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Amerika ištrauks savo karei
vius iš Siberijos

mažesnė, kaip sako lloover. Jis 
paaiškino, kad didesnis truku
mas maisto šią žiemą yra apie 
10 ar 12 didesnių miestų Au
strijoj, Lenkijoj ir Armėnijoj. 
Didžiuma Europos, sake jis, ga
li išsimaitinti pati, ar gauti 
maisto privatiniai finansuotais 
budais.

Prancūzai mušasi su Syrais

29,000 žydų išskersta Ukrainoje

Talkininkai atnaujina diplomatinius 
ryšius su Vokietija

AMERIKA IŠTRAUKS SAVO 
KAREIVIUS Iš SIBERIJOS.

8,000 amerikiečių sugrįš 
vasario mėnesyj.

VVASHINGTON, s. 12. 8,000 
Amerikos kareivių Siberijoje 
pradės grįsti namo tuoj po vi
duriui vasario mėlt., paliekant 
Japonijai apgynimą Siberijos 
geležinkelio ir anti-bolšcvikų 
rusų rytinėj Siberijoje Ameri
kos geležinkelių komisija, kuri 
vedė opefruvimą Siberijos gele
žinkelio, kaip patirta šiandie, 
sugrįš dar prieš tą laiką.

Kadangi čecbo-slovakų karei
viai bus sugrąžinti namo pra
džioje ateinančio men., tad ir 
priežastis buvimui ten Ameri
kos kareivių bus pašalinta.

i Brussels neteisingo gando, kad 
buk Vokietijos valdžia esanti 
nuversta.

Milžiniška demonstracija yra 
pienuojama čia ant ketvergi), 
kada bus metinės sukaktuvės 
užmušimo Kari Liebknecht ir 
Bosą Luxemburg, dviejų spar
takų vadovų.

Valdininkai sakosi nesibiją 
pasekmių demonstracijos ir 
kad gynimo ministerio Noske 
spėkos yra ganėtinai didelės, 
kad sutriuškinus revoliucinę 
agitaciją, jei ji išeis iš rybų.

True translation filed wilh th<* post- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
ns. reųuired by the act of Oct. 6. 1917

ANGLIJA VĖL ATIDARĖ 
LEGACIJĄ BERLINE.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KORĖJOS ARMIJA PERĖJO 
RUBEŽIŲ.

Jau atėmė iš japonų vieną 
miestelį.

HONOLULU, s. 12. Korėjos 
Nacionalė Asociacija gąyo kable 
gramą iš Sbangluii, kad Korė
jos nacionalė armija perėjo ru- 
bežių iš Siberijos į Korėją ir 
atėmė En Chin iš Japonijos lai
kinės valdžios spėkų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
ąs reųuired by the act of Oct. 6,1917
VOKIEČIAI SLEPIA AMUNI

CIJĄ IR GINKLUS.

BERLINAS, s. 11.—^ulbėda
mas apie ar 
tas statistik 
karinę spėką, Freiheit sako:

“Ką talkininkai pasakytų, jei 
galėtų pamatyti, kaip amunici
jos ir ginklų sandeliai, daugiau 
negu leista, yra slepiami visur,

įskelb-
:ietijos

Paveikslai iš Lietuvos

Lietuvaitė, gailestingoji sesuo, veikusi su amerikiečių Mai
tinimo Misija. Sugrįžęs Amerikon tos misijos narys, leitenan
tas Messinger, sako, kad lai buvus viena šauniausių jo padė
jėjų ir mylimiausia mergelė.

Į-, j.

Trur fil***’ vuth th^ post,
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act <»f Oct. 6,1917

SYRIEČ1AI SUSIRĖMĖ SU 
PRANCŪZAIS.

Franeuzai susirėmime aplaikė 
didelių nuostolių.

LONDONAS, s. 12.—Žinia iš 
Cairo, Kgypte, datuota sausio 8 
d., sako:

“Smarkus mūšiai tarp fran-

ko Margyun ir Tallkalalkh, ku
riuose* franeuzai aplaikė dide
lių nuostolių. Mūšiai taipjau 
buvo kitose vielose palei demar
kacijos liniją Damascus Fran
cuos zone. Nacionalis gynimo 
komitetas įvedė priverstiną ka
reiviavimą ir išleido manifestą 
prieš svetimos šalies intervenci
ją kokioje nors formoje.”

True translation filed wiin the post- 
nuister at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

29,000 ŽYDŲ UŽMUŠTA
POGROMUOSE UKRAINOJE.

WASHINGTON, s. 12.—Skai 
čius žydų užmuštų pogromuose 
Ukrainoje iki nigs. 9 d., 1919, 
siekia 29,000, kaip apskaito 
brig.-gen. Jadwin iš Suv. Val
stijų armijos, savo raporte apie 
keliones po tą šalį pareitą rug
sėjo mėn. Jo raportas preziden 
to Wilsono tapo priduotas se
natui šiandie. Gcn. Jadwin sa
ko, kad jam suteikta tikros ži
nios ir vardai miestų, kuriuose 
užmušta 10,712 žydų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

SPARTAKAI VĖL REIKALAU
JA NUVERTIMO VOKIETIJOS 

VALDŽIOSE

BERLINAS, s. 12.—Spartakai 
vėl atvirai agituoja už revoliu
ciją Vokietijoje. 15 viešų su
sirinkimų įvyko mieste nedė- 
lioj, kuriuose kalbėtojai ajvirai 
ragino prie sukilimo prieš val
džią.

Padidėjęs veiklumas sparta
kų ir nepriklausomųjų sociali
stų prieš valdžią, galbūt buvo 
dalinai ' kaltas už paleistą iš

—Lordas 
išvažiavo

LONDONAS, s.
Kilmarn.ock šiandie 
iš Londono pildyti pareigas An
glijos diplomatinio atstovo Ber 
line.

Jo išvažiavimas pažymi svar
bų žingsnį atsteigime diploma
tinių ryšių tarp Anglijos ir Vo
kietijos. Abi valdžios neužilgo 
paskirs konsulus ir generalius 
konsulus. Vokietija išpradžių 
bus atstovaujama tik “reikalą 
vedėjo,” bet jo ranga, kaip ma
noma, bus greitai pakelta iki 
ministerio, vieton pirmiau bu
vusio ambasadoriaus.

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the : <■’ of Oct. G, 1917

Niekas nepriima d’Annunzio 
pasiuntinio.

Francija irgi rengiasi atnaujinti 
ryšius.

PARYŽIUS, s. 12.—Ispanijos 
ambasadorius Berline, kuris at
stovavo Francijos interesus Vo
kietijoje, pranešė Vokietijos 
valdžiai, kad Francija padarė 
žingsnių atnaujinimui diplomą 
tinių ryšių su Vokietija. Fran
cijos reikalų vedėjas galbūt iš-

salinio 18 d.

Belgija irgi paskirė atstovą.

LONDONAS, s. 12.—Praneša
ma, kad grafas Kerchove de 
Denterghem tapo paskirtas Bel
gijoj reikalų vedėju Berline. Jis 
buvo antruoju sekretorių Bel
gijos ambasados Berline 1911 
m.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act o^Oct. 6.1917

EUROPOS MAITINIMUI
REIKALINGA $150,000,000.

WASHINGTON, s. 12. Įstei 
girnas per Suv. Valstijų Grudų 
Korporaciją $150,000,000 kredi
tais, išmaitintų Europą iki se
kamos pjutės, neuždedant ant 
Amerikos žmonių naujos naš
tos. Taip pareiškė šiandie Her- 
bert Hųover atstovų buto biu
džeto komitetui, kuris pradėjo 
svarstyti sekretoriaus Glass pra
šymą leisti paskirti tą sumą iš 
grudų korporacijos fondo. 
Hoover sakė, kad taipgi galima 
tikėties greito užmokėjimo 
skolos.

Finansinė problema maitini
mo Europos nuolatos darosi

Truc translation filed vvith the post- 
master ui Chicago,,II). Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuva gausianti pi* 
nigų iš Anglijos

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
js reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kerenskis apie padėtį 
Rusijoje

Pa rd u ošiant i už tai anglijai 
linus ir miškus.

KALTINA TALKININKUS Už 
ĮSIGALĖJIMĄ BOLŠEVIKŲ.

STOCKHOLM, s. 10. (Baso 
Chicago Daily Ncws korespon
dentas J lai O’Flaherty).—Susi
rašinėjau! su dabar Lietuvoje 
gyvenančiu Amerikos daktarų, 
aš patyriau, kad ta šalis tikisi

Talkininkai vien gelbsti monar- 
c hiatu s, sako jis.

PARYŽIŲ^, s. 12.— Maj. Gio- 
vanni Giuriati, specialis pasiun 
tinis i taikos konferencijų nuo 
Gabriele d’Annunzio šiandie pa
sakė, kad Italijos premieras 
Nitti atsisakė pasimatyti su juo 
ir I)r. (tino Antoni, Fiume na- 
cionalės tarybos pasiuntiniu, 
kaipo Fiume pasiuntiniais. Su- 
batoj jis parašęs laišką prem to
rui Clemenceau, prašydamas 
audiencijos prieš vyriausią ta
rybą, bet atsakymo negavo. 
“Aš įnamiu, kad nėra vilties,”

True translation filed wlth the post- 
luaster at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BULGARIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA NAUJOS 

VALDŽIOS.

SALONIKI, s. 12.—Bulgari
jos socialistai organizuoja nuo
latines demonstracijas, kad pri
vertus padaryti permainų val-

True translation filęd wtth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 25,400 
BELAISVIŲ.

LONDONAS, s. 12.—Sovietų 
valdžios Maskvoje išleistas ofi
cialia pranešimas, paduodantis 
smulkmenas pasekmių bolševi
kų operacijų pietiniame fronte 
tarp gruodžio 21 ir sausio 9 d., 
sako kad tame laike bolševikai 
suėmė 25,4(M) belaisvių. Beto 
paimta 650 kanuolių, 50 bom
bų mėty tojų, H tankų, 659 kul 
kasvaidžiai ir daugybė karinių

DAR VIENAS SMŪGIS 
ŠLAPIEMSIEMS.

WASH1NGTON, s. 12.—Augš 
Čiausias teismas šiandie atsisa
kė duoti leidimą New Jersey 
bravarninkams užvesti bylą iš
bandymui kūnyti tucionališku- 
mo prohibicijos priedo prie fe- 
deralės konstitucijos. Teismas 
nusprendė, kad jis neturi to
kios jurisdikcijos.

536 žmonės žuvo 
ant laivo.

ADVOKATAI PRIEŠ PAŠALI
NIMĄ SOCIALISTŲ IŠ 

LEGISLATUROS.

Tik 26 žmonės išsigelbėjo 
franeuzų laivo.v

nuo

PARYŽIUS, s. 12.—Franeuzų 
laivas Afriųue, plaukęs iš Bor- 
deaux į Dakar, paskendo Biscay 
užlajoj po )p rakiu rimu i sifba- 

toj laike audros.
Ant laivo buvo 465 pasažie- 

riai, jų tarpe 192 Francijos ne
grai kareiviai, ir apie 1(M) žmo
nių įgulos.

Kitas laivas išgelbėjo dvi val
teles su 26 žmonėmis. Tai vis
kas kas ikišiol išgelbėta iš 

žmonių nuo to laivo.w Kiti, ma
noma, žuvo audroje valtelėse. 
Kiti laivai irgi buvo atėję pa- 
gelbon, bet jos negalėjo su
teikti dekA siautusios didelės 
audros.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
SNIEGUI NUGRIUVUS.

BEBN, s. 12.—Poracchia, 
kaimas Italijos Alpuosc tapo 
palaidotas sniegui nugriuvus 
nuo kalno. Daug žmonių 
užmušta. Kitame kaime 5 
kai užmušti.

Delei kalnuose šiautusių
drų, geležinkelių komunikacija 
liko sutrukdyta ir daug kaimų 
izoliuota.

NEW YORK, s. 12.—New 
Yorko advokatų draugijos ko
mitetas, kuriame yra ir Charles 
Hughes, kuris puvo republiko- 
nų kandidatu į prezidentus, 
šiandie viešai paskelbė rezo
liuciją, kuri bus įnešta advoka
tų susirinkime ryto ir kuri pa
smerkia New Yorko valstijos 
atstovų buto pašalinimą penkių 
socialistų. Rezoliucija taipgi 
pataria paskirti specialį komi
tetą, kuris nuvyktų į Albany, 
“kad apginti principus atstovy- 
binės valdžios.”

Rezoliucija pasmerkia “kokį 
nors bandymą didžiumos paša
linti iš legislaturos tuos, kurie 
teisingai tapo išrinkti nariais, 
vien, delei jų prigulėjimo prie 
kitokios politinės partijos” ir 
sako, kad jei toks bandymas 
pavyktų “turi sunaikinti 
mažunjųs ir patį pamatą 
vybinės valdžios.”

Charles E. Hughes jau 
pirmą sykį protestuoja
pašalinimą socialistų iš legisla
turos. De.lei to Jis jau turėjo 
ginčų ir su atstovų buto pirmi
ninku.

teises 
atsto-

nebe-
prieš

likę 
vai-

au-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJE TEBESITŲSIA.
MEXICO, s. 12.—žemės dre

bėjimas rytiniame Meksikos pa
kraštyje, prasidėjęs užpereitą 
subatą, vis dar pasikartoja tai 
vienoj apielinkėj, tai kitoj, nors 
jis nėra perdaug smarkus.

Vienoj vietoj, kur gyveno 
prof Francisco Riveros žemės 
drebėjimas pravėrė žemėje di
delį plyšį, į kurį nuslinko jo na
mas. Dabar jis su savo šeimi
ne gyvena mažiausia 140 pėdų 
žemiau žemės paviršio. Maiti
na jį aplelinkės žmonės, nuleis-
dumi virvėmis jam maistą. Bi- balsavimo teises priedą prie fe- 
jomasi* kad kįlus naujam deralės konstitucijos. Ji yra 25 ------------------------
įnės drebėjimuiijis turės žūti, {valstija ratifikavusi tą priedą, darni pakėlimu algfcfe.

