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True translation filed with the post-master at Chicago, III, Jan 12, 1920 
as retini r ed by ihe act of Oct. 6,1917

Taika su Vokietija jau 
paskelbta

Kolčakas tapęs areštuotas

Bolševikai vėl suėmė daug belaisvių

Talkininkai be Amerikos paskelbė taiką
TAIKA PASIRAAYTA BE 

DIDELIŲ CEREMONIJŲ.

Tik keturios šalįs nepasirašė 
taikos. Taika su Vokietija pa

skelbta Europoje.

Clemenceau ir pasakė:
“Protokolas tarp talkininkų 

ir susivienijusių šalių ir Vokie
tijos tai>o pasirašytas. Ratifika
vimai sutarties su Vokietija ta
po įteikti. Nuo šios valandos 
sutartis įeina galėn. Ji bus vy
kinama visose savo sąlygose.“

Tai buvo viskas. Diploma-

tų ntio visų reikalų yedifno.
(Pulk. Pepeliajev galbūt yra 1 

Viktoras Pepeliajev, Omsko 
valdžios premieras, kuris per- 
k.«“lo s»t»vo soslinv i Iflcutsluj. kol 
('akiniams netekus Omsko. Ne
senai Irkutską paėmė sukilę*

Bolševikai paėmė Irkutską?
HONOLULU, T. H., s. 9.—Ja

ponų laikraštis Nippu Jiji šian
die išspausdino kablegramą iš 
Tokio, jog bolševikai paėmė Ir
kutską ir kad talkininkų diplo
matai išvažiavo į Čitą.

Lenkdi tebesiveržia.
PARYŽIUS, s. 10.—Pasak 

Varšuvos žinios, lenkų karei
viai tebesiveržia Ukrainoje. Len 
kų batalionas užėmė svarbią 
geležinkelių kryžkelę Zmerin- 
ka.

PARYŽIUS, s. 10.—Taikiniu 
kai ir Vokietija jau gyvena tai
koje. Pasaulinė kare formaliai 
užsibaigė šiamlie po piet, kada 
atstovai tų šalių, kurios užgirė 
Versailles taikos sutartį, prida
vė savo ratifikavimo certifika- 
tus ir pasirašė raštą, kuriuo tai
ko įeina galėn.

Suv. Valstijos nedalyvavo pa
sirašyme ir pasilieka tebesan
čiomis karės stovyje su Vokie
tija.

Paprastumas pežj*ftfl?jo cere
monijas Francijos užrubežinių 
reikalų ministerijoje, kur galu
tinai užbaigta karę. 14 talki
ninkų ir susivienijusių valsty
bių iš vienos pusės ir Vokietija 
iš kitos, padarė taiką ir vėl yra 
draugiškomis valstybėmis.

‘ Šios dienos atsitikimai buvo 
be ceremonijų ar iškilmių. Pir 
miausia Anglijos, Francijos, Ja
ponijos ir Italijos atstovai pasi
tiko du Vokietijos pasiuntinius 
Francijos užrubežinių reikalų 
ministerio ofise ir Vokietija pa
sirašė protokolą, prižadantį, 
kad ta šalis užmokės už pa
skandinimą Vokietijos laivyno 
Scapa Flow ir išpildys dar ne
išpildytas mūšių paliaubos sąly
gas.

Tai atlikus premierai ir vo
kiečiai tapo nuvesti į kitą kam
barį, kur susirinko diplomatai 
veik visų pasaulio šalių, kadan
gi ceremonijoj dalyvavo ir kiti 
pakviesti diplomatai.

Talkininkų premierai ir užru 
bežinių reikalų ministeriai susi
rinko apie didelį žaliu audeklu 
padengtą stalą, o Vokietijos at
stovai, baronas Kurt von Lers- 
ner ir von Simson susėdo prie 
mažo atskiro stalo. Jie vienas 
paskui kitą ėjo prie staliuko vi
duryje salės pasirašyti. Nieko 
dramatiško ceremonijoje nebu
vo; tik buvo dramatišku savo 
didele reikšme.

Baronas von Lersner atsisto
jo ir greitai priėjęs prie stalo 
pasirašė po dokumentu. Tuoj 
pakilo Lloyd George ir irgi pa
sirašė. Po jo sekė Clemenceau, 
paskui Nitti ir baronas Matsui 
(Italijos ir Japonijos premierai 
ir atstovai). Po to pasirašė se
kamų šalių delegatai poeiliui: 
Belgijos, Bolivijos, Brazilijos, 
Gvatemala, Panamos, Peru, 
Lenkijos, Siamo, čecho-Slova- 
kijos ir Uruguay.

Suv. Valstijos, Chinija, Grai
kija ir Rumunija, kurios nėra 
ratifikavusios taikos sutarties 
su Vokietija, nepasirašė.

Buvo 6 minutės po 4 vai, ka 
da Lloyd George pasirašė. UŽ 
W minučių visi buvo pasirašę.

Pasirašius pakįlo premjeras tam Kolčakui, kad jis atsisaky- metų.

koje.
Grąžins vokiečių belaisvius.
Paskelbta, kad pirmas trau

kinis su vokiečių belaisviais 
pervažiuos rubežių šiąnakt, tuo 
duodant parodomą pildymo 
Francijos prižado paliuosuoti 
karės belaisvius kaip lik taikos 
sutartis su Vokietija įeis galėn.

Vyriausioji taryba nutarė, 
kad tautų lygos įgyvendinimas, 
kuris bus pirma tuojautinė pa
sekmė ratifikavimo Versailles 
sutarties, įvyks Paryžiuje, 10< 
30 vai. ryte, pėtnyčiojc, sausio 
16 d.

PARYŽIUS, s. 11.—Tarp 
6,000 ir 7,000 vokiečių belais
vių bus kasdie grąžinta namo, 
kaip tik atvyks reikalingas skai 
Čius vagonų iš Vokietijos.

True translation flled wHh the post* 
niastėr at Chicago, III. Jan 12, 192(1 
•iš reguired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUĖMfi DAR 
11.000 BELAISVIŲ.

Bolševikai pietuose suėmė 
35,000 belaisvių. Adm. Kolča- 
kas esąs areštuotas. Bolševikai 

paėmę Irkutską.

LONDONAS, s. 10.—Pasak 
Maskvos bevieli nes žinios, bol
ševikų spėkos paėmė miestą 
Nachičevan, Dono Kazokų teri
torijoje ir įėjo į priemiesčius 
Rostov-na-Donu.

Besiveržiant ant Rostovo, bol 
ševikai suėmė 11,000 belaisvių, 
7 tankus, 33 kanuoles ir 170 
kulkasvaidžių.

Odessos miestas tapo apsup
tas Ukrainos sukilėlių.

Gen. Denikino kareiviai 
kiasi linkui Chersoniaus, 
pusėje nuo Odessos.

Pirmesnė Maskvos žinia sa
ko, kad tarp bolševikų paimto 
dabartiniame ofensive pietinė
je Rusijoje grobio yra 400 ka
imelių, 1,000 kulkasvaidžių, 
11,000 šautuvų, 18 ginkluotų 
traukinių, 200 garvežių, 10,000 
vežimų, dideli sandeliai maisto 
ir amunicijos ir 35,000 belais
vių.

Kolčakas esąs areštuotas.

trau 
rytų

Truo translntlon flled with the post- 
master at Chicago, III. Jan 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

DEN1KINAS NEŠDINASI 
ATGAL Į KAUKAZĄ.

Perkelia savo valdžių į 
Ekaterinodarą.

TAGENROG, gr. 30.—Pulk. 
Cox ir Castle, kariniai daboto
jai, ką lik atvyko iš Suv. Val
stijų į Taganrogą, kad gavus 
tuojaus paliepimą kraustyties 
pietų link.

Gen. Denikmo civile vdldžia 
kelia savo sostinę į Ekaterino
darą, o justicijos ministeris va
žiuoja į Jaltą, Kryme.

Geležinkeliai tarp Rostovo ir 
Krymo yra perkirsti, bet jurų 
komunikacija pasilieka atvira.

Gen. Denikinui trūksta an
glių, kadangi jis negalėjo išsi
kasti užtektinai net vien sau, 
kada jis valdė visą Doneco ba
seiną.

True translntlon flled with the post* 
mastęr at Chicago, III. Jan 12, 1020 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

FOCH LIEPIA RENGTIES 
PRIE ATEINANČIOS KARES.

Karės niekad neužsibaigsiančios 
ir šalįs turi būti prisirengusios, 

sako jis.

Maskvos bevielinė žinia, da- prisirengia 
tuota pėtnyčiojc sako, kad ad- mų.p

PARYŽIUS, s. 11.—Maršalas 
Foch paskelbė, kad šalis turi 
visuomet būti prisirengusi prie 
karės. Jis sako:

“Jokia žmogaus spėka nega
li pasakyti kas bus sekamą sa
vaitę. Karė yra niekad nepa
šalinama, nes kol pasaulyj pasi
lieka du skirtingi interesai, pa
silieka medega nesutikimamas 
ir karėms. Karė gali iškilti ant 
taikiausių šalių rubežių; faktiš
kai taikesnė šalis gaįi /greičiau 
pasiduoti karės bakterijoms.

“Didžiausia klaida yra tvir
tinti, kad kadangi mes nenori
me karės, mes nebusime pri
versti griebties kariavimo. K^k 
vienos šalies pareiga yra reng- 
ties prie defensivio ginklavi- 
mos, nežiūrint argumentų nai
vių silpnapročių, kurie vis dar 
mano, kad geriausiu budu apsi
saugojimu nuo plėšikų yra pa
likti duryse *raktą.

“Kare mus išmokino, kad 
protingiausia Šalis yra ta, kuri 

prie visų atsitiki-

mirolas Kolčakas, galva visos
Rusijos valdžios Siberijoje, ta
po pulk. Pepeliajev areštuotas ]_______„L2 ~ "
Irkutske. Priduriama, kąd Cabe iš Australijos sako, tat7
pulk. Pepeliajev paliepė suim- saulė užšalsianti uĘ 12,000,000

LONDONAS.—Prof, John Mc

Nelaimes
700 ŽMONIŲ J&UVĘ ANT 

LAIVO.

True translntlon flled with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 0,1917

VOKIETIJOS VALDŽIA 
NENUVERSTA.

Kongresas antru kartu pašalino 
socialistą Victor Berger

AMSTERDAM, s. 10.—žinia, 
kad Vokietijos valdžia nuver
sta yra neteisinga, pasak prane 
Šimo iš Berlino.

(Tai parodo, kad pirmesnė 
žinia iš Brusselio, kad Vokieti
jos valdžia likusi nuversta re
voliucionierių, buvo neteisin
ga).

Naujas žemės drebėjimas Meksikoje
ATSTOVŲ BUTAS VfiL 
PAŠALINO VICTOR L. 

BERGER.

Socialistas kongresmanas vėl 
pašalintas 328 balsais prieš 6.

Didelia pfuBiierinto laivai 
paskendęs nuo minpa.

j. .4fr.ii _ ■»,

LONDONAS, s. 10.—Ex- 
cbange Tdlegniph Žinia iš Ge- 
noa sako, kad italų laivas Prin 
cipessa Mafaldo .užvažiavęs ant 
minos ir 700 žmonių žuvo lai
vui paskendus.

Savininkai laivo neturi žinių. _ A. , . v . . .. | True Aranslatiou flled with the post-i rabelnai laivų agentūros netl- I mnster at Chicago, III. Jan 12, 1920 
ki tai žiniai. I «s reąuired by the/ict of Uct. 6.1917

-r------  AMERIKOS BIZNIS VERŽIASI
BUENOS AIRES, s. 11.—Pa- VCfclETIJON.

sak čia gautų Žinių, laivas Prin- ___ 1
cipessa Mafalda ę nėra pasken- NEW YORK, s. 10.—Ameri- 
dęs, kaip buvo pirmiau praneš-1 k08 komercinis veržimasis Vo- 
t°- I kietijon prasidėjo iš čia šian-

————r----- Idie. Daugiau kąip 300 pirkėjų
^5 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAIVO I ir pardavėjų Amerikos biznio

—-—— , I įstaigų išvažiavo Nexv Amster-
WEYMOUrH, Anglija, s. 11. Idani laivu į Vokietija.

—Anglų laivas Treveal vakar |______________ \_____
paskendo užvažiavęs ant akme
nų. 35 žmonės iš įgulos žuvo.

, 20 ŽMONIŲ ŽUVO SNIEGUI I Apie 1,000 žmonių suimta. Du NUSIRITUS. nufcutl

MEDŽIOKLĖ ANT KRIMINA
LISTŲ.

RYMAS, s. 10.—Sniegui nu- CHICAGO.—Subatos i.<
siritus. nuo kalno viename kai- chieagos policija padarS i

naktį 
_________,____„„ ,_____ mė

mė likb užmušta 13 žjnonių, o džioklę ant kriminalistų ir su- 
kitume 7. Traukinių vaigščio-I ging ar|j nužiūrimų žino
jimas tarp Premlis ir Varso|njy Bemedžiojant du žmonės 
ant Simplon g^ežinkelio tapo I taiX), nušauti. Abu yra pąskil- 
sustabdytas. Į^ę kriminalistai ir pirmiau sė

dėję kalėjimuose. Dar vienas 
kriminalistų pavojingai sužei
stas.Dideli streikai

200,000 DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO.

« ■ ♦ • •

Kąla naujus retežius
KĖSINASI ANT ŽMONIŲ 

LAISVĖS.
; LONDONAS, s. 10.—Pasak 
gautų žinių, 200,000 darbininkų 
bovelnos dirbtuvėje Boinbay,

Indijoj, sustreikavo. •. - - ;
reikalavimai dar nėra išdirbti. biHV 8U didelėmis pabaudomis 
Padėtis esanti rami. I *r deportavimais.

PORTUGALIJOS KABINETAS 
REZIGNĄVO.

LISBON, s. 11.—Portugalijos 
kabinetas, sudarytas Caroso, re
zignavo delei priešinimosi jam 
atstovų buto. Jis veikė tik 6 
mėnesius.

Suv. 
ta {K)

kiek
spc-

Hoyne sūnūs streiklaužiu.
CHICAGO. — Prokuroro 

Hoyne sūnūs Thomas Hoyne 
streiklaužiauja gyvulių skerdy
klose. Jis atvirai prisipažįsta, 
kad ten sustreikavo kiaulių va- 
rynėtojai ir jis užėmė jų darbą.

WASHINGTON, s. 10.—So
cialistas kongresmanas Victor 
L. I^erger, kuris antru kartu di
delė didžiuma balsų sumušė fu- 
zijos kandidatą ir tapo išrink
tas iš MilSvaukec, Wis. į 
Valstijų atstovų butą, vėl 
pašalintas iš kongreso.

Jį pašalino iš kongreso 
pirmiau ir buvo paskirę
cialius rinkimus užpildymui jo 
vakansijos, bet Bergeris vėl ta
po išrinktas didele balsų di
džiuma. Tcčiaus ir dabar irgi 
tapo pašalintas. Pašalintas net 
nedavus jam balso pasiaiškinti.

