie parody
tų pagerėjimų.

Ypač du dalykai yra labai1 
grąsųs. , r;
Denikino armija suskaldyta.
Pirmiausia, gen. Denikino ar

mija tapo perkirsta pusiau, 
bolševikams per Taganrogą pri
ėjus prie Azovo juros. Jos 
sparnai tapo atmesti, paliekant 
didelį praskiebą.

Beto bolševikai tvirtina pa
ėmę Kisllovodsk miestą prie Kas 
pijaus jurų. Nors tas dar nė
ra patvirtinta, bet abelnai ma
noma, kad tai yra tiesa.

Paėmimas šio svarbaus uo
sto, kaip nurodoma, pagimdo 
didelį pavojų galimybės, kad 
bolševikai gali užimti šiaurinę 
dalį Persijos ir paimti Tegeran, 
kas galbūt reikštų įsteigimą so
vietų valdžios Persijoje.

Baku pavojuje.
Baku, kur yra dideli aliejaus 

Šaltiniai, vakariniame pakraš
tyje Kaspijaus jurų, gali pakliū
ti į bolševikų rankas ir jo pa
ėmimas butų baza veikimui iŠ 
užpakalio prieš ir taip labai su
spaustą gen. Denikino dešinįjį 
sparną.

Jei bolševikų pranešimai yra 
teisingi, Denikinas aplaikė <jd- 
džiausį smūgį, kadangi bolševi
kai netik pertraukė žemės ko- 
mukaciją tarp jo kairiojo ir de
šiniojo sparno, bet taipjau pa
ėmė daugybę karės medegų, k u 
rias jam prisiuntė talkininkai.

Laibai mažai yra vilties, kad 
netekęs tų reikmenų, Denikinas 
galėtų pasekmingai priešinties 
prieš didesnes bolševikų spė
kas.

Amerika transportuos kareivius.

WASHINGTON, s. 8.—Ame
rikos laivai sugrąžins čecho- 
Slovakijos, Lenkijos, Jugo-Sla- 
vijos ir Rumunijos kareivius 
Sijjerijoje, kaip paskelbė šian
die valstybes departamentas. 
Laivai President Grant ir Sme- 
rica išplauks iš Nertv Yorko ir 
pasieks Vladivostoką vasario 
10 H.

Tie laivai išgabens kas mėne
sį po 10,000 kareivių, kol juos, 

visus išveš. Kaštai pergabenimo 
bus paimti iš Amerikos pasko
los tų šalių valdžioms.

True transjfltlnn filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Jan. 9, 1920 
as rcųnired by the act of Oct. 6,1917
PASKUTINIAI AMERIKIEČIAI 

APLEIDŽIA FRANCIJĄ.

PARYŽIUS, s. 7.—Gen. Con- 
nor ir 100 oficierią su keliais 
šimtais kareivią išvažiuos iš 
Paryžiaus pėtnyčioje, sausio 9 
į Antwerp, iš kur nedėlioj iš
plauks laivu Northern Pacific. 
Tai yra paskutiniai kareiviai 
Am. Ekspedicijos spėkų Fran- 
cijoje ir pasilieka ten tik keli 
oficieriai ir kareiviai kapų re
gistravimui ir keli oficieriai 
prie taikos konferencijos amba
sadoje.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, UI. Jan. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

UKRAINA SUSITAIKĖ SU 
LENKIJA.

Lenkija pripažinsianti Ukrai
nos nepriklausomybę.

PARYŽIUS, s. 7.—Pasak ne
oficialių pranešimų, nesenai lai
kytos Varšavoje tarybos tarp 
Lenkijos ir Ukrainos privedė 
prie susitarimo tarp tų dviejų 
valdžių. Sakoma, kad Lenkijos 
valdžia pripažins Ukrainos ne
priklausomybę.

True transMimi filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Jau. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

RYTO BUS PASKELBTA 
TAIKA EUROPOJE.

PA RYŽI U< s. 8.—Dabar iš
rodo tikru, kad apsimainymas 
taikos sutarties su Vokietija 
įvyks subatoje, sausio 10 d. Vy
riausioji taryba nuskirė tą die
ną ceremonijai ir ji įvyks Fran
cuos užrubežinių reikalą mini
sterijoje.

AMERIKA NEDALYVAUS 
SUTARTIES RATIFIKAVIME.

PARYŽIUS, s. 7-.—Tapo nu
tarta, kad Suv. Valstijų atstovai 
nedalyvaus laike apsimainymo 
Versailles taikos sutarties rati
fikavimo, kuris gal įvyks sau
sio 10 d. Prieš apsimainymą ra
tifikavimais bus pasirašymas 
protokolo. <

Martens dar nėra suimtas.
WASHINGTON, s. 8.—Rusi

jos sovietų valdžios atstovas 
Martens dar nėra suimtas. Skel
biama, kad pirm negu jį depor
tuoti, jam bus leista liudyti 
prieš senato komitetą. Mat ne
senai vienas jo atstovų paskel
bė, kad Martensą todėl norima 
ištemti, kad neleidus progos 
liudyti senate ir iškelti aikštėn 
vielinių rusų juodašimčių dar
belius ir kam jie sunaudojo 
Amerikos paskolintus Rusijai 
milionus dolerių.

Laivas Buford, kuris veža 
Rusijon 249 deportuojamus an
archistus ir radikalus, dabar 
yra netoli Kiel kanalo. Galbūt 
deportuojamieji bus išsodinti 
Rygoje, bet dar tikrai nftra 
noma. Todėl ir su deportavi
mą kitu bus laukiama.
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Kas Dedasi Lietuvoj
—Alytus. Lapkričio 17 dieną 

Alytuj buvo apskrities Seimelio 
susirinkimas. Pirmininkas Ja
navičius, atidengdamas posėdį, 
padejavo, jog valsčiaus Komite
tai kaz-kodel nuleidę rankas ii> 
nebe taip energingai dirbę, kaip 
iš pradžių buvo dirbę. Jam atsa
kė Vienas įgaliotinis: dėl to esąs 
visų ūpas nupuolęs, kad vald
žia visai nesiskaitanti su Seime
lio nutarimais, kad nesiskaitan
ti su protingais Valsčių Komite
tų nutarimais, dėl Valstybės tur
to saugojimo, ir kitų reikalų. 
Seimelis jau du kartu vienu bal
su buvo nutaręs reikalauti paša
linti milicijos vadą Maliauską 
dėl jo palankumo ir bičiuliavi- 
mosi su lenkais, bet Maliauskas 
nebuvo pašalintas. Lenkų pa
frontėj lyg tyčiomis skiriami ir 
laikomi valdininkai, palankus 
lenkams. >Smugliavimai, išve
žimai lenkų pusėn musų turto, 
kai kuriems valdininkams pade
dant padidėjo. Mokykloms ku
rą turinti duoti valdžia. Išreikš
ta buvo nusistebėjimas, kad la
bai daug girių paskirta parduo
ti. Susirinkimo pertraukose gir
dėti buvo pasakojimų apie per
vežimą lenkų pusėn musų javų, 
gyvulių ir net iš Kauno cukraus 
ir druškos. Erzina labai visus 
gandas, kad Kauno valdžia no
rinti gabent ir į Vilnių prekių. 
Pirma tegul mums Vilnių ati
duoda, tai tada mes jam gaben
sime produktus. Ir be to pas 
mus brangus visi produktai. 
“Užgrobė — tegul sau ir peni!” 
kiekvienas kalbėjo. Nebėr to 
pasitikėjimo valdžia, koks bu
vo matyt pirmiau. Visi yra įsiti
kinę, kad valdžia esanti lenku 
papirkta ir stovinti už lenkus 
nes nemainanti valdininkų, pa
lankių lenkams, paleidžianti vi-' 
sus suareštuotus dėl dirbime 
lindai, ir jie dabar vėl dirbą 
pragaištį musų kraštui.

Kai kurie pareiškė, kad dėl to 
žmonės nenorį pirkti ir bonų 
matydami, kad visas darbas nu
eis užnicką, ka<| lenkams visa iš
vežama, betgi lenkai iš savo pu
ses neduodą nieko išvežt. Kam 
esą visi tie sargybiniai, kam 
jiems mokama algos, jei šmug- 
liavimasi nestabdomas, bet dar 
didinamas. Pirma patys vals
čiai gaudydavę šmuglerius, da- 
bargi valdininkai (ypĄįingai Je- 
zn.o) praleidžią visur.

mo komediją ir sakė monologų,: 
“Žmogus ^nt bačkos.” Vaidinti 
pavyko. Nors sako, kad Južin- 
tiškiuose girtuoklybė labai išsi
platinus, betgi publika laikėsi 
kuo tvarkingiausiai. Vakarėlio 
pelną paskyrė vietinės liaudies 
mokyklos beturčių mokinių nau 
dai. — Nendrė.

—Subačius. Lapkričio 3 d. 
kunigas iš sakyklos paskelbė, 
kad žmonės rinktųsi į mitingą 
prie senosios bažnyčios švento
riuje. Mitinge kalbėjo kun. Kru
pavičius, girdamas savo “kro- 
melį” — krikščionių demokra
tų partiją. Jo žodžiais tariant, 
visos 5 socialistinės partijos 
griaunančios Lietuvos nepri
klausomybę ir tikėjimą, o be ti
kėjimo nesą gyvenimo. Norė
damas labiau įtikinti žmones, 
pasigydė, kad visur žmonėms

kaimų jaunimas daugiau nieko 
nežino, kaip kortas, degtinę ir si^ 
šikšnosparniais vienu metu vai* 
kščloti.

Metas jau butų susiprasti.
Birtų gera, kad prie mokyklos 

atidarytų vakarinius kursus, 
nes čia jaunimas jų trokšta. Mat, 
karo metu kiekvienas pamatė 
mokslo naudingumą. Mt. Šeima.

—Gražiškiai (Vilkaviškio ap
skričio). Musų parapijoj yra 
garsi plėšikų gauja, kuri vagia 
arklius ir šiaipjau naktimis plė
šia gyventojus. Besidarbuojant 
bėduliai buvo pakliuvę valdžios 
rankosna; bet kaž kokiu budu 
išsiteisino, ir liko paleisti. Iš 
musų parapijos jie nusikėlė Pa- 
prusėn ir ten vačė darbą. Bet 
dabar nesenai vienam “veikėjui” 
dvarą beplėšiant, lazda galvą 
prapylė ir pasodino kalėjimam

— Gražiškis [“L. Uk?’]

KAIŠEDORIAI.
_ t

Musų apylinkėj darbas darbi-
labiau patinką kr. demokratai ir ninkų tarpe vcik ir ncga]imas. 

čia didžiausia tautų ncapykan- 
ta pasėta, kuri net vietose ir, 
darbininkuose atsiliepė. Buvo .

į konfcrenąiją jų daugiausia^pa 
kliuvo. Jei ir kitur taip i 
tiko kaip pas mus, girtis nela
bai butų kuo. Kunigis pasiūlė, 
kad jis gali be apmokėjimo va
žiuoti. Žmonės sutiko. Už supo- 
teriautus pinigus nuvažiavo.

M. Starku t ks [“L. Uk.”]

—Sintautai (šakių apskr.)

kalbėtasi apie busimą profesinių j 
sujungiu suvažiavimą. Vieni 
■darbininkai laikosi tos nuomo-' 
nes, kad, esą, iš to suvažiavimo' 
nieko neišeisią, girdi, lenkai už
imsiu Kauną ir savo tvarka įve
siu. Kiti tvirtina, kad valdžia ne-> t , lllll

Paskutiniu laiku Sintautų vals- (|Uosianti tinkamai spręsti dar- 
Siaus gyventojams parėjo pri-. bininku reikalus, tai kokia, gir- 
verčianias bonų pirkimas. Tanioj businnti iš to nauda. .Matyti, 
valsčiui reikia išpirkti už 50 tu-: ka(1 k|li kurie darbininkai čia ne
kalančių auksinų, o Sakių mies-; llusikratę ponų globos. O juk 
tui tik už 10 tuksiančių auksinų.: laikas butų visiems

Žmones tuo labai nepatenkin
ti, o ypač ūkininkai.

Nes sako: “Musų valdžia dau
giau nieko nemato tik ukiniiv 

\us. Ūkininkai duoda mėsą, rie
balus, duoną ir k., bent didesnę 
lalį bonų piniguočiai išpirktų.’* 

—• Kyvis.

—Viltrakiai (šakių apskr.) 
Viltrakių kaimo jaunimas nęsi- 
rųpina švietimo reikalais. Nėra 
jokių draugijų, 
vra gana daug. Papročiai yra 
visai blogi: susirinkus jaunimui 
kur į draugę, tuoj prasideda lo
šimas ir ima veikti kiti gana ne

nors jaunimo

’eydamas, kad niekas merginų 
ir vaikinų neskaito kaip kny- 
4ų taip ir laikraščių.

—M t. Šeima.

—Jūžintai (Rokiškio apskr.) 
Lapkričio 1G dieną vietinis jau
nimas, vadovaujant vietiniam 
mokytojui A. Starkui, buvo su
rengęs vakarėlį, vaidino: “Pir
šlybas,” 2-jų veiksmų komedi
ją, “aš numiriau,’’ 1-no veiks

—Pavengrupiai (šakių aps
krities). Vietos žmonių, o ypač 
■•alinimo rūpesčiu, yra atgaivin- 
lama seniau buvusi prieš karą 
r dar kaikurį laiką prie vokie
čių gyvavusi Mokykla. Kaip 
ffrdėti, ir kili aplinkiniai kai
nai, kuriems taip pat reikalin
ga mokykla, nuo jų nenori atsi- 
ikti. Tik gaila, kad ne visur tok

sai jaunimas. Kitų artimesnių

styniu Žinios
BILL’AS JARRAS paliko tokiu populiarišku ris- 

tiku, kad jis imsis du kartu tą pačią dieną Sausio 
(Jan.) 11, 2.30 po pietų. Jis patiks J. Peregaudas, 
grekų čempioną iš Gary, Ind., Pilsen Auditorium’e 
ant Blue Island Avė. ir 18-tos gatvės. *

Vėliaus vakare Bill Jarras išnaujos patiks pa
garsėjusį Kaz Krumer iš Argo, 111. ant 8801 Com- 
mercial Avė., South Cchiagoje, 8 vai. vakare.

Yra geras programas pagamintas'abiejose vie
tose. Inžanga 50c, 75c ir $1.00.

■
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darbinin
kams susiprasti, kad kokio 
plauko ponų valdžia ir nebūtų, 
o darbininkų reikalai ir vargai 
vis tie patys lieka, dėlto nepai
sant į valdžių atmainas, mums 
visviena reikia organizuotis ir 
prieš ponų pastangas spirties, 
kad galų gale nustotų jie mus 
už nosies vadžioję.

Delio reikia pastebėti, 
pastaruoju laiku ir mus apylin
kėj darbininkų tarpe garuoja 
tautinė neapykanta ir kai kurių 
dvarų darbininkai jnir blaivesnė
mis akimis žiuri į gyvenimą. 
Gal neužilgo ir mes čia 
nuveiksime. — K. [“D.

kad

šį

ALYTUS.
Kaip kitur, taip ir pą^s 

“krikščionims demokrątams” 
jau nevyksta darbininkus į sa
vo tinklą pagauti. Ir čia buvo 
atplaukę jų agentai ir mėgino 
“krikščioniškai*’ darbininkus 
vienyti. Tiesa, seniau ji(*ms net 
ir pavyko šis tas padaryti, bet 
dabar darbininkai nuo jų bėga ir 
žada savo proKpsinę sąjungą su
daryti. Tik vargas pas mus, kad 1 
kaip tik veiklesnis darbininkas 
ątsiras, tai tuoj jį bolševiku iš
vadina ir persekioja. Jei liuo- 
siau mes galėtume veikti, tai ir 
lenkais užimtose vietose susida
rytų profesines sąjungos.
Keisti dalykai! Visiems kitiems 

luomams leidžiama ir į politi
nes kuopas susimesti, o darbi
ninkams tai ir į savo profesijos 
sąjungas trukdoma burties.

Šmuklis pas mus eina kuono- 
smarkiausia. Javai plaukia į 
lenkus, dėlto ir maistas brangsta 
ir darbininkų uždarbis vis se
novinis lieka ir net kai kur ma
žinamas.

—Bernužėlis. [“D. G.”]

mus,

ŠIAULIAI.
Vokiečių-rusų, caro-kaizcrio 

gaujoms užplūdus ne tik darbi
ninkų tarpe veikimas negali
mas, bet net visuomeninis dar
bas tramdomas. Kolčakininkai 
elgiasi, kaip jiems tinkama. 
Žmonėse įnirtimas didžiausias.

ligai LietGALIMA SIŲSTI —
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas g va rantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosifce Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųeį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausia. Nieką 
pinigų nęgalėa auląikyti. 1

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

r/’iv
) on

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremdnt Street, Boston, Mass.

-------tt. .. j--,, g,.-*;

Tik nežinia delkč su jais cere
monijas daro, delko nesimato 
drąsesnių ant jų užsipuolimų. 
Tų valkatų ne tjek daug čia yra, 
jie tik stengiasi visur parodyti, 
kad jų galybės pina iš Vokietijos, 
o ištikrųjų ne taip jau daug 
matosi. Užvis daugiausia jų 
laikosi^ tai didesnių kelių ir ge
ležinkelių ruožais.

__________ Sk—
GIŽAI, VilkaViškio apskr. Ir 

pas mus jau veikia dvarų darbi
ninkų profesinė sąjunga. Tik 
dabar jos veikimas labai tram
domas, nes reakcija žymiai siau 
čia. Sąjungos sekretorius areš
tuotas. — Gižietis. [“D. G.”]

k --------

Iš PROFESINES SĄJUNGOS 
GYVATOS.'

KAUNO profes. sąjungų Cen- 
tralinis Biuras savo pasitarime 
liko tos nuomonės, kad,- atsi
žvelgiant į maisto brangumą, 
pirmos rūšies darbininkai, bū
tent savo darbo specialistai-ži- 
novai į mėnesį algos turėtų gau
ti 1200 markių, antros rūšies 
darbininkai — 800 markių ir 
juodadarbiai — 000 markių. 
Nepilnamečiai darbininkai pri
valėtų gauti 400 markių į mėne
sį. Moters; kurios lygiai su vy
rais dirba ir privalo imti vyrų 
algas. ginama, visame turi būti 
Įvesta 8 valandų darbo dieną.

KAUNO profesine sąjunga 
vėžėji’| nustatė šitokį darbo ap- 
kainavimą.

Už pervežimą prekių nuo pū
do :

Iš miesto stotin .... 1 mar. 
Mieste..............1 mk. G0 sk.
Iš stoties Slabadon .... 2 m. 
Iš miesto Slabadon .... 1 m. 
Iš miesto j Šančius 1 m. 50 sk 
Iš stoties Panemunėli ’ 

.1 m. 50 sk.
Iš stoties į Šančius .... 1 m.

■..TarAaK
Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjftnas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėką nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurlą rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Saliitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykią dykuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM- Telephone Canal 6417. Chicago,

to-

Ill.

organizacijos

Iš stoties į Aleksotą .... 2 m.
Vežimas ncgal daugiau imti, 

kai 00 pūdų. Už nepilną vežimą 
tik iki pusei, kaina ta pati. Iš
krovimas ir užkrovimas — išpil
domas tik nešikais. Gauti darbą 
turi teisę tik sąjungos narys.