BUSIĄS KALĖJIMU PROHL. 
BICIJOS LAUŽYTOJUS.

CHICAGO.—F ed erai is teisė
jas Carpenter paskelbė, kad jis 
baus visus laužytojus prohibi
cijos įstatymų kalėjimu. Tai 
jis pradės daryti po sekamos 
pėtnyčios, kada įeina galėn kon 
stitucinė prohibicija. Jis sakė, 
kad ant visų prasižengėlių, su
gautų pardavinėjant ar išdir
bant degtinę, bus uždėta didžiau 
šia galima įstatymais bausmė.

OREGON RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

SALEM, Ore., s. 12.—rOrego- 
no valstijos legislatura Šiandie 
ratifikavo suteikiantį moterims

savaičių pirmą dalį Anglijos fi
nansinės pagelbos 5,000,000 
svarų sterlingų. Anglijos ban- 
kieriai už tai gaus linų ir me
džio, kurie yra prirengti eks
portui ir tada susitars apie per
siuntimą kitos dalies pagelbos, 
sumoje sv. sterlingų,
kada daugiau linų ir medžio 
susirinks.

Tas būdas apsimainymo tik
rų pinigų už žaliąją medegą iš
rodo vienatiniu išrišimu finan
sinio klausimo tarp Pabaltijos 
šalių. Su laiku jis pabudavos 
oirklybą vakarų link, jei iki to 
laiko Pabaltijos šalį-s nebus 
Įstumtos į pirklybinius ryšius 
su sovietų Rusija.

Man rašoma, kad vienatiniais 
ninigais cirkuliacijoje Lietuvo
je yra vokiečių “ost” marke, 
arba i-ytinė markė, kurių vokie 
čiai išleido 1,(KM),000,000 mar
kių laike jų okupacijos. Net ir 
tie pinigai yra užvaduojami ru
siškojo rublio, kurių stoka pa
daro jį vertesniu už senąją vo-

LONDONAS, s. 11.- Franci
ja, Anglija ir Suv. Valstijos, ku 
rios yra sujudintos nepapras
tais bolševikų pasisekimais Ru
sijoje,‘“vien tik skina neišveng- 
tinas pasekmes savo politikos 
nuo po paliaubos mūšių gelbė
jimo monarchistų, ir kitų deųio- 
ktalijos priešų.”

Taip išreiškė savo nuomonę 
Aleksandras Kerenskį, buvęs 
Rusijos premieras ir kartą tal
kininkų viltis. Jis pridūrė, kad 
bolševikams seksis kol talkinin 
kai “maišysis Rusijos reikaluo
se.”

Kerenskis gyvena užsidaręs 
arti Tunbridge. Jis greitai sveik 
sta. Jis tikisi kada-nors pradė
ti savo darbą atsteigimui Rusi
jos. Jis yra apsuptas grupės 
inteligentų, kurie dalyvavo nu
vertime caro, bet kurie nėra 
ganėtinai radikaliais dėl bolše
vikų, negi ganėtinai konserva
tyviais dėl monarchistų ir ne
apkenčia abiejų.

“Rusija, sakė Kerenskį,” “pa 
kenčia bolševizmą ir ultra-radi- 
kalus, kad ištrukus nuo monar
chistų represijų. Aš pranaša
vau 18 mėnesių atgal, kad tai 
bus neišvengtina pasekmė ple- 
navtmų ir intrigų Europos val-Lietuvos valdžia tikisi per* 

tvarkyti savo finansinę sistemą- džių maišyties* į Rusijos reika- 
• vi • 1V • a 1 V I • *išleidžiant naujus pinigus, pa
remtus svarais sterlingų, kaip 
tik bus gauta dalis Anglijos pi
nigų. Lietuva, kaip ir didžiu
ma Pabaltijos šalių, yra stumia 
ma prie artimesnių ryšių su 
bolševikais, *bet netodel, kad ji 
norėtų sau kenkti sovietizmu, 
bet delei didelio reikalo pirkly- 
bos. Lietuva dėjo didelių 
stangų, kad nesirėmus ant re- 
zorsų savo kaimyno, bet to ne
galima padaryti.

pa

prue translation filed wlth the po<»- 
naster at Chicago, 111. Jan. 13, 1920 
is reųuired by tlie act of Oct. 6.1917

ANGLIŲ KOMISIJA JAU 
PRADEDA SAVO VEIKIMĄ.

Angliakasiai sutinka pildyti jos 
nuosprendžius, bet savininkai 

dar neprisižada.

WASHINGTON, s. 12.—An
glių komisija, paskirta išriši
mui nesutikimų 1arp angliaka
sių ir kasyklų savininkų, šian
die laikė savo pirmą formalį 
oosedį.

Angliakasių unijos atstovai 
užtikrino komisiją, kad anglia
kasiai be jokių susilaikymų pri 
hns komisijos nuosprendžius. 
Kasyklų gi savininkai pirmiau
sia padavė komisijai 10 klau
simų. Į klausimą ar jie sutiks 
pildyti komisijos nuospren

džius, jie davė labai išsisukinė
jančius atsakymus, iš kurių

lūs, pagelbstint Kolčakui, Deni- 
kinui ir Judeničiui, kurie yra 
apsupti tamsiausių senosios 
monarchijos elementų.

“Premiero Lloyd George ir 
premiero Clemenceau deklara
cijos, kad jie negelbės monar- 
chistams, buvo pagirtinos, bet 
jos buvo vien tuščiais žodžiais.”

Jis užreiškė, kad Rusijos de
mokratai labiausiai pyksta ant 
Anglijos ir Francijos. Jis iš
reiškė susivilimę Amerika, ku
ri, kaip jis sakė, “tik viena ga
lėjo suardyti Japonijos ir talki- . 
ninku pasiinojimus.”

Kerenskį sakė, kad jis nenu
sistebėtų, jei kiltų Vladivostoke 
ir kituose Siberijos miestuose 
demonstracijos prieš talkinin
kus.

“Aš esu susirūpinęs apie sek
retoriaus Lansingo neva sutiki
mą duoti Japonijai pilną laisvę 
Siberijoje,” sakė jis. “Aš ti
kiuos, kad tai netiesa, kadangi 
tai yra neteisingu ir butų di
džiausiu pavojum Rusijos, Cin
ui jos ir SĮiv. Valstijų ateities 
taikai. Įgijimas anglių ir ge
ležies kasyklų Siberijoje pada
rytų Japoniją ekonominiai ne
priklausoma ir leistų ją varyti 
aąvo imperialistinį programą, 
kas padarytų ją galingiausiu 
priešu demokratijos ir didėjan
čiu pavoju civilizacijai.

“Bandymas pateisinti Japoni
jos užpuolimą ant Siberijos tik
slu neleisti bolševizmo skleidi*

matyt, kad jie neketina pildyti >W> i Cliiniją yra labai paikas.
nuosprendžių, jeigu jie nebus 
jiems patogus. Komisija per
traukė posėdžius, kad apsvars
čius kasyklų savininkų klausi
nius. Kasyklų savininkai irgi

Tai negalima yra delei rasinių, 
temperamentinių, industrinių ir 
ekonominių priežaščių.”

MINEOLA, N. Y.—Mrs. Ma-
aikys savo susirinkimą, kad rje ^arren, 31 m., prisipažino 
galutinai nutarus apie jų pozi- uimušusi kirviu Mrs. Clara
ciją linkui komisijos.

Generalis streikas gręsia 
Montrealui.

MONTREAL, Que., s. 12

Branch, tapo nuteisia visam 
; amžiui kalėjiman. Iš užmuš
tosios moters ji atėmusi $131.

MONTREAL, Que., s. 12.^ NORFOLK, Va.-4)elei sto- 
Generalis streikas gręsia Monikos lietaus mieste pritruko ir 
realui iŠ priežasties pašalinimo J vandens ir dabar vanduo išduo- 

iš darbo munlcipalių darbiniu- damas porcijomis po penkis ga- 
kų, kurie sustreikavo reikalaut! lionus' į dieną kiekvienai šelmi-

I nii.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Vainovskis

Pagunda.
(Pabaiga).

—Eikite! — sušunka Kudulis. 
Tarnas dingsta.

Nervingai jisai pastveria gėles 
ir artinas prie vandens. Reikia 
nuplauti dulkės.

Bet gėlės delęi to nekaltos, jos 
ir šaslavyne skiriasi nuo pur- 

, vo, — rodos, kai kas prasitaria, 
i Kudulis apsižvalgo. Kas tai ga- 
i Įėjo sakyti? Nejaugi jis pats? 
■ Nu, suprantama, nieko kita a- 
part jo Čia nėra. Taip, gėles ne
kaltos. Jis atsargiai paima nu
mestas gėles ir įmerkia indan. 
Tegul...

Ilgai Kudulis vaigšto po savo 
i kambarį. Susikurusi jame ne

šinti jai? Ne, tik kartą gyveni
me galima sapnuoti tą patį sap
ną. Du kartu—to nieks nepa
veiks, nė jis, Kudulis.

Kudulis gula į lovą ir kažko 
klausosi. Girdi ar ne — jam vis
viena. Primerkia akis ir bAndo 
dar kartą įsivaizdinti tai, kas 
nesenai reikėjo pergyventi. Ne
vyksta. Apsiverčia kitu šonu. 
Žiuri į sieną — mato ją ar ne? 
Žiuri kol akyse pradeda virpėti

inigai Lietuvon!
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

Bet J<ai kas, rodos, nepapras
tai limpa prie rankų, negalima 
nuplaukti. Urnai jis meta į šą
li gėles ir eina prie rankšluos
čio. Iškarto visa jam liko taip 
atkaru, koktu. Dulkėmis virtu
sios amžinybės—cha! cha! cha! 
Tik nešvarių kojų palaikai, 
daugiau nieko.

prašalina 
šaltį

KADA jus jaučiate, kad šal
tis jumis bando pasigauti,

įdėkite truputį tarpo į nosį ir 
patrink viršų nosies ir kaktą. 
Paskui įdėk (apie žirnio didu
mo) į patį viršų burnos.

Jauti tarpeino Tarpoje per
sėsta kožną kampelį ir plyše
lį kvėpavimo organuose — no
sį ir burną. Jauti kamparą ir 
šaltmėtes Tarpoje, kurie ra
mina ir šaldo uždegtas vietas
skurelėse.

Patčmyk, kaip tas tarpetinas 
gena laukan nemalonų, spau- 

džiančią ir 
užkenišančią ---

Gauk 30 
centų dėžutę 
iš savo vais
tininko da
bar. Taipgi 
60 centų di
dumo.

rainos banga ilgokai nesiliauja 
šėlojusi. Ten jo lempa taip slė
piningai spingso ir, rodos, pri
mena jam suktąjį tarną. Kudu
lis užgesina ją. Taip bus ge
riau, suprantama. Bet tamsoje 
jam lieka dar neramiau. Nera
mus banga kįla ir kįla. Pro lan
gą dvelkianti vėsi vakario oro 
srovė tarytum nebota kaip kad 
pirma. Kuduliui lieka taip troš
ku, trošku...

Jis nusimano: ir pats likęs 
kitokiu, — visai atsimainęs. 
Taip, nūnai jis nebotas Kudulis, 
kur valandą-kitą atgal sėdėjo 
prie ežero. Jis, kur pirma buvo 
visa ir niekas, dabar likęs tik 
senasai praktingasai Kudulis. 
Taip, Mikas Kudulis, kuris tu
ri tinkamą užsiėmimą ir savo 
pasportą. Taip, taip — tas pats, 
kur vienu kartu gali būt jis, o 
kitu — ne jis.. . Bet nūnai jam 
visiena: kadir ugnin reiktų šok
ti — jis yra ir liktą tik Kudulis.

Povai iai jame visa nurimsta. 
Neramos banga visai sugniuž
ta. Dabar vietoj jos — didelė, 
plati neaprėpiama tuštuma: Jo
je, tarytum pašautas aras, gir
disi krentant ir vėl pakjlant se
noji jį sekiojanti pagunda.

Kas jam veikti? Pasipric-

£ Siunčiame Pinigus
Į LIETUVĄ!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišky 
markiy. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parmuname pasportns,

EIIROPEAH AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

dideli spalvuoti lankai — vienas 
už kito, vienas užkito. Urnai jis 
tarytum mato juose rastas ant 
žemės gėles. Narcizo šakutė, 
rodos, likusi ilgesnė, gražesnė. 
Žiu, prie jos artinasi suklusai 
tarnas ir šypsodamos nori pa
imti. Gėlės sukasi spalvuotam 
lanke. Tarnas pažvelgia į jį, ro
dos, sukvatojo ir dingsta:

Kudulis pašoka. Nieko nėra: 
ne lankų, nė tarno. Prieina prie 
indo — gėlės savo vietoj. Urnai 
iame nubunda vienas didelis 
neužgniaužiaumas troškimas — 
pagunda. Taip, gerai nusimano 
josios kalbą: “Eik!”

Kudulis negali, jis nedrįsta 
priešintis. ŪŽsideda kepurę ir 
nulipa laiptais žemyn. .

Jis jau hufetnn. Padeda ant 
stalo pinigus ir rengiasi išeit. Sa
vininkas nustebęs alkiausia — 
kur vidurnakty eisiąs?

— Taip, reikia eiti, - aiškina
si Kudulis ir nebežino kaip už
baigt:.

Tai tamsta ankstyvuoju 
tivuikiniu ? tcivaii ja’r.i savinin- 
kas. Bet jis atvyks tik prieš 
auštant.

Kudulis susimoja. Taip, tiesa
— auštant. Bet jis, matai, no
rįs pasivaikščioti. Ilga kelionė, 
vagone nepaprastai įgrisu. Su
dieu. ..

Jis išeina.
I stotį jis tečiaus neina. Tiek 

jisai dar nusimano, kad tarp 
žmonių būti jam nūnai nedera. 
Taip, Kudulis eis visai priešių; 
gon pusėn. /

Nūnai jis visai nebando prie
šintis savo pagundai. Tegul...