Kada Bergeris atėjo į atsto
vų butą ir įteikė savo manda
tą, atstovas Dallinger iš Massa- 
chusetts, kuris ir pirmiau įne
šė rezoliuciją pašalinti Bergerį, 
tuojaus ir dabar įnešė rezoliu
ciją nepriimti Bergerio kongre
sai). Jis rėmėsi tuo, kad daly- 
kai nepersiniainė <nuo pirmojo

RYMAS.—Delei potviniai yra 
Arno klonyje ir keli miestai 
yra izoliuoti. Pisa upė taipjau 
išsiliejo iš krantų ir manoma 
yra, kad Catales mieste žuvo ir 
žmonių.

Vėl žemės drebėjimas
Naujas žemės drebėjimas ap
ėmė 3,675 ketv. mylių plotų. 

Daug kaimų sugriauta.

Galutini I Senatas priėmė aštrų “maišto” . reiškė,

Geležinkeliečiai atmetė pasiū
lymą.

* LONDONAS, s. 9.™Geležin
kelių darbininkų unijos delega
tų konferencija atmetė valdžios 
išrišimų algų klausimo dėl pa
prastųjų darbininkų ir paliepė 
unijos viršininkams išnaujo 
tarties su valdžia.

15,000 darbininkų sustreikavo.

STOCKHOLM, s. 10.-45,000 
Švedijos amatninkų mechani
nėj pramonėj sustreikavo, rei
kalaudami pakėUfao al£os ir 8 
vai. darbo dienos. Popleros 
pramonė jau išpildė. reikalavi
mus.

WASHLNGTON, s. 10.—Se
natas šiandie atvirtu balsavi
mu priėmė “maišto” bilių, ku
riuo uždraudžiama skelbti nu
vertimą valdžios, taipjau iškė
limą vėliavų ar kitokių ženklų, 
kurie nurodytų į prieš valdišką 
judėjimą. Prasižengusiems ski
riama bausmes iki 5 metų ka
lėjimo ir piniginės pabaudos iki 
$5,000, ‘ o ateiviams—deportavi
mą.

Bilius suteikia neaprubežiuo- 
tą galę krasos viršininkui Bur- 
lesonui, kuris ir dabar jau sta
to save esančiu augščiau visų 
teiąmų. Bilių parašė republiko 
nas Sterling iš South Dakota.

BUiujs dabar eina atstovų bu- 
tan.

negali būti suteikta vieta. Keli 
atstovai stojo Bergerį ginti, bet 
didžiuma atgaleivių atstovų 
neleido Bergeriui nė pasiaiškin
ti, kada to pareikalauta. Ber
gerį pašalinta 328 balsais prieš 
6. Trįs republikonai ir trįs de
mokratai balsavo prieš pašali
nimą. Vienas republikonas su
silaikė nuo balsavimo.

Po pašalinimui Bergeris už- 
kad tai yra “viena iš 

bjauriausių atakų ant atstovy
bės valdžios, kokią tik matė ši 
šalis. Tai yra tikras atėmimas 
žmonėms teisės rinkti jų pačių 
parinktą pilietį.”

Kada Bergerį pirmą kartą 
pašalinta, tyrinėjimo komite
tas atvirai pripažino, kad jis 
prieš Bergerį neturi mažiausio 
apkaltinimo ir vien, tik reikala
vo pašalinimo, kad jis yra skir
tingų politinių pavalgų ir nėra 
ganėtinai patriotiškas.

'Z UBil™ CITY, s. ILyVera 
Cruz miestas ir visa apielinkė 
tapo sudrebintu artrlfa nuMi 
naujo žemės drebėjimo, žemės 
drebėjimas prasidėjo 6 vai. vak. 
ir su pertraukomis tęsėsi per vi 
są naktį. Žemės drebėjimas ap
ėmė 65 mylių ilgio ir 55 mylių 
pločio plotą. Prieš prasėdė
siant drebėjimui įlankoj siautė 
smarki audra ir vanduo buvo 
juodas, kas parodytų, jog buvo

Keletas kaimų ir miestelių 
yra sugriauta. Manoma, kad ir 
daug žmonių žuvo, žinių ma
žai yra kadangi komunikacija 
geležinkeliu ir telegrafu yra 
pertraukta. Drebėjimas per- 
skelęs trijų mylių ilgio akmens

Laike audros keli maži laive
liai paskendo Vera Cruz uoste.

7,000 ŽMONIŲ ESĄ UŽMUŠTA 
ŽEMĖS DREBĖJIfrŲS.

Bergeris vėl' nominuotas.

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

True translation fi
master at Chicago, 
is reąuired by the
DIDELI STREIKAI VOKIETI

JOJE.

LU. Jftn 12, W20
Oolitai?

Streikuoja geležinkeliečiai ir 
kiti darbininkai.

MOKYTOJAS UŽPLAKĖ 
VAIKĄ.

UNIONTOWN, Pa.—Prof. 
Brandenhurst Hays, viršininkas 
mokyklos Restone miestelyje 
tapo areštuotas ir yra kaltina
ma^ nuplakime mokinio Tho
mas Domer. 11 m. taip, kad te
sis delei to neužilgo mirė.

MILWAUKEE, Wis., s. 10.- 
Socialistų komitetas už pusės 
valandos po patyrimui apie pa
šalinimą Bergerio, vienbalsiai jį 
vėl nominavo j kongresą. Ko
mitetas pasakė, kad jis 
nuos Bergerį “iki pekla 
šalis,” jei reakcionieriai 
liau šalins jį iš kongreso.

MEXIC0 CITY, s. 10.—Ap
skaitoma, kad nuo pereitos su- 
batos žemės drebėjimo, potvi- 
nių ir vulkanų išsiveržimų žu
vo apie 7,000 žmonių. Virš 
5,000 žmonių sužeista. Dar ir 
dabar jaučiama nuolatiniai silp
ni žemės virpėjimai.

Nė

nomi- 
neuŽ- 
ir to-

kambario nepersamdo 
Bergeriui.

BERLINAS, s. 10.—Nepri
klausomieji socialistai ir ko
munistai yra kaitinami už stred 
kus Esseno, Elberfeld ir Mun- 
rter distriktuose. Ruhr distrik 
>e negalima net maisto trauki
nių leisti. !

Dortmundt slaptas streiko 
balsavimas didele didžiuma 
misų stojo už streiką.

10,000 Berlino aptfieudrfe 
klerkų š’ūiitrėiteo.

APIPLĖŠĖ LIETUVIO 
APTIEKĄ.

CHICAGO.—Vakar du gink
luoti plėšikai užpuolė ant lietu
vio F. A. Poškos ap'tiekos, 3101 
S. Morgan St. ir paėmė $84 pi
nigais, už $25 krasos ženklelių 
ir daug morfino ir cocaine.

PHILADELPHIA, Pa., s. 10. 
—Keturi didesnieji Philadelphi 
jos viešbučiai atsisakė persam- 
dyti Bergeriui kambarį.

Vyskupas protestuoja.

Tūkstančiai žuvo vulkano 
išsiveržime.

MEXICO CITY, s. 11.—600 
žmonių žuvo sunaikinus Barran 
ca Grande miestelį. Keli kiti 
miesteliai tapo irgi sunaikinti.

Tik vienas mažas vaikas išli
ko iš Santino gyventojų, kurie 
nu troško nuo nuodingų gazų. 
Žuvo keli šimtai žmonių.

600 žmonių žuvo ežerui pa
skandinus Chilchota miestelį. 
Kitas kaimas su 200 gyventojų 
irgi visai išnyko.

Platanalan kalnas perskįlo pu 
siau ir sutriuškino daugybę

NEWP0RT, R. I, s. f. 11.-'žmonių.
Vietos protestonų cpiskopalų San Maguel distrikte nuodin-
diocezijos vyskupas Parry ir 13 gi gazai užtroškino apie 200 
kunigų paskelbė atvirą laišką 
prezidentui Wilsonui, kuriame

“ .......... ■ pasmerkia karės teismo teisimą , žmonių žuvo. Tai vis pasekmė
CHICAGO.—Pereitą metą kun. Samuel Neal Kent, kuris už pereitą subatą buvusio žem&

Chicago]e buvo 300 žmogžudyS- buvo kaltinamas nemoraliuose' drėbsiimo ir uoniakalnio išsi- 
Žiu ir viri 10,000 apipKSimų. pasielgimuose. j veržimo.

žmonių. 1
Kitose apygardose irgi šimtai

)iuruc]m.

veržimo.

m ■
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Kas Dedasi Lietuvoj
STREIKAI LIETUVOJ ei jos stiprios. Lietuvoje, kaip tik 

darbininknmš ir trūksta gerų 
Lietuvoje tai vienur tai kitur organizacijų. O kad geros orga- 

ištinka streikai. Žiūrėk, Kaune 
tai viena, tai kita dirbtuvė strei 
kuoja. Ana Vilkaviškio apskri- 
tyj net keletas tūkstančių žemės 
ūkio darbininkų sustreikavo. 
Reikia pažymėti, kad tie visi 
streikai kila savaimi, tinkamai 
neorganizuoti ir jų pobūdis, tai 
grynai medžiaginis. Ir nenuosta
bu, Lietuvos darbininkų gyveni
mas, ypač miestuose, begalo sun 
kus. Juk vietomis po kelias sa
vaites algų negaunama; gyventi 
reikia ir išmisti nėra iš ko. Ne
gi darbininkai turi kokius nors 
turtus sukrovę, kad galėtų kelias 
savaites be algų gyventi. Būto, 
darbdaviai naudodamies nedar 
bu darbininkus bepasigailėjimo 
išnaudoja. Dėlto streikai taip 
dažnai savaimi ištinka. Kadangi 
darbininkų organizacijos nėra 
stiprios, tai streikus nevisuomet 
laimi. Kiekvienas darbininkų 
laimėjimas tik tuomet galimas, 
jei yra pakankamai darbinin
kuose vienybės ir jei organiza-

nominį. O regis visiems turi bū
ti suprantama, kad nporganizuo 
tas darbininkų ekonominis judė
jimas yra žalingas ir ūkei ir 
pramonei. Tie savaimi ištikę 
darbininkų streikai turėtų daug 
kam akis atidaryti. Jau butų lai
kas sveikesnėmis akimis žiūrėti 
į Lietuvos darbininkų ekonomi
nį judėjimą, o tai gali būti vėla 
ir visas Lietuvos gyvenimas, pa
skiau, gali atsidurti netvarkos 
bangose. —B—uen. [“D. G.”]

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa«hington St. 
Marshall Field Anne*

1 Rth fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10' iki 12 ryto

2121 North Weatern Are. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone. Armitage 2010 
He/idenrijo* telefoną* West 6126

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

, GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS iki pietų

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Ncdėliomis pagal nutarimo. 
3261 So. Halsted Si. Chicago. III

nizacijos pasiekti, pas mus klifi 
čių kliūtis reikia Apgalėti. Net 
darbininkų ekonominės organi
zacijos tinkamai plėtotis negali 
ir čia joms trukdoma. Sakysim, 
delko streikai taip dažnai ištin
ka, rodos savaimi aišku, kad 
noras bent kiek savo buitį patai
syti darbininkus verčia tos prie
monės stverties. Bet kaip kas 
tuose streikuose nužiūri daug ko 
kito.

Ana Europoje, rasi šimtas 
metų atgal, kiekvieną darbinin
kų mėginimą savo būvį gerinti 
valdžia apšaukdavo maištu ir 
darbininkų noru valdžią nu
griauti. Dėlto valdžia streikų 
metu darbininkus uoliai perse
kiodavo, su įminėdavo ir net ka
lėjimu bausdavo.’ Anglų darbi
ninkų judėjimo vadas Sidnei 
Vebb pasakoja lokį 1818 metų 
atsitikimą. Darbininkai su darb 
daviais susirinko tartis algų pa 
kėlimo reikale. Patyrus apie tai 
policija atėjo ir areštavo du dar 
bininkų atstovus. Vėliaus, teisi
mas juos nuteisė 2 metais kalė
jimo. Teisme darbdaviai nors ir 
tvirtino, kad darbininkai čia su
vis nekalti, visdelto teismas į 
tai nepaisė ir tuodu darbininkai 
turėjo du metu kalėti.

O imis gyvenime ar tokių at
sitikimų maža buvo?

Visame jaučiama letenos prie
spauda. Darbininkų gyvenimas 
tyčiomis pakrikomis laikomas. 
Ir kieno tai vis naudai daroma? 
Juk tuo budu į visą gyvenimą 
daug daugiau suirutės įnešama. 
Visviena, streikai norsjl* neor
ganizuotu budu, betgi jie kils. 
Jau perdaug šėlusiai darbdavių 
darbininkai išnaudojami. O vi
sos darbininkams organizuotės 
gyvenime daromos kliutįs, tik riškam gyvenimui. Taip begy- 
dar labiau ertrina darbininkus ir venant, po popierinės taikos su 
neapykantos darbi- Rusija, ant galo pagalios sulau-
n inkai tiesioginiu keliu negalės kiau savo arešto 1918 m. rugp- 
organizuoties, jie neis kitais ke- jučio mėn., kuomet po dviejų 
bais ir žinoma toksai darbas savaičių išlaikymo Šiaulių ka- 
kenksmingai atsilieps j valstiją Įėjime, visai be jokio tyrinėjimo 
ir į visą visuomenę. Galima lai- bei apkaltinimo, urnai ir slapta, 
kinai užgniaužti darbininkų po- beveik nuogą be rūbų išvežė į 
litinį judėjimą, bet tik ne eko- nelaisvę Vokietijon. Suimtas bu-

KURKULIS “PASIŽYMĖJO’.*

Gerai žinomas cbicagiečiains 
naujicnietis M. Petrauskas rašo 
iš Lietuvos: “Kurkulis su pačia 
pabūgo iš Voronežo, pasiimda
mas su savim tremtinių kasą.

“Plaušinis, buvęs “Rankpel
nio” redaktorius, pasiliko Ir
kutske. Butų labai malonu, kad 
drg. Grigaitis parvažiuotų į Lie
tuvą, nes čionai daug darbo.”

Laiškai iš Lietuvos

IŠMOKA LIETUVOJE

5 Dolerius

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

100 Abksinų Už
t. y. 20 auksinų už kiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai Čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lasku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausia. Nieką 
pjnigų negalėa sulaikyti.

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

Panedėlis, Sausio 12 d., 1920

Nosies Kliutįs
1 paeiti nuo x 
migdalinių gilių— 
tonsilų arh|i nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mzlių, ■ nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ir kitos prier 
žastjs, o jas gali 

susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimui yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimlų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Alėje papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu
jų

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 State gat., 2 lubos. Antros du« 
i B i šiaurę nuo Fair .sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.
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Buvęs chicagictis veikėjas, 
kurio vardą ir gyvenimo vietą 
delei žinomų priežasčių įleid
žiame, rašo savo draugui į Chi- 
cagą: *

Žemaitija, Lapkrity s 1919 m. 
Gerbiamas bendre!