KAUNO profesinių sąjungų 
Centralinio Biuro kliubo atida
rymas sutraukė daugybę dar
bininkų. Nedidelė kliubo salė 
negalėjo sutalpinti visų darbi
ninkų, norinčių pakliūti f tas 
iškilmes. Dar ilgai didele žmo
nių minia stovėjo ties kliubu gat 
vėje vis laukdama nors kokiu 
būdu į kliubą pakliūti.

Kliubo atidengimą ne tik Kau 
no
sveikino, bet ir provincija atsi
liepė, buvo atsiųstos sveikinimo, 
telegramos iš Vilkaviškio, Kė
dainių, Ukmergės ir kitų vietų.

Pasveikinimo kalbose visi dar 
bininkai nurodinėjo, kokias 
klintis .turi apeiti savo veikime, 
ir kad tik kovos keliu ir vieny
bėje bus nugalėti visi darbinin
kų priešai.

Sveikinimus atlikus, artistai 
tai dainose, tai muzika ir šo
kiuose sukėlė darbininkuose ge
ro ūpo ir linksmumo, dėlto dar
bininkai visus, artistus apdova
nojo gausiu delnų plojimu.

Iš viso ko matyti, kad kliubo 
visi darbai, sumanymai Kauno 
darbininkuose turės geros pa- 
ramos. — [“D. G.”].

laiškai iš Lietuvos
Iš Joniškėlio, Pasvalio apskr.

Rašo J. Žemaitei į Chicago, 
III., jos duktė:

Mūsiškiai turi užstoję bolše
vikus apie Dvinską. Ten vis poš
kinęs ir neramumai: stumdos a- 
>ie Dviną. Kas iš to išeis — 
sunku pasakyti. Bei netikiu, kad 
jyvuolų komunos. Apsaugok

$35 HbUP I ' I |'l 3/1.1 i

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

____ — rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

z Mes taipgi turi
me tikros šikšnos 
svetinei eilę Ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 

-- phonografų, kuriuos 
UH|UNĮ^ĮLJ mes parduosime už 

bile pasiūlytą kainą 
11- I už lai kad mes turl-

1 V nie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jais. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondas. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

nuo jų geradarystės. Komunistų, 
akyse kiekvienas geriau apsirė
dęs žmogus yra buržujus, kurį 
reikia prie sunkaus darbo statyt 
arba tiesiog sušaudyti. Sulig 
jais dvarus ir kitą turtą reikia 
atimti ir darbininkams atiduoti. 
Atimti jie, tiesa, atimdavo, ale 
kad kam butų davę, —? to niekas 
nematė. Viskas pražūdavo, kai 
dulkė vėjuotoj dienoj.

Taip jie kursto tamsuolius, 
kol pritraukia prie savo partijos,

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

Tel. Drexel 2880.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką tfėjo iš spaudos nauja kny
ga: Dakty! 
aprašom^ vis 
šaknis, 
kią. ' 
nia. 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Namuose. Knygutėje 
visbkios vaistiškos žolCs, 

fedai, lapai ir tt., nuo ko- 
Hįų yra vaistai ir kaip vartoja- 

Su lotyniškais užvardijiniais,

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

, Lietuvis Dentistas 
10657’Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W^1 St. kampjfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

liems patinka, vadžiodami tuos 
vargšus už nosies. Jie traukia 
paskutinę sermėgą nuo nugaros. 
Sufanatizuoti komunistai, lyg 
kokios ligos apsėsti, plėšia ir j ie
ško ir palįs nežino ko. Jie grie
biasi daryti tvarką, ale iš tos 
tvarkos išeina netvarka, kur vi
skas ardoma/ir naikinama. To
dėl jie patįs nieko neturi ir ki
tiems nieko negali duoti. Ne 
duok Dieve, tokios valdžios. 
Ką turi, tas ne tavo, o visų. Esą 
viską reikia sudėti į vieną vietą, 
O paskui visiems iš ten ir imti. 
Sudėti labai lengva, ale kol ką 
gausi, tai ir badu pastipsi.

Buvo daug tokių, kurie laukė 
komunistų, bet sulaukę jų greit 
dantis atkando. Dabar jie bijo 
net to vardo... Gal yra ir tarp 
amerikiečių, kurie laukia ko
munistų, ale jų dantis atšiptų 
nuo komunizmo taip greit, kaip 
nuo rūgštaus obuolio.

Bolševizmo liga labai vietrin- 
ga ir neužgesoma. Rusijos žmo
nės jau kelinti metai kaip ka
muojasi jąja.

Nemandresni už bolševikus y- 
ra ir kolčakininkai. Jų apsčiai 
randasi Lietuvoj. Šiauliai pilni 
jų. Kovojama su jais ir apie 
Radviliškį. Jie plėšia žmones ir 
ima tai. kas jiems patinka.^Pri- 
kalbineja vaikinus deties prie 
jų. Atsiranda tokių, kurie pa-

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2o44

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišką ligų

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

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

Nesiusk Nei Cento

Nadaro jokio skirtumo kas jus esa 
te; fannerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
Šios ylos. Ji sutaupys jums pinigą 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymą su šia yla, kaip tai: čcvery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršiną šiaučiškos drot ės ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Neatidėliok, bet Šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. I). Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums į namus.

INTER. SALES CO.
Sta D< Box 122 Ncw York, N. Y.

klauso, o paskui eina rubavoti 
savo kaimyną arba giminaitį ži
noma, doras žmogus to nedarys, 
bet laidokui to tik ir reikia. OI, 
vokiečiai buvo ir paliko. Jie ėjo 
gelbėti nuo bolševikų ir pavirto 
kolčakininkais: visliek su kuo 
muši su tuo primuš!.. . — J. 
Vcikšicnė.

U B ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

E=^56toMaskinio Baliaus
Pradžia 8 vai. vak.Surengto

LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP. KLIUBO 
M. ilELDAžIO SVETAINĖJ, 

2242-44 W. 23rd PI
Subatoje, Sausio 10, 1920 Tikietas 50c ypatai.

-------- --------------------------- - — .

Muzykė F. Jereck.
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Vainovskis

Pagunda Iliai, tyliai susiburia ir prasiski* 
ria ruošdamos jai kelių.

. Ji paeina į priekį. Prisižiūri, 
I kaip kįla virš miško padrikus 
I durnų debesėlis, kaip jis nuolat 
I artinasi. Bet traukinys vis viena 
I nieko jai neatveš, nieko. Po va- 
Įlandėlės pakįla kitas, - didesnis 
I debesėlis ir dingsta, išsisklaido 
Įkartu su josios svajonėms. Vėl 
| ir vėl kįla ir dingsta tokie pat 
| debesėliai, bet jis vis stovi ir 
| laukia, laukia...

Urnai jis nubunda iš saldaus 
| bemiegio sapno. Stipriu stuk
telėjimu susikrečia visas trauki-

I iys: sekama stotis.
Jis pasiima savo lagaminą ir 

’ipa iš»vagono, įeina stoties raš
tinei) ir prašo užrašyti, kad jisai 
:šeina. Tatai padaręs jis apsi
žiūri kurion pusėn traukti. Tuoj 
iž stoties driekiasi y t koks bul

varas platus daubuotas laukų 
kelias. Jis - į miestelį. Neto
liese gan erdvi rinka, o abiem 
pusėm ilga eile namų-namėlių.

Jis pasuka po dešine. Trupu
tuką priekyn eina abidvi jo san- 
kelcivčs. Kartu su jomis eina 
lidokas būrelis lydėtojų: jaunu 
ės mergaitės, mokinės. Krykš

taudamas juokaudamas, y t pa
vasarį kregždės, jos eina, pinu
ti viena už kitos. Pagalios visos 
lingsta tūlo namo prieangyj, tur 
būt mokyklos.

Nūnai ir jis pradeda dairyties: 
kur čia prisiglaudus. Ii 
•vikalo: lagaminas liko 
imkus. Je, tik dabar jisai susi- 
noja, ir jis turįs sunkoką neši

mi.
Bet jieškomasai čia pat. Aludė 

ir viešbutis gerai nesumoja. 
3et tai juk visai nesvarbu. Kis. 
nižinos. Dar valandėlę pastovė-

Dabar jis galutinai nusitarė. 
Ir jis ten pat išlips. Supranta
ma, ten bus vietos kur prisiglau 
sti: viešbuty ar aludėj. Išlipęs 
kitur kas gali tikrinti, kad ir 
tatai galės surasti.

Artinosi konduktorius. Beika^l 
lavo bilietų. Jodvi atidavė sa-I 
vuosius.

Tamsta —- kaip toli? — at-1 
klausė konduktorius.

-Jis truputuką krūptelėjo, I 
bet veikiai atsigriebė ir elgėsi | 
kaip reikiant.

- Aš—bilieto čia neturiu. I 
Tuoj eisime...

Pametė pinigus už gėrimą ir I 
išėjo. Paskui jį sekė kondnkto-1 
rius. Suprantama, bilietą jis tu-1 
rėjo, tik jis negalėjo jį parodyti I 
čia, šioj vietoj. Jos butų pama-1 
čiusios... Matai, bilietą jisai nu Į 
sipirkęs tolesnei kelionei. O čia | 
taip staiga, — tatai negalima.

Dabar jis savo vietoj. Sėdi I 
prie lango ir prisižiūri apylin- I 
ke. Kai pasižvelgė į priekį, ga I 
Įėjo sumatyti tolumoj sekamą I 
«to4į. Suprantama, kas ten kad I 
ne stotis. Kur ne kur, tarp dide-1 
l?ę, išsišakojusių medžių, tary- I 

tum gėlės stūkso balsvi nameliai I 
Ir kone visi raudonais stogais I 
Tai darė gerą įspūdį. — Tary- I 
dum milžiniškų aguonų daržai I 

galvojo jis. Ir tas stebėtina? I 
palyginimas ugdė jame malonią I 
atjautą, tarytum patraukimą I 
prie besiartinančio svetimo mie- I, 
sielio. Jisai primerkė akis, tary I 
tum norėdamas snustelėti ir ma- I. 
tyt stebėtiną, viliojantį sapną... I 
Norėjos manyti, kad ten gyvens I 
tūla dar nematyta ir niekieno ne I 
suprasta “ji”, kuri vienui viena I 
vaigšto ir laukia, laukia...

Va, jis tarytum mato, kaip j’I 
išeina iš savo buto, sustoja save Į Į 
daržely ir užsimąsto. Gėlės ty- čia pat ir bufetas, kuris bdtgi la-

nebe 
loks

Taip. Jis pagalios gavo kur 
Prisiglausti. Tai praeivių neinąs 

viešbutis. Ytin ertvus akme- 
linis mūras; turi pašto arklius 
r visų patogumu įVeiyiams.

(■elžkeliiu Jungtinių Valstijų yra (lan
giaus negu vienas trečdalis, arti pusės, 
visų gelžkelių pasaulyje. Jie neša inetinj 
“trafikų” daug daugiau negu kokia kita 
šalis, po liesų jos nėra nei pamato prilygi
nimui. Ištikrųjų, vaisba (traffic) bile ko
kių dviejų tautų galima sujungti, ir betgi 
neprisilygins komercija Amerikos gimu
sios ant Amerikoniškų gelžkelių.

— United States Senator Cummjns.

Klausk Bile Vieno Karininko
Buvosio “užįurėje”

jis pasakys jums, jog Amerikos gelžkeliai geriausi 
pasaulyje.

Jis* mitto sve t i m tu n<J-i ų kolins* —— n^»l ij < >į ir Fran- 
e-*j<>j’ geriausiai Europoje* ir kitų kontinentų šaly
se — ir jis žino.

Kokią svarbią rolę lošia išsivystyme Jungtinių 
Valstijų yra neišmieruojama.

Amerikos gelžkeliai atsiekė didelius mierius pa- 
ir drąsiai įdč- 
bandymais ir

tarnavime visuomenei,, tūli matydami 
lų kapitalų, ir visuotinų manedžcrlų 
žmones už atlyginimų gėrėsis darbais.

Mes turime geriausius gelžkeTjus 
mes turime tęsti, palaikyti geriausiais.

pasaulyje —

Iki $20,000,000,000 dabar įdėta musų gelžkeliuo- 
se, tęčiaus bus dar dadėta ateinantiems keliems me
tams, kad galėjus sekli su tanios prekybomis, bilijonų 
(langiaus vėžių, sticių ir terminalų, karų ir inžinų, 
elektrikus jiegai namų ir traukinių, automatiškų sig
nalų, saugai išradimų, iškasavoti viršgelžkelio kryž- 
kelius ir dėl rekonstrukcijos ir inžinieriškos ekono
mijos, tad sumažins iškaščius transportacijų.

Prisitraukti prie gelŽkelių ateityje įnešimų fon
dai daugybes plaukiančių piliečių, vadovaujantis ge
nijus daugybe tenkančių budavotojų ir manadžerių ir 
gabumo ir lojališkumo geriausių darbininkų kom'- 
peticija kitomis industrijomis duodant kapitalui, ma- 
nedžerius ir žmones — gelžkelio industrija turės išlai
kyti pamanomus atlyginimus kapitalui, manedžeriams 
ir žmonėms.

Amerikonų gelžkeliai žengs nustatytame pasauliui 
lygybes ir lygiai tarnaus Tautos reikalams jeigu jie 
trauksis budavojime ir iperavime ant Amerikoniško 

.principo atlyginimui už gerą darbą.
šis paskelbimas-yra Išleistas Exekutyvių Gelž- 

kelių Asociacijos.
Kurie nor informacijų kas link gelžkeliu 
padėjimą gali gauti literatūros, rašydami Į 

The Association of Railway Executives
61 Broadv/ay, New York.

■

bai panašus į paprastą kaimo 
karčemą. Tik tuščia, neprirašy
ta užeiviams lentele primena 
didmiesčio viešbutį.

Jo kambarėlis ytin siaurukas, 
bei jis, vis dėlto, jaučiasi gan 
ertviai. Vaigšlo nuo vieno galo 
kitan viso tik aštuntu žings
niai. Kad atsidarius langą, reika
linga pasisverti ant stalo, kuris 
padengtas — dulkėmis. Bodosi, 
kad kambario ore tiek jau dul
kių kaipir ant stalo. Veikiau
sia čia senai butą kokio nors 
užeivio.. . Ant tuščio dubinto 
voras snaudęs ilgą-platų tinklą. 
Visur tylu-ramu.

Atidaręs langą jis nustumia į 
šalį stalą ir pasižvelgia pro lan
gą. Torų apačioj, matosi dido
kas sodas, ytin deramai įreng
tas su siaurais ilgais takeliais. 
Pačiame viduryj kaikas pana
šaus į alėją. Už didelių šakotų 
medžių matyt, stogai, Taip, ir 
ten gyvena žmones, — žinoma, 
bet kode! jis šitaip pamanė? Nu, 
kas-gi daugiau kad ne žmones. 
Jis pasižvelgia toliau. Taip, — 
iš pakalnės į jį tarytum žvelgia-

Ttie&one
Krautuvės valandos

8:30 ryto iki 6 vai. vakare.

HALSTED STcok'"' RlMISEVOJ R0AD

Musų Didžiausias Metinis 
Parinktas Išpardavimas
VYRU SIUTU IR OVERKOTŲ

Kažin-kas pasibeldžia į duris. 
Įeina tarnas.

Ar pofuii reikalinga patar
navimo? — klausia jisai.

Ne, tuo tarpu — dar ne. 
Rasi lik vandens reikėtų. Atei
nant visas apdulkėjo.

Tarnas išeina. Iš jo eisenos ai
šku, kad tai paprastas kaimie
tis. Bet iš veido jis panašus j 
miestietį: jame pažymu ir nu
duotas mandagumas ir tuklu
mas.

Jis ir vėl prisiartina prie lan
go. Po dešine auga didelė jieva; 
ji peržydėjusi. Bet ar jis kartais 
nejaučia kutenančio j ievos žie
dų kvepėsio? O rasi lik taip sau
- prisiminimas... Nesupaisysi.
Ro kaire matyt gerai apdoro

tas gėlių darželis. Gerai. Reikės 
pasiskinti — galvoja jis.

tr vėl prisistato tarnas. Šį kar
tą jis reikalauja pasporto: toks 
esąs patvarkymas. Policija čia 
pat.’ netoliese. 'Kodėl jiems rei
kią būti labai atsargjęms, nors 
dėl jų —r jie visus galėtų priim
ti ir tinkamai patarnauti. Bet 

prieš veją nepapūsi. Prašo 
pasporto. Gavęs jį tarnas išeina.

Jis ir vėl vienui vienas. Kai 
kur kai kas trinktelia duris, pa
sigirsta kalba. Ir jis norėtų iš
eiti pasivaikščiotų.

Prie užrašomos lenteles jis 
pasitinka tarną. Jis žiuri į pas- 
portą ir užrašo ant jos svečio 
vardą. Užrašo didelėm baltom 
raidėm: Pons Mikas Kudulis. 
Nieko daugiau ant lentelės ne
matyt. Ir jam rodosi, kad jo var
das ten taipjau esąs — bergž
džias. Bet kas jam — tegul jie 
rašo, kad ir šimtą kartų: Mikas 
Kudulis, Mikas Kudulis, Mikas...

Jame mitnmda kutenantis 
juokas. Norėtųs nusiimt kepurę, 
žemai linkteli galvą į lentelę ir 
tarti: Taigi — tamsta, Mikai, 
čia apsigyvenai? Suprantama, 
Itiljsii gerai-, labai.'. . liet ar ga
lima paklausti: ko tamstai čia 
reikia?

Jis npsigrįžta, nusispjauja ir 
išeina gatvėn. Tik tarnas taip 
tyrinėjančiai pažvelgia ir, ro
dos, dudena: abejotinas ponas, 
keistas ponas, nesuprantamas 

ponas...
Išėjęs Kudulis sustoja: kurion 

pusėn patraukei? Visa čia taip 
svetima, nepaprasta. Ilgai te- 
čiaus jis negalvoja. Eina į kal
ną. Ten juk ir jos nuėjo... 
Taip, ten — į sekamą namą.

Tai naujas, deramai pasta
tytas medinis namas, dideliais 
švariais langais. O prikalta iš
kaba liudija: privatine mokykla, 
kariu su mergaičių gimna
zijos kursais. Taip, tai ta pati. 
Mokyklos vardą jis senai žino. 
Kur, neatmena. Tur būt laikraš 
čiuose, skelbimų, skyriuj skaitęs.

Ant antro augšto visi langai 
atdari. Pro juos žvelgiam pri- 
auglės mergaitės, balsvais ir 
melsvais sijonėliais. Tarytum 
gėlės — pagalvoja Kudulis. Tik 
ko jos taip žiuri? Į jį? Ne, tai 
ne galima. Jos tik taip sau...

Eidamas pro šalį jis užsima
no pažvelgti į vieną apatinį lan
gą. Rodos viduj sukrauta suolai 
— vienas ant kito vienas ant ki-

Suaugusiems ir Jauniems Vyrams

■J

u

Vyrai, kurie yra apsipažinę su materijolo kokybe, pripa- 
Chicagoje apskelbimo kuris

Tai yra galutinas sumušimas augštų vyrų drabužių kai
nų. Už $25 prieškarinėse dienosi* negalima buvo nupirkti rū
bų tokio materiolo kur mes dabar parduodame.

OVERKOTAI

Yra padaryti iš juodo, žilo, Oxfordo 
Mcltons ir Kerseys, puikių maišytų ir 
novelty overkotai. Mados yra: su dir
žais iš užpakalio, ulsterettc ir pritai
koma forma. Taipgi Chesterfields ma
dos; mieros — 34 — 44.