Eik, eik! — kažkas jam kuž
da. Ir Kudulis nė. nepasigrįžta. 
Jis eina, eina. Tik po gerokos 
valandėlės susimo ja. Jis eina ke
liu pro telegrafo stulpus, Ar te
legrafo viela jam tatai sakė? 
Nesvarbu. Jam nūnai visviena
— jis juk eina. Eina — kur? 
Toliau nuo jų, nuo melsvosios ir 
tos vyresniosios. Jis gerai nusi-

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite x
/ 

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Trcmont Street, Boston, Mass.
..

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
Hbelnas spėkų nustojimns viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj už rubežių, bei niekui* negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nei * va tona. Inkstu *r Reumatizmo gyduoles, 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 lokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas. 

1707 So. Halsted St^ Telephone Canal 6417.
Prof.

Chicago,

ge
to-

IR.

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

einu daugiau? Mano,asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

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

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

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

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

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

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
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, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja is. 
PRISIUNCIAME U>. DYKA.

Mes priimame LaisvCs Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Xtdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

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

niekados neskelbia tiesos apie atsitikiinus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklą ir plieno industrijos darbninką streiką?

Ar Jąs žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinią laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

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

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų.ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu bildu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yni grynai kooperatyvinč įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas \U. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The Ncw Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Seattle Union Becord redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš VVhecling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smilh, lai
kraščio The Buttc Daily Bulletin redaktorius; J. Dcutelbaum, The Dctroit Lalbor News re
daktorius; Joseph Schlossbcrg, oficialio Amalgamated Clothing Workcrs of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisan League Minneanolio laikraščių 
•vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Waync, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Lcadcr redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Ilerald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymius Ne\v Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius.

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

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

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po viena paskolos toną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
Bono verte yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

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

mano: tai, kas buvo praėjo. 
Todėl ir jis eina, eina vedinas 
savo nubudusios pagundos. Taip 
jis eis kartu su ja, su savo nuo
latiniu gyvenimo bendru. Eis, 
eis ir eis. Prisisėsti, pasilsėti — 
kam? Bylas turbūt netoli, tada 
ten, vagone, pasilsės. Pasilsės ir 
rasi rasi... kita melsvoji, kita — 
ta, kuri niekieno dar nesupras
ta kaipir jis, pasižvelgs į jį. 
Taip taip — rasi.

Kudulis eina. Eina ir klauso
si savo sankeleivės kuždėjimo: 
“Eik, eik!”

Taip, dabar jiedu vienu du— 
jts ir jo sankeleivė pagunda. 
Kas apie juos, virš jų ir juose— 
Kuduliui visviena.

Jiedu eina. —Vertė —Fa.

laiškai iš Lietuvos.
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Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis- 
kitę tos geriausios progos, ei
kite į ta mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vukurais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

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.
».................. . ■ ■ , ■■■ z

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

LietuviR DentintaR
19557 Michigaa Avė., itoadand. 

Valandos: 9 iki 9 vakare,
b ■—. .. .......... .............

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

DR. JOHN N. TII0RPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kanip.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

THE FEDERATED PRESS, ................................................. . ....................... 1920
W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Markei St.,
WHKELING, W. VA.

The undersigned applies for .......................... bonds <>f THE FEDERATED PRESS, of the deno-
minatk>n of $25.00 cach, and inclo.scs herevvith (ch’cck) (money order) payable lo W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATEl^PRESS, NYheeling, W. Va., in payment therefor.

Name ...................................... . .................................... ......................................................

Addrcss .............. v...............................................................................................................

- ------------------------------- ...................................................................................... ........................................... .. ititlt..........

Iš Kražių, Raseinių apskr.
Bašo Antanui Veidmaniui į 

Doltoną, I1L, jo brolis:
Brangus Antanai! Aš tebesu 

gyvas ir gyvenu Kražiuose. Dir
bu pas Aleksandrą Kasparą. Mė
nesiui gaunu 100 rub. Kamba
rys ir valgis atsieina 70 rub. 
mėnesiui, baltinių plovimas 12 
rub. •

Pas mus viskas baisiai bran
gu. Marškiniai kaštuoja 6 rub.; 
lašinių svaras 6 rub.; sviesto 
svaras 5 rub.; baltos duonos 
svaras 90 kp.; bulvių pūras X 
rublių; rugių pu ras 50 rub.; čc- 
verykai 100 rub., Amerikoj to
kius pirkdavau po $1.50.

Kas prieš Vainą turėjo skolos; 
lai dabar tuksiančius skaito. Tik 
ponai nubiednėjo, kurie pirma 
važinėdavo keturiais arkliais. 
Ponams užėjo blogi laikai, užtat 
mužikai naudojasi. Žinoma, tur
tingiausi yra tie, kurie nesisar- 
matijo vogti arba vogiais daik
tais verslios. O vaina tam buvo 
labai patogus laikas.

Buvau pakliuvęs vokiečių ne
laisvėn. Apie imtinių gyvenimą 
nesinori ir rašyti. Paklausk bite 
vieno amerikiečio, kuriam teko 
pakliūti į vokiečių nagus, jis pa
pasakos, kaip vokiečiai elgėsi su 
imtiniais. Geriau kulka, negu 
toks gyvenimas.

Lietuviai organizuoja savo ka
riuomenę, tai gal man teks tre
čiu kartu eiti ant vainos. Yra 
girdų, kad irtis visus tuos, kurie 
yra tarnavę armijoj. — Juoza
pas Veidmtinas/;

J. G. SACKHEIM & CO
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Pasaulio žaizdos,
e

Iš senų, prastų, tamsių lindynių, 
Ir iš tarpo driskių — gatvės minių, 

Pro dirbtuvių langus veržias kliksmas 
Ir bedarbių rustus, piktas riksmas; 
Alkani vaikai pagelbos laukia, 
Alpdami iš bado verkia, šaukia: 
“Ant žemes veido neramu — 
Gyvybė miršta iš skausmų!”
Ten ant karės lauko, toj skerdynėj, 
Apkasų urvuos juodoj purvynėj 
Milijonai vienas antrą žudo 
Del tuščių vaidų, aguonos grūdo. 
Sužeisti skausmų naguos vaitoja, 
Meldžias, keikias, ir jiejie kartoja: 
“Ant žemės veido neramu — 
Gyvybe miršta iš skausmų!” 
Erdvomis, myglotais oro tyrais, 
Eleruosc dvelkiančiais zefyrais 
Lekia verksmo aidas per berybę, 
Siunčia sielų skundą į augšlybę; 
Apie žiaurų dvasios pavergimą 
Neša laiko bjuruj pranešimą: 
“Ant žemės veido neramu — 
Gyvybe miršta iš skausmų!” 
Paslaptingoj amžių begalinėj, 
Tylaus sapno mysterinej raštinėj, 
Į belapę storą laiko knygą 
Toks šešėlis slenkantis iš tyko, 
Padažyta į orryk.štės lašą 
Gyvenimo plunksna, tik užrašo: 
“Ant ženiiės veido neramu — 
Gyvybė miršta iš skausmų.”

— MA. Rastenis.
Francuzija, 8-X-18

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25<4

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 diena, 
mm ■!»■ !! i iiriiimiT un — ■iiii in

Likeris-Vym-Alus
Padaryk pats sau juos namie su 

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

DEGTINĄ — ALUS — VYNAS
ŠAMPANAS, ROMAS, DŽlNfi, 

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

Naeionalis prohibicijos aktas už
draus pardavinėti tokias infnrmmi- 
jas po sausio 16 d. 1920 in. Jus nega
lėsit nupirkti už joi.ius pinigus vė
liaus da<os.

REIKIA AGl'N 1 V
KraUtuvninkai, b.ubc i.u .irba In

te asmuo, kuris nir; pmimyli daug 
pinigų iki sausio 16 <1. I.)2O m. Jus 
galite parduoti savo draugams ir 
pažįstamiems arba bile vienam kurį 
susitinkate. Jus nusistebėsite kiek 
daug atsiras pirkėją Iii nurodymų, 
kuomet dasižinos.’kad vėliau sausio 
15 d. 1920 m. jie i egaičs gauti tokių 
informadjų už jokius pinigus. 
Paskutinė Diena — Sausio 15. 1920

Viehn kipija .................... $2.50
Dvi kopijos .......................... 4.50
Penkios kopijos ............. 10.00
Dešimtis kopijų .............. 19.00
Dvidešimts penkios kopijos 42.00 
Penkiasdešimts kopijų .. 75.00 
Šimtas kopijų ............ 125.00
Du šimtui kopi'jų ............ 2(10.00
Fornuilos yra SPAUSDINTOS AN

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

Siųskite pašto arba erpreso Mo
ney orderius.
INTERNATIONAL NOVELTY CO. 
P.O. Box 131, Dept. 33, Scranton, Pa.
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Ūkininkų Balsas
Atsakymas Miestų 

kams.
Darbiniu-

Praeitą pavasarį 
Naujienų numeryje 
mano trumpas slrai 
aš pradėjau ūki.” Po juo buvo Į 
pilnas mano adresas. Tuoj po to 
aš gavau daug klausimų, ir du

$3000. Kitur iri daug dirbę, iri po $1: D. Lckavičia, A. VaišYi- 
:’aug galvos sukę, ir tik tiek pat, tas, J. Kruopis — $1.00 po 50c. 
cr dar mažiau padare. Argi ne- —Bogaila, J. DvilcvičiusJ. Šla
geriai gyvent Clark County, nislovailis, A. Pcteliunas, J. 
\Vis.? — J. Misevičia, Throp, Ramoška, I. Dvilevičius, J. Ru- 
\Vis. dvalis, Cambridgo, O., $3, P.

___ __ —_________________ Kukcinavičius, Lhvingston, III.,

„ . III,...... ».l I

Mont., $3.05, T. Skffrvčn, Ecc- 
les, W Va., $1.

Per d. A. J. Nutaiitą, I)u-
Bois, Pa. ir M. Radzevičių, aii-

kas, J. Kaminskas, K.. Butkaus- 
kas, J. Cibulskis, J. Goldikas. 
Smulkių aukų $1.35.

(Bus daugiau).

viename
S S ■Uei6,i“ *>»«• i SSfi 

FOHO ufSkuitSs jphia, Pa., aukavo: LMPS. 80 
kp. $5.00.
Per d. A. Bytautą, Clinton, Ind. 

aukavo: LLF. 11 kp. $9.60; po 
dol: J. Grybas. Ig. Ogintas, A. 
Karpavičius, A. Navcrdauskas, 
V. Girnius, J. Danušas, P. Pa
tašius. Smulkių aukų $3.90. A. 
Matonis, Račinc, Wis., $1.

Per dr. Geo. Akelaitį, Frack-

aš gavau daug klausimų, ir da Aaid^vo i L L. Apsgynimo 
bar dar gaunu, apie ūkius musų į Fondą iki gruodžio 31, 1919 že- 
apiclinkėj. I tuos visus klausi
mus aš nesuspėjau duot aha- 
kymų, tatai duosiu veša atsa
kymą visiems kartu.

Musų apitlinkėj, Tborp, 
lietuviu ukinir.ku randasi 
50; kiti lenkai, o daug lauš 
kiečiai. Ūkiai nuo pereitu 
žymiai pak^ 80 akrų su 
mis triobomis ir apie 40 
ariamos, kaina nuo 10 iki 1’ 
tūkstančių. Be gyvulių ir jjfidn- 
ru, su menkesniais budinkais. 
tiek žemės, nuo 6 iki 10 tuksi. 
Be bndinkų, arba su visai men
kais, ir apie 20 ariamos, kiti 60 
akrų ganyklos ir avietynai eina 
nuo i iki 6 tukst. Paskiau, tu
ri kompanijos tokių, kur dar 
nėra judinta; tos yra pigios: 80 
akrų geresnės ir prastesnes že
mės. nuo 15 šimtų iki 1 tuksian
čiu, v

Įsilaisvmas visu ūkio ;ranl.ių. 
gyvulių, sieks apie 2000 dolerių..

Ūkininkai užaiima vien gy\u- 
liais; augina ir karves sau lai
ko, iš kurių daro 
ir pelną. Ant 80 a 
laikyt 15 karvių 
gint. 15 karvių 
tais rešč naudos apie $2,000 
apie $500 smulkių įplaukų; d 
na lieka dykai.

Kur geriau gyvent?
Be abejo, miesto smagi 

.Bet tai tik žaidimas ir aikvi 
mas sveikatos, pajiegų, ntf 
mas turto ir likimas turč’ų ver
gu. Jvi tamsta turi savo “biznį ’ 
I ii tas pat, kttip ir ant ūkio: bei.. 
ar biznis užt’krip.tas lig mirties; 
ir tamstos vaikams? No. O ?:e-

k b

Jll
•u di
; .i.

apit

ir- 
j r

10-

ųkis yta gyvenimo rird'C o ■ i e 
žaidimas su kudik'aG. Tąigi Al
si lietuviai, kurie esate su Šeimy
noms, ar be šeimynų; visi, ku
rie dirbate surukusiose dirbtu
vėse ir dar turit kelis dolerius, 
nelaukit, kol j k sudils, bet L - 
gykit sau 80 citrų nki, kur s 
duos jums gety ’ kimo.

Delkn musų apiclinkejc ge
riau? Delio, kad čia ūkininkas 
neturi nė jokio galvos s 
Rytą atsikėlę
les, nuvežei pieną i surin 
ėmei kreditą ir nešk i b:

pamiižni karvu- 
, pasi- 
»!-a

10—15 dolerių. Kiek vėliau, bir
želio mėnesyj, apsodinai bulves, 

kviečių 
mėnesy

psodinai b 
daržus, pasisėjai avižų 
savo reikalams; liepos 
prisipjovei šieno savo gyvuliam 
kiek jų turi 
kitus javus; nukasei bulves, i 
davei; apsiarci, na, ir visi 
jam. O gale metų jis skaito ąj

rugius ir

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

(Utaa pažymėtos pavienius ypa- 
•,s bei draugijos:

Per d. P. Urboną, Gilberton, 
Pi. aukavo: po $1 P. Urbonas', 
<. š'ivkai’is, K. Rasimas, po 50c. 