Ant tavo laiškelio nuo 8-VIII 
šių metų bandau šiandien bent 
ką pranešti. Kaip matai aš dar 
pilnai gyvas ir ant. kojų sau 
sveikas, nors jau Kelius sykius 
vos ne vos buvau bežunąs. Visą 
šį protarpį nuo gegužės mėn. 
1915 m. iki šio laiko pragyve
nau ant vietos pas tėvus, kur 
reikėjo pergyventi vfsą vokiečių 
okupacijos baisenybių laiką ir 
nešti ant savo kūno visas, stačiai 
neaprašomas, kūno ir dvasios 
kančias. Kasdien vien veikia 
plėšimas, kietas spaudimas, ir 
dienos slinko nuobodžiai, aša
rotai, ir visas laikas bėgo be 
vilties sulaukti galo tam praga-*

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street Boston, Mass.
*•
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AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3jnetus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. BaHrėnas, Prof.

1707 So. Halsted St- " Telephone Canal 6417. Chicago, III.

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

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. • Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neto

liomis nuo 10 iki 4
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Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Ėuropoj, 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 ,jum$ patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? z

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asofiacija, kurii^ vienintelis uždavinys bur pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Fcderuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai k<M)|>eratyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybas pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B, Ault, laikraščio The Scattlc Union Becord redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bujletin redaktorius; J. Deutelbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Hcrbert E. Gaston, Nonpartisan League Mimieapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schvvanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukce Lcader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor 'News 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekipio ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tiksli* išleidžia už $100,000 bonų.

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

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Fcderuotos Spaudos įsteigimo ir< kviečia savo skaity
tojus piridi bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų tei-minui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpiktykite paduotą čia blankutę ir kartu sū čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudoj ofisą.

vau daugiausia ačiū vietos kle
rikalų skundams, ką jie nesku- 
piai net viešai per sava laikraš- 
lins juodino mano asmenį už ne-. 
va veikimą darbininkų reikalais 
ir socialistiškus persitkrinimus.; 
Nelaisvėje visąL brolau, ėjosi 
prastai, ba. išvežę .gana dar ato-; 
kiai už Berlino į'viehą iš dauge
lių bado lizdų-lagerių, kur su 
pagelbtv visų kultūros įrankių 
visai badu marina ir iš kūno 
absoliučiai visas spėkas čiulpia. 
Išbuvau tenai iki Vokietijos re
voliucijos, kariai begalo reikia 
ačuotk'nes kitaip, jei dar kiek 
laiko, tai mano akįs butų susi
merkusios amžinai ir kūnas bu
tų likęs aptręšimui prakeiktos 
Vokietijos laukąms. Mat, kaip 
jau buvo visos spėkos iščiulptos, 
aš sunkiai susirgau, ir sirgda
mas, nieko nepabodamas, kuo
met gyvastis jau kovoje su mir
tim, visgi neatsilikdainas nuo 
kitų savo bendrų vykau tėviš
kėn. Nors didžiai vargulingai 
dasiekiau atgal Šiaulius, kur pa
sirgęs kiek laiko, gavau su šir
dies malonumu dasiekti namus, 
ir dar už mėnesio laiko pergalė
jau ligą. I tėviškę sugrįžau, kaip 
tik tuo laiku, kuomet okupan
tai apleido šalį ir vietos žmones 
ėmėsi tvarkytis ir organizuoti 
kraštą. Bet už 1-2 mėn. laiko 
atvyko raudonoji armija su ta
rybų valdžios sistema, kas vi
siems buvo visai nauja ir neaiš
ku; dar daugiau pasididino prin 
kliu dėl blokavimo nusimanan
čių veikėjų bei sugabių organi
zatorių, prie šiaip tokios tam-, 
sios ir išsklaidytos musų laukų 
proletariato minios. Čia tame 
laike, ir aš, kaipo socialistas, {Ži
rniai su atvirumu prisidėjau ju
dinti vietos darbininkų mases 
prie sąmoningo, Mėsinio ir ati-
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1920THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Markei St..
NVHEELING, W. VA.

The undersigned applies for ...................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of S25.00 eacji, and incloses herewith (check) (nioney order) payablo to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVheeling, W. Va., in payment therefor.

Name ...................................  j............................. .. ..........................

Address ................................................................................................................ ................ *................
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mo, kuom nekuriems 
sai naujai nežinomiems, 
greitųjų iškeptiems, neva 
tos komunistams bent 
neįtikau. • Tame laike
ko pačiam vykti nuo vietos 
darbininkų tarybos į pirmąjį 
Lietuvos (įarbininkų tarybų at
stovų susivažiavimą. Nežinau 
kaip toliau butų panašus judė
jimas vykęs, jei ne staigas vo
kiečių su lietuviais kareiviais 
puolimas ant raudonosios armi
jos, kuomet viskas liko suardy
ta, išblaškyta ir daugumą iš vei
kėjų visai nekaltai sušaudyt bei 
kalėj iman įkišti. Visas anas

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

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

-----—-------------- .. -------------
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\ DEPENDABLE ABJOLUTELY
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judėjimas liko kraujuose palai-! 
dotas ir juoda reakcija pilnai 
užviešpatavo sykiu' su klerika
lais kucpon. Kova su jais dar 
didi ir sunkęka; daug spėkų dar 
demokratijai kartu su proleta
riatu priiscis padėti. Kaip užėjo 
lietuviai kareiviai į musų kam
pelį aš vėl buvau sunitas, apkal
tintas vadovavime vietos judėji
me, kaipo rėvolhuyjinis sociali
stas. Už ką buvau vos ne vos, 
akims matomai, beštišaudytas 
be teismo ir jokio tirinėjimo; iri 
jeigu ne vietos obivateliai, kurie 
ant greičiausio subėgo ir perpra
šę palikti dar gyvą. Oi, brolau, 
baisu ir didžiai skaudu!!! Ir tas 
viskas dedasi “demokratiškoje” 
Lietuvos “respublikoje”. Pana
šių faktu, pas mus Lietuvoje 
šiandien yra daugybės. Manę | IllcsniŲ jjkarpų pVisiųsl'i’ Už ką

j na i bent pakanka. Del karo prie
žasties mokyklos pilnai dar ne
gavau užbaigti.

Tavo brolis ir sesuo sugrįžo iš 
Rusijos, kur buvo išvykę į pa
bėgėlius. Beveik mažai tenka 
juos regėti, bet ant kiek žinau, 
tai dar šiandien yra gyvi. Vla
das gyvena sau sykiu su savo 
žmona ir keliais kūdikiais. Jis 
irgi laike okupacijos buvo su
imtai už laikimą ginklo ir jam 
daug prisiėjo pavargti kalėji
muose, pakol žmona su prašy
mais pasirūpino išliuosuoti.

Parašyk plačiau apie save, 
priežastis norėjimo sugrįžti j 
tėviškę ir dabartinį jūsų judėji
mą. Jei galima kartu parašyčiau 
man ką iš laikraščių bei iš įžy-

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

Tel. Drexel 2880.
b-

T
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Telefonas Pullman 856;
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave„ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

1687 W-51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarkct 25*4 „

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visę chroniškų ligų

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

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

skundė baudžiamajam biurui vi
sos apylinkės klerikalai ir net 
vietos- dabarHnios valdžios stul
pai!!! Po to buvau įkištas Šiau
lių kalėjiman. ir paskiau, ačiū 
protekcijai, paleistas gyventi 
siaubuose „pod nadzorom” (vi
lkas kaip caro laikais). Už kiek 
laiko išgavau teisę sugrįžti at- 
ąal į namus, bet jau atimtos vi
sos tiesos ir nevalia nieką vei
kti nė jokioj net' kultūriškoje 
draugijoje. Dabar sau vienas 
sėdžiu pas pečių ir klausaus kas 
dedasi musų “šventoje” Lietuvo
je. Prie ko prieis šis juodas 
stovis ir kaip toliau reakcijonię- 
riai veiks, lai tamsus rytojus pa
rodys.

šiaipgi musų apylenkė nuo 
karo ugnies laimingai yra išli
kusi, ba laike kariuoihcnes žy
giavimų nebuvo mūšių. Mano a- 
budu^ėvai dar tebėra gyvais 
brolis gyvena Sibire lik rupi 
apie jį ką žinoti, ba dėl krasos 
kliūčių, niekaip negalima susi
rašinėti jau 4 mėtau Aš kasdie 
hiniame savo gyvenime darbuo- 
juos iš ko turiu.uždarbio ir duo-1

bučiau dėkingas, nes norisi žino 
ti apie tų šalį, kur prisėjo gerai 
vergauti ir verkti. Perduok jiem 
labų dienų ir kiek nors apie juos 
man paminėk apie Gugį, Mišei- 
ką, Lalį, Strazdą, Ugandą ir ki
tus. Tiesa ,ar pats nežinai kur 
gyvena Dr. Jonas Jonikas, ktiris 
man reikia žinoti. x

Boto, dar turiu pridurti labai 
skaudžią ir liūdną žinią, kad vo- 
kiečiaiikolčakininkai, kurie ge
rokai siaučia ir kuriems musų 
stulpui leidžia gyvuoti, sušahdė 
13 d. šjo mėn. Skaizgirio moky
toją Prancišką Dantaitę beva
žiuojant j namus iš Benės; nušo
vė ant vielos už vien tą, kad ji 
žodžiu jų jų.darbus papeikė ir 
išreišĮkė jiems pasibiaurėji- 
irtą.**) Labai liūdna ir gaila! 
Nekaltas kraujas šauklh į dan
gų atsilyginimo. Oi, didžiausis 
smūgis bus nelaimingam tėvui. 
Tai šiuo sykiu tiek.

**) O parapijos - kunigai tuo-

atsisakė su bažnytinėii|is apei
gomis palaidoti.

Likeri s-Vynas-Alus
Padaryk pats sau juos namie su 

phgelba musų geriausiai išbandytu 
budu — su senų laikų Virginia Moon 
shiners. Jus galit nusipirkti pri
dengimus padarymui tų gėrynių jū
sų mieste. Mažai prekiuoja, jeigu 
žinai ką pirkti ir kaip padaryti. 
Musų 45 fgormulos nurodo kaip pa
daryti.

DEGTINĖ — ALUS — VYNAS
ŠAMPANAS. ROMAS, DŽINE, 

BBANDY, BITTER1S, RUDASIS A- 
LUS, SODA IR LENGVUS GERY- 
MAI.

Naeionalis prohibicijos aktas už
draus pardavinėti tokias informaci
jas po sausio 16 d. 1920 m. Jus nega
lėsit nupirkti už jokius pinigus vė
liaus datos.

• REIKIA AGENIŲ
Krautuvų inkai, b.irbed.ii irba Bi

le asmuo, kuris niri padarui daug 
pinigų iki sausio 16 d. 1020 m. Jųs 
galite parduoti savo draugams ir. 
pažjstamiems arba bite vienam kuri 
susitinkate. Jus nusistebėsite kiek 
daug atsiras pirkėjų tų nurodymų, 
kuomet dasižinos, kad vėliau sausio 
15 d. 1920 m. jie i egalC-s gaulj tokių 
informmijų už jokius pinigus. 
Paskutinė Diena — Sausio 15. 191’0

Viena kipija ....................k $2.50
Dvi kopijos ...................... *.,4.50
Penkios kopijos .............. 10.00
Dešimtis kopijų .............. 19.00
Dvidešimts penkios kopijos 12.0(1 
Penkiasdešimts kopijų .. 75.00 
Šimtas kopijų ............. 125.00
Du šimtai kopijų .......... 200.00
Formulos yra SPAUSDINTOS AN

GLU KALBOJE — jei jus'negalėsit 
perskaityti; jūsų vaikai arba kaimy
nai mielai pagelbės jums.

Siųskite pašto Arba expreso Mq- 
ney ąrderius.
INTERNATIONAL NOVELTY \C(). 
P.O. Box 131, Dept. 33, Scranton, Pa.
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Vninovakta $ į

Pagunda.
(Tąsa)

Kudulis pagalbos viešbučio vai 
gykloj. Tikra kaimo karčema. 
Bet tai nieko — ramina save. 
Kai ką skubiai suvalgo ir eina 
sau. Ilgiau pabuvot vienoj vie
loj jam stačiai nepakenčiama.

Jis ir vėl gatvėj. Kur eiti? 
Gal ten, atgal pro mokykla? 
N—ne. Dar gali tą tokia nede
rama pamanyti. Geriau į kilų 
pusę — pakalnėn! Juk visviena: 
kur eisi — visur ^elės, visur va
sara.

Kudulis eina pats nenusima
nydamas kur ir ko. Ve, jau prie 
upelio. Bet per tiltų jis nebeina 
— o ką ten veiksi. Automatiškai 
jis pasuka j šalį, eina palei upe
liukų. Čia stūkso didoki med
žiai. Taip, pavėnio j bus geriau
sia. Bet, nežinia, kodėl, jis ne- 
nusimoja, kad pavėniu jam ne
reikalinga: saulė netoli laidos. 
Bet pavėnio j jis v ištiek nestovi 

eina, eina, eina. O vaikščioti 
jam begalo patinka. Rodos, ko
jas kas keltų.

Kada Kudulis atsipeiki, didie
ji medžiai toli už jo. Jis atsire-( 
mia į nediduko ežero krantų.

Ežeras. Gerai, reikėtų prisėsti. 
Pons Kuduli, — galvoja jis, —

prisėsk. Ir jis atsisėda, kojos 
vos vos nesiekia vandens. Visas 
ežero krantas nuaugęs švendrė
mis. Ir juo daugiau jisai žiuri į 
švendres, tuo jos darosi juode
snės, visai juodos. Tarytum koks 
slogutis jos nugulusios ant tyro 
vandens. Ežero vanduo toks ra
mus ramutėlis. Nė vienos kadir 
mažiausios/bangos. Tarytum ko 
kios nematomos jiegos trauktas 
jis stebeilijąs ramųjį ežerų. Jam 
taip gera, malonu.

Kudulis sėdi. Sėdi ir, rodos, 
nė nepastebi, kad saulė baigia 
slinkti už miško. Paukščiai 
skraido apie jį ir, rodos, j ieško 
nakvynės. Kur nekur sudūzgia 
pasivėlinusi bitis. Vakaras.

Kudulis sėdi ir galvoja. Jam 
rodosi, kad žalsvosios ežero 
švendrės ir jis—vienas ir tas 
pats. Melsvasai dangus virš ju 
irgi vienas. Visti, visa, kąs apie 
jį, yra dalis jo aš. Kudulis 
užsimiršta viską. Tik giliai gi
liai jo sąmonėj nubunda senai 
užmirštas, pergyventas jausmas. 
Pradeda niegstis sena, sena min 
tis. Taip, kūdikystėj jis karta 
skaitė puikią viliojančią pasa
kaitę — kokių? Tik kelintų žod
žių teprisimena: “irakmenįs au
ga”... Kudulis nejučia nusišyp
so: auga ar ne — visviena. Ir ak
muo yra dalis jo aš. Ir jis pra
deda galvoti: ar akmuo turi, 
širdį? Ar ir jame šelojasi tas

pats neramumo jausmas, kaip 
kad jo širdyj?