Musų pirmesniejie rekordai delčią pardavinėji- ■ 
mo rūbų yra visai sumušti šio mėnesio nepaprastu 
apskelbimu. Tik pagalvokit apie tai! Jūsų pasirin- J 

kimas yra

Bile Siuto arba Overkoto į 
Krautuvėj Pirmesne Kai- Į 
na Buvo $35.oo iki $70.oo: 
Subatoj Parsiduos už $25 i

žins, kad dar niekuomet nebuvo 
susilygintų su šiuo.

DRABUŽIAI GERIAUSIŲ IŠDIRBĖJŲ
Ncw Yorko/ Rochesterio ir Chicagos geriausi dra

bužių išdirbėjai yra reprezentuojami — visi taip gerai 
žinomi, kaip jūsų tikras vardas. Mes prižadėjome ne
sakyti jiems, bet jus surasite kubeliu* drabužiuose. 
Pirkite siūlų arba overkotų kiek tik jus nori! — prekė 
nepadengs padarymo ir materijolo vertės.

SIUTAI
padaryti iš vii 
puikus Worsteds,

Blue Serge 
daneliai ir 
trimis guzi-

Yra 
juodi; 
Novelty. Vienu, dviem ir 
kais, jauniems modeliai. Viena eile ar
ba dviem eilėm guzikų, ir Įvairiausių 
madų suaugusiems vyrams. Kiekvienas 
drabužis rankų darbu padarytas. Mie
ros 34 iki 38 krutinės iniera.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

(MM Mm

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
, Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.
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Paskcndusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
lifiTŠiol dar lietuvių lezvibu neturėjome. Kiekvienas, lca.» vei
kalą skaitys, skaitys ne. sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykiy, 
ir vis negulės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

Rusiškos ir iurkiskos Wnos
i <

UUąSlAN
TURKIS#

to. Urnai kai kur kai kas trinkte

lia duris. Iš viršaus pasigirsta 
sulaikomas, kutenantis juokas. 
Jis betgi nusiramina, — tai taip 
.sau: tur būt užsibaigė mokslo 
laikas.

Ilgai negalvodamas jis atidaro 
duris ir įeina vidun. Koridoriuj 
nič nieko. Bet pirmame kamba
ryj, po dešine, matyt būrelis žino 
nių. Durįs atdaros, jis eina į vi
dų.

Jam įeinant valandytei visai 
kaip ir nutyla. Bet tik valandytę. 
Tylą pertraukia nesulaikomas 
juokas. Tai melsvoji,
bar Kudulis susigriebia. Ji, ma
toma, daro visa, kad susilaikyti, 
bet neišlaiko. Kai uoga išraudusi 
ji kuria pro duris. Ją seka dar 
dvi kilos, tik povaliau, išdyd- 
žiau.

Visą laiką jis irgi povaliai šyp 
sojosi. Bet daugiau savyj, neno
rėdamas įsiduoti.

Nūnai kambary tik jis ir — 
ji, ta vyriausioji, su kuria kartu 
važiavo vienam traukiny. Kita, 
truputuką vyresnė, augalotcsnė. 
Ji atsistoja ir artinasi prie jo. 
Sankeleivė sėdi. V . , .

(Bus daugiau)

tik da-

1739 S. Halsted St Chicago, III.

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lietu

viams lietuvis

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

3255 So. Halsted Street.
Egzaminuoja akis ir pritaiko 

akinius.

MUM

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

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

VALĄNDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

1308 S. Morgan St. Chicago, III, NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Tel. McKinley 263

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįj} Gyvenimu.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

I
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Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outsidc of Chicago.
$7.00 per year in Canada.
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Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kalas: 
Chicagoje — pažtn:

Metams ............................... $6.00
Pusei metų ........................ 3.50
Trims menesiams .............. 1.85
Dviem menesiams ............. 1.45
Vienam menesiui...................... 75

Chicagoje — per atilotojo*:
Viena kopija ...........................  02
Savaitei ...................    12
Menesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
pačto:

Metams ................................ 15.00
Pusei metų ......................... 3.00
Trims menesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...............   $7.00
Pusei metų ......................... 4.00
Trims mėnesiams ................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nepriklausomieji 
socialistai ir in
ternacionalas.

“Naujienų” buvo tiesa, 
kada jos pasakė, kad Vokie
tijos Nepriklausomieji Soci
aldemokratai neprisidėjo 
prie vadinamojo “Trečiojo 
Internacionalo”. Jų “prisi
dėjimą” sugalvojo “komuni
stai”, kad parodžius “Tre
čiojo Internacionalo” “stip
rumą”.

dar vis tebesiskaito Antrojo 
Internacionalo nariu. Ne
priklausomieji, žinoma, ga
lėjo Internacionalo kongre
se-reikalauti jos prašalini- 
mo; bet neapykantos jaus
mas prieš scheidemann’ie- 
čius yra taip stiprus Nepri
klausomųjų tarpe, kad dau
gelis jų nebenorėjo laukti 
kongreso ir stojo už visišką 
pertraukimą ryšių didžiu 
miečiais tuojaus. Taigi tą 
suvažiavimo nutarimą pa
diktavo žymiam laipsnyje 
delegatų ūpas, o ne šaltas 
svarstymas.

* >

1 Naujo Internacionalo or
ganizavimas užiims ,dau- 
giaus laiko, negu butų rei
kėję senojo Internacionalo 
sutvarkymui- Šituo žvilgs
niu Nepriklausomųjų Soci
aldemokratų nutarimas yra 
klaidingas. Bet jisai turi ir 
gerą pusę. Dalykas tame, 
kad neprisidėjusių prie jo
kio Internacionalo yra ir 
daugiaus socialistų partijų 
— pav. Šveicarijos ir Ame
rikos. Be to, kaikurios par 
tijos, nors ir įstojusios į 
Maskvos Internacionalą 
(Trečiąjį), jaučiasi jame 
nesmagiai, nebūdamos ko
munistiškomis. Šitos parti
jos kartu su Vokietijos Ne
priklausomaisiais galės pa
dėt pamatą naujam tarptau 
tiniam socialistų susivieniji
mui; o tatai padarys įtek
mės ir į esančiųjų Interna
cionalų likimą.

Reikia dar pridurti, kad 
Nepriklausomųjų suvažia
vimas neatnešė to, ko tikė
josi jų priešai — partijos su 
skaldymo, i Ji laikosi tvirtai, 
ir turi jau apie tris ketvir
tadalius miliono narių, kuo
met komunistai yr suskilę, 
o didžiumiečiai kasdien eina 
silpnyn. .. . _________

Iš aprašymų Nepriklau
somųjų Socialdemokratų su 
važiavimo, tilpusių tos par
tijos laikraščiuose, kurie pa 
siekė mus šiomis dienomis, 
matyt, kad delei Internacio
nalo klausimo tenai buvo 
daug ir labai smarkių ginčų. 
Rimčiausioji suvažiavimo 
dalis stovėjo už tai, kad Ne
priklausomieji privalo ne
pertrauki ryšių sf tomis so
cialistų partijomis, kurios y- 
ra Antrame Internacionale. 
Jie turi stengties daryt į jas 
įtekmę ir pakreipi Interna
cionalą revoliucingesnėn pu
sėn.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III. Jan. 9, 1920 
as r«quircd by the act of Del. 6,1917

ANGLIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Londonas.—[Profesinių są
jungų kongresas]. Gruodžio mė
nesyj j vyko profesinių sąjungų 
kongresas, kuris tęsėsi dvi die
nas. Kongrese dalyvavo 5,- 
000,000 organizuotų darbininkų 
atstovai. Padaryta svarbių ta
rinių Anglijos kasyklų naciona
lizavimo klausiniu. Tečiaus 
galutinas to klausinio išrišimas 
atidėta ligi vasario 20 d. Tuo 
laiku šaukiama kitas suvažiavi-

Anglijos valdininkų šeiinynin- 
kavimą Airijoj galima spręsti iš 
palyginimo kratų, skaičiaus, pa
daryto paskutiniais trejais me
tais Dubline.
‘ 1917 ir 1918 m. militarinė 
valdžia ir policija padarė viso 
271 kratą. Kratos daugiausia 
daryta privatiniuose namuose. 
Pirmais devyniais mėnesiais 
1919 m. kratų skaičius pašoko 
ligi 5,588. * .S

1917 ir 1918 m. .policija ir 
militarinė valdžia padarė 99 
puolimus ant beginklių gyven
tojų; pirmaisiais devyniais mė
nesiais pereitų melų padaryta 
tokių puolimų 332.

1917 ir 1918 m. išleista vi
sokių aplinkraščių ir varžomųjų 
patvarkymų. 35; gi 1919 m. nuo 
sausio ligi rugsėjo mėnesio tų 
patvarkymų skaičius pašoko li
gi 258.

1917 ir 1918 m. uždaryta 15. 
laikraščių; o pereitais devyniais 
mėnesiais tų laikraščių uždary
ta 23.

1917 ir 1918 m. karės teismas 
teisė 98 asmenis; gi kalbamai
siais devyniais mėnesiais karės 
teismo buvo tardoma 227 žmo
nės.

V i /

ISPANIJA.

[Federuotos Spaudos žiniai
Madridas.—[Kaip darbinin

kai šventė Kalėdas]. Kuomet 
Ispanijos turčiai iškilmingai 
šventė Kalėdas ir Naujus me
tus, tai tūkstančiai Barcelonos, 
Valencijos ir kitų industrijos 
centrų darbininkai vaikštinėjo 
gatvėmis ir rinko skatikus, kad 
nusipirkus sau maisto. Ta pa
dėtis įvyko dėlei paskelbimo 
lokauto. Pramonininkų asocia
cija paskelbusi lokautą tuo tik
slu, kad ‘'parodžius darbinin
kams tvarkos ir disciplinos nau 
dą ir išvengus anarchijos.”

Sulig piliečių liudijimais, nie
kuomet Madride nebuvę tiek 
daug elgetų, kaip šiomis kalė
domis. Kuomet nuskurę darbi
ninkai pratinėjo gatvėse sau 
-maisto, 4ai jų engėjai iškilmin
gai šventė Kalėdas savo puoš
niuose namuose arba viešbu
čiuose.

Ką tik išleistame manifeste, 
fabrikantai pareiškė, kad “lo
kautas bus užbaigtas tik tada, 
kada sindikalistų organizacija 
suirs.”

RUSIJA. X
[F'ederuotos Spaudos žinia]

Kopenhagen.—[Sovietų val
džia siūlė dešimtis kartų taiką 
Antantei]. Nuo rugpjūčio 5 d. 
Sovietų valdžia įteikė Antantei 
dešimtis pasiūlymų daryti tai
ką. Ir tie pasiūlymai bus da
roma tol, kol neįvyks taikos.

Tą pareiškimą padarė sovie
tų kongresas, kuris nesenai įvy
ko Maskvoj.

Skaitytoju Balsai
Į Ui išreikštas šiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.]

NESKINK KOL NEPRIBRĘS.

PATĮS MUŠA, PATĮS RĖKIA.

Kraštutinė kairiai) srovė 
suvažiavime reikalavo atsi- 
mest nuo Antrojo Interna
cionalo ir prisidėt prie Mas
kvos. Nepriklausomųjų tar 
pe, mat, randasi žymus skai 
čius tokių elementų, kurie 
nesenai dar apleido komuni
stų partiją, kuomet ši pra
dėjo irti per visas siūles. Pa
galios, vidurinė suvažiavi
mo srovė stojo už tai, kad 
nesidėt nei prie vieno esan
čiųjų Internacionalų ir or
ganizuot naują Internacio
nalą kartu su kitų šalių re
voliucinėmis socialistinėmis 
partijomis, tiek įstojusioms 
į Antrą arba į “Trečią” In
ternacionalą, tiek neįstoju
siomis nei į vieną iš jų.

Trečioji srovė paėmė su
važiavime virsiu

Tai nėra genausis klausi
mo išrišimas. Vienok rei
kia atsiminti, kokiose aplin
kybėse tenka šiandie veikti 
Nepriklausomiesiems So
cialdemokratams Vokietijo
je. Jie kovoja ant žut-but 
su socialdemokratų didžiu- 
miečių (Scheidemann’o-No- 
ske’s) partija; pastaroji-įi

mas ir bus svarstoma budai pri
vertimui valdžios priimti didu
mos raportą. Gi ligi to laiko 
nutarta vesti kampaniją už ka
syklų nacionalizavimą.

Svarstyta taipgi brangyme- 
ties klausimas. Visi atstovai 
vienu balsu reįkalavo, kad val
stybė suvaldytų maisto speku
liantus ir išleistų atatinkamų 
patvarkymų. \ v

Ypač buvo gyva sesija, kuo
met pakelta Rusijos klausimas. 
Vienu balsu priimta rezoliuci
ja, kad tuoj butų nuimta blo
kada. Taipgi išnešta rezoliuci
ja, kuri reikalauja, kad valdžia 
išduotų darbininkų komitetui 
pasportus. Tasai komitetas 
rengiasi vykti Rusijon, kad su
žinojus tikrąją dalykų padėtį.

Sudaryta generalė taryba, ku
ri koordinuos darbininkų judė
jimą.

Išnešta rezoliucija nedarbo 
klausimu. Rezoliucijoj aštriai 
kritikuojama valdžia, kuri at; 
sisakė ant toliau šelpti bedar
bius. Reikalaujama viena iš 
dviejų: arba šelpti bedarbius 
arba suteikti jiems darbo.

AIRIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Dublinas.—[Anglijos valdi
ninkų savavaliavimas].—Apie

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Paryžius.—[Miestas atidarė 
astuonias valgyklas]. Paryžiaus 
municipalė valdžia atidarė aš- 
tuonias valgyklas. Toš’C valgy
klose pietus atsieina maž-daug 
4 frankai. Tuo budii uždarbio 
lieka nuo kiekvieno asmens 
apie 25 centimai. Visas uždar
bis skiriama virtuvės pagerini
mui. Kada valgyklų reikalai 
bus tinkamai su tvarsti, tai 
pietus jose bus galima gauti už 
du frdnku. Prie pietų bus pri
dedama kava ir vynas.

Valgyklas žadama tvarkyti 
tais pačiais pamatais, kaipir 
municipales krautuves, kurios 
turi didelio pasisekimo.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS.
[Federuotos Spaudos žinia]

Lynn, Mass.—[Nauja apdrau- 
dos sistema]. Generalė Elektros 
kompanija nuo šių metų įveda 
savo 12,000 darbininkų up- 
draudos skyrių. Apdrąudos sky
rius, kuris bus vedamas kom
panijos lėšomis, nereikalaus iš 
darbininkų jokių daktaro pa
liudijimų. Viengungiams dar
bininkams, kurie išdirba penkis 
metus/ bus išmokama pomirti
nės $150, o ved tįsiems—$1,500.

Brooklyno lietuvių anarcho- 
komunistų lapelyje tūlas filoso
fas rašo, buk socialistai tvirti
ną, kad negalima skinti vaisių 
tol, kol jie nėra ganėtinai pri
brendę.

Tai tiesa. Geriausiam supra
timui tos minties imkime kad 
ir sekamą pavyzdį: Nueina bū
rys vyrukų pas daržininką ir 
ima skinti jaunus neprinok il
sius obuolius. Pamato tai dar
žininkas ir mandagiai sako: 
Broliai, jus ne vien man darote 
skriaudos skindami vaisius, bet 
sykiu ir sau: nepribrendę vai
siai yra negardus valgyti, o taip
gi kenkia ir sveikatai.” Kiekvie
nas sveiko prdto žmogus sutiks, 
kad daržininko pastaba yra 
vietoj, nes tą patį sako ir gydy
tojai apie nepribrendusių vaisių 
valgymą.

Bet tas rugsėjinių perkrikštų 
straksėtojas mano visai ne tą, 
ką jis rašo, bet apvertęs viską 
augštin kojomis tikrina tą pa
tį, ką socialistai nuo senai skel
bia ir rašo būtent, kol proleta
riatas nėra ganėtinai susiorgani
zavęs, tol . revoliucijos neduos 
pageidaujamų sukilėliams pa
sekmių. Tai faktas, kurį patvir
tina istorija įvykusių liaudies 
sukilimų. O mes socialįstai vi- 
sakame vartojam istorijos fak
tus, kaipo teisingą kelrodį į atei
tį.

Matome istorijos lapuose, 
kad karts nuo karto būdavo pa
vergtosios liaudies sukilimų 
prieš naudoto j us-pavergėj us: 
kraujas upėmis tekėdavo, bet vis 
neduodavo sukilėliams tokių 
vaisių, kokių jie pageidavo, vėl 
jie būdavo vefįpami, kaip ir 
pirma.

Tai liudija kad ir senesnių lai
kų vergų sukilimai: 75-tais me
tais prieš Kristaus gimimą buvo 
milžiniškas vergų sukilimas. 
Nors sukilėliai buvo parbloškę 
savo engėjus, bet tas nedavė 
jiems laisvės, vėl atgijo vergė
jai ir išžudė apie 75,000 vergų— 
sukilėlių. Tas kruvinasis suki
limas buvo pralaimėtas dėl to, 
kad ganėtinai nebuvo susior
ganizavę vergai7darbininkai ir 
turėjo suklupti kovos viduryje.

Tūli pasakys, kad tas sukili
mas negali būti taikomas į da
barties darbininkų judėjimą, 
kadangi dabar darbininkai yra 
labiau susiorganizavę ir leng
viau galės perblokšti kapitalis
tiškąjį režimą negu anų laikų 
vergai. Tečiaus vėlesnių laikų 
darbininkų sukilimas kaip tai 
Anglijoje, Franci joj etc. pasako 
tokią jau istoriją. Tą patį mato
me ir Rusijoje. Daug buvo dar
bininkiško kraujo išlieta be jo
kios naudos. Prie tokių bepras
mių sukilimų šiandien mus ra
gina dabartiniai anarcho-koniu- 
nistai ir visa eilė nesubrendusių 
darbininkiškos klesos demorali- 
zuotojų.

Tai faktas. Nesenai Chicagos 
lietuvių anarcho-komunistų la
pelyje už 18 gruodžio, Ch. J. D. 
šaukia prie: “tiesiog! p ių susirė
mimų atvirame mūšy j su vals
tijos mašinerija. Visi kiti kovos 
budai mums tik tarnauja ant
raeiliu įrankiu.”

Tą pačią idėją Jungtinėse Val
stijose pradėjo skelbti nuo 1880 
m. garsus anachistas Jonas Mo
stas ir kiti, bet iki šiol jų teori
jos randa pasekėjų toje prole
tariato dalyj, kuri nemoka nuo
sakiau mąstyti, o šiaip apsišvie
tę darbininkai tokias anarcliis- 
tiškas teorijas visai pasinerkė 
kaipo kenksmingas darbininkų 
pas ii mosavimu i iš kapitalistiš
kos vergijos. O vienok musų 
kairiasparniai su toipis involiu
cinėmis frazėmis žvejoja sau ne 
susipratusius darbininkus ir lų 
tamsunėlių pagclba trugdo nuo
sakiam darbininkų judėjimui.

— S. A. Dementis.