. Stanciku, V. Simanavičius, 
<. Makauskas, S. Kirtis.

Per d. Eleną Root, 
dūk Pa., aukavo:

P. Pūro. Kom. surado mokytojį 
ir pasisamdė Šv. Petro svet. 
Kurie nori mokylies, te atsilan
ko sausio 14 d. 7:30 vakare į 
minėtą salę. Bus mokinama 
lietuvių kalba, arifmetika ir tt.

OUNDalLAST!

kevičia $2, po 1 dol.: V. K iže
lis, M. Razevičius, M. Negalins- 
kas, J. Talaška, A. J. Mutantas, 
J. Petraška, J. Kurkonas, 1). 
Smalkus, A. Stankevičius. Smul
kiu aukų $8.25.

Per d. P. Jackuvienę, narę 
LMPS. 37 kp., Grand Rapids, 
Mieli, surinktos sekamos aukos: 
(Prisiimtu M. Rasikiene): A. 
Skripkiene $1, S. Bekampis, $1, 
V. M. Valentu $2; po 1 dol.: S. 
Grigiene, S. Daukša, P. Jacku- 
vienė, J. Ercngis, P. Kįiuckas, T. 
Kauckas, V. Klupaiinskas, T. 
Rnsikas. Smulkiu turkų surink
ta $8.00.

Per d. K. Brazevlčių^Kenosba, 
Wis. aukavo: Dr-ja Lietuvos 
Balsas $5, Dr-jos Liet. Balso 
nariai $6.30.

Per d. T. Kergę, Westville, 
III., aukavo: SLA. 29 kp. $5.

Per d. V. Petraitį ir B. Kamins 
ką. Pana, III., aukavo po 1 dol: 
Vincas Petraitis, V. Sekevičius, 
B. Kaminskas;'po 50c.: J. Rau-’ 
gelis, V. Venslovas, S. Vainaus-

KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

Birutės0 dr-ja laikė savo

vos Laisves bonų už $250.00 ir 
dar žadėjo imt už $500.

— A. Kvedaras.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

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

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6120

pusineiinį susirinkimų. [Kada? 
Red.] Apsvarsčius draugijos rei 
kalus A. Kvedaras įnešė, kad 
“Birute’, išrinktų komisiją, ku
ri suorganizuotų vakarinę mo
kyklą. Tam sumanymui prita
rė daug narių ir Birute pasky
rė komisija iš A. Kvedaro ir A.

STOUTSlfNOFR
wĮĮĮĮĮ^Į , __ .

ASK ycBjr dealer fopthem 
k^THEY FIT ASYOU FASTEN

Philadel- ville. Pu., nukpvo SLA. 161 kp. 
M. P. S.1 K’, smulkių aukų $3.15.

J. Valutkevičius, Mt Carinei,. Pa. 
$1, D. Poliška, Benbush, W. Va., 
$1, .L Driža, Fairfield, Ilk, $1, A. 
Palubinskas, Lock No. 3, Pa., 
$1.25, J. Palekevičius, Ham- 
tramek, Mieli.,$1, J. Višiiiskas, 
Hamtr., Mieli 
Cicero, III 
Frackville, Pa., $1, A. Gudaitis, 
Clarence, Pa., $1, J. Venckus, 
Me\ ico, Me., $1, J. Villis, Ecclcs, 
\V. Va., $1, E. Pollcck

F. Kirša, P.
A. Mačiukas, 
J. Buzok, M.

Per drg. J. Lapaiti,
V). Bo te i, Mass. aukavo: po 2 
lok - P. Kriužis, K. Pernie

kus; po $1 A. Adomaitis, A. 
Jakavičius, J. Bublys, F. Brasti- 
saitis, J. Varnas 
Devcrcnskicnė, 
Gasparavičius.

Buzok. P. Aleksandras, A. Gru- 
zinskienč, A. Urbonas, J. Micke
vičius. St. Armonavičius, A. 
Gvazdikas. Smulkių aukų 
28.50 šilo; aukos yra surink’a 
' Mocl :\us pr: kalbose 
Labdary :'"s Draugijos.

LSS. 31 kp„ AVatcrbury, Ct. 
link is, Union Gro- 
. Carshulis, F ank- 
III. $2, J. Malubd- 

$2, D. GerČls, 
a. M. J Gedcman

^23.59, 
ve, Wi
ort H

Marinu
•) usvtmvn

$1

lerrin. 111

ro, III

i,
G

$2, 2 kjps 
eks. Pa., 
Mieli, $ 

'filiiiiockel, Me.
' is, Grand Rapids, Mieli. 
Y. Milius, F 
iV. Luskus,

XPLI)r-ia, Mc- 
flO, S. Sturon

A. Balt, E.
$5, -L Bartu-

’U
St. Ponis, I1L, 50c.
i and Rupi Is, Mich.
Rockford, III., $1,

Jankauskas, Jonės Po ; n t. N.
T. un o.'iai t i s, AVcs*’ vil-
J. -Kiaulėnas, Cnmb-1 

$1, J. Slnv.ambris. : 
Mich.. f1. J. AbiM-'l 

lis, Sberand^ab, Pa.$l
Per d. S. Žukauską, Edwards- 

villo, Pa., aukavo: St. Žukaus
kas,. A. Derkic, J. Gatavcckas, 
P. Grigaliūnas, F. Poška po $1; 
F.
91
na

D.
Y..

kuopa $3.46; LLF. 31 kuo-

Per d. J. Dvileviėiv. Colirtney 
Pa., aukavo: SLA. 11 kuopa $5

įsi?

yra tai vionr.a nvmptomn,. knrs pa
prastai ii: .t.aaiija perSulltna'.us, g<l- 
P'u ir tokiam* ncstuakuniuiu*. kinio 
užgauna kvėpavimo trinkeles. Toki
ame atvejyje roiksHniras vaistas, kurą 
nevlou sumalsiu* uMeifhną, bet kaltu 
fi'i'.i.ko hitacljų Ir k«»»uii. Rasi, kad 
učra uiekj goresuiv ui

Balsam
'■ for Lungs
(Severos Balsamo Plaukiams) kuris yra 
gerai Žinomas uito 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
peršalimo, užkimimo ir kosulio, vpn- 
ty ngai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo trlubcilu uždegimo, iš priežas
tį"* spazmodiško ainaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 et. ir 1 et. taksu, 
arba 50 et. Ir 2 et. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.
Sevcroa Lietuviška* Kalendorių* 
1020 metėm* duodama* dovanai! Pa
prašyk nu* *av* aptlekorisu*.

▼UENAT1NIR KKGIHTKIJGrAS RURAR APTIEKOltlUB ANT BHIDGEPOMTO
VYRĄMS lbt

Ak«r>ini «>>!<«> r<hnuoM nuo 19.00 ir au- 
gščiiiu. Sidabro rėruiose nuo ?1 AO (y 
(uvėriau, Hcu ilk' ioe akiniu* u«<lykg. 
Atminkit: Galvom aopkjintae, n»rviikn- 
muH. aklu tdtauddjitra». užvilkima* kr 
tt. yra vni min {vairių Hgir. įeina *•-

akauda ai! 
va »opn, j*.
•ta. ne\

l joj ' .(donos. jei kal
ni matai, jai uk|« «!!»• 
• l. < j ieškok pHvnlbū* 

nptlekoj, kur WivHi»m britnikoma *• 
kiniai H/.iiykJj Atmink, ke< jv.-.u kol- 
n#»m t'vtiian'uojMm nuini ■■ Ir VU’z'A*- 
t irn «r«T .i nrlrenkam

$1, C. Mozūras,
$2,12, J. Dobula,

Klein,

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJAL1SKUS rašius. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

ENTRALE

J vi Jna *erjraU Ir reikalaukite 
tlekoriue Kuaijoi virt 10 rnet 
padaryti btl* kukio* rvsižku* v 
dranga* imonių.

MKS1R0FP, F!c»t»*rt** <)>tik^/i
-artfr orka v*n«tU, ateik H pex fuAn. a< b'.**u »t>-

4, AmerOtoj 15 metų. Ai d u cm! a fut.T-.a»ut DYKAI. Galu
AJ rekomenduoju tik GI'Rl.'S daktarių. A* «»u

mm

ž>ERQAls|rn
Gydoma chronines ligųs.. PHna diagnoza Sermu dėl prl- 

vatiškų ligų. ’ lanci zGnų daktarų gydymas dėl Kraujo Ilgų.

Or. J. Van Paing S'ri,'”,

ŽMONES

your 
dealer doesn’t carry thcm, 
send money and bust meas- 
ure and we will send you one 
fbrtrial. Postage prepaid. 
MENO HYCIENIC-FA8HION INSTITUTE
D«*t. 23 Irrla* Phc* W«w York

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

GydytojaH ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 \V. 43 St.
Tel. McKinJey 263

UROPA
iliasi Amerika

I

HERBERT HOOVER sako apie Eu
ropos vaikus: ,

“Jie mirs tūkstančiais kol jie negaus 
nuolatinį maistą ir Prižiūrėjimą iš 
pašalinių valstybių įsimaišymo”. • •

Jis parvežė iš Europos faktus apie tenaitinj padėjimą, kurios, kiekvienas 
draugas, giminietis ir širdingas vyras ir moteris turėtų žinoti
Jis pasakojo apie tai Suvienytose Valstijose gimusiems piliečiams ir jie klau- 
so jo kalbos. 1 <

J artėjimas darosi dar blogesnis su besiartinančia žiema. Jis neturi užtektinai 
daiktų, kad sušelpus vaikus ir suaugusius žmones, kurie reikalauja pagelbos Ir 
užinteresavus draugijas Suvienytose Valstijose.

P-no Hoover’io uždaviniu buvo parinkti greičiausi ir teisingiausį būdų supažindi
nimui apie padėjimą Europoje visas žmonių rases Suvienytose Valstijose, kurie 
yra pasirengę ir nori pagelbėti savo viengenčiams, jeigu jie žino kas jiems rei
kalinga. . ,/

Tarp-rasinė organizacija (The Inter-racial Council) suorganizuota 1919 metuo
se, yra pasirepgusi susijungti su juo šiame uždavinyj. Galima sujungti daiktan 
tuos, kurie reikalauja pagelbos ir tuos, kurie yra pasirengę pagelbėti.

Ta ’p-risinė organizacija gali tai padaryti todėl, kad ji turi narių jūsų rasės, kai
po dalies šios organizacijos. Tie nariai yra perstatyti jūsų pačių organizacijų ir 
yra verčiami sudaryti didesnius ryšius tarpe tų, kurie atvažiavo į Suvienytas 
Valstijas-

Th e
Inter-racial

Council
MRW1

120 BR0ADWAY, NEW YORK.

ft -.41 • ? \

Nariai žino, kad tik susipažinus ir susipratus jie gali išrišti klausymus, kurie 
yra vienodi visiems. Jie žino, kad tik per išreiškimu savo nuomonių jie gali su
prasti vieni kitus — vieni kitų idėjas ir pągerbti jas.

Sudarymui tvirtesnės unijos Tarp-rasinė organizacija ir tapo sutverta. Kadangi 
dabar susijungus artesniais ryšiais visoms rasėms čionai, jos padeda visą spėką 
sykiu su p. Hoover’io organizacija, kad padidinus tą spėką ir dar labiau gelbėjus 
vaikams Centralinės Europos.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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kalinga. Lietuvos darbinin- Yra taipgi ir socialistų partija,
dailv kai nęgali sušelpti nei ten ei- ,<uriQ faktinai valdžia nustelbė.4BK litmuanian I------- -------

Published Daily ascept Saaday by > _ .tha uthuaniaa Newi P«b. i»e.|rascių, organizacijų, nei agi

Kditor P. Grifaitla

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephoae Canal liti

nančių darbininkiškų laik-

tacijai gauti skatiko.
Paremti juos dabar yra 

musų pareiga. — Embe.

L.S.S. Reikalai tų Partijos narys (tą girdėjo ir 
kitas žmogus), ir nuėjęs pas ad
vokatą Karlin, jam pasigyrei, 
kad esi S. P. narys, o taip-pat 
kad ir tamstos “frenlas” Stepo
navičius esąs S. P. narys, šitoks 
Tamislos clgimąsis nieko dau
giau neparodo ktfip vien tai, kad 
tamsta esi melagis.

Toliau man yra daromi prie>- 
kaišta'i, kad buk aš pasirašęs po 
kontraktu dėl spaudinimo kny
gos “Iš Istorijos Vakarų Euro
pos.” Tai yra neliesa, ir aš čia 
parodysiu man prisiųstą laišką 
19 J’ lapkričio, 1919, ant kurio 
aš nesirašiau, bet buvau pradė
jęs rašyti kritiką, kaipo nelogi
ško veikimo. Betgi po trijų die
nų, gavęs laišką nuo advokato, 
tą kryvulę sulaikiau pas save. 
Čia jos turinys — žmonės tegu 
mato, kaip “išmintingai” mokė 
jo veikli musų buvę C. K. pirmi 
ninkas ir sekretorius, štai tas 
kontraktas:

“... Aš darau įnešima, kad pa
kol Liet. Kom. S-gos (k*ntr. Ko- 
riitctas išriš šį klausimą, tai pa
vesti knygos spaiizdininio <|ari).) 
“Aiūsų Tiesos” spaustuvėj, i. y. 
nelaukiant, pakol gausime atsa
kymą iš Liet. Komunistų S-gos 
Cente. Komiteto, bet kuogrcičlau- 
siai pasiųsti “Musų Tiesos” ad
ministracijai knygos rankrašti; 
O kontraktą su spaustuve daryti 
tada, kada gausime atsakymą iš 
L K. S. Centralio Komiteto.” .. .
Po tuo “kontraktu” pasirašo 

buvęs Draugijos pirm. A. Petri
ką ir to “kontrakto” autorius, 
buvęs Dr-jos sekrt. K. Stepona
vičius.