Kai Kudulis atsistoja ir ren
giasi grįžt, žolė dengiasi pirmo
sios rasos krikštolėliais. Dvelkia 
vėsi gaivi oro srovė. Jis dar kar
ta paliečia švendres. O rasi rei
kėtų pasirauti, neštis į butų? 
Bet ne tegul jos auga, švendrės 
irgi yra dalis jo aš ir liesti jas 
nedera. ■

Mislydamas tik apie savo aš 
Kudulis grįžta namų link. Nieko 
apie save nė mato nė girdi. Bet 
savy jis visa jaučia, žino. Taip 
lai pasivėlinęs paukštys ar gal 
nesurandąs savo lizdo, kur nu- 
vasnojo pro jį; jis ne nepasi
žvelgęs, bet mato jį, mato sa
vo vaidentuvėj. Į laikrodį jis 
taipjau nežiūri, bet1 gerai nusi
mano: jis šičia praleido dalį sa
vo amžinasties. Jos nieks nema
to ne girdi, bet jis tatai žino, ge
rai žino.

Miestely, kur susibėga abudu 
keliai, jis pasitinka jas. Tai bū
relis susikabinusių mergaičių, 
ir kartu su. jomis jų mokytojos. 
Jis artinas antruoju keliu. Vi
sai nesižvelgia į jas — ar lai jo 
sankeleivės ar kitos — o jam 
kas? Bet jis nujaučia, kad tai - 
jos ir nejučia kilsteli kepurę. 
Nieks nieko neatsako. Bet rasi 
ir atsako lengviu linktelėjimu 
galvos — tamsoj negi sumatysi!

Jam tečiaus visviena — atsa
ko ar ne. Kad taip dar mažų va
landytę jis butų palaikęs rankoj 
kepurę, butų nudavęs šluostąs 
prakaitą. Rasi, iš jo pusės, tai 
butų buvę išmintingiau. Ir rasi 
reikėjo drąsiau nusišypsoti? Bet 
tai mažmožis: buvo tamsu ir 
jos nepastebėjo. Taip nepastebė-

— ji nutylėjo, 
apari jo ir jos,

jo. Kuduliui lieka dvasiau leng
viau ant širdies. Ne, ateity jis 
šitaip nebesielgs, nebepasiduos 
pagimdai. įtikti joms kam ta
tai reikalinga, žinoma, kam?

Jis sveikino 
Bet nė vienas,
tatai nežino. Ir gerai. Nežino, 
kad jis kilstelėjo kepurę ir atsa
kymo nesulaukė. Tik rasi visa 
tai tematė jos - žėrinčios erd
vėj žvaigždutės, dalis jo nesu
prasto aš. O rasi jis tik jas ir te 
sveikino, rasi... Rasi jis tesvei
kino tik gaivųjį Vakarį vėjų, ku
ris glostė jo prakaituotą kaklą, 
gėles, jų kvėpėsį. Tos svetimo
sios sankeleivės, nejučia pro jį 
praėjusios jos rasi taipjau bu
vo dalis jo nesuprasto aš...

Taip. Jis dar kartą nusiima 
kepurę ir plika galva įeina savo 
kambarin.

Langas dar atdaras. Pro jį 
dvelkia vėsi gaivi vakario oro 
srovė. Jis prisiartina prie lango,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai n minamimimi

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI
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Puikų Spalvuotą

Žemaites Portreto
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas žemaitės portretas. 

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

(

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

tas stora eile dulkių. Keliose vie
tose matyt1 ilgi tamsus brūkš
niai — tarytum juo butų nuš
liaužęs pašautas paukštis. Tai jis 
pats padarė, bandydamas atida
ryti langą. Ir jam lieka ko tai 
liūdna, neramu: kodėl jisai per 
traukė šį amžinybės dulkių sap
ną? Geriau butų visai nelietęs 
lango.

Jo mintį nutrauktą nedrąsus 
beldimąsi į duris. įeina tarnas. 
Nešasi užžiebtą lempą ir atsipra
šo:

—Meldžiu atleisti... Tarnas 
urnai nutyla ir žiuri į žemę.

Kas tai? — pagalvoja Kudu
lis. Ir jis pasižvelgia. Taip, ant 
žemės guli gniūžtė gėlių. Vidu
ryj, tarytum karalaitė, kyšo nar 
c ižo šakelė.

Kas tai? — jis nori alkiausi i, 
bet susilaiko. į

Tarnas sukta šypsą pasilenkia 
ir paima gėles. Darningai pasi
žvelgęs Įaugau jis alkiausia:

Pavelysite įmerk t vandenin?
—Taip, taip,—sako Kudulis,

— tamsoje jos man nupuolė. 
Maniau kad ant skilo...

Tarnas pavarto gėles ir šypso
damas taria:

—šitaip, tai jas pfohas parsine
šei? Aš nepastebėjau. Maniau, 
kad — ir vėla jis (įomingai pa
sižvelgia langan.

Nuduotu melagio-pasako- 
riaus tonit tarnas trata toliau. 
Suprantama, tokių šposų dažnai 
atsitinką. Langas į sodną. Ten.
— tos mergiščios,zuja... Gi 
mokytojos, jos irgi ten pat gy
venančios — vejų langas, tarnas 
besišypsodamas moja pirštu. O 
langas —• visai neaugs ta i, nė ge
ro pasišokimo nuo žemės. Taip 
visi tie žmonės pasakoja... 
Tarnas vis trata ir daro ne-

Kudulis nebesusilaiko.
—Nieko nereikia; Eikite. Va

karienę vėliau, — rinitai karto
ja. i 1

Tarnas truputį atsitraukia. Jis 
tik taip sau. Tik girdėjęs, kad 
ponas ten turėjęs kokių, tai rei
kalų ir norėjęs. —

(Bus daugiau)

Nauji Raštai

Kapitalas 
$200,000.00

Perviršis
$25,000.00

Padėtus iki 15 d. SausioUž Pinigus
Mokama Nuošimtis nuo Imos Sausio

t -

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus į parankų, 
saugų ir stiprų lietuvių valstijinį bankų

Banko Turtas Virš $1,900,000.00
STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal S lale Bankas yra taip stiprus Jr saugus kaip 

ir kiekvienas didžiausias bankas vidurmiestyj, nes yra po aštriausia valstijinės valdžios 
užžiura ir po nuolatine priežiūra ištikimų di rektorių ir pasekmingų ir patyrusių banko 
valdininkų, turinčiu platų ir iignietinį patyrimą bankiniuose reikaluose. Universal State 
Banke žmonių sudėti pinigui-yra pilnai apsaugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi 
gryna kapitalu, perviršį ir nepadalintą pelną siekiantį daugiau kaip $231,000.00, o su 
virš 100 šeri mukų savo turtu duoda depožitoriams dar didesnį užtikrinimą — žodžiu 
sakant yra tai žmonių finansinė tvirtovė.

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yni skolinami tik anil trump-laikinių pir
mos kliasos gvarancijų (securities), kurias galima apversti j pinigus kiekvienoj valan
doj-

NUOŠIMTIS. Universal Stale Bankas mo ka ant padėt pinigų 3čią nuošimtį, kurį iš
moka arba įrašo į knygutę du syk į metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose.

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randasi labai parankioj ir pricina
rnoj vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto į labai trumpą laiką. Halsted gatve- 
kariai sustoja tiesiog prie (Minko durų.

• f
PARANKUMAS VALANDŲ. Universal State. Banko Valandos yra labai parankios ne

tik biznieriams, bet ir darbininkams. Bankas yra atdaras kasdien nuo 9tos vai. ryte 
iki 5 po pietų, o Utarninkpis ir Sabalo mis per visą dieną iki 8:30 vai. vakare, duodant 
progą darbininkams atlikti asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 

, be jogio nuostolio.
SUSIKALBĖJIMAS. Universal Stale Banke kiekvienas gali susikalbėti4savo prigimtoj 

kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus be kitų larpininkystės.
BANKINĖS SKRYNELĖS. Universal State Bankas randavoja bankines skryneles po 

$3.00 metams susidėjimui Liberty Bond’sų, Dokumentų ir įvairių brangenybių, šios 
skryneles yra apsaugotos nuo ugnies ir vagių modemiškiausiais įtaisymais. Užprašo
me atsilankyti ir apžiūrėti, o tikriname jog busite pilnai užganėdinti saugumu ir sti
prumu. , 1 |»

INVESTMENTAI. Jeigu Tamista norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuošimčio 
negu bankose yra mokama, tai mes tomistai noriai suteiksime patarimą kaip tą padary
ti ir kokias gvarancijius (securities) pirkti. Me ldžiame atsilankyti ir pakalbėti.

INSURANCE SKYRIUS. Universal State Bankas turi Insurance skyrių, kuriame ap
draudžia namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose draugijo
se (kompanijose). Jeigu Tamistų Insurance baigiasi, lai ati jinkite šiame banke, o 
busite visame užganėdinti.

PATARIMAS. Universal State Banko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam są
žiniška patarimą įvairiuose finansiškuose ireikaluose, užtaigi atsitikus progai galite 
drąsiai kreiptis į šią instituciją.

. ■ ..........------------- ----- VALDYBA: -- -----
' JOS. J ELIAS, Prez WM. M. ANTONISEN, Vice-Prez.

JONAS I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez. ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Nesiusk Nei Cento

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

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

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

Redakcijai atsiųsta paminėti 
šie nauji leidiniai:

Kankles. Išleido Lietuvių Mu
zikos Konservatorija, 769 Bro- 
adfvvay, South Boston, Mass. 28 
pusi, kaina 1.5Q.^-Turi dvylika 
dainų su gaidomis, visos Miko 
Petrausko kompozicijos: 1) 
‘‘Leidžias saulele”, žemam bal
sui; 2) “Strazdelis” (Labanoro, 
Vilniaus red., daina); 3) “Eisiu 
mainei pasakysiu,” solo arba 
duetui. 4š “Valio dalgele!” due
tui arba solo; 5) ‘Atneša diedas 
kukulių viedrą,” duetas; 6) 
“Kur josi,” solo arba duetas; 
7) “Noriu miego”, šokis-žais- 
las; 8) “Seno diedelio” liaudies 
dainai9) “Be laimužės,” viduti
niam balsui; |0) “Geismai ir 
svajonės,” solo arba duetas; 11) 
“Jurų bangos”, augštajam bal
sui; 12) “Jaunoji Lietuva” ba- 
lada, angštajam balsui.

Nadaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymų su šia yla, kaip tai: čevery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiauči^kos drotės 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 
užgančdinti. Neatidėliok, bot šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums i namus.

INTER. SALES CO. 
Sta D. Box 122 N«w York. N. Y.

Telephone Boulevard 216® 
DR. A. J. KARAIMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 rytų 
2—9 vakaro 

1803 S. Morgan St Chicago, IH.
7 r ' ’’ " -iHir ■ ii.............. " 'rimus;

DR. C. K.. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Kalendorius 1920 me
tams. Sutvarkė V. K. Račkaus
kas. Kaina 25 centai. Pusi. 223 

11

(tame 43 psl. skelbimų). Kaip 
visados, kalendorius gausus in
formacijomis, daugiausia apie 
patį Susivienijimą Liet. Ameri
koje, ir šiaip pasiskaitymais ir 
eilėmis. Nemažas pluoštas pa
veikslėlių iš Lietuvos.

Pramoninis Komunizmas
Pas Pram. Dar-kai. Parakė Ma
roki Lord Varnay. Psl. 27.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmončs sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mano: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Dvasia

u

Pilna formula ir pilnas pL-aoki- I Vyriškų Drapamj Baigimai
nimas, apimantis padarymą nami
nio distiftuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKES
Ne kokie nudėvimai. Mes pir- 

miaus darėmė alų ir degtinas, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William KIaes Institute, 
Dep. 85, Milwaukee, Wis.

DR. M. T, STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

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

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
x Vaikų siutai $5.00 Ir aukščiau.

Pirkite sau overkautus dabar pa
kol prieš ateinančią žiemą • nepaki
lo kainos.

Mes Užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai, vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciafo, 

1 įsteigta 1902
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Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Chicagoje — paėtu:
Metams ....'r......................
Pusei 'metu .......................
Trims menesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje —• per nešiotojas:
Viena kopija ...................... <
Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

56.00
3.50
1.85

.75

02
12
50

Orderiu, kartu su užsakymu.

Metams ................... .............. 55.00
Pusei mėty ............ .............. 3.00
Trims mėnesiams . .............. 1.65
DVlem mėnesiams .
Vienam* menesiui . s .............. ^5

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................... .............. 57.00
Pusei mėty ............ .............. 4.00
Trims mėnesiams . ................ 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money

Plieno1 darbininkų 
streikas.

Plieno darbmininkų strei
kas prasidėjo rugsėjo 22 d-,
1919 metais. Tik sausio 9 d.,
1920 metais streikas tapo 
atšauktas. Atšaukė jį Natio- 
nalis Komitetas.

Streiką plieno darbininkai 
pralaimėjo; pralaimėjo to
dėl, kad ne vien plieno
raliai, bet visa spauda (iš
skyrus progresyviąją) x ka
riuomenė, policija ir vieti
nės valdžios atstovai darė 

viską, kad streiką sulau
žius, kad nedavus darbinin
kams laisvai pasitarti, susi
rinkti, ir paremti vienas ki-

ka-

Jų susirinkimai buvo ka
riuomenės išvaikomi; kra

tos buvo daromos pas dau
ginus veiklius darbininkus; 
jie buvo gązdinami legaliais 
ir nelegaliais budais.

Streike dalyvavo 350,000 
darbininkų, ir jie visi nar
siai kariavo per. 16 savaičių.

Kuomet streikas prasidė
jo, streiko vedimo komite
tai buvo labai susirūpinę, 
kad jie neįstengs sušelpti 
tuos tūkstančius streikuo

jančių darbftrinkų. *
Jeigu kiekvienam streikie 

riui suteikus į savaitę nors 
po $5.00, tai išviso į savaitę 
reikėtų $1,750,000. Kur tiek 
kapitalo gauti ?

Pirmidu, kuomet unijoje 
streikuodavo koks nors vie
nas skyrius, tai kiti dirban
tieji draugai lengvai juos 
sušelpdavo; o čia be darbo 
buvo šimtai tūkstančių dar
bininkų. ‘ \ F

Bijota buvo, kad stoka ka
pitalo sunaikins streikierių 
ūpą, atims drąsą ir išalkę 
darbininkai priversti bus 
pasiduoti..