Naujienų 295 numeryje ir Ke
leivio 51 nr. tilpo iš Baltimorės 
mano korespondencijos. Ten bu
vo rašyta, kaip komunistai 
LDLDw25-tos kuopos susirinki
me gruodžio 8 dieną suladžė 
LDLD. konstituciją ir da socia
listus išplūdo; o kada pamatė 
laikraščiuose parašyta apie tai, 
vietos komunistai tuojau susir
go karščio liga. Labiausiai tai 
sujudo P. Glaveckas. Laisvės 
1-nie numeryje rašo jis apie 
minėtą LDLD. 25 kuopos susi
rinkimą ir meluoja. Žinoma, 
komunistai melus rašyti yra spe
cialistai; nevertėtų ir su p. Gla
vecku polemizuoti, bet kad jis 
mane vadina šmeižiku, tai'noriu 
parodyti Naujienų skaitytojams 
ir pačiam p. Glaveckui, kad 
šmeižiko vardas jam tenka, o 
ne man. Ponas Glaveckas paci
tavęs iš Keleivio mano žodžius, 
rašo savoj Laisvėje visai išvirkš
čiai apie įvykius minėtame su
sirinkime. Jis sako: “Sekretoriui 
perskaičius ant blankos esan
čius kandidatus į LDLD. virši
ninkus 1920 m., tai soicalistai ir 
jų draugai pradėjo kelti betvar
kę susirinkime, kad esą kandida
tai ne pagal LDLD. konstituci
ją”. p. Glavecko protavimu išei
na tai: jeigu kurie draugijos na
riai laikosi įstatymų ir reikalai! 
ja, kad butų pildoma konstitu
cijos paragrafai, tai tas reiškia 
kėlimą betvarkės. Na, pasakyk, 
p. Glaveckai, kaip jautėsi drau
gijos narys, kuris buvo nusipir
kęs konstituciją 2 savaitės prieš 
minėtą susirinkimą? Jus, ko
munistai, nieko nepaisydami pa
mynėto konstituciją ir da drįsta 
te kitus šmeižti kaipo “betvar
kės” darytojus! Glaveckas me
luoja sakydamas, kad socialis
tai rėmę karę. Jeigu šeidema- 
nas ją rėmė, tai tas dar nereiš
kia, kad visi socialistai taip darė. 
Bet ar Glaveckas gali užginčyti, 
kad Baltimorės komunistai ne
rėmė karės? Bet eisime toliaus. 
P-nas Glav. sako, “kuomet Nau
jienos Rusijos komunistus plu
sta kiek tik gali,, o lietuvius 
kom. kitaip nevadina, kaip 
anarcho-koinunistais, tai Gapšio 
protavimu Naujienos nesikolio- 
ja.” įtai ką ponui Glaveckui į 
tai atsakysiu. Kiek laiko atgal 
Laisvė rašė: “nejučiomis kairie
ji (dabar komunistai) nu t upe į 
anarchistų vežimėlį Na, matai, 
pons Glavecke; jūsų pačių argu- 
nas atvirai pasisakė, kas jus esa
te. Nuo savęs turiu pfidurti tiek, 
kad ir pats Glaveckas nesijaučia 
tupįs anarchistų vežimėly j. Bir
želio, 1919 m. pradžioje laikyta
me LSS. 14 kuopos susirinkime 
buvo svarstyta, ar reikia remti 
Soc. Partijos šaukiamą amnes
tijos konvenciją, tai p. Glav. štai 
ką pasakė: “Tos konvencijos tai 
buržujų; dabar reikia kumščio, 
o ne konvcncijy”. Man rodos, 
kad nė kiek neįžeisiu poną Gla
vecką, pasakęs, kad taip,tik a- 
narchistai tegali agituoti.

Į visus p. Glavecko pliauška
lus nėra reikalo atsakinėti. Bai
gdamas dar tiek turiu pridurti: 
Glaveckas netiesą sako, kad buk 
iš LSS. 14-tos kuopos pasitrauk
dami organizatorius ir finansų 
sekr. “pasigriebė, kas lik buvo jų 
globoje.” LSS. 14-tos kuopos or
ganizatorius ir finansų sekrt. 
pasiliko ištikimais socializmo 
idealams, tat jiems nė nereikė
jo bėgti iš kuopos. Iš LSS. 14-os 
kp. pasitraukė lik tie, kurie vir
to komunistais, o kartu ir p. 
Glaveckas, išsižadėjo socializ
mo. Tokie Glaveckai tai ne savo 
protu gyvenantįs žmoneliai. 
Kaip Laisvė griežia, taip Glavec
kai šoka. Vieną menesį socialis
tas, kitą — kairiasparnis, tre
čią — “komunistas”. Taip ir 
mėtosi, kaip tas laivelis audrai 
iškilus jurose. Aš rašiau Nau
jiem] nr. 302, kad mums turtas 
LSS. 14 kp. kurį valdo komu
nistai, visai nerupi. O Glavec
kas Laisvėj šūkauja: ”Kam ne
rupi turtas, bet Grigaičio ver
gams turtas ir vadovavimo rolė 
jai pirmoje eilėje” Čia irgi p. 
plhvecko didžiausi nesąmonė 
pasakyta. Socialistai niekados 
nebandė užgriebti svetimo tur
to; o “komunistai” suvažiavę k

Brooklynan, (kur ir pats p. Gla
veckas dalyvavo) nutarė užgro
bti netik LSS. turtą, bet da ir 
LSF. pinigus. Na, tai kam, pons 
Glavecke, turtas labiaus rupi? O 
kai dėl to vergavimo Grigaičiui, 
tai turiu pasakyti tiek: drg. 
Grigaitis nei nebandė ką nors 
pavergti, o jus ponai komunis
tai, norėjote pavergti sau visus 
savo vienminčius, uždėdami ant 
jų savotišką diktatūrą. Tik ačiū 
•tam, kad likos uždėjus areštas 
ant LSN. Bendrovės turto, jūsų 
suklaidinti sąjungiečiai iškliuvo 
nuo vergavimo “komunistų” dik 
ta toriams. Taigi socialistai ne
tik kad nevergauja (Irigaičiui, o 
dar pagelbėjo ir ponui Gla
veckui išlįsti iš po diktatorių le
tenos. — Z. Gapšis.

L.D.L.D. Reikalai.
DRAUGAI, SUKRUSKIM.

ghaintbn, N. Y., 20 kp. susirin
kame (žiūrėk Naujienų nr. 296). 
Thtai LDLD. narius verste ver
čia stverties rimto darbo, nes to 
reikalauja musų kultūros orga
nizacija. Su tais gaivalais mums 
jau nepakeliui ir mes turim su
grusti reorganizuot kuopas. Lai 
Įdekviena LDLD. kuopa tuoj 
persiorganizuoja ir stoja gint 
U>LD. nuo visokio plauko 
dizorganizatorių. t Nepaisykim, 
|cad musų bus mažiaus, mums 
organizacijos reikalai turi būt 
prangesni už viską. O kada mes 
organizacija apginsime nuo vi
sokių užpuolikų, tai tik tada mes 
galėsime pasidžiaugti savo nu
veiktu darbu.

Tad lai d. K. Liutkaus atsi
šaukimas randa mumyse prita
rimo. Stokim kartu su juo ko- 
yot už LDLD-ją. ,

— B. Songaila.

LDLD. iždininkas, d. K. Liut
kus, jau keletą kartų ragino 
ĮDLD. narius sukrusti ir imties 
tveriamojo darbo. Bet iki šiol 
kaip matyt, tas darbas eina labai 
|ėtai. Tik trįs kuopos tvirtai 
stojo gint LDLD. reikalus — 
Miiwaukcej, Bostone ir Chica
goj. O iš pastarųjų žinių ma
tyt, ka’d ir Brooklyno kuopa taip 
jau persiorganizavo. Tos kuo
pos, matyt, geriausia supranta 
musų draugijos svarbą ir pasi- 
ryžusios ginti ją nuo užpuolikų, 
taip vadinamųjų komunistų.

čia noriu kreipt LDLD. narių 
domą.būtent: kad jie arčiau pa
sižiūrėtų į musų organizacijos 
ardytojų darbus. Visų pirma 
žinom, kad LDLD. viršininkai, 
Petriką ir Steponavičius, buvu
siame neva suvažiavime laljai 
šukavo, kad LDLD. reikią “išva
lyti”. O ypati’^ai Petriką varė
si užtai, kad butų prašalintas iš 
L. K. d. St. Michclsonas. Gi 
Brooklyno Laisvė savo špaltosc 
iškėlė Petriką į padanges už jo 
”revoliucijoniškus” žingsnius ir 
pasakė: lai Michelsonas nesitiki 
gaut užuojautos pas p. Petriką. 
Prie los progps ji dar patarė pa 
siskaityt jo (Petrikos) žodžius, 
pasakytus suvažiavime. Belo, 
mes visi gerai žinome, kad la- 
ine “suvažiavime” tie du žmo
geliai ir jiems panašus “delega
tai” (mat jie visi buvo LKS. 
suvažiavime,Hai turėjo progos 
“atstovauti” ir LDLD.) “nutarė” 
kad LDLD. susilieti] su LKS. O 
po suvažiavimo Centro sekreto
rius paleido referendumui tuos 
tarimus nubalsuoti. Bodos, visa 
eina gerai taip, kaip jie nori. Bet 
štai, kas ten uždeda areštą ant 
LDLD. turto, ir pirmininkas su 
sekretorium pasijunta keblia
me padėjime,—už draugijos ri
bų. Pagal konstituciją jie nega
li būt nei musų organizacijos 
pariais. Iždininkas atsisako iš
mokėti jiems pinigus remdama
sis konstitucija. Jie pasijunta 
įklimpę klampynei!. Pasirodo, 
kad netaip lengva įvykdint savo 
yžsimanymus. Ir jie imasi pas
kutinių įmonių (kadir prieš sa
vo “revoliucionišku§” žingsnius) 
Šiai, Laisvės 86 numery pp. Pet
riką ir Stcpanavičius atšaukia 
tuos referendumus. Girdi, orga
nizacijos, LKS. vardu nėra... 
Ir trumpai “pasiaiškino,” kad 
tie referendumo punktai įsis
kverbę “per klaidą!”

Na, gerbiamieji, ar čia nejuo
kinga? Daugiau negu taip. Jie 
palįs darė savo suvažiavime nu
tarimus, jie “taisė” referendu
mui blankas ir išsiuntinėjo jas 
kuopoms, o nepastebėjo tų 
“klaidų.” Tik kada panlatė, kad 
iš “komunistiškų” pelkių nebe
galima išsiristi, kad jau stovi už 
LDLD. ribų, tai ėmė rėkti, kad 
klaida, klaida ir lt.

Dar turiu pastebėti, kad ir 
šaukiamas LDLD. vardu konsti
tucijos pataisymui susirinkimas 
taipjau yra bridimas į tas pačias 
pelkes. Bet ar tuo jiems pavyks 
suklaidyti LDLD. narius ir paa
kinus juos nusivesti j “komuni
stų” sektą — dar mafysime.

“Komunistų laikraščiuos dar 
vis matyt daug tokių žinių, kad 
LDJJD. kuopose eina didžiausia 
suirutė, susirinkimų ardymai, 
kolionės tarp narių. O kaj kur ir 
arti muštynių, pavyzdžiui Bin-

Kasper Mateliui. — Tamstos 
siųstas Lietuvon laikraščių pluo
štas parėjo į Naujienų ofisą. 
|<ed Cross stempa mat “negiliuo 
ja”, reikia užlipinti ant siunti- 
pio pašto ženklelių.

Slapukui. — “Gelbėjimui nė- 
fa galo” atidedame į archivą. 
Išvadžiojimai visai klaidingi.

Kenoshiečiui. — Bušu indus
trijai tvarkyli bolševikai pasi- 
(Lvietė M. Krassiną, sumaningą 
liznierių, buvusį vokiečių Sie- 
tnens and Halskc finuos Mask
voje direktorių. Bolševikai pa
siūlė jam valdyti tris valstybes 
departamentus — Pirklybos ir 
Pramonės, Transporto ir Karės 
jr Amunicijos. Krassinas betgi 
pastatė bolševikams šitokių są
lygų: 1. Kad jam butų duota pil 
pa teisė visose jo departamen
tų šakose pasiskirti tinkamų 
specialistų vokiečių, neatsižvel
giant visai į jų socialius ir poli
tinius įsitikinimus. 2. Kad butų 
panaikinti visi darbininkų kon
trolės komitetai, o vietoj jų kad 
butų paskirti atsakomieji ir pil
nos galios turintįs direktoriai. 3. 
Kad butų įvesta mokestis nuo 
padaromo darbo (piece work) 
vietoj mokcšlies nuo dienos; rei
kalui esant, kad fabrikuose ir 
gclžkclio darbuose butų dirba
ma ir viršlaikio, nepaisant aš- 
tuonių valandų darbo dienos.

Visas šitas sąlygas bolševikų 
valdžia priėmė ir Krassinas užė
mė siūlomą jam vietą.

Kazimieras Gugis
» ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumintus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsied St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
UI M. Dsarborn St.

Hll-13 Ui.ity Slčg.
Te!. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa*hington St. 
Mareliai! Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė.

' Valandos: 6 iki 8 vakare.
X*Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—*

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and

Jačkson Sts.
SIOUX CITY, IA.
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ręs ir paliejęs savo sidabrines 
bangas su aukso atspindžiais 
prieš milžinišką gyveninio veid-

dė jį. Tu sergi! Klėdėji... 
Nusiramink!...

•Ne! Aš nesergu!... —atsa
kė Jonas.

Smarkauskas patylomis įėjęs
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Moksleivių Keliai
M. J. Shileikis.

Kerštas
(Pabaiga)

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS
Redaktorius: P. G. Loumans, 123 So. Winchester Avė., Chicago, Iii. durįs.

Aš EINU IR EISIU.

Aš einu ir eisiu, 
Nes myliu kelionę;

• O tu, ką man draudi 
Ir šauki vylione: 
“Eik šičia!” nes, girdi, 
“čia visi-gi eina, 
Ko bėgi, ko skrendi, 
Palauki nors dieną.’’ 
Pats kelio nežinai, 
O seki kur veda 
Tie... akli “milžinai” 
Ir tiki ką žada... 
Tai ir eiki tenai. 
Aš žinau sau kelią, 
Nes kelionėj čionai, 
Mes turim sau valią!

— M. Mokinys.

GAUSKITE STYGOS.

Užgauskile stygos balsais paslaptingais,** 
Pripildykit sielą galybės ugnimis; 
O jauna krūtinė prabils iškilmingai 
Pakilus į erdvę prakilnioms mintims.

— Silpnutis.

VILTIS.
Banguojančios vilnįs gyvenimo šalto 
Išskirsto, išblaško artimus draugus; 
Jų kelius suardo, apsunkina naštą, 
O galo vargužiui rod’s jau nebebus.

Tik vilties žvaigždutė ten toli rytuose, 
Gaivina, atgiindo likusias jiegas, 
Ir visas nelaimes skandina bangose, 
Tai viltis- idėjoj gaivina visus.

. —Silpnutis.

JAI.
Jeigu su laik’ ateis ta valanda, 
Kai nekvėpuosiu aš gyvos siela; 
Kada nebeskaitysiu jau dienų, 
Ir nebejausiu saulės spindulių: 
Kada nebematysiu jus gyvos, 
Ir rankoj plunksna stigs jau pajiegos — 
(ireit pasitrauksiu iš kelio žmonių.
Ir nepradėtą darbą paliksiu.
Žinau, kad negy vensiu amžinai, 
Ir su moliu greit busiva draugai — 
Jei reiks pasimatyti su mirčia, 
Atmink, pasiimu jus su save. 
Atmindama manyk, nebuvau neteisus, 
Bet jūsų draug’s, kur’s virto į kupstus.

—Atomas.

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
, Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistines spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja palįs 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, nuteiktų 
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, jKidėkite mums gauti tikri) ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričjo 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuoja FEDEBUOTOS SPAUDOS) — The Federated Press -T 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų^ teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu bildu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai koopeTatyvine įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas AL Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Sealtle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton. einančio iš \Vhceling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio 1 hc Butte l>aily Biilletui redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossbergj oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
l'he Advance redaktorius; Herbert E. Gąston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir 1*. J. Schwanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mįhvankee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs 'l'he Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau l'he ('.hieago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Lotus 
P. Lochner, žynius Ne\v Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Lahor News 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidęl pildomoji asociacijos tarvba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 bonų.

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

NAUJIENOS dedas j prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tani laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpildykite paduotą čia blankųtę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisą.

THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Market St., -
WHEELING, W. VA.

l’he undersigącd applics for ...t............. bonds o£ THE FEDERATED PRESS, of the (leno-
mination of $25.00 each, and incloses herevvith (clieck) (tnoncy order) payablę to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATION PRESS, AVheeling, W. Va., in payment therefor.

Name
Address

Br-r-r... subarškėjo
Motiejus Smarkauskas nė skam
bučio neskambinęs įbėgo į šlu
bą. Pamatęs Joną su Alena kai 
stulpas stovėjo išplėtęs baisias 
akis, leisdamas lyg žaibuojan
čius apmaudas žvilgsnius į Ale
ną ir Joną. Alena stovėjo nu
leidusi akis ir bandė paslėpti a- 

’šaras. Jonas išrodė lyg persi-

ironiškai pašiepė

- Pamiršau savo pypkę pasi
imti... tarė Smarkauskas.— 
O ir tu, Jonai, da namie? Gal 
neisi Šiandie į darbą?...

—Pavėlavau šįryt biskutį, — 
tarė Jodas. — Užtai gaspadinė 
mane pažadino*. >

—Ar ji tave čia miegantį su
tiko?
Smarkauskas.

Jonas susimaišęs tylėjo.
—Tu geriau pasij ieškok sau 

geresnės gaspadinės!... —užrei- 
škė Smarkauskas.

—Jei tu liepi Jonui išeiti, tai 
r aš nebusiu pas tau!... Tu j ie

šką i kokių-tai priekabių prie 
manęs!.. .

Alena pasakiusi tai krito į lo
vą ir pradėjo vėlei raudoti. Jo
nas dabar suprato, kad jis Čia 
nereikalingas ir nusprendė 
šiandie vietoj ėjus į darbą pasi- 
j ieškoti sau naują butą, o rytoj’ 
apleisti Smarkauskus. Ilgai sto
vėjo prieš Motiejų, kuris buvo 
užstojęs jam duris kai pamišęs 
nesugėbdamas nė ką sakyti tik 
žiurėjo į Motiejų ir duris kad 
greičiau išsprukus laukan. Mo
tiejus prasisuko šalin iš durų 
perleisdamas akimis lyg žaibu

• v • 1 • T

III.
Jonas Bijūnas ėjo gatve gal

vą nuleidęs, nežinodamas nė 
pats kur jis eina, kolei gatvėje 
prakalbino jo pažįstamas:

—Na-gi tu, Jonai!... Kodėl 
taip atsimainęs?!... Net nepa
žinai tavęs.—‘paklausė jis. — 
Ar todėl taip misinijinęs, kad į 
darbą pavėlavai?

—Taip... Ne!...
-Nesibijok! šiandie visi dar

bininkai musų dirbtuvėj sulrei 
kavo, tai ir aš grįžtu namo. Bet 
tu-gi ne j tą, kraštą eini kur 

dirbtuvė randasi?
—Matai...
Jonas vėl susimaišė norėda

mas nuo draugo paslėpti, bet 
nežinojo kaip, atmainęs toną 
stengėsi drąsiai ir draugiškai už
vesti pašneką:

—Gal žinai, Vincai, kur kam 
barį? Aš nutariau šiandie pasi- 
jieškoti sau naujo buto. Mat se
najam jau nusibodo gyventi, o 
antra — šalčiu ne galima kęsti...

- Hm...—sumykė Vincas
šaikuolis. 1 >

- Argi taip staiga tau reikia
surasti? Palauk kokią są vaitų, 
tai aš žinau puikų kambarį, ku
ris tau patiks. <

- Negaliu! — atsakė Jonas.
—Matyt, kad negali. Užtai ir 

bėgai kai pakvaišęs! .y. Gal jau 
ghspadinė išvarė?