Dabar klausykite, kaip tie du 
vyrai tvarkė LDLD. Pirma, sa
ko, reikią paduoti knygą į spau
dą, o po tam daryli kontraktą su 
spaustuve! Ir vaikas gali juok
tis iš šitokio tų vyrų supratimo.

Kad jie nesupranta nė ką jie 
rašo, tai liudija ir šita ištrauka 
iš buvusio Sekr. K. Steponavi
čiaus rašto, tilpusio “Laisvės” 
nr. 3, š. m. Sako: “Atminkite 
draugai, kad LDL15. yra organi
zacija, kuri tvarkosi pagal drau 
gijimus įstatymus ir pagal drau 
gijinę discipliną. Jei atsiranda 
narių ar kuopos komitetų, kurie 
politiškais išrokavimais nori 
pasielgti sauvališkai, bus praša
linti iš LDLD.” c

Dabar spręskite apie tą žmo
gų, kuris Draugijos konstituci
jos peržengė net penkis para
grafus, o betgi turi begėdiškos 
drąsos rašyti apie laikymąsi 
Draugijos įstatymų ir discipli
nos !

gia į tai, kad jie laužo Draugijos 
konstituciją, kurią patys priėmė 
vos tik apie aštuoni mėnesiai at
gal: Mat dabar jie save vadina 
“komunistais” ir, jų manymų, 
viskas ir visur turį būti komu
nistiška.

Kad jie taip protauja, tai ma
tysime net ir iš tokių “veikėjų” 
straipsnių, kaip kad pp. Petriką 
ir Steponavičius. Petriką būda
mas LDLD. suvažiavime buvo 
ir rezoliucijų komiteto nariu ir 
štai kokią jis ten pagamino re
zoliuciją ir pateikė suvažiavi
mui:

“Rezoliucija L. D. L. I). santi- 
kiais su Lietuvių Komunistų Są
jungą”, Brooklyn, N. Y., rugsėjo 
28, 1919:

Kadangi L. D. L. D. turi savo 
vyriausiu tikslu leidimą knygą, 
kurios gilintų klasinę darbininkų 
sąmonę

Kadangi apart minėtos organi
zacijos randasi Lietuvių Komuni
stų Sąjunga (mano pabraukta) 
su kuria L. 1). L. I). veikė bend- 
drai (su nebuvusia K. L. S ) ir 
vadovavosi tais pačiais dėsniais; 
ir,

Kadangi L. K S-ga rcikalauna 
prisilaikyti sekamų dėsnių:

a) Kad L. D. L. leidžiamą li
teratūrą kontroliuotų L. K. S-gos 
Pild. Ko.rn,, ir b) kad L. D. L. I). 
savo veikime vaduotųsi III (Ko
munistų) Internacionalo princi
pais, po priežiūra L. K. S-gos, —

Todėl lai huną nutarta: kad 
Imas L. 1) L. 1). suvažiavimas 
pilnai sutinka su L. K. S. reika
lavimais ir ragina kuopas prisi
laikyti musų viršui nurodytų dės
nių

Kadangi tik koordinuodami sa
vo žingsnius su L. K. S. mes ga
lėsime pasekmingai vykinti gyva- 
niman musų bendrus siekius.”

Dvasininkams reikalaujant, An
glijos parlamentas išleido speci» 

I alį patvarkymų, kuris neleidžia 
vietos žmonėms (negrams) pri- 

I klausytį prie parapijų.
Mokesčiuose baltveidžiai ir 

juodveidžiai ir gi skirstoma. Iš 
juodveidžių
mokesniai tik todėl, kad jie yra 
juodveidžiai.
bildu pinigais anglai kuria mo
kyklas, kuriosna priimama tik 
ballveidžių vaikai.

Pietinės Afrikos negras negali 
pasiliuosuoti iš vergijos, kadan
gi jam draudžiama pirkti že
mės. Jei jam už darbų moka du

TARIMAS 3
Del LSDP, atstovo

Amerikoj

iniama... ........... , Andais Chicagos gyvulių 
Vo). VII. - Jan. 13,1920 — No. io | skerdyklose sustreikavo dar 

bininkai — kiaulių į sker
džiamąją vietą varinė- 
tojai. Thomas Maclay Hoy 
ne, valstijos prokuroro sū
nūs, ir keliolika kitų pinigi
nės aristokratijos sūnelių 
tuojau pasisiūlė skerdyklų ___ ____

ucdėldieniusI'Leidiiu^NaiiJ^^u^cn* užimti strei-Išvarų sterlingų mėnesiui, tai jis
' kininkų vietas. Ir ištikrųjų, 
prokuroro sūnūs ir jo bun- 
čius dabar varinėja kiaules 
ir žada varinėti, iki streiki
ninkams busią ragai nu
laužti.

Tėvas medžioja “raudo
nuosius” — visus tuos, kurie 
nepritaria kapitalizmo šei
mininkavimui, o i_______
streiklaužiauja kiaulių vieš-
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Lietuvos darbo žmonės 
šioje valandoje pergyvena 
sunkiausį laiką. Jie veda 
kovą ne tik su vidujiniais 
priešais, bet susispietę į kru 
vėlės kaujasi su visokiais ne 
prašytais svečiais, kurie pa
staruoju laiku, lig susitarę 
Lietuvą apspito iš visų pu
sių.

Lietuvos kariuomenei su
aukota ir surinkta daug pi
nigų, bet ji neįstengia apgin 
t i Lietuvos.

Iš ateinančių iš Lietuvos 
laikraščių matyt, kad vien 
savanoriai, ir tai kaimo ir 
miestų darbininkai daugiau 
šiai parodo drąsos, pasišven 
timo ir ištvarumo.

Tie, kurie dar atsimena 
Lietuvos darbininko padė
jimą, ar tai dirbančio dirb
tuvėje, ar dvarponių ūkiuo
se, žino, kad jisai ne pertek
liuje gyveno, kuomet dar 
prieš karę sulinkęs nugarą 
prie arklo dirbo dvyliką ir 
daugiatfs valandų dienoje. 
Pradžioje karės jisai buvo 
priverstas už Rusiją saVo 
galvą guldyti, o paskutiniuo 
ju metu ir savo lizdą ginti.

Lietuvos darbininkams iš
puolė nešti didžiausią vargo 
dalį, o ypač šioje valandoje 
jiems tenka ne tik su krašto 
priešais kovoti, bet ir pama
tus naujam gyvenimui dėti.

Ant Lietuvos darbo žmo
nių pečių, guli didžiausi na
šta. Jie negali laukti kad 
kas nors kitas juos išgany
tų. Jie patįs turi save va
duoti, jie patįs turi sau iš
kovoti tokias sąlygas, ku
riose jie galėtų žmoniškai 
gyventi. Nė dabartinė Lie
tuvos valdžia, ne jos ponai, 
ne kunigai už juos neužstos. 
Tik bekovodami jie laimės. 
— Malonių jiems nėra iš kur 
laukti!

Musų priedermė yra juos 
sušelpti, morališkai ir mate
riališkai. Mes žinome, 
kad materialinis jų padėji
mas yra labai blogas- Mes 
žinome, kad jie paramos 
nuo musų dar nėra gavę jo
kios. O ji jiems labai rei-

Vienas tautininkų laikraš 
čių, girdamas Lietuvos val
džios besistengimą užlaiky
ti gera tvarką Lietuvoje, sa- 

I ko, kad valdžia viską daran
ti, kad kaip nors pagerinus 
darbininkų ir beturčių būvi. 
Lietuvoje darbininkų padė
jimas esąs kur kas geresnis 
negu Amerikoje. Ameriko
je darbininkai turį streikuo
ti per kelis mėnesius ir tai 
negalį iškovoti sau geresnių 
sąlygų, o Lietuvoje darbi
ninkams pakanką streikuoti 
vieną dieną, arba vieną stf- 
vaitę, ir jie laimi streiką.

Bet tai tik tautininkų laik 
rašeio amerikietiškas “ble
fas”.

VOKIETIJA.
[Fedcruotos spaudos žinia]

Berlinas. — [Naujas patvar
kymas]. Po ilgų ginčų ir kom- 

"suneHs I l)ron,’sQ steigiamasis suvažiavi
mas priėmė generalės sočiai iza- 
cijos įstatymų, kuris tarnaus pa 
matu tolimesniam veikimui toj 
linkmėj.

įstatymas duoda laidos kiek
vienam vokiečiui užsidirbti sau 
pragyvenimų. Jei privatinėse į-

tai valdžios pareiga bus suteikti rJ()S 
jam atatinkamą užsiėmimą. Ki-^J)lokš 
tas Įstatymo punktas duoda val
džiai teisės nacionalizuoti ir pa
vesti bendruomenei tas industri
jas, kurios yra pribrendusios 
prie to.

įstatymas nepatenkino nei so-

vieni, taip ir kiti smerkia jį. 
Socialistai sako, kad tai didelis 
nusileidimas kapitalistinei sis
temai, o kapitalistai tvirtina, 
kad lai esąs perdaug revoliucin
gas patvarkymas.

mc K. Jeronie, paskilbęs rašy
tojas ir publicistas, kuris bend
radarbiauja Londono radikališ- 
kam laikraščiui “The Common 
Sensc/’ kalbėjo Glasgowo socia
listams. Jis pareiškė, kad parla- 
lųcntas niekuomet netarnavo 
žmonių labui. Tarp kita ko — 
Jeronie pasakė:

“Parlamento 
vauja žmonių,
žmonės negali jų kontroliuoti. 
Ponas Lloyd George gali daryli, 
kas jam patinka, ir nuramini
mui darbininkų teikti jų atsto
vams valdiškas vietas. Pastarie
ji rinkimai parodė, kad žmones 
visais galimais budais norėjo nu 
sikralyli nuo dabarties vald
žios. Bet valdžia tik nusišypso
jo iš tų pastangų.

“Gali atsitikti, kad pricpuola- 
inai darbininkai turės didžiumą 
parlamente; spauda tuoj rodys 
jum, kaipo į baisiausi pavyzdį. 
Ir kas tada? Toks parlamentas 
sugniužtų po pirmų reakcijos 
antpuolių, o kas blogiausia — 
duotų progos įsigalėti vidurinės 
Rasės idealams.

“Tegul darbininkai pažvelgia 
Francija, kur siaučia pluto- 

eratija; ir tegul neužmiršta, kad 
)p. Lloyd George ir Chamber- 
ain vyko parlamcntan, kaipo 

darbo žmonių atstovai.
“Vienok los priemonės, ku

rios parbloškė karalius, par- 
____ i ir parlamentus.

“Parlamentas nebuvo kuria
mas tuo tikslu, kad tarnavus 
darbo žmonėms. Ir darbininkų 
valdžia greit pasijustų .kapitali
stų interesų pinklėse. Parlamen
tarinę valdžią įsteigė komer
santai, kad atsispirus prieš fe i- 
dalizmą. Ji nebuvo kuriama tuo 
liksiu, kad davus darbininkams 
progos pasiliuosuoti. Darbo žmo 
nėms prisieis keisti \ aidžią iš 
pat pamalu, jei jie r.orės, kad 
toji valdžia tarnautų jų intere
sams.” s

Kadangi Lietuvos tautininkų 
ir klerikalų sriovės siunčia vi
sokiais vardais savo atstovų į 
Jungtines Valstijas tuo tikslu, 
kad kuodaugiau surinkus čia iš 
lengvatikių žmonių pinigų sa
vo politiniams siekiams po prie
danga “Lietuvos nepriklauso
mybes” i?i t. p., o apie dabarti
nį dalykų padėjimų Lietuvoj 
aiškina ne taip, kaip tikrai yra, 
bet taip, kaip to jų interesai Rei
kalauja, — o kas jų interesams 
gera, tas proletarų klcsai pragai
štinga, — todėl.

Mes, LSS. 1. Pild. Komitetas, 
randame pageidautina, kad Lie
tuvos Social-Demokralų Partija 
atsiųstų į Jungtines Valstijas 
savo atstovų, iš kurio mes, A- 
merikos lietuviai, galėtume tik
rai sužinoti apie dabartinę padė
tį Lietuvoje, o tuomet sėkmin
giau galėtume rinkti aukų ir 
per Liet. Social-Demokratų Par
tijų remti už savo teises ir išsi
vadavimų kovojančiųjų Lietu
vos darbininkų klesų.

LSS. 1. Pild. Kom-to nariai:
J. S. Pruselaitis 
P. Plečkaitis 
Thomas Matas 
Pranas Raškevičius
K. Liutkus
M. Baltuškienė
M. M. Račiutė-Herman.

TARIMAS 4.

Reikalu LSDP, atstovybės 
užsieny.

P-s B. Balutis savo laiške 
iš Paryžiaus sako, kad “An
glija jau pripažino Lietuvą; 
Francija jau beveik pripa
žino”; tik jo “adopted 
country” nieko nedaranti ir 
nenorinti Lietuvos pripažin
ti.

Ne iš to galo savo dainą 
dainavo p- Balutis, Ameri
koje būdamas.

ARMĖNIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Manchester. — [Anglijos int
rigos], Armėnijos politinės par
tijos, Dashnakzutan, organe til
po straipsnis antgalviu “Angli
jos intrigos Užkaukazyj”. Straip 
snyj tvirtinama, kad Anglijos 
viršininkai leido turkų agen
tams pulti Karabagh’o sodžius 
ir Ino pačiu metu teikė paspir
ties kurdo-totoriams, kurie plė
šė šalį. Straipsnio pabaiga skani 
ba:

Franci jos valdžia negra-v 
žiai pasielgus su lietuviais, 
ir Liteuva daug dėl to turė
jus nukentėti. Mat, kuomet 
lietuviai siuntė visokias’pre- 
kes iš Francijos j Lietuvą, 
tai Francija davusi netiku
sius laivus; dėl tos priežas
ties supudinę daug prekių ir 
nostuolių pasidarę nema
žiau kaip apie 1.350 tūkstan
čių frankų.

Kuomet vienas nesenai 
suareštuotų “radikalų” bu
vo justicijos departamento 
užklaustas, “Kas valdo šią 
šalį, kapitalistai ar govern- 
mentas?” — jisai pamąstęs 
atsakė, kad “governmen- 
tas”. — Embė.