*Pasekmingesniam sutvar
kymui 'dalykų Plieno ir Ge
ležies Darbininkų Naciona- 
lis Komitetas paskyrė tam 
tikrus *komisarus, kurie tu
rėjo aprūpinti pirmiausia 
tuos darbininkus, kurie tu
rėjo dideles šeimynas ir buvo 
labiausiai nuvargę. Robert 
McKechan iš Angliakasių li
nijos tapo paskirtas vyriau
siu maisto dalinimo užžiu- 
rėtoju.

Tam tikros blankos ir kor
telės buvo pagamintos šei
mynoms iš 5 ir 6 asmenų, ir 
maistas buto dalinamas se
kamu budu:

šeimynai iš 5 ypatų, pirmą 
pusę savaitės: Bulvių 15 
svarų; duonos 4 kepalai;

tomėčių 1 dėžė; žirnių 1 dė
žėj pupų 4 svarai; kruopų 1 
svaras; lašinių 1 svaras; ka
vos 1 svaras; pieno 1 dėžutė.

Antrą pusę savaitės: Duo
nos 4 kepalai; tomėčių 1 dė
žutė; kornų 1 dėž.; žirnių 1 
dėžutė; raudonųjų pupų 4 
svarai^ avižinių-kruopų 1 dė
žė ; druskos 1 svaras; sirupo 
1 dėžė.

šeimynai iš 6 ypatų, pir
mą pusę savaitės: Bulvių 10 
svarų; duonos 5 kepalai; to
mėčių 1 dėžutė; kornų 1 dė
žutė; žirnių 1 dėžutė; pupų 
5 svarai; avižinių kruopų 2 
dėžės; lašinių 1 svaras; ka
vos 1 svaras; pieno 1 bleki- 
nė.

Antrą pusę savaitės: Bul
vių 10 svarų; duonos 5 kepa
lai; tomėčių 1 dėžė; kornų 
1 dėžė; žirnių 1 dėžė; raudo
nųjų pupų 5 svarai; avižinių 
kruopų-"2 dėžės; druskos 1 
svaras; pieno 1 dėžė.

Nevedę gaudavo pusę sa
vaitinės porcijos vienai' sa
vaitei.

Dalinimas tų produktų 
buvo gana tvarkus ir jo su
organizavimas labai pasek
mingas. Pittsburgas ir Chi- 
caga buvo centrai, kur mais
tas buvo laikomas, o iš jų 
siunčiamas į tas vietas, kur 
streikieriai gyvendavo. Vie
tiniai komitetai rūpindavo
si/išdalinti maistą ir tie pa
tįs komitetai apmokėdavo 
streikuojančiųjų darbinin
kų rendas, steigė valgyklas 
r duodavo streikieriams rei 
kalaujamą kitokią pagelbą.

Šis plieno darbininkų strei 
kas reikalavo didelės materi
alinės paramos, ir streikie- 
’iai jos gaudavo. Vieni tik 
ietuviai darbininkai suauko
jo keletą tūkstančių dole

rių. Aukojo ir kiti. .Ūpas 
streikierių buvo geras. Jie 
narsiai kovojo. Bet neišlai
kė kovos — streiką pralošė. 
Jų dvasios tečiaus jų priešai 
neįstengė užslopinti.’ Nors 

pralošė šį kartą, jie visVien 1 
pasiryžę nepasiduoti, bet tik 
stipriau organizuoties ir to
laus kovoti. — Ėmbė.

mą, tai grąsinama stvcrties tie
sioginio veikimo. Darbininkai 
skelbia, kad jie ves žūties ar 
būties kovų, jei valdžia kėsin
sis atimti iš bedarbių pašalpą ir 
tuo budu stumti juos bado nas- 
r uclsna.

South Staffso ir Worchester- 
sbire’o profesinių sąjungų koh-

rezoliucijų, kuriose reikalauja
ma, kad valdžia šelptų bedar
bius, kol pats nedarbo klausi* 
mas bus išrištas.

FRANCIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius.—[Smerkia Frartvl- 
jos politiką]. Nesenai sugrįžo 
iš Egipto delegacija, kuria va
dovauja Saad Zagloul. Delegaci
ja įteikė franeuzų valdžios gal
vai, Clemenceau, sekamo turi
nio pareiškimą: VKaip jus gali
te smerkti Vokietiją už pasisa
vinimą Alsace ir Lorraine prieš 
tų provincijų žmonių valią, kuo
met jus patįs pagrobėte Egip
tą, nei kiek nesiskaitydami sti 
egiptiečių norais?

“Egiptiečiai nieku budu ne
sutiks su tuo taikos punktu ku
ris paliečia juos. Kaip Alsace 
—Lorraine’o žmonės protestavo 
prieš Frankforto 1871 m. su
tartį, taip ir mes be paliovos 
protestuosime ir reikalausime, 
kad mums butų suteikta savęs 
apsisprendimo teisė.”

[Federuotos Spaudos žinia]
Paryžius.—[Skandalas atsto

vų bute]. Atstovų butas atsisa
kė išklausyti Alsace—Lorraine’o 
darbininkų ištikimybes deklara
ciją, kadangi joje buvo pami
nėta žodis “socialistas” Albert 
Thomas, dešinysis socialistas, 
pradėjo skaityti ištikimybės de
klaracijų nuo 112,000 tų provin 
cijų rinkikų. KH° baisiausias 
triukšmas. Maršalas Foch ir 
generolai Pa u ir Magin apleido 
butą. Tik po didelio vargo pa
sisekė įvykinti tvarką.

AIRIJA.

ristų, nori ir toliau vergauti 
Anglijai.”

L.S.S. Reikalai
LSS Pildomojo Kom 

tarimai.
TARIMAS 1.

LSS. Laikinio P. K-to Sekreto
riaus rinkimo rezultatas.

Nominacijoj į LSS. laik. Pild. 
Komiteto sekretorių d. Bačiutė- 
Herman’gavo 5 balsus, K. Liut
kus 2 balsų, Dgei Račiutei-Her- 
inan atsisakius, už K. Liutkų 
paduota 6 balsai. Tuo budu Liet. 
Soc. Sąjungos laikinojo Pildo
mojo Komiteto sekretorium iš
rinkta K. Liutkus, 131 Grand 
St.. Brooklyn, N. Y.

K. Liutkus, LSS. 1. P. K. Sek.
D. Motjta, Sekr.-Vertėjus.

| TARIMAS 2.

Del Lietuvos Valdžios 
ir Paskolos.

>■ i*i

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

True franslntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan 12, 1920 
as required l*y the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
[Federuotfts Spaudos žinia]

Londortaa.—[Vaikų mirtingu
mas didėja]. Londono biednuo- 
menės dlstriktuose vaikų mir- 
tingiypas didėja. Tatai pareina 
nuo pieno pabrangimo. Tų dis- 
triktų gydytojai sako, kad blo
gai maitinamų vaikų skaičius 
ir-gi didėja. Ir kuomet mieste 
dedasi tokių dalykų, tai ūkinin
kai kas dieną išpila tūkstančius 
galionų pieno lauk, kad likusią 
dalį pardavinėjus augštomis 
kainomis. Laimei, naujoji mie 
s to taryba, kuri susideda didu
moj iš Darbo Partijos narių, 
stveriasi atatinkamų priemo
nių, kgd sustabdžius tą speku
liaciją. Greitu laiku šaukiama 
tarybos posėdžiai, kuriuose bus 
galutinai nustatyta miesto val
džios taktika \tuo klausimu.

[Federuotos Spaudos žinia]
Dublinas.—[Darbininkai ku

ria mokyklą]. Profesinių sąjun 
gų, kooperatinių draugijų ir so
cialistų konferencija priėmė 
James Connolly sumanymą kur 
ti darbininkų kolegiją Dubline. 
Renkama pinigai įsigijimui na
mo. Nuo lapkričio 2 d. pradė
ta operuoti kai-kurie kolegijos 
skyriai.

Tos kolegijos tikslas yra sklei 
sti darbininkuose sąmoningą 
apšvietimą, kad jie galėtų nuo
sakiai kovoti už socialę laisvę. 
Todėl bus rengiama atatinkamų 
lekcijų ir paskaitų, o taipgi ve
damos nuolatinės pamokos.

Kolegiją kontroliuos Airijos 
organizuoti darbininkai. Kole
gijos valdyba bus renkama kas 
inetą.

Kol-kas kolegijos darbas va
roma tik Dubline. Bet kaip 
tik susitvarkys reikalai, tuoj 
kolegija pradės veikti ir kituo
se miestuose ir . miesteliuose. 
Tuo tikslu bus įkurtas skrajo-

LSS-os Pildomajam Komite
tui buvo atsiųstas šitoks raštus 
Paskolos Lietuvos valdžiai kam
panijos vedėjo, Jono Žilinus, pa
rašu : f

New York, gruodžio 9 d., 1919 
Lietuvių Socialistų Sąjungai,

1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

Gerbiamie'ji:— /
Lietuvai dabar labai reikalinga 

paskola, be kurios sunkiai bus išlai
kyta ingy toji nepriklausomybė. Lie
tuva ik iSiol beveik jokių paskolų 
neturi, o tik Vokietija Lietuvi sko
linga virš pusės miliardo markių*).

Atsižvelgiant j tai, kad Lietuvoje 
visos socialistinės sriovės (išski
riant bolševikus) eina bendrai su 
Lietuvos valdžia ir labiausiai . re
mia paskolą, įneš kviečiame Jus bdn- 
dran, darban delei paskolos sukėli
mo Amerikoje.

Jei prisidėtumėte, tai malonėtu
mėte i bendrą paskolos komitetą, 
kuris susidarė New Yorke iš svar
biausiųjų organizacijų atstovų, pas
kirti nuo savęs tris atstovus. Vienu 
žodžiu, kviečiame prisidėti ligiomis 
teisėmis, kokias turi tautininkai ar 
katalikai. '

Pasitikime, kad lietuvių socialis
tų srlovė neatsisakys dalyvauti ben
drame darbe paskolą sukelti Lietu
vai. r

Su didžia pogarba,
(Pasirašęs) Jonas žilius,

Paskolos kampanijos vedėjas.
General Post Office

Box 252 New York, N. Y.
P. S. Jei kiltų koki neaiškumai, 

meldžiame kreiptis i mus ir visuo
met pasistengsime išaiškinti.

*) P. S. čia suprantu kursuojan
čiais Lietuvoje vokiečių išleistus ir 
Vokietijos bankų gvarantuotus pi
nigus —< Ober Ostus ir vokiškąsias 
markes.

LSS-os Pild. Kam. 
Atsakymas.

M. „J

Į tą pakvietimą LSS-os laik. 
Pildomasis Komitetas duoda ši
tokį pareiškimą — atsakymą:

Laiške, kuriuo Paskolos Kam

m.

kurie geidžia, kad Lietuva butų 
po mimu jungu, arba anarchi
stai, kurie apskritai nepripažįs
ta valdžios. Lietuvių Socialistų 
Sąjunga atmeta abidvi šitas po
zicijas ir pritaria Liėtiivos So
cialdemokratų partijai, kuri šios 
karės laiku dagi pirmutinė iš 
visų Lietuvos partijų iškėlė Ne
priklausomos Lietuvos obalsį.

Bet toli gražu ne kiekvieną, 
kad ir savą, valdžią gali remti 
socialistai. Dabartinė Lietuvos 
valdžia yra ne liaudies pastaty
ta, o saujalės politikos veikėjų, 
nesiskaitančių su žmonių valia. 
Ji trukdo darbininkų kovą su 
dvarininkais ir kitokiais samdy 
tojais; ji varžo piliečių teises ir 
mažai tesirūpina jų gynimu nuo 
lenkų ir kolčakinių užpuolikų; 
ji sėbraujasi su svetimų šalių 
atžagareiviais, eikvoja pinigus 
augštoms algoms ir pokyliams 
ir nepaiso žmonių reikalavimo, 
kad butų sušauktas Steigiama
sis Seimas. Šitokių kaltinimų 
Lietuvos valdžiai stato ir de
mokratinės Lietuvos partijos, ir 
bepartyviai žmones, ir net as
mens iš diplomatinių lietuvių 
sferų.

Kaipgi tad galėtų socialistai, 
kurie gina darbininkų reikalus, 
remti ]>askolą, kuri eis šitokios 
valdžios palaikymui? Dėties 
prie Paskolos Komiteto, reikštų 
išreikšt pasitikėjimą tąja val
džia ir pritarimą josios anti
demokratinei pragaištingai poli 
tikai atsisako turėt ką-nors ben
dra su tos paskolos rėmimu. 
LSS-os 1. Pild. Komitetas:

Kazys Liutkus 
M. Baltuškienė

M. M. Račių te-Herma n 
J. S. Pruselaitis

Pranas Raškevičius 
P. Plečkaitis 

LSS. 1. Sekr.-Vert. D. Motuz.

A. Vienuolis.

Laiškas iš sodžiaus
[Feljetonas],

[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas.—[Grąsina tiesio* 

Kiniu veikimu]. 300,000 uniji- 
stų atstovai pareikalavo iš Par
lamentines Darbo Partijos na
rių sustabdyti parlamento posė
džius, kol valdžia neišsižadės

Jei valdžia atmes tą reikalu vi-

žines po miestus su paskaito
mis, lekcijomis ir prakalbomis. 
Profesinės sąjungos entuziasti- 
nei*remia tą darbą.

ŠKOTIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Toronto.— [Nebepasitenkina 
Anglijos režimu]. Anglijos so
sto įpėdinis nesenai pareiškė, 
kad Škotija yra pavyzdys An
glijos politikos sėkmingumo. 
Tečiaus ten dalykų padėtis yra 
visai kitoniška, negu sau prin
cas įsivaizdino. Faktas yra tas, 
kad ško liečia i pradeda nebepa- 
sitenkinti Anglijos valdymu. To 
rontos žymus darbuotojas da
ro tokių išvedimų apie Škotijos 
padėtį:

“Šiuo momentu Škotijoj yra 
trįs partijos: kairiųjų, centro ir 
dešiniųjų. Kairiųjų partija 
sparčiai auga. Ji% reikalauja 
pilnos nepriklausomybės ir at- 
siskirimo nuo Anglijos. Cen
tras, kuris atatinka Airijos Red 
mondo partijai, prieš karę rei
kalavo lik siauros autonomi
jos, bet dabar stoja ųž pilną 
autonomiją. Dešiniųjų partija, 
kuri susideda iš likučių milila-

stų Sąjungą, kviesdamas ją pa
skirti tris atstovus į bendrąjį 
Paskolos Komitetą ir dalyvauti 
jame lygiomis teisėmis su tauti
ninkais ir katalikais, autorius 
sako, kad “Lietuvoje visos socia
listines sroves eina bendrai su 
Lietuvos valdžia ir labiausia re
mia ^paskolą.”

šito savo tikrinimo kun. J. 
Žilius neparemia jokiais faktais. 
^Žinibs-gi, pasiekiančios ameri
kiečius iš Lietuvos, rodo, kad 
tas tikrinimas prieštaralija tik
renybei. Lietuvos Socialdemo
kratų partija neagituoja už pa
skolą savo Spaudoje. Ji ir So
cialistų Liaudininkų Demokra
tų partija, ir net grynai bui’žu- 
azinės demokfafinės partijos 
Lietuvoje, neina išvien su dabar 
tinę valdžia; priešingai, jos snle 
rkia ją ir skaitė ją visai nedeano- 
kratinga.