Jonas j ieškojo kambario visą 
dieną, visur vaikščiojo ir klausi- 
sinėjo vienok tą dieną negalėjo 
surasti. Grįžo namo nusiminęs 
ir Smarkausko bijodamas, kad 
dabar jis tikrai pakels baisiausi 
triukšmą ir žmonėm pasakys 
apie J° pasielgimus. Įėjo patylo
mis į savo kambarį jausdamas 
save nekaltu ir drąsindamas, 
buk viskas bus gerai... Tai tik 
yra nesusipratimas tarp jųdvie
jų. Jis nemanė, kad Alena dėl 
jo išsižadės vyro ir dviejų kū
dikių. Taigi jis nevyliojo jos nė 
gražiais žodžiais, nė kokiais- 
nors prižadėjimais, nė jokių do
vanų teikė išskyrus porą kartų 
su ja buvo nuėję į teatrą, kada 
jis pats leido juodu eiti. Jis ma-

Ar-gi dėlto jis užpyko, kad 
vėlai sugrįžome?

Jonas atsiminė Alenos links
mą ir džiaugsmingą lyg paukš
telės pašneką, kada ji ateidavo 
į jo kambarį su vaikučiais pa
viešėki. Ji mėgdavo skaityti, 

jis rašydavo, ypač eiles. Vieną 
kartą ji atnešė jam parašiusi 
vaizdelį paskaityti ar gerai pa
rašytas. Vaizdelis buvo užvar- 
< lytas “Meiliškas Romanas” kur 
Jonas sunkiai išskaitydamas jos 
laužytą raštą užsiinteresavo, ku
riame buvo atvaizdinama vienos 
mergaitės vargai ir laimės, žod
žiu, viskas buvo sykiu supinta...

Paskui.jis pažvelgė bailiai į 
langutį, kuris buvo iš kitos pusės 
kambario. Bet tenai tebetuno- 
jo rami prieblanda. Ten neįžiū
rėjo nė Smarkausko, nė Alenos, 
tik vaikučiai žaidė abu lovoje. 
Nė žiburio nežiebdamas atsirė
męs lovos ir užmiįo kai nuvar
gęs darbininkas nė drabužių ne
nusirengė.

Alena buvo kur tai išėjusi. Su
grįžusi rado vaikučiufe miegan
čius. Smarkausko da nebuvo. 
Atsiminė, kad Jonas šį vakarą 
turės pareiti.

—Gal jau, — svajoja Alena, 
paskutinę naktį jis pas mus 

nakvos?...' O da nepataisiau jo 
patalo... Jis buvo pas mus ge
riausias žmogus. Jis mane už
jautė, gailėjosi manęs, kuomet 
aš jam pasakojau apie savo ne
laimingą gyvenimą. Dabar netu
rėsiu žmogaus, kuris mane su
prastų. Aš jo laukdavau per vi- 

^są dieną pareinant: namo, — ta
da man būdavo smagiau su 
juom, kuomet jį matau. Jis link-

Alena tykiai tarytum ko Lup
dama ėjo tamsiu prieangėlui į 
Jono kambarį. Suradusi lem
pą užžiebė ją ant staliuko. Jonas 
gulėjo suverstoj lovoj kaip ryte 
buvo palikęs ir rainiai miegojo. 
Ji žiūrėdama jam į akis su dide
liu gailesiu ir nusiminimu pri
slinko arčiau, tarytum molina 
migdydama kūdikį, priklaupusi 
prie lovos priglaudė savo lupas 
prie jo veido... '

Jonas staigiai nubudęs iš 
nuogąsčio šokdamas iš lovos 
suriko.

tą sceną'ir laukė kas toliau...
Jis dabar matė savo akimis 

tikrą paveikslą, kuris atidengė 
paslaptį, Jjs malė gyvenimą, 
kuriame reiškiasi žmogaus lai
mė. Todėl jis nebandė nieko

Pigiau Negu
Pažymėtos Kainos

bloga daryli jiem už apvylimą 
ir panieką. Rimtai priėjęs prie 
Alenos ir Jono tarė:

—Gerai! Aš žinau savo padė
jimą, lodei neužstosiu j'iutgj ke
lią prie laimės... Jus jauni, tai 
ir gyvenimas jums rupi, 
pasiliksiu du vaikučiu...

EDĖLDIENIO rytmety 
miesto bokštų išblanko mė

lynas skliautas. O iš kitos mies
to pusės nusidriekė it kokia 
gelsva juosta, kuri lyg norėjo 
apjuosti visą žemę ir pradėjo lie
ti iš tolimos pakalnės savo skai
sčius ribulius — ntiauksuodama 
miesto slogus.

Tuojaus tvėrėsi aiškesnis pa-

Saulė sužibo iš horizonto mie
guistu spinduliu, tarytum kūdi
kis nubudo šypsančiu veidu iš 
tamsios nakties ir klaikiųjų sap 
nų; šaipėsi tarytum norėdama 
pasakyti ką sapnavo, bet lyg 
negalėdama atminti vis kėlė au- 
gštyn raustantį veidą ir pasilei
do kelionėn.

Saulė šildydama iš šluostyda
ma pavasario prakaitą nuo kru
tinės atbudusius žemės skaitę 
mūruose langus, vieną po kito.

jų mūrų apgaubtą butą, kuria
me ji ilgai apsistodavo, tarytum 
jau visus buvo aplaižiusi, pri
žadinusi iš miego tik laukė pas
kutinio... Bet šį rylą buvo da 
anksti keltis (visiems. Visi ra
miai ilsėjosi po savaitinio nuo
vargio - niekas nerūpėjo.

Petras Paruonis, muzikos 
studentas, pravėrė akis. Saulė 
švietė tiesiai į kambarį; lai k ro
dys rodė pusę po septynių. Jis 
skubiai apsirengęs atsisėdo prie 
pieno.

««»*■

bile vyro siutas, arba ovepkautas būnant stake 
apart paprastų mėlipųjų ir juodųjų.

Dolerio vertes už 75c.
Konservatyviškai kalbant mes sakome dolerio vertės

už 75c., bet reališkai kalbant sptaupinimas yra daug di
desnis, nes musų prekės yra pamatuotos ant marketo 6 
mėnesiai atgal, negu ant daug augštesnio šios dienos 
marketo. ____ _________ _  ________

Originaliai kainų tjkietai palieka ant ko- 
žno aprėdalo; jus nurokuokite vieną-ket- 
virtdalį laike pirkimo.
Daugybės šlako duoda pjatų pasirinkimą, stiliaus, 

materijos ir spalvos.

Hm!... J)a per anksti, — 
pažiurėjo į laikrodį. — Netik 
šeimminikai, bet ir visi kaimy
nai subėgs, kai pradėsiu dabar 
skambinti... Kaip ir paprastai, 
nedėldienį negalima skambinti 
iki dešimtai valandai, o čia būti
nai reikia prirengti lekcijas! 
Jau nesykį jie žadėjo pianą su
daužyti.. .

Petras, neturėdamas kantry
bės sėdėti, nutarė palengva, kad 
neprižadinus miegančiųjų skam
binti vieną iš operos ariją, kuri 
būtinai jam reikėjo greitai iš
nokti.

Skambina.

jet taisyklei reikalaujant 
nesijuto, kai paleido visus 
sus darban kaip reikia. 
\ Br-r-r subarškino duris.

—Meldžiu eit vidun! — 
tebusiai atsiliepė Petras.

—Apačioj serga moteris, šian
dien negali skambinti pianu vi
są dieną — užreiškė šeiminin
ke.

Pasikėlė Petras nuo piano 
staliuko, nuėjo prie atdaro lan
go ir atsisėdo ant apdaužyto 
neparankaus krėslo gaudydamas 
pavasario lengvučio oro dvelki
mo kvapsnius, šeimininke ap
žvelgė kambarį, patAsė lovos 
patalinę, uždarė piano '.durinkes 
ir išėjo pro duris, leisdama pa-

Petrui rodėsi to jau perdaug, 
nes jau kelintą kartą atsikarto
ja tos pačios bėdos! Tai serga 
kas-nors, tai muzika nepalikai 
ir šimtai visokių priežasčių, 
darančių jam kliūčių. O šiaip 
dienomis jis neturėjo progos 
mokinties, nes reikėjo dirbti dir
btuvės darbą, gi šiokiais vaka
rais ėmė lekcijas pas profesorių 
Brazgo už kurias mokėjo po 5 
dolerius už lekciją. Namie buvo 
nusisamdęs pianą, kad sųnau- 
dpjus atliekamą laiką mokslui, 
kuris jam gerai sekėsi, nežiū
rint visokių kliūčių, bet ir ap
skritai jis labai mėgo muziką, 
kad be jos nė valandėlės nęga-

Vyrų Aprėdalai
15.00 siutai ir kautai, dabar 11.25 
17.50 siutai ir kautai, dabar 13.12 
20.00 siutai ir kautai, 
25.00 siutai ir kautai, 
30.00 siutai
35.00 siutai ir kautai, dabar 26.25 
40.00 siutai ir kautai, dabar 30.00 
45.00 siutai ir kautai, dabar 33.75 
50.00 siutai ir kautai, dabar 37.50 
60.00 siutai ir kautai, 
65.00 siutai ir kautai, 
75.00 siutai ir kautai

ir kautai

dabar 15.00
dabar 18.75
dabar 22.50

dabar 45.00
dabar 48.75
dabar 56.25

Pagalios Petras nutarė mesti 
mokinęsis muzikos ir tuo užsi
baigs visos bėdos, bet kuomet 
nueidavo į sodą ir išgirsdavo 
griežiant puikiausią orkestrą ir 
geriausias meliodlas, kurios sta
čiai visą sužavėdavo ir vėl su
grąžindavo jam energiją. Jis 
tankiai sakydavo: -

—Jeigu tię žmonės taip pui
kiai išsilavinę griežia įvairiais 
instrumentais, o kodėl aš nega
liu išmokti kaip jie kad išmoko? 
Nusisamdysiu kokią seną, ne
naudojamą pašiurę, pasistatysiu 
pianą, o kariais atsilankys pas 
mane ir Jonas Padaila. Jis taip
gi yra mano tipo žmogus ir 
draugiškas, tai net užš visi paša
liai kai trauksime, o kai kurie 
musų kaimynai ateis pasiklausy
tų musų “koncerto”!...

Be svarstant jau pienus iš
mušė ir dešimtą valandą. .

Į Džin-džin... suskambėjo 
kalidoriui skambutis. Petras 
atidarė duris ir pamatęs laiptais 
bėgant viršun Joną Padailą 
simpatiškai prašneko:

— Kaip tik tu čia ir reikalin
gas, meldžiu sėsties. Aš turiu 
naują pieną sugalvojęs!

Jonas dailės studentas, jaunas 
Įvaikinąs, vidutinio ūgio, lieso 
šviesaus veido ir šalto, rimto 

Į charakteriaus — pirma pagal- 
|vodavo, o paskui sakydavo — 
Į paprastai buvo neiškalbus, bet 
Į praktiškas. Priėmė Petro palie- 
Į pimą ir atsisėdo šalę piano ant 
staliuko. Petras taipgi atsisėdo 

| prie jo supamoje kresėje. 
j —Labai puiku, — tarė Jonas.
| — Nagi ką tokį, meldžiu saky

ti. Gal profesoriaus Brazgo 
Į operą manai mokyties?

—Visai ne! Da nepabaigiau 
pradėtos arijos, užtai vakar ne
galėjau dalyvauti koncerte, šian- 

plie manau visą dieną pašvęsiu 
nuo pat ryto repeticijai, bet kur 
tau. Yra visokių priežasčių: tai 
serga, tai kitokia klintis ir už
draudžia skambinti, jei ne šei-



(Tąsa nuo 5-to pusi.)
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Pas Mus Yra Lietuvis Daktaras
m minkė tai kaimynai, kaip ir šį 
rytą susirgo viena moteris ir 
uždraudė. Tai sumaniau apleis
ti šį butą, nusisamdyti tokį, kur 
niekas negalėtų drausti man 
skambinti, nors ir kokią tuščią 
pašiurę, bite lietus neužlis, o va
sara šilta ir bus gerai. Ar ne- 
I iesa ?

- žinoma, tiesa! — Jonas 
pritarė. Ar nebūtų galima 
mum abiem tilpti į vieną butą, 
nes ir mano padėjimas nėra ge
resnis už jūsų. Turbūt mes abu 
toki nelaimingi. Kada jus skam
binate, tai jųsų muzikos neap
kenčia klausytojai, o kada aš 
tėplioju savo kambaryje ką-nors 
iš modelio, kad geriau supratus 
dažus ir prigelbėjus mokyklos 
lekcijas prirengti, tai šeiminin
kai ir įnamiai sako, kad dažai ir 
aliejai smirdą! Vieną dieną šei
mininkė per neapsižiūrėjimą at
sisėdusi ant paletos (dažų), tai 
pasakė man. kad nuo šio sykio 
negalįs daugiau kambaryje tep
lioti, o turiu nusisamdyti tam 
tikrą kambarį arba išsinešdinti!

—Taip, taip! — pakartojo 
Petras. Paslaptis mokykloje, 
o mokslas pas žmogų! Mokslas 
yra kožname žmoguje, bet ne
vienai)) ir nevisiem prieinamas. 
Kitas turi daug klinčių kai pa
genda automobilas arba pagi
riais galvą skauda — vis turi 
priežastį pasiteisinti delko pa
vėlavo į mokyklą, o mes vis bu
vome pirmi ir taip nuolatos. Ar 
ne?

- Suprantama! — patvirtino 
Jonas. — Ir vis mes turime laiko 
užtektinai, jis eina greitai, o 
šiandie diena graži — važiuo
kime į laukus tyru oru pakvė
puoti, o rytoj matysime ką vei
kti!

Belaikinė mirtis

Pasaulyj daug žmonių numir
šta be laiko. N'ekuriems gal 
bus keistas išsireiškimas, bet, 
kaip ten nebūtų, daug teisybės 
jame randasi. Rasis tokių, ku
rie paklaus: Kas miršta be lai
ko? Atsakymas trumpas — ne
kurie iš mus pačių moksleivių.

Mirtis, beabejonės, ešti dvejo
pa: kūniška ir dvasiška. Kada 
žmogus numiršta kūniškai jis 
numiršta ir dvasiškai, su juo 
tąsyk pasibaigia viskas, jis tam
pa negyvos medžiagos šmotas; 
bet kada žiogus numiršta dva
siškai, — kuųiškai jis dar gyve
na, bet kas iš tokio gyvenimo?

- - 1 . - - - .. . ... — - —       . ■ . -p— 

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

\VM. VOBSATZ, Savininkas

DR. C. K. KLIAUGA' 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 
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' L I B'E RTV BONDŠ
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A S IHI
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. *5 1111
Atneškite arba atsiųskite į l f' GArvULPTU jP. PTkAtdara kasdien nuo 9—6 J* oAdviiiSlBl & W.
Utai įlinkais, Kelvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
tr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

Flor deMELBA 
The Cignr Supreme

At the price flor de MELBA is 
better, bigger and more pleaaing 
than any mild Havana cigarl 
CoAonaor 1AC ' Othsr Sjzįs 
Seljlctos suk 1V Diffkrbnt pukks

Aak your 4ealqr for your favorite alze. 
If your dealer can’t supply you,writc u*.

I LEVVIS CICAR MFC CO Nevark.N.J. 
Urgett Jndependeni Clgar Factory in the World,

Ctyventi kūniškai, bet būti mi
rusiu dvasiškai, reiškia tą patį, 
kaip būti mirusiu kūniškai. Pa
vyzdžiui , arklys gyvena vien tik 
kūniškai. Jeigu jį užkinko į ve
žimą, jis veža, bet jeigu neuž- 
kinkia, lai ir neveža. Bot kas-gi 
norėtų būti arklio vietoj? To
kie žmonės, kurie numiršta dva
siškai, numiršta prieš laiką, ir 
galutinai jie nieko neturi gyve
nime ;— gyvena be tikslo.

(lemai šito dvasiško mirimo 
randasi pas mus moksleivius: 
reiškia, nekurie organai L. M. 
S. A. yra serganti, ir jeigu ne
bandysime gydyti, moksleivių 
uisivientjimas ir “Moksleivių 
Keliai“ gali mirti prieš laiką: bet 
jeigu bandysime pagydyti, 
moksleivių darbai ir “M. K.”, 
galės susilaukti garbingos se
tą I vės.

Nekurie moksleiviai yra išsi
tarę: “Kam,“ esą,“ reikia moks
leivių susivienijimo ir “M. K.<?“ 
Niekas tuo įiesirupina ir niekas' 
i “M. K.“ nerašo. Jog supranta
mi, sako, “kad tas veikimas 
mirs ir vilkas nueis ant niekų.” 
Tokiuose išsireiškimuose ran
dasi teisybės, bet iš kitos pusės 
laug nesusipratimo. Tiesa, gam
toj, o taipgi žmogaus gyvenime, 
tėra nieko pastovaus, viskas 
keičiasi ir maino savo esybę. 
Tas pats esti su žmogumi ir jo 
larbais. Bet kani-gi, sakysime, 
žmogus mokinosi medicinos ar 
tam panašiai, jog jis gerai žino, 
kad vieną syk jo darbai ir jo 
visos svajonės nueis niekais, 
bet jis nesako: “Kam čia moky
tis?...“ Tie patįs moksleiviai, 
kurie kasa duobę moksleivių 
susivienijimui ir “M. K.“ irgi 
mokinasi ir žino visas pasekmes 
savo mokinimosi, bet jeigu pa
jaustom juos, ar jie nori mirti, 
atsakys ,kad ne. Tiesa, atsiran
da žmonių, kurie sau galą pasi
daro, bet tokie žmonės vra ser- 
gauti proto ar kokia-nors kita 
iga, nes sumišimas protb ir li

gos skausmai gali priversti žmo
gų prie saužudystės; bet norma- 
is, sveikas žmogus, n/?V<l ’to 

m padarys, niekad nesulaužys in 
slinkio gyventi.

Kaip matyti, ne-kas kitas yra 
su mirštančiais moksleiviais, 
kaip panašus sirgimas. (Jai jie 
neserga proto liga ar tam pana
šiai, bet pas juos randasi gemas 
ligos, kurią mes galime pavadin
ti, nusilpnėjimas dvasioje. Iš 
ligonių, beabejonės, negalima 
daug ko reikalauti, bet negali
ma nei tikėti į tai, ką jie sako.

Tiesiog, sergantieji mokslei
viai buvo berengiu šermenis

NAUJIENOS, ChLcago,, JĮL
moksleivių susivienijimui ir “M. daikto, arba atbulai, jo nervai
K.“ vietoj rengiamojo seimo, ir muskulai taip išsidirba — be-
bet, kol-kas, nepavyko. Jie kaip 
matyti, nemato jokios naudos 
nei tikslo tame darbe ir užtai 
nori tą veikimą numarinti. Jei
gu kuris turį ligą ir negali jos 
išgydyti, tegul nors tiek esti ge
ras, kad kilų neužkrėstų ta li
ga. Jog kiekvienas moksleivis 
gerai žinb, kad kelias, kuriuo 
moksleiviai eina pirmyn, yra 
labai duobėtas ir supranta, kad 
sunku juomi eiti. Kam, užtat 
daryti jį blogesniu? Jeigu kurie 
yra nuilsę, ir jaučiasi, kad jau 
yra persunki! veikli, tegul jie 
pasilsi valandėlę. Pasilsis sutvir
tins juos ir paskui vėl pakelš jų 
dvasią prie veikimo; bet tiesiog 
griauti susivienijimą ir jo dar
bą palaikyti beverčiu butų per
daug nesveikas pasielgimas.