“Akyva izdoje tų faktų, ar 
mums nepriderėtų paklausti An
glijos kokių reikšmę turi augš- 
tų.jų valdininkų pareiškimas 
simpatijų Armėnijai ir jos žmo
nėms? Apsivylimo musų žmo
nių negalima išreikšti žodžiais. 
Musu pasitikėjimas Anglija din
go. Musų viitįs neišsipildė.

Sukilimas prieš egzistuojan
čias sąlygas yra ne tik politinis, 
o ir ekonominis. Musulmanų ir 
totorių’kaimiečiai jau ima gink
lus j rankas ir prie pirmos pro
gos puls dvarininkus. Kraujo 
praliejimas darosi neišvengia
mas.

Pasaulio Darbiniitky 
Judėjimas.

Truc franslntion filcd with the post- 
niaster at Chicago, UI. Jan. 13, 1920 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917

AFRIKA.
[FedcrurJf* spaudos žinia]

Kimberly — [Gyventojų pa
dėtis]. Anglų viešpatavimas Af
rikoj yra slačiog nepakenčia
mas. Vietos gyventojas turi gau-

kius savo žmonų. Lankyti savo 
gimines be leidimo irgi draud
žiama. Net gavimui darbo rei
kalaujama atatinkamo leidimo. 
Darbininkams mokama pusant
ro šilingo savaitei. Afrikoj yra 
įkurta Darbo Partija, prie ku
rios priklausyti yra draudžiama.

ANGLIJA.
[Fedcruotos spaudos žinia]

Londonas. — [Darbininkų so
lidarumas]. Kaip Anglijos dar
bininkai buriasi krūvon ir ben
dromis jiegomis kovoja svarbe
sniuose klausiniuose, — rodo 
paskutinių dienų įvykiai. Prie, 
kampanijos, kuri reikalauja an
glies kasyklų nacionalizavimo, 
faktinai prisidėjo beveik visi 
organizuoti darbininkai.

Kiek laiko atgal Profesinės 
Sąjungos, Darbo Partija ir An
gliakasių Federacija laikė kon
gresą, kuriame liko nutarta ves
ti smarkią kampaniją už ang
lies kasyklų nacionalizavimą. Iš- 
dirbime lai kampanijai k planų 
dalyvavo tik augščiau minėtos 
organizacijos. Bet nuo gruodžio 
1 d. ir kitos darbininkiškos orga
nizacijos prisidėjo prie rengia
mos kampanijos.

GLASGOW.
[Fedcruotos spaudos žinia]

Škotija.—[Jeronie K. Jero- 
me smerkia parlamentų]. Jero-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Fedcruotos spaudos žinia]

Washigtonas.J' — [Pasauliui 
gręsia bankrotas]. Ekonomistai 
sako, kad pasauliui gręsia ban
krotas. Tų išvedimų jie daro sek 
rotoriaus, reikalavimo pailginti 
Europos valstybėms skolų iš
mokėjimo terminų.

Jungtinėms Valstybėms talki
ninkių šalįs kas melų turi išmo 
keti 475,000,000 palūkanų. “Iš
rinkimas doleriais tų pinigų,” 
sako •sekretorius Glass, prie da
bartinių aplinkybių suardytų 
Europos šalis ir tuo pačiu metu 
užkenktu Amerikos intere
sams.”

Todėl jis mano, kad butų daug 
geriau ‘prailginti skolų ir jos 
naštų uždėti ant busimų genkar- 
čių.” V

Savo pasiūlymo paskutinia
me paragrafe Glass sako:

“Aš pilnai suprantu reikalin
gumų išrinkti procentų, bet °š 
negaliu reikalauti, kad tos šafįs 
tuoj išmokėtų juos. Tatai nelei
stų Europos šalims ekonomi
niai vyslyties. Jos ne tik negalė 
tų atmokėti nuošimčių, bet ne- 
pajieglų grąžinti ir pamatinio 
kapitalo. Toki padėtis privestų 
prie to, kad jie negalėtų nieko 
pirkti iš musų rinkų.”

Kadangi įvykęs Chicagoj lap
kričiu 27-29 dienomis, 1919 m., 
X-tasis LSS. Suvažiavimas užgy- 
rė Liet. Soc. Dem. Partiją kaipo 
vienintelę partiją, atstovaujan
čiąja Lietuvos darbo žmonių rei 
kalus, ir įsteigė prie LSS-os tani 
tikrą fondą Lietuvos Social-De- 
mokratų Partijai remti;

Kadangi šiuo laiku, kuomet 
eina prisirengimai rinkiniams ai 
stovų į Lietuvos valstybės Stei
giamąjį Seimą, susipratusioj i 
Jetuvos darbininkai, Liet. Soc.- 
)em. Partijos vadovaujami, tu

ri išplėtoti stipriausią agitaciją, 
idant į Steigiamąjį Seimą išrin
kus atstovais kuodaugiausiai 
darbininkų reikalų gynėjų so
cialdemokratų, ir

Kadangi dabar j^kiu bildu n >- 
galima pasiųsti j Lietuvą pini
gų ir dar nežinia, kaip greit ta-

Todel mes, LSS-os 1. Pild. 
komitetas, matome būtino rel
inio, kad Lietuvos Sočiai.-Dcm. 
Partija įsteigtų savo atstovybe 
užsienyje, tokioj šalyj, kuri tu
ri diplomatinių ryšių su Jungi. 
Valstijomis ir su Lietuva, idant 
įer tų atstovybę butų galima

LSS. 1. Pild. Kom-to nariai:
J. S. Pruselaitis
P. Plečkaitis
P. Raškevičius
Thomas Matas
K. Liutkus
M. Baltuškienė
M. M. Račiutė-Herman.

New Yorkas. — [Viešbučių 
darbininkai organizuojasi]. Jei 
organizatoriui J. Loštai pasiseks 
įgyveni!iminavo planą, tai neuž
ilgo 200,000 viešbučių darbiniu 
kų susiburs į atatinkamų Fede
racija. Lostar sako/ kad vieš
bučių darbininkų federacija jau 
subūrė 21,000. Tai sudaro tik 
10 nuoš. visų darbininkų, kurie 
dirba viešbučiuose. Greitu laiku 
žadama pradėti kampanijų, kad 
subūrus visus darbininkus. Ir 
Lostar mano, kad loji kampani
ja duos pageidaujamų rezultatų.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD ir Komunistai.

Kazimieras Gugis

MIchIo Ofisas t
Vi7 N. Dcarborn 31. 

1111*13 Unity Bldg.
Tei. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip krindruilitkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopleras.
Namų Ofbas:

3323 3. halsieu S).
Ant trečių lubų

Ttl. Drovor 1310

Organizuojant LDLD.-giją 
radosi begalės priešų; tuomet 
tūli jų nurodinėjo, kad Draugi
ja pakenksianti LSS-ai. Kiti-gi 
sakė, kad tokia draugija turėtų 
būti kaipo dalis LSS. Da buvo 
ir tokių žmonių, kurie darė be
gėdiškų priekaištų, būtent, kad 
Draugija kuriama vien lik pa
darymui “Laisvei” biznio etc.

Prieš šiluos ir kilus panašius 
išmishis prisiėjo Draugijos kū
rėjams gana smarkiai kovoti. 
Galų gale tie visi fanatikai buvo 
pertikrinti, ir jie prisidėjo prie 
Draugijos. Bet deja! Jie Drau
gijai ncaįgabeno naudos. Jie sa
vo fanatiškumu verste verčia 
Draugijų, kad ji tarnautų jų 
frakcijai. Jie visai neatsižvel-

Po rėzoliucija pasirSfo A. Pet
riką. Šita rezoliucija yra griež
tai priešinga Draugijos konsti
tucijai. Ji paveda Draugiją ko
munistų kontrolei, atsitraukda
ma ją nuo LSS-gos ir Socialis
tų Partijos.

Pažiūrėsime, ką tie subjektai 
daro toliau. Jie “Laisvės” nr. 
68, 1919, atšaukė šią rezoliuciją 
sakydami, kad “Lietuvių Ko
munistų Sąjungos dar nėra”.

Dabar tu, žmogus, žinok, kas 
su jais darosi! Apie porą mėne
sių atgal jie tvirtino, kad jų 
LKS. yra, o dabar sako, kad 
LKS. da^negimusi, kad jos 
nėra.

Iš šilo visa aišku, kad toki 
“veikėjai” patįs nežino, ką kal
ba ir ką daro; jie neturi nė iš
manymo, uė logikos. Viskas ei
na pagal jų ūpo “diktatūrą.” Jie 
pasivėlina laužyti Draugijos 
konstituciją; jie pasivėlina at
šaukti *—panaikinti savo suva
žiavimo nutarimus; jie pasivėli
na atšaukti kuopų padarytus re
ferendumus; jie išbraukė Lit. 
Komiteto narį d. S. Michclsoną, 
o po kiek laiko atšaukė tą savo 
“diktatūros” nuosprendį. Ir po 
šilo viso protiško susmukimo 
jie neturi gėdos sakytis, kad 
bent ką išmano apie organizaci
jos tvarkymą!

Dabar rei’zfs atsakyti į p. A. 
Petrikos daromus man prie
kaištus. Petriką sako, kad aš ne
sąs gavęs nė jokio uždraudžian
čio laiško nuo advokato išmokė
ti pinigus iš Draugijos iždo. Aš 
tvirtindamas užreiškiu, kad te
kis uždraudimo laiškas yra pas 
mane ant rankų nuo 22 d. lap
kričio, 1919 m. Ir kada bus rei
kalas, aš tą laišką parodysiu 
Draugijos nariams, bet ne p. A. 
Petrikai, kuris senai nustojo tei
sės prie Draugijos, peržengda
mas Draugijos konstitucijos pa
ragrafus net penkiose vietose! 
Taip-pat peržengė draugijos tik
slą, ir da turi pretenzijų vadin
tis Draugijos pirmininku! Labai 
galimas daiktas, kad advokatas 
pamatęs, su kuo turi reikalo, at
sisakė pasakyti teisybę.

Petriką sužiniai meluoja sa
kydamas, kad aš juos įtaręs kur 
nors anarchistais. Tokių šlykšt 
čių priekaištų koki man yra da
romi, niekad nesu girdėjęs nė 
nuo vieno savo priešų. Įtarti 
mane provokatorium, šnipu, yra 
tai tik noras nuplėšti žmogaus 
šlovę ir tą gali pasakyti tik be
smegenis žmogus. Aš turiu pa
sakyti, kad niekur to nešiu sa
kęs. Sakiau ir sakysiu, kad esa
te komunistai, kaip kad jus patįs 
save vadinate. Jei kas tą^ilaip 
išsiaiškina, ar supranta, tai ne
mano kaltė. Gal pažįstu jus iš ju 
sų darbų. Kad p. A. Petriką me
lagis, aš čia išparodysiu faktais. 
Tamsta, p. Petrike, pas mane 
atėjęs sakeisi, kad esi Socialis

Keistas juk protavimas, dar- 
keistesnė jų logika. Jie rėkia vi
sa gerkle, kad mes, socialistai, 
esą turto, pinigų grobikai. Tuo 
pat laiku jie daro visa, ką gali, 
su advokato pagalba, kad atė
mus LDLD. iždą ir sunaudojus 
savo politikos tikslams. Jie rėkia 
ant socialistų, kad jie su bur
žuazinio teismo pagelba norį at
siimti LSS. turtą nuo komunis
tų,, tuo patim laiku jie su tuo 
“neteisingu buržuazišku” teis
mu stengiasi atimti LDLD. iždą, 
nors jie gerai žino, kad jie suži
niai sulaužė Draugijos konstitu
ciją ir čarlcrį. Jie žino, kad jie 
yra nustoję teisių prie LDLD. 
bet jie nori su “buržuaziško” 
teismo pagalba tą visa laimėti, 
kviezdami savo draugus, kad 
tam tikslui aukotų pinigus. Aš 
turiu persergėti narius, kad jie 
savo tų “lyderių” neklausytų ir 
nemūtylų veltui savo pinigų. 
Nesą tie “lyderiai” nesižino ką 
bedarą ir jus liksite skaudžiai 
jų suvilti.

Aš jau esu sakęs, kad LDLD. 
nė vienas centas, kuris randasi 
pas mano, neprapuls. Kaip tik 
truputį susitvarkysime ir apsi
valysime kuopas nuo žmonių, 
kurie sulaužė Draugijos konsti
tuciją, tuojau griebsimės darbo, 
t. y. leidimo knygų. Lig šiam 
laikui mes jau turime pakanka
mai narių ir kuopų, kad apgy
nus Draugijos įstatymus nuo 
komunistų užgriebimo bet 
mums reikalinga dar daugiau 
persiorganizavusių kuopų, kad 
galėtume turėti pilnai tvirtą 
organizaciją. Taigi, draugai, 
budėkite. Ateitis musų!

— K. Liutkus, 
LDLD. Iždininkas.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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$25,000.00Sėkmingas protesto mitingas

1801

Medžioja piktadarius

Karingas šuo

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

Pateko bėdon
Suvažinėjo

JieŠko trylikos mergaičių
Telephone Yards 5032

raincoatai” pabrango

Padidino kainas anglims
Sužeidė vaiką ir pabėgo

Nutroško

BY BAKER
JVLIUS. VV^S

internationalcartoon co.

Kapitalas 
$200,000.00

HE RUNNlN' ftROUNO
ON TVVO CRUTCHE.S.1

ligoninę, 
pasveiktų 
tadario.

Neskaitykite gatvekariuose.

WR PAP THfS 
MORNIN?