Bet, apart to neteisingo tik
rinimo, kun. J. Žilius, nepada
vė jokių argumentų už tai, 
kad Amerikos lietuviai socialis
tai daly vali tų bendrame Pasko
los Komitete.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
supranta gerai, kad be pinigų 
Lietuvos valdžia, lygiai kaip ir 
kiekviena kita valdžia, negili i 
gyvuoti, ir ji nestoja už tai, kad 
Lietuva neturėtų savo valdžios. 
Norėt, kad Lietuva neturėtų sa
vo valdžios, gali tiktai žmonės,

Mielas Dėde! ii I
Mes visi,, dėkot Dievui, sveiki, 

ko ir Tamstai iš Pono Dievo Im
kime. Kai Dėdė prašei parašy
ti, kas pas mus nauja ir kas gir
dėti žmonėse, tai pas mus vis
kas po senobei, lik buvo arklių 
ir berniukų bilizacija. Musų 
sartoką priėmė ir pamokėjo tuk 
stantį lietuviškais ir 500 rusiš
kais. žinoma, ' arklys daugiau 
vėrtas, bet ką padarysi — vis 
dėlto ne svetimam. Taip pat pri
ėmė ir dėdės Anupro abu ark
liu; kadangi dėdė daugiau ark
lių nebeturi, tai jam davė atmo- 
nų tokį vieną akia žabalą kuiną 
ir da du šimtu pamokėjo. Ark
lys vos paeina ir kai aria, sver- 
da. Dabar visas sodžius juokias 
juo ir mumis ir visi pirštais ba
do. Kiti rotas kurs vedė, o kati 
ir vedė, tai arba viškai jau ne- 

tikusį, arba iš to nors pasiskoli
nęs kokį kunieliukštj, o kas ne
vedė, tai ir nieko. Taip pat, Dė
de, ir naujokų maža kas stojo: 
iš musų sodžiaus stojo tik Palu- 
binskiukas ir Andrikoniukas 
Petras — jiems ir taip nėr kur 
dėtis, tai abu ir priėmė; Palu- 
binskiukas tai dargi ir su dusu
liu. O kiti viškai nestojo ir da
bar slapstosi. Marčiupiu Kazlai! 
ską buvo suareštavę, bet tėvas 
ddvė rugių puspūrį ir vėl palei
do, liepia tik niekur nesirodyti. 
Taip pat nėjo ir musų Petronės 
jonas — sako: aš nuo vokiečių 
išsislapsčiau, o jau nuo lietuvių 
— 10 kartų iš Kauno atbėg
čiau. Nedėlioj ir bažnyčioj bu
vo, bet niekas nei suima, nei 
klausia. Apskritai, Dėde, pas 
mus tai vargingesnieji dar stoja 
ir valdžios priklauso, o jau ūki
ninkų sūnus tai sako: kuogi lie
tuvių valdžia geresnė, kad ir ji 
ir bilizuoja ir mokėsiu reikalau
ja-

Mokėsiu pas mus taip-put nie 
kas nemoka ir bonų neperka: 
kaip lieps, sako, tada ir pirk
sim, o dabar kamgi vienas mo
ka, kitas ne! O popas Užockis 
aną sekmadienį sakę: jus, šako, 
sudėkit man po 10 rublių, tai 
aš jums šitų bonų kelis vežimus 
pristatysiu— galSsite ir pečius 
kūrent. Žmones ir bijo.. . Po
nas Verbickis nesenai Vilniuje

te ir pečius 
bijo... Po-

.A ... ... -....į ................ ; i m .
1 ‘ i *

buvo: sugrįžęs susipyko su ko- 
įpitetu ir išeidamas prigrasė: 
“Palaukit, — pasakęs, — bend- 
ziece jęšc polske fliaki v smeta- 
ne, tada aš jums parodysiu”. 
Dabar komitetininkai ir aima
nuoja, kad paskiau kurio neiš
duotų,. Sako, kad tas jo pasaky
mas reiškia, kad netrukus Lietu
vą nžplusią legioninkai, atimsiu 
mėsų, o blekus paliksią žmo
nėms. Taip pat, Dėde, ir musų 
valdžios įstaigos pinigų į Kau
ną nebesiunčia.

Sako, kad lietuvius valdinin
kus paleidžią namo, o šlėkteles 
palieką. Atėjo pėsti iš Kauno 
ir musų Čiapulis su Mikšiu ir 
dar keletas tiligentų, — sako, 
Tiekimo ministerijoj tarnavę, 
— tai jie sako, kad ne tiesa, ką 
žmones kalba, sako, tik, kad 
pinigų trūksta ir kad visiems m i 
nisteriams grizas, o dėl to ir 
dirbt nieko negalį. Kažin kur 
jiems tas grizas įlindo, jei nu- 
garon tai musų babutė sako, 
kad nuo grizo goresnio vaisto 
nereikia, kaip šlapias pantis, 
tik reikią, kad kas gerai įtrintų. 
Dabar šitie tiligentai sėdi namie 
ir neturi ko veikti, čiapulis su 
Mikšiu norėjo vėl į komitetą, 
bet jų nebeįsileidžia ponas Gai
žauskas su Patumzevičiu. Aps
kritai, Dėde, pas mus dabar vi
sur sėdi šlėktelės ir lenkiškai 
kalba.

Šiemet labai nusivėlino ir su 
mokslu: pas mus dar niekur vai 
kų nemokino; vis sakė, kad pra
dės mokinti nuo šv. Mataušo, b 
dabar jau ir visų šventė praėjo 
ir dar vis niekur .nieko — nėra 
nei malkų, ir langai neįdėti. 
Musų inspektorius mažai apie 
mokyklas ir rūpinas; vis po lau
kus su šautuvu bėgioja. Žmonės 
sako, ir trūkį gaus bebėgioda
mas.

Rugiai pas mus vėl pabrango, 
o jei pavėžėsi arčiau į Malėtus 
ar į Aluntą, tai moka tiek, kiek 
ir pavasarį. Nuo musų ne tiek 
daug veža — visi degtienę varo, 
o jau nuo kitur, tai dieną ir na
ktį vežimais gabena. Taip pat 
labai veža į Vilnių žąsis, vištas, 
antis. Dabar valdžia paskelbė, 
kad žąsis ir antis parduotų už
sieniuos, kad pirkliai mui
tą, mokėtų; bet kad jau 
^isas išpardavėm. Druska 
pas mus vis neatpinga, — 
kur gi ir atpigs, kad žydai veži
mais į Malėtus dumia. Apskri
tai, Dėde, dabar Malėlų mieste
lis garsesnis ir už Vilnių: visko 
sako, yra, bet parduoda tik ur
mu ir daug brangiau, kaip pas 
mus. Taip pat labai . veža į 
Malėtus ratus, pakinkius, ožkas, 
arklius. Arkliams daro taip: 
gauna iš komendanto leidimą 
važiuoti į Panevėžį, ar kur kitur, 
išvažiuoja susitarę keturiese vie 
nu arkliu, o grįžta atgal kiekvie
nas nusipirkęs po arklį ir ratus 
ir dar vežimą prekių prisikro- 

vęs.
Andai mačiau ir legionininkų 

karininkus, — jie dažnai atjoja 
į vaistinę: suko, musų vaistinė 
nuo demarkacinės linijos jiems 
esanti arčiausia. Lenkų karinin
kai dar šiaip taip visgi ponai; o 
jau legioninkai •— tokie gi dris
kiai — kur jie ir neplėš............

Nors pas mus, Dėde, karo ir 
nėra, tačiau labai pavojinga 
vaikščioti, kad nenušautų: .... 
šv. Matauše Pošlavių PiloČiu- 
kas, — jis dabar prie Ukmergės 
kalėjimo sargu, — atėjo namo 
tik 10 dienų, o dabar jau visas 
menuo namie ir žmonėms ramu 
mo neduoda, tai šitas Piločiu- 
kas norėjo pasigirti, kad gerai 
šaudąs. Tiesa, į žilvitį pataikė, 
bet kulipka nuo žilvičio sliste- 
lėjo ir stačiai Komarauskiukui 
pilvan, — berniukas ir numirė. 
Dabar, sako, teismas busiąs. O 
Baliunuose tai taip kulipka net 
už keturių verstų moteriškę su
žeidė. Taip imi t žuvis labai tren 
kia. Aną šeštadienį Petronie
nė velėjo upėje rūbus, o sugrį
žęs iš fronto Triunpickiukas 
bombą į vandenį metė, Petronie 
nė nusigando, manė kad jau kol- 
čakai atėjo, parbėgo namo, o 
kai sugrįžo su vyrų atgal, kul
tuvę teberado, o rifbai pranyko... 
žodžiu sakant, dabar, Dėde, kad 
išgirsti iššaunant, tai arba kuo- 
greičiausiai kur nors į griovį
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bėgi, arba vagon guli... O žmo
nės valdžią kaltina: kam, sako, 
duodanti viltu! patronus it bom 
bas naikinti, argi mes, sako, ne
turime kur jų dėt: maža čia, sa
ko, lenkų legidninkų jodinėja, 
apginkluotų, s&ko, šaulius, tai 
jie čia pajodinėtų...

Taip pat ir su pinigais bėda: 
pirkt nėra ko, o palėpy paslė
pus laikyti — gali pelės sukapo
ti, kaip Po ežerių Balhino: pini
gus sudėjo lentelinę, užkalė ir 
pakišę palėpin, o pelė pragrau
žė dugnelį, įlindo ir taip suka
lėjo, jogikaip šiečka. Sako, dau 
giau 2(k tūkstančių buvę. Seniu
kas net alpo. O Galalaukis tai 
buvo po akmeniu paslėpęs, o 
kai iškasė, tai bumaškos taip 
sulipo, jog nei atplėšti.

Kai patyrė vyrai, kad aš tam
stai, Dėde, gromatą rašau, tai 
labai įsiprašė visi, kad tamstai 
parašyčiau ar neparduotų vald
žia musų valsčiui miško, kurį 
germanai dar 16 metais iškirto, 
bet išvežti neišvežė; vyrai sako, 
jei ir šią žiemą neišveš, tai sie
nojai pradės put, ir taip jau 
daug niekais nuĄo: ir išvogė ir 
sudrunijo. O mes, sako, pusę 
miliono tuojau sumestum ir žie
mos keliu susivežtum. O dabar 
visi po trupučiuką vagia, o pa
vogę nainie bijo laikyti, tai piau 
na skaldo malkas ir po vežimėlį 
vežioja žydams parduoti. Kiti 
ir nuo gelžkelio malkų prisive
žė: mat kai tarnautojams algų 
nemoka, tai jie po trupučiuką 
po trupučiuką ir išparda
vė žmonėms dar Vokiečių 
privežtų malkų. Vyrai sako, kad 
Tamsta Dėde, esąs labai didelis 
valdininkas, kad prieš Tamstą 
net miesto galva be kepurės sto
vįs, tai Tamstos valdžia būtinai 
paklausytų ir parduotų miško ne 
pirkliams tik mums. ,

Mielas Dėde, dar ko aš Tams
tos prašysiu: kai tamsta vasa
rą sakei, kad Kalėdoms atvešiąs 
man iš Kauno dovanų, tai labai 
žemai prašau Dėdės, atvežk 
man karišką šautuvą. Pas mus 
dabar viii rašosi j šaulius ir ruo
šiasi eitk vieni prieš kolčakus, 
kiti prieš lenkus. Kili jau ir šau
tuvus turi. O Bavarių Palubins- 
kiukas su Taruliuku — raiti iš
jojo. Tėvai vijos — nepavijo. 
Musų bobutė tai baras ir liepia 
mamai neleist, sako, lygiai tas 
pat ir lenkmetį buvę, o )mima 
sako: jei Dėdė leis, tai ir aš lei
siu. Daugelis jau ir be šautuvų 
išėjo; sako, kas negali pats nu
sipirkti šautuvo, tai tani atsiun- 
čią iš Kauno Šiaulių Sąjungos 
Centro Valdyba.............. .........
*.............................................. vi
si prieš kolčakus traukia. Eina 
visi vis į tą pusę: į Radviliškį, 
Pasvalį ir Biržus. Aną sekma
dienį ir pas mus gulėjo pakelin- 
gi šauliai, sako einą nuo Malėtų; 
o tokie visi smagus vyrai — vie- 
rftis net ažtnoniŲ, klasių esųs. Vi
si gerai apsiginklavę, turi ir 
bombų. Mama juos priėmė ir 
vakarienės ir pusryčių davė, da 
ir kelionei įdėjo. Kartu su jais 
ir musų sodžiaus kurie turėjo 
šautuvus, išėjo, ir dabar vis ra
šosi. rašosi ir eina. Mielas Dėde, 
tai Tamsta nebelauk Kalėdų, bet 
tuojau atsiųsk šautuvą, tik kad 
butų su durtuvu, nes pas mus 
vieta kalnuota, kitą kartą gali 
taip arti susitikt su lenku, ar 
kolčaku, jog nebebus laiko kada 
ir šauti. Aš jau pasisiuvau sau 
ir balus, pirkau iš grįžtančio be
laisvio veršenikę ir krepšelį pat
ronams, o dabar kas šventadie
nis buvęs kareivis moko mus 
muštro ir pratinamės'po vieną 
sermėgėlė per naktį išgulėti lau
ke. Apskritai, Dėdd, dabar pas 
mus vyrai kalba, kad jei kaip, 
sako, tai visi žusme iki paskuti
nio...........................................

Taigi tam kartui sudiev, Dėde, 
ir prašau kuogreičiau ąlsiųsti 
karišką šautuvą su durtuvu.

Jūsų seserėnas Mikas Paklų- 
mbis. [“Santara”].

Kazimieras Gugis
i ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopitras.
Namų Ofisas: Miesto OfisMt

>325 S. Halsted SI 227 N. Dearbom St.
Ant tre&ių lubų 1111-13 Unily Bldg.

Tel. Drorer 1310 Tel. Centre) 4411 O
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WESTSIDE

Iš LSS. 22 kp. veikimo.