Sakyti ar manyti, kad moks
leiviu veikimas vra be vertės v- 
ra pasekmė nemąstymo. J4an ro
dos, kad ten yra didelė nauda 
visuomenei ir patiems mokslei
viams. Moksleiviai, rašinėdami 
i “Moksleivių Kelius“, ir daly
vaujant programuose ant susi
rinkimų, gauna daug protiškos 
atvangos ir praktikos turi pa
vartoti savo žinojimus. Žmogus 
gali daug žinoti apie įvairias 
mokslo šakas, bet jeigu jis ne
gali tų žinojimų pavartoti prak
tiškai, koki-gi nauda gali būti 
jam pačiam ir kitiems iš tokio 
jo žinojimo? Išmokti yra sun
ku, bet taipjaus yra sunku pavar 
loti išmoktus daiktus reika
linga daug praktikos. Bet prak
tikai taip jau yra reikalinga dir
va, ir ta dirva randasi Mokslei
vių Susivienijime ir “M. Kel.“, 
kurią kiekvienas nenumiręs 
moksleivis gali pavartoti savo 
auklėjimams.

Dirva yra maža, bet negali
ma jos padidinti be gero skait- 
liaus rėmėjų ir sąndarbininkų. 
Mes, kaipo moksleiviai, visad 
turime pilnas rankas darbo, ir 
jeigu šiek-tiek veikiame, ne
daug galima nuveikti vienu sy
kiu, o musų seni draugai, pro
fesionalai, nevien, kad mum ne- 
pagdMit.bej tiesiog nei palįs 
nieko neveikia. Yra keli iš jų, 
kurie šiek-tiek dirba, bet labai 
mažai. Jeigu jie prisidėtu prie 
musų, musų dirva padidėtų, ir 
butų galima geresnį ir didesnį 
žurnalą panašiai kaip kad būvu 
si “Naujoji Lietuva“, išleisti. 
Bet visgi geram būreliui susi- 
‘•.pietus iš tų pačių moksleivių, 
šis darbas yra galimas varyti 
pirmyn; bet nekuriems iš musų 
reikią prisikelti iš numirusių. 
Kitiems-gi reikalinga (langiaus 
drąsos ir įkvėpimo. Bandyk, įsi
gilink j darbą, ir mylėk jį, — 
turėsi pasisekimą. (Jai nekurie 
pasirodys milžinais — tegul es
ti jiems toki klotis — kiti gal ir 
nedaug nuveiks, bet visgi (lan
giaus turės pasisekimo negu tas, 
kuris visai neveikia ir yra mir 
stąs. —P. G. Luomons.

Gyvenimo tikslas ir 
būdas jo atsiekianti

Kiekvienas žmogus nori turėti 
kucdaugiausia laimės, tik gil
mės ir (langiaus nieko. Žmogus 
išinieruoja laimę savo jausmais; 
kitaip sakant, kuomet žmoguje 
veikia malonus kūną budavo- 
janti jausmai, tuomet žmogus 
laimingas; kuomet nemalonus 
ardanti kūną, tuomet nelaimin
gas.

Jausmus sukelia įvairus ap
linkiniai daiktai ar viduje orga
nų veikimo. Žmogus myli ma
tyti ar girdtfi nekurtuos daik
tus, kaip gėles ar muziką, nes 
tie dalykai padaro įtekmės ant 
languojančio etero, kuris suju
dina nervus akyje ir padaro kū
ne malonų veikimą — jausmą. 
Laksi ingalč giedodama suvirpi
na orą, ir per girdėjimo erga
ms padaro kūne malonų veiki

mą — malonų jausmą. Trauki 
uis bėgdamas padaro priešingą 
tėkmę, nepriimnią — skaudžią. 

Jeigu nekurie daiktai sukelia 
žmoguje malonius jausmus, tai 
tie jausmai stumia žmogų prie 
tų daiktų; jeigu skaudžius, tuo- 
meft stumia tolyn. Kuomet žmo
gus veikia daug sykių ant kokio

veik veikia automatiškai — ne
jaučiant, nes jie labai lengvai y- 
ra sujudinami prie veikimo. 
Tas vadinusi paprotis. Kitais 
žodžiais1 sakant, žmogus visuo
met stengiasi susidurti su tais 
daiktais, kurie jam suteikia ma
lonumą; ir vengti tų, kurie su
teikia skaudumą.

Sykais yra ,labai sunku pasa
kyti, kas suleikš malonumą ar 
priešingai. Sakysime, Juozas 
yra įžeistas kokios, ypatos. Tas 
pasielgimas jame sukelia pyktį 
atkeršyti kokiu nors bildu, tas 
jam yra saldu; bet jis gali išsi
vaizdinti, kad jam gali būti irgi 
atkeršyta, arba už lokį jo pasiel
gimą jam bus gėda nuo kitų. 
Pastarasis procesas yra p rota v ij 
mas. Žmogus, galintis įvairius 
įspūdžius aiškiai atvaizdinti ir 
sulyginti su dabartiniais įspūd
žiais, toks žmogus elgsis sulig 
tuo įspūdžio, kuris duos jam 
daugiau malonumo. Žmogus už 
pikdytas tuojaus puls mušti, jei 
gu jis negalės verkiai išsivaiz
dinti iš praeitų įspūdžių gėdos, 
gailesties ar kitų pykčiui priešių 
gai veikiančių jausmų. Toks 
žmogus yra vadinamas nepro
taujantis, daugiau darantis klai
dų; bet tas žmogus, kuris gali 
išsivaizdinti įvairius įspūdžius 
iš praeities ir sulyginti su dabar
tiniais, jau pasielgs sulig to įs
pūdžiu arba kitaip sakant, jaus
mu, kuris jį daugiausia paten
kins. Toks žmogus yra protau
jantis, — mažiau 'darantis klai
dų. Ypač tas žmogus pasekmin- 
giausiai protauja, kuris gali są
žinę sutraukti ant bent mažiau
sio daikto ir išsivaizdinti kuo ai
škiausiai. Garsus Archimedes, 
kuomet buvQ(.fgvo protą taip 
sukoncentravęs bandydamas iš
rasti mašiną, negirdėjo net kaip 
Romėnai įsiveržė per tvirtovę į 
miestą, o net kaip įsilaužė į jo 
kambarį.

Žinoma, protas gali būti suda
lytas į kelias rųšis. Nekurie psi- 
kologai pasakbja, kad protavi
mas nėra veikimas jausmų, ar 
pat irimų padarinys. Žmogus 
nematys savo smagenų nei 
kraujo cirkuliacijos vienok ga
lės apie tai protauti. Žmogus ne
inate savo smegenų, bet jis ma
tė kito žmogaus ar gyvūno, ar
ba yra girdėjęs apie tai. Žmo
gus matydamas, kad jie yra pa
našus į jį, todėl jų organai, taip 
gi ir smegenįs turi būti pana
šus. Tas pats yra ir su\kraujo 
sirkuliacija. Arba žmogus ga
lėjo net išsivaizdinti kraujo cir
kuliaciją vien dėlto, kad jis ma
to, kad kraujas yra beveik taip 
skystas kaip vanduo. Vanduo 
yra varomas pumpomis, net ir 
gamtiškų fontanų, todėl tam 
panašiai gali būti ir su žmogaus 
kraujo cirkuliacija.

(Bus daugiau)

APIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francijoj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumuni
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus norit matyti įaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jus no
rit matyt kaip submarinos kariavo 
po v a n deni u? Jus g a- 

i t e t a i m a t y t i savo namuose 
su mažai iškasčių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslą Ste- 
reskopui. Kuomet jąs žiūrite į tuos 
paveikslus per Stcreskopą, jąs įsi
vaizdinai, kad jąs esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurj jąs matote 
šiame paveikslėly) kainuoja 4ik $1.

200 skirtingą karės paveikslą tik 
$3.00. Mes taipgi turime ir kitą la
bai žingeidžią paveikslą Stercskopui, 
būtent: Kelionė apie pasauli. 500 pa
veikslą iš skirtingą dalią pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. UžganCdinimas gva- 

rantuojamas. Prisiąskit tik $1.00 
kaipo rankpinigią jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jąs užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums i 
namus. Neatidėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsinimą, prisek $1.00 
prie jo ir siųsk:

BAZAR AND COMPANY 
34 E. 7th St., Dept. L. 

New York, N. Y.

DR. F. 0. CARTE 
’ \ /

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS

Atitaiso Žvairas Akis
PaHiNknityk įdomių paliudijimų že- miaus ir ateik' pas jj ,o jis vienų

Užjaučiu kurčius žmonės.

F. O. CARTER, m. u. 
Gydytojas ir Chirurgas.

“Buvau sykį kurčias ir žinau ką 
tas reiškia. Kentėjau eilę metų tu
rėdamas slogas, ir gaudavau jas taip 
tankiai, kad nei nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 
mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra
džių mažai patėmyjau, bet po kiek
vienos slogos buvo blogiau.

Tankiau bandžiau savo girdėjimą 
pagelba laikrodėlio ir pastebėjau, 
kad girdėjimas mažėja.

Tuo laiku aš gydžiau savo akis ir 
turėjau puikiausi pasisekimą. Su
stiprinau savo silpnas akis. Mano 
teorija buvo, kad visos akių ligos 
paeina nuo nenormalūs kraujo cir
kuliacijos akyj ir aš veikiau toje 
linkmėje. J ieškojau priežasčių ir 
metodų padaryti normalę cirkulia
ciją akyj.

Rezultatai buvo puikus* ir aš gy
džiau tuksiančius ligonių. “Peilis 
turi būti paskiausias įrankis” — 
mano molto.'

Vieną dieną gydžiau kurčių. Ir 
maniau, kad suradus būdų, kaip 
nors, sugrąžinti normalę cirkulia
ciją į tą vietą, kur yra liga. Prisiė
jau dirbti, ir pamačiau, kad tas daug 
gelbsti. Suradau taipgi, kad aš tu
riu vartoti gyduoles gydymui kata
ro. Kad padarius ilgą pasaką trum
pa, pasekmingai gydžiau katarą, 
kurtumą, ir galvos užimą. Laike 

'mano 23 metų gydymo, aš išgydžiau 
tuksiančius ligonių. Nemaniau iš
gydyti visus kurčius —- jokia me
todą gydymo negali padaryti to. 
Yra atsitkimų, kad aušies bubneliai 
ir kitos dalįs taip yra įžeistos, kad 
nėra vilties išgydymui. Daugely) 
lokių atsitkimų galimi) pagelbėti, bet 
ne išgydyt. Kuomet matau ligą 
ir egzamenno.ju, galiu tikrai pasaky
ti, ką galiu padaryti ir visuomet 
duodu teisingą patarimą.

. Neklausykit tų kurie jums pasa
koja, kad jūsų kurtumas bus visuo
met ir negalima pagydyti. Daug 
žmonių kurie buvo kurti daug metų, 
gali visai būti išgydyti, arba galima 
jiems pagelbėti, kad jie bus užganė
dinti ir galės užtektinai girdėti, kad 
susikalbėjus.

Jeigu jūsų kurtumas mažas, neri
zikuok. Neduok ligai užsisenėti ir 
laukti ilgai: savaites, mėnesius ir me 
tus. Geras girdėjimas suteikia daug 
smagumo ir laimės. Kurtumas, tai 
yra nelaimė kiekvienam.

Patirk Dr. Carterio nurodymus. 
Tegul jis išegzamenuoja jūsų ligą 
dykai.

Vaikų Adcnoidai.
Adenoidai yra labai paprasta vai

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurutmo ir bėgimo iš ausų. Tai 
yra priežastis augimo giliai nosyj. 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimai turi būti išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Carter išima 
adenoidus.
Dr. Carter išgelbėjo biznierio akis. 

Chicago, Nov. !),. 1919.
Daktarui Gateriui:

Pranešu publikai sekamą dalyką, 
kuris paeina iš gilumo mano šir
dies. Kada gimiau, mano akįs bu
vo geriausios. Kuomet užgaunu iki 
3 m. amžiaus, akįs pasidarė kreivos 
ir buvo tokios kol aš dasigavau lig 
Dr. Carterio. Buvau tada 25 m. am
žiaus. Pirm to buvau pasitarti su 
trimis daktarais, bet jų patarimai 
buvo be vertės.

Vieną vakarą pamačiau laikraš
čiuose Dr. Carterio apskelbimą su 
rekomendacijos laišku; nuspren
džiau pabandyti. Sį sykį laimėjau. 
Ir labai esu užganėdintas. Du me
lai kaip mano akįs išgydytos. ir 
aš patariu kiekvienam kreivaakių! 
kreipties prie Dr. Carterio. Del 
platesnių žinių galit rašyti arba a- 
teiti į mano krautuvę.

Su pagarba,
Emil John. ’ 4317 Lincoln Avė. 

Muzikos instumentų pardavinėtojas.

Dr. F. O. CARTER
IŠKABA BESISUKANČIOS ŠVIESOS

120 So. State St. Fair krautvės. "uo Chicago, Illinois
Turiu užėmęs visą antrą augštą,iš 10 kambarių: operacijos, gydymo,pasilsio ir X-Ray examinavlmo kam- 

Valandos 9 iš ryto, 6 vakare, Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Kurtumas ir užimąs galvoje.
* 'Slogos yra viena didžiausių kur
tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutines ausies 
slogos. Slogos užima vietą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. . Eu- 
(hslakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausj ir suvirpintų ausies bubnelį o- 
re vilnimis, šitos viltais atsimuša j 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, 
lai nėra oro spaudimo lygsvaros ir 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 
įspaustas ir todėl negali virpėti 
lengvuose atsitkimpo.se balso vil
nims užgavus jį, arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalies už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
iėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. šita kliūtis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

Chicagos ugnagesis linksmas duk
ters džiaugsme.
Chicago, 111., Nov. G, 1919.

Gerbiamas Dr. Carter:
Širdingai ačiū jums už pagydymą 

musų dukters. Kuomet mes ėjo
me prie jūsų, abejojome ar galima 
bus išgydyti ją, nes ji buvo kreivo
mis akimis nuo kūdikystės. Mes 
negalėjome jos siųsti mokyklon. 
Musų šeimynos daktaras priskyrė 
jai akinius ir gyduolės vartojo plo
viniui akių, bet niekas negelbėjo.

Ji buvo sveika, bet kreivomis aki
mis i rnemokyta, todėl, kad vieti
niai daktarai neiko negalėjo jai pa
gelbėti. Daug sykių ji pareidavo 
namo verkdama, nes vaikai vadino 
ją “kreivaakių“.

Dr. F. O. Carter, 120 So. State St. 
Chicagoj, išgydė jos kreivas akis į 
3 miliutas be skausmo. Ačių Die
vui, kad mes radome Dr. Carterį. 
Lai jis gyvena ilgiausius melus tar
pe musų.

Kiekvienas skaitydamas mano šį 
pranešimą jei netikėtų, Jai kreipiasi 
į mano namus, 605 So. Albany Avė, 
ir lai pamato mano dukterį ir aš 
kiekvienam pasakysiu kiek man kaš 
tavo pirmiau, kol pasiekiau Dr. 
Carterį.

Ačiū jums daktare dar sykį.
Ųgnagesis Geo. Keble, Camp No. 5 

v 605 So. Albany Avė.

Išgydė nuo galvos ūžimo ir 
kurtumo.

Gerbiamas Dr. Carter. - Ačiū už 
tai ką jus padarėt man. Keletą me-1 
tų buvau visai kurtus dešine anse, 
o kas dar blogiau, visuomet galvoj 
ūžė. Užimąs buvo visuomet, bet 
kartais labai didelis būdavo. Tan
kiai negalėjau naktimis miegoti; 
dar blogiau buvo kuomet turėjau 
šalti. Po trumpo jūsų gydymo, ke
letas melų atgal, aš linksmai prane
šu, kad mano girdėjimas atsinauji
no ir užimąs galvoj dingo. Po to 
turėjau daug sykių šaltį, bet liga 
nebeatsinaujino.

A. Frazier.

Išgydė nuo kreivų akių.
Chicago, 111., Sept. 4, 1919.

Pe reilę metų buvau kreivomis a- 
kimis kol pradėjau gydytis prie Dr. 
Carterio. Malonu man pranešti, 
kad tapau išgydytas visai. Reko
menduoju kiekvieną žmogų gydy- 
ties prie Dr. Carterio, kuris nori iš
sigydyti nuo kreivų akių.

Su pagarba,
M i ss McQuRde,

518 S. Marshfield Avė.

apžiūrėjimų suteiks nemokamai.

Užimąs glavoje ir ausyse.
šilas užimąs būva visokis — gie

da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patėmijamu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir galinus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkartimas bus pilnas. Au
sinis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus. šitas visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš
kai, bet daugelyje atsitikimų jis už
eina trumpu laiku po smarkiam per
šalimui. Sloginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi anksčiau ar vėliau, žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car
ter turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panaudojo šimtuose atsiti
kimų. Jis nechloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite*pas drą Carter pil
nu užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
site 'tiesiomis akimis kaip ir kiek
vienas. žvairos akįs yra pažemi
nate negalė - Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

Migdalinės gilės (tonsilai).
Išimama ir išgydoma specialiu 

budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia jūsų akims, ar gal 
jos yra žvairos? čia yxa jūsų pro
ga!

Chicagos dr-as, Carter turi išdir
bęs sau vardą visoj šalyj kaipo akių 
specialistas.
z Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjimo kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Tarpina- 
mąjį lengvą gydymo būdą ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

l’-nios Pirie (Carson Pririe & 
Scott firmos) tarnaitei atitaisė žvai
ras akis, kuomet kitiems daktarams 
tas nepavyko. • ’

Aš esu labai dėkinga daktarui 
Carteriii už jo pagelbėjimą man. 
Mano akįs buvo žvairos per 25 me
tus, bet dabar jos tokios tiesios kaip 
tik gali būti.

Pirm to aš buvau bandžiusi ke
lių daktarų; vieni gydė, kiti pritai
kė akinius, kiti nupasakojo, kad aš 
negaliu pasitaisyti, kadangi, vienos 
akies raumenis esą suparalyžiuotos, 
o vienas daktaras darė operaciją 
ant akies, bet be gerų pasekmių. Aš 
beveik nustojau vilties atitaisyti a- 
kis, bet štai vasario 10, 1916 m. ma
no draugė patarė man nueiti pas 
d-rą Carter ir to pasekmėj mano a- 
kįs yra tokios geros kokios tik ga
li būti.

Vienintelis dalykas, kurį aš noriu 
pasakyti tai tas, kad daktaras Car
ter yra stebuklingiausiu žmogum 
pasaulyje ir man gaila kad aš pir
miau apie jį nežinojau.

Miss Mclnnis, 
Lake Forest, III.

Pataisytos akis be skausmo.
Chicago, III. Dec. 30, 1914.

Pasidariau kreivaakių kuomet bu
vau apie 5 m. amžiaus ir taip bu
vau iki 22 m. amžiaus. Kada sykį 
pamačiau Chicagos laikraščiuose 
Dr. Carterio apskelbimą. Atlankiau 
jį tuojau. Jis pataisė man akis be 
jokio skausmo į trumpą laiką. Tai 
buvo du metai atgal. Jokio vargo 
neturėjau su savo akimis iki šiai 
dienai.

Su pagarba,
L. Myers,

856 N. Marshfield Avė.

Nueikit ir pasikalbėkit su p. F. 
Poczuczek, 2117 N. Robey St. apie 
mano gydymą. Jis pataisė savo 
vaikų akis su pagelba mano metodo.

_________ ________ . _______  _ .. _ • .

atsitkimpo.se


ietuviu Rateliuose ti. Geistina butų ir daugiau 
tokių prakalbų surengti.