Norėjo ištrukti—pašovė,

Bankas yra atdaras kasdien nuo 9tos vai. ryte 
uis per visą diena iki 8:30 vai. vakare, duodant 
'bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir

Nuo 9
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne 

dčlioiAis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Domininkas
Makutis

akių specialistas 
Akia Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tu^'ias* k&c*a Pra 
nyksta regėjimas 

Mcs vart°iain 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga d o m a at 

® kreipiama
Rus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
fteftčliomis, nuo 9 iki 12 dieną

S. Ashland av. kamp.47ht. 
f Telephone Yards 4317 

BouTesard 6437

Dr. N. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago

Keturi banditai vakar naktį 
norėjo iškraustyti didelę likto
rių krautuvę 221 W. Randolph 
gatvėj. Visi areštuoti.

DR. JOSEPII ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Just) galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- .
mus matyli aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’ą ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
. ir nuo 5 iki 8 vakare

Padidinę po 60 centų
Laikraščiai ir valdinin

kui* iki šiol begalo rupino- 
ginti “publikos interesus”

delei jų politinių
Tratai laisvania- 

sveikiau, jeigu jie

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus į parankų, 
Saugų ir stiprų lietuvių valstijinį banką

Banko Turtas Virš $1,900,000.00

Būrys policistų vakar naktį 
įpuolė Antonio Farrazo biliar- 
dinūn 863 Milton St. Biliardi
nėj tuo laiku buvo visas būrys 
gemblerių. Matydami pavojų 
gembleriai subėgo į skiepą, o 
biliardinės savininkas prie skie
po durų pastalė savo “Ruffle’ą,’’ 
didelį šunį. Ką nedarė polici- 
stai, bet į skiepą įeiti negalėjo 
kitaip, kaip tik per “Ruffle’o” 
lavoną. Tik kada į šunę su
varyta keturiolika kulkų jis puo 
lė ant žemės. Visi gembleriai 
ir pats biliardinės savininkas 
areštuoti.

IT S A CU R L “V/H AT L L* 
FROtH'f NEVER ‘MOUNT 
TO HOTHInL

Kiek teko girdėti iš pavienių 
vietos veikėjų, tai neužilgio jie 
mano surengti Chicagoj ir jos 
apylinkėj didelį maršrutą.

— Pašalinis.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 12 dieną, Ligonbutyjė, 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Kū
nas tapo pargabentas po nu
meriu 3641 So. \Vallace St. Ve
lionis paėjo iš Kauno rėdybos, 
ir apskričio. Grinkiškio pa
rapijos, sodžiaus Kubiliunų,, 

Amerikoj išgyveno 11 metų.
Laidotuvės įvyks PėtnyčioJ, 

Sausio 16 d., 9 vai. ryto į Tau
tiškas kapines.

Giminės ir pažįstami prašo
mi apsilankyti į šermenis.

F. šnearžko.

Policislas Cb. Tavlack vakar 
naktį netikėtai sučiupo ištru
kusį iš jaunųjų nusižengėlių ka
lėjimo vagilį, tūlą Joe ZemaY^ą. 
Sučiuptasai pasidavė be įniršiu 
Bet kada policistas prisivedė jį 
prie policijos telefono ir bandė 
pašaukti Mpatrolką,,, vagilis

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgą* 
Roeeiande: 10901) S. Michigan Avė; 
TeieFonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų’ Ligų. 

OFISO VALANDOS:
10 ryto, nuo 12—2 po

Akių gydytojai sako, kad di
džiausias akių priešas yra skai
tymas knygų ir laikraščių gat- 
vekariuose. Didelė didžiuma 
žmonių, gavusių vieną ar kitą 
ajkių ligą, gavo tą todėl, 
suvargino akis skaitydami 
vekariuose laikraščius.

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

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Rankas randasi labai parankioj ir prieina 
moj vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto į labai trumpą laiką. Halsted gatve 
kariai sustoja tiesiog prie/banko durų.

PARANKUMAS VALANDŲ. Universal Stale Rauko Valandos yra labai parankios ne 
tik biznieriams, bet ir darbininkams, 
iki 5 jio pietų, o Utarninkais ir Subatc 
progą darbininkams atlikti asmeniškus 
ne jogio nuostolio.

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State 
kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus. 
Tčmykite į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ry to iki 8 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Name 3311 Crystal st. vakar 
naktį nutroško senyva moteris. 
Netikusios gazo pervados. ,

Telephone Boulevard 2160 
D 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

S308 S. Morgan St. Chicago, III.

Chicagos “coal ya^ų’’ savi 
ninkai jau padidino kainas ang
lims, 
tonui 
kai

------- X-------------------------------------------- VALDYBA:-----------------------------------------------------

JOS. J E M AS. Prez- WM. M. ANTONISEN, Vice-Prez
JONAS I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez. ir Kasierius.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.
Valandos: 9 — (2 ryto Ir 2 — 9 

vakare Thonc C&nal 157

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

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

tiniai smogė jam veidan ir pra
dėjo bėgti. Kulka tečians buvo 
greitesnė. Zeman dabar guli 
kalėjimo ligoninėj. Vargiai be 
pasveiks.

Praeitą nedėldienį, sausio 11, 
p. Mckiažio svetainėj įvyko Chi 
cagos laisvamanių susirinkimas 
—konferencija. Vyriausias su
sirinkimo tikslas buvo pravesti 
tūlų reformų, visame laisvama
nių susivienijime. Būtent: be 
apšvietus darbo laisvamaniai 
nori įvest savo organizacijon ir 
savitarpinės pašalpos skyrių. Ši
tą sumanymą patiekė pildomo
ji taryba. Konferencija po trum 
po pasitarimo jį kaip vienu bal
su užgyrė. Ant vietos išrinkta 
specialė kopiiaija (iš penkių na
rių), kuri turės pagaminti rei
kiamą projektą ir visą reikalą 
pavesti visuotinam narių balsa
vimui 

ma

Kaipir buvo tikėtasi, Cbiea- 
gos darbininkai yra griežtai 
nusistatę prieš valstijos proku
roro Iloyne’o ir kitų valdinin
kų, surengusių medžioklę “rau- 
doniemsiems” išgaudyti žygius. 
Praeitą subatos vakarą erdvioji 
Carmen’s svetainė buvo pilna 
pilnutėlė žmonių. Kalbėtojai 
be pasigailėjimo kritikavo val
dininkų žygius, o susirinkusie
ji suaukojo daugiau kaip dvy
liką šimtų dolerių kovai su re
akcininkais.

Įdomu, kad vietos didlapiai, 
kurie iki šiol gausiai rašydavo 
apie visokį “raudonąjį pavojų,’’ 
dabar tyli. Tik du vietos did
lapiai paminėjo apie tą susirin
kimą ir tai pačioj nežymiausioj

Beje, iš valdybos raporto pa
aiškėjo, jogei laisvamanių Fe
deracija šiuo tirpu stovi gah 
gerai. Veikliausias josios ap
skritys dabar <- yra—Massachu- 
ssetts valstija. Po jo seka Penu 
sylvanija, Mine, Illinois ir ki
tos valstijos.

Nežinomo automobilio šofe
ris vakar mirtinai suvažinėjo 
astuonių melų vaiką, Joseph 
BovaI 51G Roosevelt st. šoferis 
pabėgo. Vaikas nugabenta\ į

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

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

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

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

VALANDOS: 8^9 ryto, tiktai.
Jobu Pilkinglon, 3751 Byron 

st., tapo mirtinai suvažinėtas 
automobiliu. Šoferis areštuo-

STIPRUMAS IB SAUGUMAS. Universal Skite Rauktis yra taip stiprus 
fr kiekvienas didžiausias bankas vidurmiestyj 
užžiura ir po nuolatine priežiūra išlikimų direktorių

užsimokėti už savo girtą auto 
mobilių—dvidešimts penkis do 
lerius pabaudos.

S. D. LACHAWICE
Lietuvys Graborius 

'Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
Į ginusia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plnce, Chkago, III 

Tel. Cannl 2199.

Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali žūti, nes 1 
gryną kapitalą, perviršį ir iic[ 
virš 400 šėrių inkų savo turtu duoda depozitoriams dar didesnį užtikrinimą 
sakant yra tai žmonių finansinė tvirtovė.

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankus savo depozitoriams išmoka pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laikinių pir
mos'kliasos gvarancijų (securities), kurias galima apversti į pinigus kiekvienoj valan-

Chicagos policijai įsakyta su 
jieškoti tryliką jaunų mergai 
čių, kurios su savo 
niais pabėgusios iš 
miestelių Chicagon.

Telephone Yards 5834

Dr. P. 6. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vuk. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

negu kinkose yra mokumą, tai mes tomistai noriai suteiksime patarimą kaip tą padary
ti ir kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame 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 Tomistų insurance baigiasi, tai atnaujinkite šiame banke, o 
busite visame užganėdinti.

PATARIMAS. Universal State Rauko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam są
žinišką patarimą įvairiuose finansiškuose (reikaluose, užtaigi atsitikus progai galite 
drąsiai kreiptis į šią instituciją.

Pranešu Visiem
Kad Salote Stomaoh Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolė dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbitna 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stoniach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina Lenkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 honkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Snlute Bitteris iš Šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žjedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj apliekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunal 
tai prisiusime dėl tainistu.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku sevo antraša ir rašy
kit taip:

SALŲTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. Slst St., Chicago, III.

Už Pinigus
Mokama Nuošimtis nuo Imos

Boiid’sų, Dokun
5?*, yiiįįiij jno< 

bukite* .

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Raincoat’ų išdirbėjai vakar 
pranešė, kad jie padidiną savo 
išdirbinių kainas—15 nnošim-

Alus degtine Vynai
Pilna formule ir pilnas papuoli 

ninias. apimantis padarymų narni-
<list i 1 i nof ii vo ir

už F 1.OO. RtiRinč, tikrasis alus; 
rinktiniai vynai užtikrinama. H

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For- 
niulos įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Moncy Orderiu ar pinigais.

YVilliam Klaes Institute/^ 
Dep. 85, Milwaukee/wis.

JUST KIDS—“The Little Stranger.” o b, aj c»riw
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų 
nuo 1 po piety iki 8 vakare,

15 d. Sausio
Sausio

- fe. mi^ir '.b&t
V’Se 'TITs.-

Vyrišky Drapaną hipnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt! 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.01.

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vok 
Nedčlloinis iki 6 vai. vuk. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Cbcitiąa

Nuo praeitos subatos vakaro 
iki vakar vakarui policija areš
tavo daugiau kaip tris šimtus 
įtariamų piktadarių. Vieni jų 
jau paliuosuota, kiti dar tebe
laikoma kalėjimuose.

“Girtas automobilius.”
Chicaga dabar “sausa,“ žmo

nės “pasigerti’’ dabar nebegali. 
Užtai “pasigeria“ automobiliai. 
Ant Michigan ir 17 gatvės kam
po vakar naktį užbėgo pono 
Mcxaw11o automobilius ir leng
vai sužeidė ten stovėjusį poli- 
eisty. Policistas Mex\vellų arės 
tavo ir nugabeno policijos nuo- 
yadan. Kapitonas riktelėjo:

— Girdi, tu, latre, ar neži
nai, kad dabar Chicaga sausa?

Taip,—atsakė Mcxwell. Ži 
nau, bet aš visai negirtas, tik 
tas mano automobilius.

— Nedaro skirtumo—šaukė 
kapitonas. Tu atsakai ir už sa
vo automobilių. Veskit jį pas 
teisėją.

skryneles yr;i
nie atsilankyti ir ap:
pruntil. 1 . /i

ankc^tMcOh 
eika lūs !bc. ki4U tąrpiniid<ystcs.

RANKINĖS SKRYNELĖJ. Jlnivdrsal State Bankaš Tpnda^d bankines skryneles po 
.---- „—• .r JV vU ---- fentų ir įvftirių brangenybių. Šios

dmiiĄkiti tisinis įtaisymais. Užpt-ašo- 
pilnai užganėdinti saugumu ir sti-

referendumui. Mano- 
kad referendumas chicagic- 

čių sumanymą užgirs, tuo la
biau, kad laisvamanių pašalpos 
skyrius daug kuo skirsis nuo 
musų pašalpos draugijų bei ap- 
draudos organizacijų, čia pri- 

/ klausantįs galės gauti du ir net 
tris kartus didesnę pašalpą ne
gu by vienoje pašalpos draugi
joje ir tik truputėlį didesne 
kaina.

Belo tartasi apie organo rei
kalus. Bet kadangi laiko buvo 
nedaug, tai viso padaryta tik 
vienas tarimas, būtent toks; 
kiek galint laikyties nuošaliai 
nuo kilusių tarp socialistų ir 
komunistų kivirčių. Tai todėl, 
kad laisvamanių susivienijime 
priklauso ir socialistij ir komu
ninių. O jie ir vieni ir kiti čia 
teturi vieną tikslą: naikinti re
liginį fanatizmą, stengties išplė
šti iš po klerikalu. įtekmes juo- 
didesnį skaičių jų sekėjų ir tuo 
didinti laisvai manančių žmonių 
būrį. Šito lečiaus deramai ne
paveiksi, kuomet tarpe narių 
eis kivirčai 
įsitikinimų.
niams bus 
Likvsis bešit



*

Taksos nuo uždarbio
Jas reikia tuojaus mokėti 

apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

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

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS

Lithuanian American 
Information Bureau 

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

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

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakciįai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip, iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery).

ženuiitės Pagerbimui Vakaras.
C.hicagieėiai 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 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Belo, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originali* mono
logas, kurį chicngieėiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

(’hieagos Liet. Soc. Vyrų Choro 
repeticija Įvyks ketverge, sausio 15 
d., kaip 8 vai. vakare M. Meldažio 
svet. Visi dainininkai privalo būti 
laiku ir atsivesti naujų nariu.

Sekr. 1) Miller.

Kensington. — Liet. Bendrovės 
metinis susirinkimas Įvyks seredoj 

Sausio 14, 8 vai. vakare. F. Shcdvil- 
los svetainėje, 341 Kensington Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
išduota atskaita apie bendrovės sto
vį už 1919 melus. — Direkcija.

, . .1 i Ir.....i-,- -*....-----.. --.... ................. '

. .Lavinimos formacijos 3čios kuopos 
Susiv. Liet, kareivių bus utarninke, 
sausio 13 d., šv. Jurgio narių). svet.