Vietos LSS. 22 kuopa spar
čiai rengiasi prie savo sekamo 
vakaro, vakaro pagerbimui mu 
sų rašytojos, senelės Žemaitės. 
Vakaras įvyks sausio 31 dieną 
p. Meldažio svetainėj. Vakaro 
programas žada būti vienas pui 
kiaušių, kadangi jame dalyvaus 
visos gabiausios Chicagos lie
tuvių spėkos, jų tarpe ir p. St. 
Šimkaus vadovaujamasai Biru
tės choras ir, rodos, visa eilė 
to paties choro pavienių daini
ninkų—solistų, duetų ir tt. O 
kadangi vakaras rengiama ne 
politiniams tikslams, tai jame, 
reikia tikėties, dalyvaus visi pa
žangieji Chicagos lietuviai, visi 
kur moka ir gali įvertinti ger
biamosios musų rašytojos Že
maitės darbus. — Narys.

gaudymo skraiste dengiama vai 
dininkų ryžimasi suardyti dar
bininkų organizacijas. Naudo
damiesi “komunistiškų” šukau- 
tojų negudriomis frazėmis val
dininkai dabar nori sutriuškinti 
visą darbininkų judėjimą. Tai
gi tikrieji tos medžioklės kalti
ninkai yra patys negudrių pa
skalų leidėjai. Matydami, kad 
jų šukavimai pasaulį betik kad 
nesugriovė, bet priešingai, su
stiprino reakcininkų šėlimą, tie 
gaivalai dabar^stengiasi suver
sti visą kaltę ant kitų. Bet ką 
kita jie beveiktų? ^elas ir 
šmeižimas—jų “amatas!”

— Socialistas.

CICERO

Nedorų žmonių paskalai.

Tie gaivalai, apie kuriuos 
Naujienose nekartą buvo rašy
ta, sugalvojo naujų negudrių ir 
nedorų paskalų. Yt šeškai lan
dydami pakampėmis, jie ėmė 
taukšti, buk dabartinė valstijos 
prokuroro ir kitų atatinkamų 
valdininkų surengtoji. medžiok
lė “raudoniemsiems” gaudyti, 
tai esą socialpatriotų darbas. 
Taigi, girdi, jie pasidarbavę!

Taip jie nusmuko, kad že
miau smukti jau nebegali. Tie 
gaivalai nė to nežino, kad tie jų 
tariamieji “socialpatriotai” kaip 
tik griežčiausia protestuoja 
prieš tą medžioklę. Jie mat 

permato, kad ta “raudonųjų”

Lietuvai Gelbėti Draugijos 6 
skyrius laikė mėnesinį susirin
kimą sausio 6 d. Nors susirin
kimas buvo neskaitlingas, ale 
pasirodė, kad draugija turi ap- 
štų skaitlių pritarėjų. Aukų 
įplaukė 35 dol. Aukojo: D. L. 
Kareivių 10 dol.; D. L. Tvirty
bės 10 dol.; SLA. 194 kp. 5 dol.; 
C. L. P. Kliubas 5 dol.; J. Sta
šaitis 5 dol.

Susirinkusieji nutarė pasių
sti 125 dolerius į centrą, kad 
jis pasiųstų tą sumą Lietuvon. 
Musų skyrius nariais nors ir ne
skaitlingas, bet gyvuoja neblo
gai, ir aukų jau surinko 185 do
lerius. — Sekretorius.

A ręsta vo^-k unigėlį.

Chicagos policija gavo iŠ Tis 
Juana, Californijoj, kad ten su
areštuota buvęs Chicagos kuni
gėlis, tūlas Eugene De Luca. 
Užkluptas su tūla mergele, ku
ri, sakoma, ilgą laiką buvusi jo 
numylėtinė—sugulovė.

Pasidarykite Sau Alaus Namieje Su 
Salyklu ir Apyniais

Mėlyna Juostele Salyklinio Išsunkimo
Iš grynų apinių gali kiekvienas padaryti puikų iy skanų, tikro bravaro geriau

si alų, savo namuose, lengviausiu budu ir mažiausiomis išlaidomis. Grynas lage
ris padarytas iš išsunkimo turi savyje skoni, išžiūrą, maenumą kokį tik jus norit. 
Jis yra geriausios kokybės už bile vieną padarytą bravare, kurį jus perkate prie 
baro arba kafeterijose. Vartojant Mėlyną Juostelę Salyklinio Išsunkimo, jųsturė- 

. site tikrą apynių alų daug pigesnį negu bravaro darytą. Iš vieno ryšulėlio (pack- 
age) Mėlynos Juostelės Salyklinio Išsunkimo ir Apynių jus padarysite apie 50 bu
telių tikro Lager alaus. Neatidėliok ilgiau, siųsk ir reikalauk Mėlynos Juostelės 
Salyklinio Išsunkimo. Kaina $1.75 už 2 ir pusę svaro ryšulys. 2 ir pusę svaro a- 
pynių kaina 25c. Sykiu $2.00. Arba 3 ryšuliai už $5.00. Siųsk tuojau money orde
ri arba čekį.

Guarantee Distributing Corporation
217 Diamond St, Pittsburgh, Pa. Dept. NJ.VJ.

Geriausi pristatytojai Pennsylvanijos.
V f j

Kasyk tuojaus (šiandien) ir mes prisiusime jums daug nurodymų astuonio
se skirtingose kalbose.

, Reikia atstovų kiekviename paviete. -
120 Krautuvių Cinsmnatoje pardavirtėja musų produktus 150 Toledoje. Mes 

turime krautuves visur Krautuvninkai pabuskit!

ti visus tuos, kurie bus pama
tyti spjaudant ant šalygatvių. 
Vyrai, bukite atsargus.

Išteisino tris daktarus.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

kun-Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir-

skaitote. Kuo- 
rumparegis arba 
su manimi pir- 

..... ....................  kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šianje 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
AKIU SPECIALISTAS

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

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

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

, ryto iki 12 valandai diena.
Z" ........ ..  ' ' '

Dr. A. R. Blumenthal

Bergerį reikią sušaudyti.

Prisaikintieji teisėjai teisėjo. 
Sabath korte užvakar išteisino 
tris daktarus, kaltinamus dcl 
darymo nelegalūs operacijos.

Vieną Savaitę nuo 12 d- iki 16 d. Sausio Valymo Išpardavimas.
' > * ■ »•1

Beck’s Departamentinėje Krautuvėje
3323-25 South

JvKlU SPECIALISTAS 
Akis Efczaminuoju Dykai 
y Gyvenimas yra

i tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tbalmometer. Y- 

JMJUV patinga doma at 
■ * kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
nedaliomis, rfuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Halsted Street.

Pėtnyčios naktį Congrcss 
viešbuty didžiuliame Illinois 
valstijos fabrikininkų susirin- 

kinie-bankiete be kitų kalbėjo 
buvęs Indiana, valstijos kongres 
manas, tūlas Frederick Landis. 
Tarp kita jisai pasakė: “Victor 
Bergeris, mano manymu, turėtų 
būt pastatytas prie sienos ir su
šaudytas pirmoj savaitėj jo pa
sireikšto neloyalumo.’*, Fabri- 
kininkai jam širdingai ploję.

Areštuosią daug saliunininky.

Atatinkamos įstaigos žada 
reikalauti varantą, kad galėjus 
areštuoti vistw Ui o h saliuninin- t '■ * * i "*
kusjkur darę sumoksiu su fc- 
deraliais valdininkais iš mokes
nių departamento, kitaip sa
kant už slaptą pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų.

Storos vilnonės pančiakos...........  24c.
Kortinoms materijolas, yardui 23y2c

Moterų pančiakos su lininėmis 
kulnimis ... .......... 18c.

Gingham dreses ..................   29c.
Vaikinų uiiion-siutai.................  24y>c.
Lace firankos .................................... •...... ' $1.98i

Neblunkamas muslinas, yardui 24 l/2c. 
Sunkios vaikų apiklodės, mėlynos 79c. 
Vaikams rašymui įrengimai ......... 25c

Juodos pančiakos, vertės 50c.,
pora ......... ,..................... .....121/>d.

Bovelnos pančiakos. ...................... .......... 9c.

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas ’* 

3149 S? Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS;

Moterišką ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9-7-10 ryto, nuo 12—-2 po 
pietų ir nua G—8 vakare. Ne- 

dCliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

NAUJAS GYDYMAS IŠMUŠA 
RHEUMATIZMA

75 centų skrynelė veltui kiekvienam 
kentėtojui.

Syracuse N. Yorke vaistas išras
tas, šimtai žmonių kurie vartojo, 
mano labai geru, raportuojami atsi
tikimai parodo trumpai, stebuklus. 
Tiktai keliais bandymais parodė be
vilčius stebuklus, nežiūrint kiek jie 
kitų vaistų naudojo. Atrodo neutrali
zuojančių urinos rūgštis ir sėstas kai 
kių druskos kraujuje, gena laukan 
visus nuodus užstojančius systemai.
Skaudėjimas gėlimas, ištinimas, 

sustingimas ištarpina ir prapuola.
Supažintas pirmutinis gydymas 

Pono Delano’s yra taip geru, kad 
jo savininkas trokšta kožnam ken- 
tamčiam rheumatizmu arba kuris 
draugą turi tokiam padėjime, te
gul gauna 75 centų skrynelę vaistų 
veltui, nežiūrint kiek jis kitus vais
tus yra bandęs tegul pabando dabar 
nei cento nepraleidęs ką jam gali 
šis vaistas pagelbėti.

Ponas Delano sako: Prirodžius 
kad Delanos gydymas perviršis 
rheumatizmą pozityviai, nežiūrint 
kaip bloga, nedera ir ilgai stovinti ir 
neva jeigu ir visos kitos negelbėjo. 
Aš pagelbėsiu, jeįgu tu dar esi ne
vartojęs tau prisiųstą 75 centų veltui 
skrynelę. Jeigu tu tik iškirpsi tą pra
nešimą ir prisiusi savo pravardę ir 
adresą in 10 centų krasos ir išda
linimo pagelbai man ypatiškai.

T. H. Delano 1248 — A. Griffin 
Sųuare Bldg., Syracuse N. Y. Aš tik
tai po vienu antrašu vieną pakeli te
galiu siųsti.

Užpuolė brangakmeny 
krautuvę.

šeši nepažįstami banditai su
imtos naktį užpuolė Nerod 
brangakmeny krautuvę 1831 
Bhie Island avė. , Išsinešė už 
apie dešimt tūkstančių auksinių 
ir sidabrinių daiktų. Laike už
puolimo vienas krautuvninko 
sūnūs tapo pašautas. Policija 
j ieško piktadarių,

Vyrai, nespiaudykite ant šaly- 
gatvių.

Bus nauja medžiokle, šį kar
tą medžiosią tos, kur spiaudo 
ant šalygatvių. Mat, Chicagoj 
yra toks patvarkymas, kad 
spiaduyti ant šalygatvių neva
lia. Tik jis mažai tepaisomas 
—ir žmonių ir pačios policijos. 
Vis dėlto, kai kada apie jį pri
simenama. Užvakar apie jį 
prisiminė -policijos viršininkas 
Garrity, ir įsakė policijai dabo-

JUST KIDS—ImpoMible'

iiiiimiii!

SumuŠo artistą.

vakarArtistui Frank Ellis 
naktį išėjo visai neartistiškai— 
gavo sumušti. Tinę Arts bu- 
dinke jis bandęs paflirtuoti su 
tūla jauna panyte. Ši įsižeidus 
ir' sukėlusi triukšmą. Subėgę 
žmonės Ellisą pradėję neartis
tiškai vaišinti—'kumščiotais.

Patarnautojų išnaudojimas.

Tūlo viešbučio patarnautoja 
patraukė tieson savo samdyto
jus. Samdytojai temokėję jai 
tik devynius dolerius savaitei ir 
liepę gauti iš lankytojų taip 
vadinamų “tip’sų”—dovąnų už 
gerą patarnavimą. Bet šitas 
dovanas vėliau patįs samdyto
jai pasilaikę. Mergele sako, 
kad ji tų “dovanų’’ surinkusi 
nemažiau kaip už dvidešimt 
peilkis tūkstančius dolerių. Rei
kalauja, kad dovanos butų su
grąžintos jai.

Vai, ir dėdė norėjęs paflirtuoti!

—* AT x> QRA MA
VUH HOtlEST TO 
POHT KNOU SttGCŪklt

TiNtERNATlONAL CARTOON CO^ 
—i -* ■- ■

Kely į stotį jis betgi pradėjęs su 
ja flirtuoti ir paliuosavęs ją ta 
sąlyga, kad jaunoji nusižengelė 
turės atsilankyti pas jį... Pa
slaptis išėjo aikštėn ir dėdė ne
teko vietos.

Negalį padidint mokytojams 
algas. 1

Mokyklų superintendentas, 
Peter Mortenscn, be kita vakar 
pareiškė, kad Chicagos moky
tojų padėtis yra bloga. “Dabar 
tinęs algos yra permenkos, tai 
tiesa,—sako Mortensen,—bet tie 
sa yra ir tai, kad padidinti jų, 
algas nėra iš ko. Skirta mo
kyklų palaikymui suma esanti 
permaža.

Viso Chicagos mokyklose da
bar esą 800 neužimtų vietų. Va
dinas, tiek mokytojų mete savo 
užsiėmimą ir nuėjo j ieškoti

Pagavo “karžygį.”

Ponia Mary Schultž po dvie
jų metų j ieškojimo pagalios už
vakar pagavo savo prisreką 
Williamsą. Pasirodė, kad Wil- 
liamso butą tikro “karžygio”: 
vilkėjo kareivišką uniformą ir 
nešiojosi prie krutinęs keliatą

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime- geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

110'1 So Halai cd St., Chicago.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergy vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.
■I .1.11 * I—... .............. linu

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 naujausiu 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
• ............... , , --------- r.....  .......-

teau Tbicrry mūšiuose. Bet, i 
prisiekti sako, kad tai “kamo- 
fliažas:’’ Willianisas nebuvęs 
toliau Grant Parko. Visą labą 
jis nusipirkęs iš kito sugrįžusio 
kareivio. Pati reikalauja 
vorso, o valdžia kalėjimo.

Gaisras teatre.

di-

---------- -------------

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Kilęs užvakar naktį gaisras 
State-Lakc teatre bemaž sukėlė 
dideliausios panikos. Tik ačiū 
urnai pasirodžiusioms ant estra 
dos dviem akrobatam, kurie,

Tol. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

Dėdė Aldrcd Thompson an-u
dais areštavęs tūlą nusižengelę. medalių—už pasižymėjimą Cha persergėję publiką, jogei pavo- tapo užgesintas.

jaus nėra, ėmė rodyti įvairių 
štukų, ir rodė tol, kol gaisras

Telephone Yards 5834

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

lITTLE JULIUS SNEEZER
| GOOD MORNlN’ 

ų JULIUJ'
AMIAT'S FRE5I1 

TODAV?

BY BAKER
1 TM THE ONL? FRESH 

THING A ROMAI D \A/at,MA 
WANTS A 
C’HICKEN.’

J] DO '/OU VVANT R 
SS-zi POLL£T '’r’

PIPVOŪI
Poli ity

TGUESS I’LL HZW£ 
10 CARRV IT.yi PIO'Air 
BRlNG VVAuON

iO o



C h i c a g o Panedėjis. Sausio 12 d., 1920
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APIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

DRAUGIJOS RAKANDAI
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francijbj, Rusijoj, 
taliojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumani- 

;oj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus norit matyti kaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jus no
rit matyt kaip submarinos kariavo 
po vandeniu? Jus g a- 

i t e tai matyti savo namuose 
su mažai iškasčių. Mes gavotne la
bai daug naujų karės paveikslų Ste- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite į tuos 
paveikslus per Stereskopą, jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Slereskopas, kurį jus matote 
Šiame paveikslėly) kainuoja tik $1.