— XXIX.
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

NAUJIENŲ 'OFISE.
Naujieną ofise yra atėjusių iš Lie

tuvos laišką adresuotą šiems asme
nims:

Ch. Daukšas
A. Galvidls
Miss Sophie Slasis
Auna Matuliene
l’eleksas Buzelle
Krank Kapris
V. Trlrauskas •
J. Beliackas
M. Kamila

CICERO
Pramogų vakaras. f

Jane Adams, Robert M. Buck, tųs svarbų referatą tema: “In 
“New Majority” redaktorius ir dijos atbudimas, 
kiti.

Visi pažangus ir žmonių lai
svę gerbentįs darbininkai kvie
čiami dalyvauti.

»>

Visi bubsiu via i prašomi daly
vauti. Unijos nariams įžanga 
veltui.X —- Jungtinė Taryba.

Apvogė fėderalį namą.

MELROSE PARK.

Dg. ’P. Grigaičio prakalba.

Sausio 4 d. J. Jukniaus sve
tainėj Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovė surengė šaunų pramo
gų vakarą—naudai statomos 
svetainės. Buvo daugybė dova
nų.

Aprašyti šitą pramogų vaka
rą laikrašty užimtų perdaug 
vietos. Tenkinsiuos .pažymoj i- 
jęs tik tai, būtent: skaitlingas 
publikos atsilankymas buvo ge
riausias liudynias, kad Cicero 
lietuviai yra pasiryžę įsigyti nuo 
savą svetainę. Beto, šiame va
kare tuo pačiu reikalu buvo pa
varyta gera agitacija. Tai pui-

‘‘Riaušės” apskrities 
kalėjime.

Banditai užpuolė |r sumušo 
radikalus.

Apie vienuoliktą valandą va-

Carų valdomoj Rusijoj taip 
nebūdavo. Ten politinius nusi
žengėlius skirdavo nuo papra
stų mušeikų, vagilių ir žinogžu- 
dų. Pas mus, Chicagoj, kas ki
ta. Čia politiniai nusižengėliai 
metami kartu su kriminalistais. 
Ir čia tie kriminalistai kažkokiu 
būdų pasidarė “respectable pri- 
soners” (kalbant Hearsto gelton 
lapio, American’o, žodžiais) ir 
užpuolę biauriai sumušo areš
tuotuosius žmonės.

Kažkoks nežinomas šelmis 
andais buvo įsiliaužęs į federalį 
budinką ir iš vienos teisingumo 
departamento šėpos “nukniau
kė”—penkiasdešimts bonkų deg 
tinęs. Teisingumo departamen 
te randasi akylių žmonių, bet, 
matoma, yra dar akylesnių, to
kių, kur nesibijo apvogti ir pa
čius valdininkus.

--------------- >
Prapuolė jauna mergelė.Sausio 4 dieną vietos paš. 

draugystė Kun. Algerdo suren
gė prakalbas. Kalbėjo Naujie
nų redaktorius, d. P. Grigaitis. 
Kalbėjo apie Algerdą ir jo dar
bus, apie dabartinę Lietuvos 
valdžia, kaip ji susitvėrė ir ko
kios politikos laikosi. Kalbėto- kare Antanai atidarė dovanų 
jas nurodė, kad dabartinė Lie- programą. Didelę gyvą gėlę, O. 
tuvos valdžia darbininkų para-Į Eltermanienės aukotą, gavo V. 
mos neverta. Vietoj to, kalbė
tojas ragino remti Lietuvos dar
bininkus, kuriems dabar vado
vauja Lietuvos Socialdemokra
tų Partija. Kalba padarė gilų

Catherine Finlay, jauna še
šiolikos metų amžiaus mergele, 
aridais nežinio kur dingo—įkar
tu su pustuziniu savo j linkinių. 
Bijomasi, kad ji galėjo patekt 
į kokį nors tvirkavimo urvą.

Trečia tema buvo—“konluni- 
stai.” Aiškiai išparodę musų 
komunistų” taktiką ir prilygino 

. juos prie katalikų klerikalų. Ir 
jie elgiasi lygiai taip, kaip kad 
musų “komunistai.” Kada ki
tų tikėjimų žmonės daro kadir 
blogiausia, tai klerikalai tyli.

(nazalcžninkus) jie kovojo ant 
smert. Musų “komunistai” 
taippat elgiasi. Prieš atžagarei* 
vus jie taip atkakliai nekovoja, 
kaip kad prieš savo draugus 
darbininkus. Visi tie, kur ne- 
sivadina komunistais jiems ir 
socialpatriotai ir išdavikai ir 
kiloki, o milionieriai ir kiti bur 
žujai, kurio kokeiluoja tiems 
komunistams, dėl jų yra geriau 
si draugai. Toki jų “principai.”

Po prakalbos'duota kalbėto
jui klausimų, į kuriuos jis taip
jau gerai atsakinėjo. Žodžiu, 
prakalbos pavyko kuogeriausia 
ir žmonės buvo labai patenkin-

I
 Reumatizmas

Naminį vaistą ’ paduoda tas 
kuris turėjo jj.

Pavasarį, 1893 m. mane suė
mė Raumenų Reumatizmas ir 
Uždegimas. Kaip aš kentėjau 
per tris suvirš metą, tai tik tie 
gali numanyti, kurie jį turėjo. 
Mėginau vieną vaistą po kito, 
vieną gydytoją po kjto, bet ap
turėtas palengvinimas buvo tik 
tuo tarpu. Galiaus aš suradau 
vaistą, kuris išgydė mane pil
nai ir toji liga nesugrįžo dau
giau. Aš daviau tą vaistą dau
gybei žmonių, kurie baisiai sir
go ir net buvo reumatizmo pa
guldyti į lovą ir kiekvieną kar
tą jis Išgydė.

Aš mačiau, kad kiekvienas 
spragantis kokia nebūk reuma
tizmo forma išmėgintų šitą ste
bėtiną gydomąją jiegą, Nesiųsk 
nei cento; prisiąsk tik savo pa
vardę ir adresą, o aš pasiųsiu 

■ vaistą išmėginimui dykai. Kuo
met jį suvartosi ir matysi, kad 
tai ilgai jieškotas vaistas reu
matizmui išgydyti, tąsyk pri- 
siųsk jo kainą, vieną dolerį; 
bet suprask, kad aš nenoriu ta- 
yo pinigų, jei pats nenorėsi 
juos prisiųsti. Ar tas nėra tei
singa? Kam kentėti ilgiau, kuo- 

I mot tikkrai geras vaistas siū
loma dykai? Neatidėliok, Ra
šyk šiandien.

Mark H. Jackson No. 648 F. 
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y.

P-as Jackson atsako. Užreiš- 
kimas augščiau teisingas.

Strumila; Naujienas (aukojo 
Naujienų B-vė) metams gavo 
Julia Balis; baksą orenčių (Ci
cero Lietuvių Kooperacijos au
ka) gavo Elzbieta Babičienė; pu 
sę tuzino rekordų (Lietuvių Ra
kandų Krautuvės 19$p S. Hal- 
sted St. auka) gavo Laurinas 
Bertmanas; kopimui “setą” 

(kraut. Kasparo Adomaičio 
4815 W. 14 St. auka) gavo J. 
Mikėną; pora balandžių (J. El- 
lermano auka) gavo L. Bertma
nas (aukotojo uošvis); Laisvę 
puses metų gavo M. Burbaitė; 
du tuzinu bonkučių dantims va
lyti (Dr. A. Gurskib auka) ga
vo numeris “55—17.” Tegul at
sišaukia. Naują lietsargį (Chi- 
cago Clothing Co. (19*22 S. Hal- 
sted St. auka) gavo J. Rainis; 
“Pasaulinis Atlasas” (d. V. Ši
leikos auka) gavo Mrs. Der- 
month; juodą laikrodėlį (laik
rodininko M. UrbaiČio auka) ga 
vo F. Valaitis; branzaletą (Ur
baiČio auka) gavo S. Lanch; 
kaliošus (krautuvninko J. Mi
rono 4904 W. 14 St. auka) gavo 
P. Osanskis; Keleivį (Keleivio 
B-vės auka) metams gavo A. 
Varnius; Žariją—K. Čcpukas.

Kurie, neatsiėmete savo dova
nų ant vietos, patariu informa
cijų delei kreiptis į Kasp. Ado
maitį, 1845 W. 14 St., Cicero, 
III.

Vakaras pilniausia pavyko. 
Ciceriečiai, valio! Dar sparčiau 
sukruskime ir svetainę kaip be
matant turėsime.

— Antanas Liutkus.

“Riaušės” arba kriminalistų 
užpuolimas ant tariamųjų radi
kalų ištiko praeitą nedeldienį, 
po pietų. Ir iki šiol žinios apie 
tą biaurų darbą buvusios slepia
mos. Jas sužinoję tik laikraš
čių re])orteriai. Hearsto gelton 
lapis, be kita, apie tą užpuoli
mą rašo šitaip: ...‘‘pasekmėje, 
vyrai, belaukiantis deportavimo, 
gausiai tapo papuošti: sudaužy
tomis galvomis, juodomis aki
mis ir subukintomis nosimis.”

Šitaip tyčioties nedrysdavo ir 
jluodiašamtiškoji “Nyvaja Vre- 

mia.”
Užpuolimui ant radikalų va

dovavęs tūlas banditas John 
Rosso, kaltinamas dėl apiplė

šimo keliato asmenų ir užpuo
limo ant vieno banko. Ir tasai 
banditas, kol jį policija spėjusi 
suvaldyti, sumušęs daugiau 
kaip penkiolika žmonių! Je, be-

Valdininkai dabar tyrinėją 
kaip galėjo kilti tos “riaušės.” 
Bet nuo to sumuštiemsiems 
žmonėms nebus nė šilta nė šal
ta. Jų skriaudos nieks neatly
gins.

Pasisamdė butą, paliko kūdikį 
ir pabėgo.

Išmušo langą ir pavogė 
brangius kailius.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį išmušo George Paullin 
krautuvės latjgą 73 E. Washing 
ton gatvėj ir pasivogė apie už 
tuksiantį dolerių, vertingų kai
lių. Policija jieško piktadarių.

Sėkmingas banditų žygis.

Penki apsiginklavę 
vakar užpuolė Mayer 
Tailoring kompanijos žygyną ir 
atėmė devynis tūkstančius 
lerių. Piktadariai pabėgo.

banditai
Brothers

do-

Atsakė kambarius.

Paskilbusis Cliicagos operos 
baritonas, George Baklanof ir 
jo bendre, apskundusi jį delei 
nederamo su ja elgimosi, vakar 
neteko savo kambarių. Con- 
gress viešbučio manageris pasa
kęs, kad jiedu gali pasijieškoti 
sau kito “burdo.”

Išvijo surašinėtoją.

Milžiniškas protesto 
mitingas.

rengia Chicagos darbininkai 
subatoje, sausio 10.

Chicagos darbininkai subatoj. 
sausio 10, rengiasi užprotestuo
ti prieš valstijos prokuroro, 
Maclay Hoyne’o, ir kitų valdi
ninkų, surengusių vadinamą 
medžioklę “raudoniemsiems” iš
gaudyti, žygius. Protesto mitin
gas rengiama erdvioj Carmeu’s 
svetainėj (Ashland Auditoriu- 
nic) prie Vau Buren ir Ashland 
gatvių. Pradžia kaip 8 v. vaka 
re.

Kalbės daug įžymių kalbėto
jų, būtent: adv. Clarence Dar- 
ro»w, adv. Seymour Siedinau,

Ketvitrą dienų atgal jauna 
moteriškė nusisamdę butą na
me 1341 N. Clark gatvėj. Užsi
mokėjusi reikiamą sumą mo
teriškė kreipėsi į kambarių sa
vininkę:

— Tamsta, meldžiu paser
gėti mano kūdikį. Aš noriu 
eit į krautuvę.

Savininkė sutiko. Bet 
šiol jaunoji moteriškė dar
sugrįžta. Paliktasai kūdikis 
(mergaitė) kokių trijų savai
čių, ir savininkė dabar nežino 
kas su juo padaryti: atiduoti į 
prieglaudą ar laukti sugrįžtant 
jo motinos.

Esama dar ir tokių ,žmonių, 
kur netik nepasako savo vardų 
valdžios skirtiems gyventojų 
surašinėtojams, bet dagi vėją 

juos lauk iš butų. Name 140 
Mąrąuette gatvėj motais—su
rašinėtoja buvo priversta pa
šaukt policiją, kadangi buto 
nuomotoja ją išvijo gatvėn.

Turį vakacijų.
nu-

iki 
nc-

Viešosipse mokyklose dalykai 
eina vis prastyn. Kasdien apie 
du ar trįs tūkstančiai kūdikių 
gauną:—vakacijų. Mokytojų
stoka. O toliau busią dar blo
giau. Naujų mokytojų nesiran 
da, o senieji rezignuoja, nes ne
nori badauti.

Norėjo numirti kartu su seseria.
RUBSIUVIAMS ŽINOTINA.

Amalgameitų unija rengia 
apšvietos vakarą—koncertą.

Ponia Johana Smolierek, 659 
N. Racine g-vėj, vakar atsuko 
gazo pervadas ir bandė nusi- 
nuodinti. Norėjusi numirti, ka
dangi užvakar pasimirus jos 
vienintelė sesuo. Nugabenta į 
ligoninę. Rasi pasveiks.

Ryto, sausio 9, kaip 8 v. v. 
erdviojoj Carmeu’s IlaU’ėj 
(kampas Van Buren ir Ashland 
g-viųi) Chicagos Amalgaineitų 
unijos Jungtinė Taryba rengia 
apšvietos vakarą ir kartu kon
certą. Muzikalę programo dalį 
išpildys geriausi pianistai ir so
listai. Beto paskilbęs indusų 
organizatorius Basauta Koomar 
Roy (iš Kalkuto, Indijos) skai-*re nuodų. Galbūt pasveiks.
_hj!——” i------------- Į------------------------------Į Į-,1, I-

Susibarė su vyru—išgėrė 
nuodų.

Helen McLoUglilin, 2156, N. 
Clark g-vė, susibarė su vyru ir 
norėdama jam atkeršyti—išgė-,

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nuoipikti.

VIDURMIESTY J:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adonis ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir Wabash, NW 
18th ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. R HALSTED IR 

HARRISON.
KAMPAS N. E. 12 IR PAULINA ST. 
RASTARANI, 1700 N. ROBEY ST.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B, Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewėki, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnls, 3416 Wallacc St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emcrald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
So] Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
As Barškis, 5363 Princenton Avė.
A.Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W, 35lh PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE *“ - - - -—n

Maxwell, SE ir NE 
14th, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
31st. NW 
35th. NW

Vyriškų Drapaną Bargmi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, 920.00 iki 945.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai Ir overkautai 91.00 iki 928.00

Vyrų kelinės 93.00 ir augščiau.
Vaikų siutai 95.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
to kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų 98.50 ir augščiau.

Fu 11 dress, tuxedo, frock stulai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suutto' 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted 81., Chciago. 

įsteigt, 1907
Į I ————Įįl

Pranešimai
Indiana Harbor, Ind.. — Liet. Vyrų 

ir Moterų Apšv. Dr-stės metinis su
sirinkimas įyyks nedėlioj, sausio 11 
d., 2 vai. po pietų, Keterina House 
svet. (ant antrų lubų) 138th St. ir 
Dęodor, St. Indiana Harbor, Ind.

Draugės ir drąugai nepamirkšite 
atsilankyti laiku, nes turime labai 
daug svarbių dalykų aptarti.

Turto sekr., P. S. Rindokas.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuofhet 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 metą 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

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir Jcfferson, NE 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted Ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Grcenwich
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentu ws

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, Ž214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklcy Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bhie Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSfeS APIELINKft 
Agentūros

JJ F. MaUy, 633 W. 18th St.
C. Yutells,'7.% \V. 14th PI.1
St. žvirgždenis, 1131 S. Clintoh St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av.

, A. Belenskaš, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
Westcrn ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage 
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NĖ. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudinskas, 1.409 S. 49th Avė. 
ROSELAND, ILL.

P. F. Grybas, 1142£K Calumet Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

ir

ir 
ir 
ir 
ir

st.

Avė.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
ginusia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chieago, III 

Tel. CanaI 2199.

Užmušė kūdikį.

Bennic Edwurds, trijų melų 
amžiaus, vakar tapo mirtinai su 
žeistas apvirtus stalui. Vaikas 
sėdėjo ant stalo. Jam virstant 
galva papuolė po stalu ir—ant 
vietos sutriuškinta.

.......................-..a

Harvey, 111. — Ilarvcy Lietuvių 
Visuomenės ir Draugijų šelpimo Ko
misiją trumpoj ateityj pradės rink
ti aukas Lietuvos Rami. Kryžiui. 

Surinkti pinigai, kaip tik bus galinta 
tuojaus bus pasiųsti į Kauną.

Komisijos Valdyba:
Pirm. K. Tilvikas.

Prot. rašt. S. Venckus.

LGD. 47 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, sausio 11 
d., 10 vai. iš ryto, Viešo Knygyno 
svet.,' 1822 Wabansia Avc. Visi na
riai ir rėmėjai malonėkite skaitlin- 
ga)i atsilankyti.. — Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės nic- 
tinis susirinkimas įvyks subatoj, 

sausio 10, 7:30 vai. vakare, J. Nor
vaiša svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Visi draugai, malonėkite atsilankyti.

—. Valdyba.

Visi šėrinrnkai Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės, gyvenanti Chicagoj, 
pribukite susirinkiman sausio 11 d.;

nedėlioj, 2 vai. po pietų, Mildos 
svel. 3142 So. Halsted St. (ant 
antrų lubų). Atsineškite su savim 
Proxy ar pamainos popierį, kurį ga
vot iš Centro, New Yorke. Jeigu 
tą popierį nesate gavę atsineškite 
paliudijimą, kad esi Šėrininkas ar 
šeri niūkė. Daug svarbių dalykų bus 
svarstoma.

Adomas M. Mąkaras ir K'.t Kvlet- 
kuuskas, įgaliotiniai.

4-to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpinis Kliųbas laikys metinį 

susirinkimą sausio 11 d., 1 vai. po 
pietų, Ažuko svet., 3301 Auburn 

Avc., Prašome visus narius ir 
rinčius įstot atsilankyti.

— M. M. Yuodis.

no-

L. J. Vyrų ir Moterų Paš. Kliubo 
metinis susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 11 d., John Engels svet. 3720 
W. Harrison St. Visi atsilankykite ir 
užgirskite raportą, kuri išduos val
dyba už 1919 metus. — Valdyba.

--- -------------
Stock Yardų darbininkams.

Visi vyrai ir moterįs, dirbantieji 
Stock Yardose csAte kviečiami susi
rinkti sausio 11 d. šv. Jurgio parap. 
svet., 32 PI. ir So. Auburn Ave„ 2 
vai. po pietų, kur bus apkalbėta ką 
darbininkai turi daryti, kad kompa
nijos negulėtu 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. W. of N. A.
A. F. of L. Local 257.

Draugystė Lietuvos Vėliava No. 1. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 11 Davis Stpiare Parko svet. 
prie 45 ir Paulina gal. Draugai ir 
dra'ugAs inakAuėkite pribūti laiku, 
nes turime <ląug*svarbių dalykų ap
tarti ir neužmirškite kad tai yra me
tinis susirinkimas. —Valdyba.

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
ja! Laisvamaniams irgi bukite.

e — Valdyba.
I------------------ ------------------ —------------------

(Seka ant 8-to puslp.)
iii ■ . I .. ! —.  ...................... .... . .................. ...........

Dr. A. R. Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS" 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmomcter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- < 
9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: nuo 

nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 lt.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Tefephohe VfcYdS ••081"

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

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. "

.M  -'Į. '
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PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
žemaitės Pagerbimui Vakaras.

Chieagiečiai vėl turės progų pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. ši koncertų — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žlnoitios rašytojos žemaitės, šia
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chicagoje: — Birutės choras, hiru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, ktfrį chieagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikių išsiuvinėtų pa- 
duškaitę, vertų $30. Tų paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gų gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę Į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Samusaičio. Girdėjau kad gyvena 

ant Paulina gatvės. Chicagoje su 
Aleksandro (irinaveckiu. Yra laiš
kus iš Lietuvos nuo tėvų, meldžiu 
atsišaukti pats ar kas žino meldžiu 
pranešti, busiu dėkinga.

A LEX AN D R A \V IT K A USKIENĖ 
821 W. 341 h St., Chicago, III.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

PAJIEŠKAU savo dėdės Vladislo
vo švilpos, paeinančio iš Kauno rėd. 
Vilkmergės Apskr., Mežiškių parap., 
Bajeriškėlių kaimo. Meldžiu atsi

šaukti pas Kazimierų Petrauski. 
5102 So. Paulina St., Chicago, III.

REIKIA
Opera (orką, patyrusių prie 
moteriškų dresių.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS

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

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Geras valgis. 
Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 

alga. a
l’T. PltT HOTEL

Ponu Avė. and 101h SL,
Plttsburgh; Pa.

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

4401 S. Richmond St.
Chicago, III.

REIKIA patyrusių siūlų vy-1

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PAJIE3KAU apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
31 metų vaikinas. Rašydamos laiš
kus prisiųskit ir paveikslų. Atsaky
mų duosiu kiekvienai. Vyrų mel
džiu nerašyti.

A. B. MAURIKAS 
1216 So. Sheridan Road. 

\Vaukegan, III.

niolojų. Taipgi merginų dėl 
legvo siuvimo darbo. Geras dar
bas geroms merginoms.

Atsišaukite

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
j užbaigimo skyrių prie išdirbimo 
skuros. Atsišaukite
GRIESS PFLGER TANNING CO. 

884 N. Halsted St., Chicago, III.

A. C. SPALDING & BROS.
“B” Factory

900 West 18-th Street

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

NEVY PALACE THEATRE
513 E. 43 St., Chicago, III.

-------------------------------------------------i---------------------------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI 5—6 kambarių 
mūrinis namas; vana, guzas, e- 
lektra. Apie $1300 pinigais, ba
lansas $375.00 kas metai. Ren
dos neša $540.00. Kaina $4,800. 
Nėra lysų. 2924 W. 38th PI. 
2-ras fialas.

McDONNELL
3517 Archer Avė.

Chicagos Lietuvių Laisvamanių su 
sirinkimas bus nedėlioję, sausio 11 i 
d., pradžia 10:30 vai. iŠ ryto. Meldą- | 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd Place. 
Draugai Laisvamaniai iš Chicagos 
ir apieliukių, katrie tik esate na
riais Lietuvių Laisvamanių Federa
cijos. būtinai bukit paminėtame su
sirinkime, nes turėsim apsvarstyti 
sekančius svarbius klausimus:

1) Invedimas pašei p os skyriaus Ii 
goj j L. L. Federacijų.'

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

3) Suvienijimas visų L. L. F. kuo
pų Chicagoje j vieną kuopą.

4) Kun. Mocicaus maršruto klau
simas.

5) “Kardo“ padidinimo klausimas.
6) “Kardo” turinio klausimas.
Kiekveinas Lietuvių Laisvamanių 

l'cderaci'jos narys,tnors katro nario 
ir butų mokestis užsivilkusi, priim
kit į šita susirinkimą.

Taipgi, priimkit 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 pilnų 
teisę visuose sprendimuose. Taip
gi, draugai laisvamaniai, katrie da 
nesate nariais L. L. Federacijos, o 
norit jais patapti, pribukit į šitą su
sirinkimų — galėsnt įsirašyti I.. L. 
Federacijom

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERBINŲ! MERGINŲ!

Sietyno m>rus choras rengia di
delį koncertą subatos vakare, sausio 
17 d , M. Meldažio svet., 2242 W. 
to Place. —Komitetas.

Town of Lake. — Draugijos Lie
tuvos Vėliava Amerikoj No. 1 lo
šėjai, apsiėmusieji vaidinti komedi
jų “Aš numiriau', malonės susirink
ti pėtnyčioj, sausio 9 d., kaip 7:30 
vai. vak. j I kivis Square Parko sve
tainę. — S. Karneckas.

Visuotinas Chicagos Lietuvių Ta
rybos susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 9, 8 vai. vakare. IVuodmano 

Visi nariai 
tu-

svet. Limo ir 33 gat. 
malonėsite 
rime daug

atsilankyti laiku, nes 
svarbių reikalų..

—Valdyba.

Wis. — LSS 58 kp metiKenoaha
nis susirinkimas įvyks nedėlioj sau
sio 11 d., Socialistų salėje. Pradžia 
1 vai. po pietų. Nariai būtinai atsi- 
lankykit, nes yra daug svarbių rei
kalų. Bus rinkimas valdybos. Taip
gi kurie mhnot tapti nariais, ateiki
te prisirašyti. — Valdyba, i

_____ ____

Roselanlh — LDLD. 79 kp. susi- ! 
rinkimas Įvyks subatoj, sausio 10, 
kaip 7:30 vai. vakare. Aušros svet. 
19900 Michigan Avė. Visi nariai pra- • 
šomi dalyvauti, bus duodama nauja j 
knyga.

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

darbo sąlygos, trumpos darbo va
landos.

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

PAJIĖSKAU moteries arba vedu
sios poros pridaboti 3 metų mergai
tę. Su mokesčiu sutiksim. Gyveni
mas ant 3 lubų fronte.

J. G.
3258 Union Avė., Chicago, III.

Čionai yra stebėtina proga 

išmokti sinti jiegos mašinomis. 
Pradinios kurios “bandys” už
siganėdinti tuo darbiu pamėgs nioĮ<es(is> innnpos valandos.

REIKIA patyrusių operato
rių dirbti prie Singer siuvimo 
mašinų. Lengvas darbas, gera

REIKIA DARBININKU

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, 
atsišaukit greitai po ntun. 3318 So. 
Halsted St,. Chicago, III.

VYRŲ IR MOTERŲ

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

DREXEL VIE\V ARARTMENTS 
4358 Drexei Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PEIKIA 
MOLDERIŲ, PATYRUSIŲ ANT 
FLORO IH PRIE BENČIAUS

PILKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KELIŲ MOLDER 
R1Ų PRIE MAŠINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAUS

ILLINOIS MALLEABLE 
IKON CO.

1809 DIVERSEY PARKWAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 iš ryto iki 5:30 vakare.

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

kas serga, priverstas parduoti.
Ta kaina perkant, įveda! kapita

lų ant 10%.
Atsišaukite

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

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
scrnė lietuvių Jpgyvento.j Vietoj. 

Pardavimo priežastis savininkas ei
na i kitų bizni 
1315 So. 491h Ct„ Cicero, III.

PARSIDUODA dideliu nuostoliu 
namas ant 3127 Archer Avė. Kreip
kitės prie savininko:
3133 Archer Avė., Chicago.

Telefonas McKinley 3500
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
žastis pardavimo patiksite ant vie
tos.
4565 So. Paulina St., Chicago, III.

tų vielą, nes mes mokėsime ge
rai ir duosime bonus pastovioms 
darbininkėms. Patyrusios opera- 
torkos uždirba nuo $25 ir aug- 
ščiau i savaitę.

A. C. SPALDING & BROS 
Ajtsišaukile

“B” Factory’

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

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

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 SI. ir (.ovneli Avė., Chicago.

PARSIDUODA krautuvė ir hote- 
lis, puikioj vietoj prie Šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite i Nau
jienų ofisų pažymėdami num. 29

EXTRA BARGENAS

Lietu-

APPAREL MFG. CO.
215 W. Shfller St.

REIKALINGOS merginos dėl leng 
vo dirbtuvės darbo gera mokestis 
pradžioje; patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite:

GENERAL CAN CO.
1603 So. Canal St., Tel. Canal 676.

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

Kreipkitės
11 Shehlon St., iš užpakalio.

Tel. Havmarkcl 1394

KEIKIA
Merginų telefono atsakinėjimui ir 
klerkus darbo. Turi kalbėti angliš
kai. Augščiausia mokestis iš viso 
miesto.

Kreipkitės
ECLIPSE LAUNDRY, 

7265 Cottage Grove Avė.

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

Kreipkitės
MODERN LAUNDRY, 
581h ir Halsted Street

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
__  _______ ____ , plovėjų, kukninių. GePas valgis.

— Rast. A. Grebelis. ■ Idealčs darbo sąlygos. Didžiausia 
------------ I alga.

Chicagos Liet. Draugijos Sav. P. WM. PENN HOTEL
metinis susirinkimas įvyks nedėk, Olivcr Avė. and Penn Way, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų, Zwių- ' Plttsburgh, Pa.
zek Polek svet., Draugės ir draugai 
malonėkite būti, laiku.

—Šekr. 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.

— Sekr. D. Miller.

TĖVAI k

REIKIA merginų 14 — 16 
melų amžiaus, lengvam dirbtu
vės darbui. Geros algos.

Atsišaukite
FUNKE ENGRAVING CO.

538 So. Clark Street.

REIKIA moterų pradavėjų, 
patyrusių į drabužių 
Labai gera mokestis.

PEOPLES COAT
1716 So. Ashland

SHOP

Mes turime suorganizavę 
vių skyrių ir renkalaujam keletos 
inteligentiškų ištikimų vyrų dirbti 
su mumis, keletu valandų kas die
nų arba keletu dienų kas savaitę, 
per visus metus. Jus galite atlik
ti šį darbą labai lengvai be atsi- 
raukimo nuo dabartinio jųsų užsi

ėmimo. Geras pelnas, puikus paki- 
imas gyvenime. Atsišaukit nuo 10 

vai. ryto iki 1 valandai po pietų, ar
ia mio 6 iki 9 vai vakare. Klauskit 
ADAM MARKŪNO, 
riaus vedėjo.

Romu 
FIRST NATIONAL 

68 W. Monroe St.,

REIKIA bučerio, kuris gali kal
bėli lietuviškai ir lenkiškai. Atsi
šaukit tuojaus, Franlc Piragione, 1743 
So.-Halsted SI.

Parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė ir geras trokas. Biznis iš- 
dibtas per daug metų. Lietuvių

Lietuvių Sky-

847
BANK BL’)G.

Chicago, III.

REIKIA
Vyrų generaliniu skalbyklos darbui.
Atsišaukite j skalbyklų—laundry.

CHICAGO BEACH HOTEL
51 St. and Cornell Avė.,

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

PEOPLES CASH MARKET 
1919 So. Halsted St., Chicago.

mas, geras Storas. Priežastis pa r 
davinio, savininkas pageidauja 
važjnoii į Lietuvą. Atsišaukit. 
po num. 2901 Emerald Avė.

Chicago, 111.

PARSIDUODA šikanti na
mai labai pigiai: 3 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas po 5 kam
barius su visais įtaisymais, elek
tra ir maudynėmis. 2 pagyveni
mų, 4 melų senumo po 6 kam

barius, padarytas pagal šios 
mados. Priežastis, savininkas tur 
važiuoti į kitą miestą. Parsiduo 
da labai greitai- 6 pagyvenimų 
mūrinis namas rendos $56.00 Į . 
mėnesį, parduosiu už $3,600 
Reikia įmokėti $500, kitus kaip 
renda. Namai randasi netoli 32 
ir Union Avė.

C. P. SUROMSKI 
3346 S. Halsted St., Chicago. I1L

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

LAVVDEB.
69th and State Street,

REIKIA patyrusio tabako iš
dėstytoj ų. Nuolat darbas. Gera 
mokestis.

Atsišaukite
LALENA CIGAR FACTORY
2428 W. Roosevelt Road

KALVIU P>'*e užbaigimo lengvo 
comercinių automobilių darbo, 
lera mokestis.

EXTRA PA.IIEŠKOJIMAS

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Priežastis, savininkas 
turi išvažiuoti ant farmos. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo ar loto; i 30 dienų turi 
būt parduota. Gera proga, ku
ris nori pinigu padaryti. Plates
nių žinių kreipkitės šio adresu:

NORIU PIRKTI mūrinį namą ant 
2 pagyvenimų arba ir ant 3 pagyve
nimų bilekur, kad tiktai namas bu
tų nž teisingų kainų. Taipgi mano 
draugas nori pirkti medinį namų, 
nedaro skirtumo kiek pagyvenimų, 
bile butų prieinama kaina pagal ver- 
čios namo. Mes mokėsime kėš visus 
pinigus. Adresuokite į Naujienų ofi- . 
sų po num. 30.

C. P. SUROMSKI

WDER 
69 and Smtc Street

REIKIA bučeriahs, kad butų neve
dęs, ir galėtų savo darbų atlikti ge
rai. Kambaris ir valgis.
2611 W. 44 St., Chicago, BĮ.

* Tel. McKinley 276.

REIKIA
75 merginų 
dirbtuves darbui.
Darbas nuo štukų 
$18 iki $21 savaitei. 
Atsišaukite
AMERICAN INSULATED 

WIRE & CABtE CO.
954 W. 21st Street.

REIKIA LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ, 
KURIE GALI KALBĖTI ANGLIŠKAI. 
GERA MOKESTIS IR TRUMPOS 
DARBO VALANDOS.
DEDEI TOLIMESNIŲ INFORMA

CIJŲ ATSIŠAUKITE :
KAMBARIS 4.

1Š09-H S. LOOMIS STREET 
KAMPAS BLUE ISLAND AVĖ.

Kostumersko kriaučiaus 
arba partnerio 
Su pagyvenimu.

Geram vyrui geras uždarbis.
O jeigu patiks galėsite atpirkti.

Aš turiu du bizniu
Tuo tarpu yra daug nesmagumų 

darbininkus laikant.
Jeigu atsiliks geram vyrui par

duosiu pigiai.
Atsišaukite, Phone Canal 3892

A. STANEVVICZ, 
655 W. 181 h St., Chicago, III.

3316 S. Halsted Si,, Chicago. III,

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 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 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto-
esame

7

PARDUODU 3531 So. Francisco 
Avė. 7 kambarių medinį namų visai 
pigiai. Kaina $2,800. Ramios neša 
$28.00 j mėnesi. Atsišaukite pas sa- 
■ininką:

3318 So. Halsted St., Chicago, III.

TĖMYKITE

REIKIA

Ar jus turit dukterį 16 metų ar senesnę, kurios jieško 
malonaus darbo.

REIKIA- MEDINIŲ FREIGHT 
KARIŲ KARPENTERIŲ.

Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 
toje šalyje, 311 W. Washington St. Ji bus gerai apmoka- 

Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
-------gal tada išmoks apžavėtina bizni būdama telefono ope- 
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ratorka.

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.

Pajieškojimai
PAJIESKAL’ švogerio Petro Kun

droto, VaSkių miestelio, Panevėžio 
pav., Kauno rčd. Apie trįs metai at
gal gyveno SVilburton Oklahome. 

Malonėkite atsišauktu jis pats, ar 
kas jį žino pranešti, už kų .busiu 
dėkingas.

PO V. MIKALAUSKAS
911 West 33rd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro pusbrolio, 
Povilo Patėvio, gal jisai vadinasi Ka
rolis Adomaitis, o gal Povilas Ban- 
sewicze. 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 
4525 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PAJIESKAU savo vyro Povilo 
Railos, Kauno rėdybos, Šiaulių pa
vieto, Šaukėnų parapijos, Vabalių 
sodoj}. Jis buvo 5 pėdų augščio, 47 
motų’ 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. Wood St., Chicago, H).

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės; neturtingos, kad 
ir su vienu vaiku, neturtingos. Aš 
irgi mokslo neėsu baigęs; esu dar
bininkas. Tur būt nesesnė 28 metų. 
Aš esu 33 metų. Geistina kad butų iš 
Chicagos, kad galėčiau ypatiškai pa
simatyti. Meldžiu atsišaukti. Aš duo
siu kiekvienai atsakymų.

John Rut VVhites Restaurant
310 E. 43 Street, Chicago, III.

ma,

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.

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

Operatorė 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 DIRBTUVES KAMBARIAI.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Opipenheimer Casing Company,
1020 W. 36TH STREET, C H I C AG O.

>■
i

MUSŲ VYRAI DARO NUO $1.00 
iki $2.25 į valandų dirbdami nuo 
sinkų. 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 MACHINE
CO.

311 So. Austin Avė.

PATYRUSIŲ BUDAVOTO.IŲ 
PRIE MEDINIŲ KUBILŲ

KREIPKITĖS

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

būti lietuviškai, lenkiškai ir ita
liškai. Pageidaujamas toks kuris 
yra buvęs Real Estą te (bizny je 
ir turi patyrimą; nors patyri
mas neabsoliučiai reikalingas.

Tokiam vyrui ir dar su $1000 
kapitalo, mes parduosime pusę 
pelno Real Išstatė įstaigos kuri 

randasi svetimšii.lių distrikte, 
kur jis galės padaryti šimtus do
lerių kas savaitę. Ateitis yra ne
išmatuojama. Ypatiškai pasi
matymui šaukit Randolph 2798 
ir klauskit Mr. Wessel arba at- 
siŠaulkit Room 401, 25 No.
Dearhorn St. Chicago.

REIKIA pardavėjo kuris ga
lėtų dirbtii lietuvių kolonijoj; 

kuris gali rašyti lietuviškai ant 
rašomos mašnelės; kuris galė
tų vesti korespondencijų ir sek
ti musų biznio sistemų. Alga ir 

nuošimčiai. Gera proga atsa
kančiam žmogui.

G. F. SANBORN

908 Peoples Gas Bldg. Chicago

AUTOMOBILIAI
KAS NORI PERMAINYTI prisa- 

žernų mašinų ant troko. Gera ma
šina ant 5 pasažieriu.

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

PARSIDUODA automobilius, pigiai 
arba mainomas ant motorcyklio. 

PETER GUSITIS
2780 Prairie Avė., Chicago.

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

Kas esate pirkę lotą (Parkhohne) 
netoli Cicero arba netoli IJet. Vie
nuolyno ar kur kas turit labinus ant 
išmokesČio, ateikite pas mus katras 
norite parduoti. Mes priimsime už 
pilnų kainą kų jums kainuoja; atei
damas atsinešk savo kontraktą. At
sišaukite subatomis ir nedėliomis.

JOSEPH VALANDOS
4414 So. California Avė., Chicago.

MOKYKLOS

Ar Jus Norite

Aš turiu ant rankų puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografų, 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.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.

“ėStrFb“argen aš
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi 
le kokį priimtinų pasiūlymų 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 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
PARSIDUODA dėl penkių kam

barių rakandai labai pigiai. Priežas
tis pardavimo, savininkas apleidžia 
Illinois valstijų. Kreipkitės:

S. VLAD1S
2851 So. Emerald Avė., Chicago.

Tel. Boulevard 2262

PARSIDUODA fornyčiai (namų 
rakandai) 4 kambarių įrengimui, 

kas nori gali ir rumus randavoti. 
POVILAS JUODZEVIČIA

2019 String St., 2 lubos iš fronto.

ir Motery Ruby Kirpi

MA5TER 
SYSTEM

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, dienų 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. Kas nieką, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tų amatų greijdi. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip mokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING 

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8,