\V. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N.,Wood SI.
J. Katilius, Ižd., 1685 Mikvaukce Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pčtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. va k.

Naujieniečių domai. — Naujienų 
Bendroves piknikas bus nedėlioję’, 
birželio 13 d. 1920, Geo. M, Chcr- 
nausko darže, Lyons, UI.

— Ko mj tetas.

Roseland Aušroj Knygyno drau
gijų delegatų metinis susirinkimas 
bus utarninkc, sausio 13 d., Aušros 
kambariuose, 10900 Michigan Avė. 
Visi delegatai, malonėkite atsilan
kyti. Bus renkama valdyba 1920 me
tams. — Felicija Varekojienė, rašt.

MOTERŲ VYRŲ

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. MargcviČia,
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 14th Place.

Prot. rašt. Iz. Jusčius, 
1967 Canalport Avė.

rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber St.

Jon. Tautkus, 712 Barber St.

LMPS. 29 kp valgių gaminimo 
lekcija bus scrcdoj, sausio 14 .ma
no bute 2444 W. Potomac Avė Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. Visos no
rinčios lank\P lekciją prašomos at
vykti pažymėtu laiku.

— M. Jokubaitienė.

Fin.

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. 4 Gerus valgis.> 
Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 

alga. 1 _
FT. PITT HOTEL 

Penn Avė. and lOth St.,
v Pittsburgh, Pa.

SIUVĖJŲ ŠAPOJ DARBININKŲ

--------- )

200 skirtingų karės paveikslų tik 
$3.00. Mes taipgi turime ir kilų la
bai žingeidžių paveikslų Stcrcskopui, 
būtent: Kelionė apie pašau)). 500 pa
veikslų iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gva- 

ra lituojama s. Prisiųskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
O kitus pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums j 
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.

Kas. ___ __ ___.
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
L J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taul. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

Paj ieškojimai
“aŠSŽnų’ JIEšKOJIMAI

PAJIEŠKAU merginos arba naš
laitės dėl apsivedimo, tokios kuri tu
rėtų nors kokią pradžia pragyveni
mui, nesenesnės kaip 38 metų, aš 
esu 35 metų amžiaus.’ Rašykite ant 
šio adreso.

Wm. Lapinskis,
805 S. State St., corner Eight

REIKIA
JAUNŲ MOTERŲ

IR MERGINŲ,
DAUGIAU NEGU 16 METŲ 

AMŽIAUS, LENGVAM 
DARBUI DIRBTUVĖJE. 

GERA MOKESTIS PRADŽIAI. 
NUOLAT DAUBAS PER 
VISA META.

OLSON RUG COMPANY 
1508 W- Monroe Street.

Tlhi® IHIoose ©f
Knipipeinilhietaei’

PRIŽADA /
Keletą gerų darbų 

prie sekančių opernvimų:

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

KOTŲ SAPOJE: .

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui, skirstyti ir vynioti leng
vus daiktus. Nuolat darbas.

Atsišaukite
....GARDEN CITY PLATING.... 

AND MFG. CO.
Kamp. Ogden Blvd. ir Tajman Avė.

Kraštų beistytojų
Walt dirbtų 
žemutiniu kišenių dirbėjų
Pamušo dirbėjų
Pirmų beisterių
Pečių su< ėtojų
Abelnų operatorių
Fondų preserių
Antrų beisterių
Abelnų preserių

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 nvetams.

K. I.npie, pirm., 12143 Green St.
K. Aivinskis, pad., 12020 Halsted St. 
I. Andruška, tnr. rast..

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 
722 \V. 
glob., 

12048 
iždo gi

859 W.

i
Gruzdi s, iŽd., 
Riepšas, iždo

Union
120 St.

Union

Avė.

Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RtsMDOS tfaru apšildomas 

kambarys, elektros šviesa, maudy
nė, telefonas. Prie pat VVashington 
Parko, 10 min. elevaitorių j miestą.

John Petrauskis,
416 E. 50 PI. Tel. Drexel 370

KELINIŲ ŠAPOJE

FINISERIŲ Kišenių dirbOjų 
Valytojų 
Seamerių 
Loop takerių

REIKIA pardavėjo luiris ga- 
lėtų dirbti lietuvių kolonijoj; 

kuris gali rašyti lietuviškai ant 
rašomos mašnėlčs; kuris galė
tų vesti korespondenciją ir sek
ti musų biznio sistemą. Alga ir 
nuošimčiai. Gera proga atsa

kančiam žmogui.
G. F. SANBORN t

908 Pcoples Gus Bldg. Chicago.

Ar Jus Norite 
Bargeno?

t

Aš tūrių ant rankų puikų $200 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
lų, 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.

TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WFSTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

NAUJIENŲ” STOTJS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Wajl, NW
Madison ir State. NW
Adams ir La SalleJ NW 
Van 
Van 
Van 
Van
Harrison ir Wabash, NW
18th ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.

KAMPAS N. E. 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. 3*rd St.
M. MaJuJewski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 VVallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, N\V 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE

Buren ir Franklin, NW 
Buren ir Wel!s. SW -
Buren ir Clark. S\V
Buren ir State. SW

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir 
Halsted ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth.ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

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

ir 42nd SW
ir 47th, SW ir NE
ir 51st, SE

ir 
ir 
ir 
ir

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Avė.
Avė.

Si.

Si.

St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. Wallace

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Rublc 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, ^J38 So. Auburn Avė. No

kintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėto antrašu.

Avė.

LIET. DARBININKU DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

»■> 1919 So. Union
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19
Fran. Girdvvainis, fjn. rašt

M. Yamilaitis^kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė. 

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Unlbn 
Avė.

St. 
s. frn. rašt.
200b S. Halsted St.

... Mikalauskas,
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

St.

Pranešimai
Žemaitės Pagerbimui Vakaras.

Chicagiečiai vėl turės progą pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. Šį koncertą — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žinomos rašytojos žemaitės, šia; 
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chicagojė: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chicagiečiai 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, puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertą $30. Tą paduškai- 
tę tame vakdre kas nors turės pro
gą gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija. ,

Cicero. — LMPS. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks penedėlyj, sau
sio 12 d., po num. 1313 So. 49 Ct. 
8 vai vakare. Malonėkite visi nariai 
būtinai susirinkti laiku. —Valdyba.

Pirmyn mišrius. choro repeticija 
Įvyks uturninke sausio 13, 7:30 vai. 
vak., Liujsybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai ir narės bukite pas
kirtu laiku, nes py dainų bus meti
nis susirinkimas, kur turėsime aps- 
varstvti choro tvarkymosi rtikalus.

- Rašt. K. J.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreipkitės j
14 Sheldon St., iš ųapakalio?

Tel. Haymarket 1394

PRIE VYRŲ KOTŲ

ADfred Decker
Coliu n

EMPLOYMENT DEPT.
S.W. cor. Franklin ir Van Buren

POLK ST. & KARLOV AVĖ 
(ARTI CRAWFORD AVĖ.)

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJA kraučių prie 
moteriškų drabužių.

M. PALONIS.
2200 S. Leavitt St.

PARSIDUODA fornyčiai (namų 
rakandai) 4 kambarių įrengimui, 

kas nori gali ir rumus randavoti. 
POVILAS JUODZEVICIA

2019 String St., 2 lubos iš fronto.

NAMAI-žEMfi

REIKIA
Operatorkų patyrusių prie 
moteriškų dresių.

KREIPKITĖS
L1PPON BROTHERS

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

, I ln.|-.

MERGINŲ PRIE MAGLĮŲ.
I

REIKIA
75 ‘merginų 
dirbtuvės darbiu.
Darbas nuo štukų 
$18 iki $21 savaitei. 
Atsišaukite
AMERICAN INSULATED 

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

Gera alga
Valgis ir kambarys
Atsišaukite
Mr. Smitli

CHOICAGO BŽACH HOTEL 
vist. St., dbrnell Avė.

. REIKIA inergMiŲ dirbti i dešrų 
departamentą; patyrimo nereikia, 

35c i valandą ir bonusai.
ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randilph St.

REIKIA 4 indų plovėjų. REIKIA moterų prie drabužių pro-
W00DLAWN RESTAURANT .sii.‘!no’ .ženklintojų ir skirstytojų.

~ u 1 . , c. ' Atsišaukite tumaus., 6319 So. Halsted St. ' ADAMS LAUNDRY
♦ . | '2331 Indiana Avenue.

REIKIA lovų taisytojų, grindų REIKIA patyrusių moterų skudu- 
plovėjų, kukninių. Getras valgis. rV ksirstymui. Nuolat darbas, gera 

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 1 Wallace Iron and Metai Co.
Junc Shop.

548 W. 63 St. Phone Wentwarth 5247

I ICiCc 
alga.

WM. PF.NN HOTEL 
Oliver Avė. and Pcnn Way, 

Pittsburgh, Pa.

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

malonaus darbo. •
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

toje šalyje, 311 W. Washington St. Ji bus gerai apmoka
ma. Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną biznį būdama telefono 6pe- 
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.

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- 
lefonuok klausdamas knygutės (Booklet I).

Operatorė Training Department 
9-tos lubos

311 West VVashington Street 
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

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

Oppeinheiimier Caslng Compnny
1020 W. 36TH STREET, C H I C A G

REIKIA merginų kurios gali 
siūti rankomis.

A. II. LUCK COMPANY
21 S. Wabash Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
«VYRŲ IR MOTERŲ

Alfred Decker 
and Cohn

Dirbėjai
Society Brand Drabužių

Reikia
Canvass beisterių
Antrų beisterių
Abelnų preserių
Formuotojų ir pirmų beisterių
Flap ir Welt dirbėjų \
Sujungtojų
Pečių ir apačių kalnierių beisterių
Finišerių

Geriausios darbo sąlygos; geros 
algos. Atsišaukite į

SAMDYMO. DEPARTAMENTA 
iet-Vakarinis kampas Franklin 

Van Buren Sts.
ir

d _________
REIKALAUJA j šeimyninį viešbu

ti prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo utveizda

DREXEL WEW APARTMĖNTS 4358 Drdhcfi Blvd.

VAIKŲ 
PROGA GERAM VAIKUI AR 

VAIKINUI.
SpnustuVniiiiko amatas yra 

vienas iš garbingą amatų. Su 
kiekviena diena jis taipgi daro
si ir pelningesnis, ypač kad da
bar į tą amatą nelabai paiso mu
sų vaikai ir daugiau eina į ki
tus darbus, o darbų spaustuvėse 
darosi vis dauginus ir (langiaus.

Naujienų spaustuvėje dabar 
yra progos jaunam \aikinui iš
simokinti šito amato ir
dar užsidirbti pinigų besi noki
nant. Vaikinas luti liuli baigęs 
viešąją mokyklą ir būti ne jau- 
n» snis kaip 16-kos metų. Kreip
kitės tuojaus į Naujienų spaus
tuvę, 1739 Šo. Halsted St.

Naujienų spaustuvėeje yra rei
kalingas taipgi Girdelio fyderis. 
Kas moka varyti Gordon presą, 
teatsikreipia tuojaus.

REIKIA darbininko prie namų 
darbo.

J. Baltrenas, • *
1707 So. Halsted St.

Chicago, III.
REIKIA Shennan ir pagelbininkų; 

darbininkų. Nuolat darbas' per visą 
metą. Didelės algos.

Reliąnce Iron and Steel Co.
2133 So.,Sawyer Avė.

Tel. Lawndale 5566

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 5—6 kambarių 
mūrinis namas; vana, gazas, 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 flatas.

McDONNELL 
3517 Archer Avė.

VYRŲ

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

CIJŲ ATSIšAUKITfe :
KAMBARIS 4.

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

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

KREIPKITĖS

UNION SPECIAL MACHINE 
CO.

311 So. Austin Avė.

REIKIA vaikinų i asscmbling de 
partamentą ir abelną darbą.

Atsišaukite
....GARDEN CITY PLATING....

AND MFG. CO.
Kamp. Ogden Blvd. ir Talman Avė.

REIKIA darbininkų į serap gele
žies yardą. Nuolat darbas q 50c. 
į valandą. Atsišaukit tuojau.

CENTRAL IRON & METAL CO.
3650 So. Rockvvcll St.

REIKIA angliakasių, vedusių arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbį. Ken- 
tucky valstijdj. Mes nedarome per
mainų.

Atsišaukite
30 S. Canal St Chicago.

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

4401 S. Richmond St.
Chicago, III.

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

NEW PALACE THEATRE
513 E. 43 St., ' Chicago, III. 
“PARSIDUODA lobai pigiai bučer- 
nė ir grosernė, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo patir
site ant veitos.

1727 So. Union Avė.

PARSIDUODA siuvėjo reikalin
giausi įtaisymai: prosas, wool kaso, 
ifiso deska ir barelis. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

JONAS STANEVIČIA
520 — 79 St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuviu apgyventoj vietoj. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vie
los.
4565 So. Paulina St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda bučerne ir gro- 
senie ir geras trokas. Biznis iš
dubtas per daug metų. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Kampinis na
mas, geras štoras. Priežastis par 
davimo, savininkas pageidauja 
važiuoti į Lietuvą. Atsišaukit. 
po num. 2901 Emerald Avė.

Cliicago, III.
PARSIDUODA Forničių krautuvė 

geroj vietoj, lietuvių apgyvento) vie
toj biznis išdirbtais per 20 metų, 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite po numerių 3431 
So. Halsted St., Klauskit J. Pabarš- 
ka

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA — Gražus ir 

geras, kaip naujas—4 pasažėrių, 
Country Club—Overland uždary 
tas—self-starter, elektros švie
sos—nauji ta j erai ir vienas 
Extra tajeras. Naujas kaštuoja 
$1600.00. Parsiduoda už $850. 
Priežastis pardavimo, perku di
desnį 7 pasažėrių automobilių.

DR. A. MONTVID
25 E. Washington Ct. 

Phone—West 6126.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidfencija *

1922 So. Kedzie Avenue

vi
rė-

KADANGI l
Mano žmona apleido mane , todėl 
parduodu 160 akerių farnią, arba 
mainysiu ant praperčių. Klauskit 
informacijų.

Nik. Kanarski, 
Luther, Mich.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 1823 W. 22 St., 

netoli yVhod St., 4 kambarių flatas, 
gazas, toiietas, geros šviesos, $10.00 
į mėnesi. Atsišaukite į grosernę 
1821 W. 22 Street.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

topi
nio ir Designiiig Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

ir

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- 
atinokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.
—r į- — —- » — J

. . ' — ■ ' -■ 1

DRABUŽIU KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausiąs algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip mokinam ir per laibus.

Ateik arba Rašyk J
THE NATIONAL SCHOOL
OF GARMENT DĖSIGNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, Knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys . x

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

Skaitykite ir Platinkite ' 
“NAUJIENAS”