— Valdyba.

NAUJIENOS, Chicago

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Vladislovo Steponavi

čiaus, jis gyveno prieš karę East 
Pratt St. po num. 828 Balitmore, Md. 
Norėčiau susirašyt. Meldžiu atsišau
kti šiuo adresu:

Mykolas Grinkevičia,
I). Panitavo, Kvedajinų apskričio, 
Gudžiūnų valsčiaus pašto Mikelmon- 
tas, Lithuania.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Bal- 
kausko, jis paeina iš Kauno rėd., 
Raseinių pav , Painės parap. (lau
raičių kaimo. Jis keli melai atgal gy
veno Kewanoe, III., dabar nežinau 
kur jis gyvena. Turu labai svarbų 
reikalą, .lis pats ar kas jį žino, malo
nėkite pranešti man.

PRANCIŠKA BALKAUSKAITĖ 
1720 Ruble St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Vincento Kareivo, 
jis gyveno prieš karę Rychmond St. 
po num. 2763 Philadelphia, Pa. No
rėčiau susižinoti. Meldžiu atsišaukti 
adresu.

Mykolas Grinkevičia,
D. Panitavo, Kvcdainių apskričio, 
Gudžiūnų valsčiaus pašto Mikelmon- 
ins, Lithuania.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU vaikinas kambario, 

Bridgeporto apielinkėje, su valgiu 
prie mažos šeimynos. Kas turite mel
džiu pranešti laišku.

A. SIIIMKUS
3216 So. Emcraid Avė, <

■ ■ . ' . — 1
Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS garu apšildomas 

kambarys, elektros šviesa, maudy
nė, telefonas. Prie pat \Vashington 
Parko, 10 min. elevaitorių į miestą.

John Petrauskis,
416 E. 501h t1!. Tcl. I)rexel 3370

-

REIKIA DARBININKŲ
__ '-J..?,?.*... '.■ęilSJL.J

MOTERŲ

.REIKIA DARBININKŲ
■ IP i.... .1 IIJĮ... n

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

Utarninkas, Sattsio 13, 1920

AUTOMOBILIAI

Padėka Daktarui
Dr. M. M. Marbel,
3337 So. Morgan SI.,

([hieago, III.
Gerbiamas Daktare:—•

Priimk tvano padėką ir užganėdi- 
nimą už pasekmingą operaciją, ku
rią man padarėte moteries ligtVje, 
keletas mėnesių atgal. Aš dabar kas 
dieną sveriu vis daugiau ir daugiau 
ir darausi stipresnė. Ir esu Unksmes 
nė už kitas moteris tarpe draugų ir 
kaimynų, kurioms padarė panašias 
operacijas kiti daktarai. Lai aug

ščiausias laimina chirurgiją jum 
runkov \ Gerbiamas Daktare, gydyk 
ir gelbėk ir kitas sergančias mote
ris kurias nuoširdžiai rekomenduo
ju jums.

Mrs. YOHANNA BUKOVSKI 
930 W 35 PI., 2 floor, front.

Brighton Park. — 1.1)1.1). 104 kp 
metinis susirinkimas Įvyks seredoj. 
sausio 14. kaip 7:30 vai. vak. Liuosy- 
bės svetainėj, 3925 So. Kedzie Avė. 
Visi nariai, prašomi susirinkti laiku.

Pirmyn nuartus choro repeticija 
• V'ks ulnri’.inke sausio 13. 7:30 vai. 
vak., Liu )s\bes svet,, 1822 \Vubansia 
Avė. Visi nariai ir narės Imkite pas
kirtu laiku, nes po dainų bus meti
nis susirinkimas, kur turėsime aps
varstyti tvarkvmosi rtikaius.

- Rast. K. J.

Naujicniečiu domai. — Naujienų 
Bendroves piknikas bus nedėlioję, 
birželio 13 d. 1920, Geo. M. Cher- 
nausko darže, Lyohs, UI.

— Komitetas.

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

REIKIA indų plovėjų.
W()()DLAWN RESTAURANT 

6319 So. Halsted SI.
t

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, Rukainių, Geriis valgis. 

Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

WM. PENN HOTEL 
Olivcr Avė. and Penu Way,

• Piltsburgh, Pa.

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovčjų, kukninių. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 

alga.
j. T. piTT HOTEL

Penn Avė. and lOth St.,
Pittsburgh, Pn.

BEIKIA
JAUNU MOTERŲ

IR MERGINU,
DAUGIAU NEGU 16 METU 

AMŽIAUS, LENGVAM 
DARBUI DIRBTUVĖJE. 

GERA MOKESTIS PRADŽIAI. 
NUOLAT DAUBAS PER 
VISA META.

OLSON Rl’G COMPANY 
1508 \V. Moųroe Street.

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

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

AND MFG. CO.
Kanij). Ogden Blvd. ir Talman Avė.

RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

CANVAS REISTERTŲ VYRŲ REIKALAUJA

PEČIŲ IR APAČIŲ GERA MOKESTIS.

KALN1ERIŲ BEISTERIŲ PASTOVUS DARBAS.

ALFRED DECKER and COIIN

S.W. COR. FRANKL1N and
VAN RUREN STS.

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 l)rcxel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

PROGA GERAM VAIKUI 
VAIKINUI.

Spaustuvininko amatas

AR

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-tli Street

REIKIA pardavėjo kuris ga
lėtų dirbti lietuvių kolonijoj; 

kuris guli rašyti lietuviškai ant 
rašomos mašnėlės; kuris gale- 
tų vesti korespondencijų ir sek
ti musų biznio sistemų. Alga ir 

nuošimčiai. Gera proga atsa
kančiam žmogui.

G. F. SANBORN

908 P( opios Gos Bldg. Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAI' darbo Į bučernę esu 

patyręs bučeriaus darbe. Kaipti ang* 
liškai, lietuviškai, lenkiškai ir ru
siškai. Kam reikalingas tokis darbi
ninkas, meldžiu atsišaukti.

> J. K. F
2119 W. 23rd PI. Chieago> III. 
Tel. Canal 3906 nuo 9 ryto iki 12 d.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreipkitės
14 Sheldon St., iš užpakalio.

Tcl. Haymarket 1394

KEIKIA
Operatorkų patyrusių prie 
moterišku dresių.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS 

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

MERGINŲ PRIE MAGIJŲ.

Valgis ir kambarys
Atsišaukite
Mr. Smith

51 s t St. and Cornell Avė.
CHICAGO BEACH HOTEI

REIKIA moterų įlrie drabužių pro- 
sijitno, ženklintojų ir skirstytojų. 

Ats'šaukite tuojaus.
ADAMS LAUNDRY 

2331 Indiana Avenue.
REIKIA patyrusių moterų skudu

rų ksirstymui. Nuolat darbas, gera 
alga.

VVallace Iron and Metai Co. 
J u ne Shop.

548 W. 63 St. Phone Wentwarth 5247

REIKIA senyvos moteries 
namų darbo. Darbas lengvas 
pastovus. t, m . ,

J. Baltrenas, >
1707 So. Halsted St. 

Chicago, III.

kiekviena diena jis taipgi daro
si ir pelningesnis, ypač kad da
bar j tų amatų nelabai paiso mu
su vijikai ir daugiau eina į ki
tus darbus, o darbų spaustuvėse 
darosi vis dauginus ir (langiaus.

Naujienų spaustuvėje dabar 
yra progos jaunam vaikinui iš
simokinti šito gražaus amato ir 
dar užsidirbti pinigų besimoki
nant. Vaikinas luu bufi baigęs 
viešųjų mokyklų ir būti ne jau- 
n» sms kaip 16-kos metų. Kreip
kitės tuojaus Į Naujienų spaus
tuvę, 1739 So. Halsled Si.

Naujienų spaustuvėeje yra rei
kalingas taipgi Girdono lyderis. 
<as moka varyti Ųordon presų, 
[eatsikreipia tuojaus.

REIKIA Sherman ir pagelbininkų; 
darbininkų. Nuolat darbas per visą 
metą. Didelės algos.

Reliance Iron and Steel Co. 
2133 So. Sawyer Avė.

Tol. Lasvndalc 5566

REIKIA
DARBININKŲ
ISSIUNTINeTOJŲ
MOLDERIŲ 
PAGELBININKŲ.

GEROS ALGOS.

2300

AMERICAN BLDG.
and FOUNDRY CO.

S. SPRINGFIELD AVĖ

prie 
ir R E 1 K I A DARBININKŲ

!11—JI.H8.-J.'US-g-J”.-——---------- - ------  . J.Z!

VYRŲ

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

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

GERBIAMA VISUOMENE
Pranešu jumis, jeigu jus sergate, 
IiikaJc šaltį, skauda kaulus, gelia 
Jdmilus, negalite naktimis miegoti, 
ffirite did.dį reumatizmą, ateikite 

prie manęs aš suteiksiu jums ge- 
i'aiKiiis patarimus. Nelaukite ilgai 
Ateikite šiandie. Aš kankinaus per 
metus suviršum laiko, <> šiandienų 
suradau kas mane pagelbėjo iš tos 
nelaimės. Mano gyvenimo dienos 

buvo suskaitytos, jau bučiau gulė
jęs šaltuose kapuose kur dar neivie- 
nas nenori eiti, o šiandien esu svei
kas, ko ir jums veliju, šiandien drįs
tu jumis pasirodyti dėkingas jam 
visada tariu šimtus svkiu ačiū.

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

— M. Jokubaitienė.

LOVŲ TAISYTOJU 
Pinuos klesos viešbutyje 

Geros algos, kambarys ir valgis 
GRASMERE HOTEL 
4621 Sheridan Road

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
šapoj.

CARPEN W()OLEN MILLS 
SUPPLY CO

1820 W. 14th St., Chicago, III.

1058 So. Richmond S!., Chicago, III.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU pusbrolio Martino 
Pajenio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žeimės vals. Mišeikių kaimo. Girdė
jau gyvena Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukti.

JADV1GA STRAUMAN 
11725 Sangamon St., West Pulhnan.

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

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

REIKIA patyrusių operatorių prip 
elektros spėka siuvamų mašinų sinti 
apreons Gera alga ir geros aplin
kybės, Atsišaukite.
4225 Lincoln Avenue,

N. SINOM and CO

REIKIA merginų mokinties prie 
ženklinimo ir lapų sudėstymo. Ge
ra alga, ir bonusai mokami, 
toj darbas iki 1 vai. po pietų.

MODERN LAUNDRY 
5758 So. Halsted St.

Suba-

Žemaitės Raštai

Karės Metu

Aš Jonas Klečkauckas pajieškau 
Veronikos Bardzievičienės (Bard- 
zevie). Pirm kelių metų gyveno 

5330 So. La Šalie St., dabar nežinau 
kur, norėčiau susirašyt, turiu svar
bių reikalų, prašau atsilankyti se
kančių antrašu:

Mr. FRANK KLOCHER
P.O. Box 208 Burgettstovvn, Pa.

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

malonaus darbo.

Rdttda Vyra

REIKIA duonkepio prie juodos ir 
baltos duonos į Spring Valley, III. 
Gera alga, pastovus darbas. Atsišau
kite greitai

L. AZUKAS
3301 So. Aulnirn Avė., Chicago, III.

Jdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—
1739 So. Halsted Street

Chicago.

Naujienų Ofisas
Dabar yra atdaras kiekvienų 
nedeldienį nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Todėl, 

draugijos ir pavieniai asmens 
gali atlikti visokius spaudos 
, apskelbimų, prenumeratos 
ir kitokius reikalus minėto
mis Valandomis.

PAJIEŠKAU Vincento Grinkevi
čiaus, jis gyveno prieš karę po num. 
252 So. Dun St., Baltimore, Mary- 
land. Norėčiau susižinoti. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

Mykolas Grinkevičia,
I). Panitavo, Kvcdainių apskričio, 
Gudžiūnų valsčiaus pašto Mikehnon- 
tas, Lithuania.

PAJIEŠKAU švogerio Simo Kai
ro, K. Bardaueko. S Višnuckos, J.

Valukono, K. Vilkakscemes; visi 
Suvalkų gub., Meldžiu atsišaukti ant 
šito adreso:

ANDRIUS VISNUCKAS
Colp, III. Box 732

PAJIEŠKAU savo pusseserės, Su
valkų rėd., Naumieščio apskričio, 
Panemunės valsčiaus, 'Publikų kaimo 
Pirmiau gyveno Chicagoje. Taipgi 
pusbrolio Juozo Kačiulio Atsišauki
te. I

M. KACIUUUKfi
4701 Gevctt Avė., Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKAU Stanislovo Ruplio jis 
gyveno prieš karę po num. 3261 
East Thompson St., Philadelphia, 

Pa. Norėčiau susiŽinot. meldžiu at
sišaukti šiuo adresu.

Mykolas Grinkevičia,
D. Panitavo, Kėdainių apskričio, 

Gudžiūnų valsčiaus, Pašto Mikehnon 
tas. Lithuania.

PAJIEŠKAU apsivediniui geros, 
doros merginos arba našlės, nese- 
nesnės, kaip 30 metų. Aš turiu 30 me
tų. Rašyk laišką ir prisiųsk savo 
paveikslą šiuo adresu

JOHN JONONIS
1522 So. 49th Ct, Cicero, III.

Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklų 
toje šalyje, 311 W. Washington St. Ji bus gerai apmoka
ma. Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną biznį būdama telefono opė- 
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 j 
geresnę vietą, pėda j pėdą mokydamos tą amatą.

Ofisai randasi visame mieste. Atsilankyk į vieną 
arčiausią jūsų namą 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).

Operator’s Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

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

KREIPKITES SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppemilhieimer Casing Compsurny
1020 W. 36TH STREET, C H I C A G

H

PARSIDUODA — Gražus ir 
geras, kaip naujas —4 pasažerių, 
Country Club—Overland uždary 
tas—self-startcr, elektros švie
sos—nauji tajerai ir vienas 
Extra (ajeras. Naujas kaštuoja 
$1600.00. parsiduoda už $850. 
Priežastis pardavimo, perku di
desnį 7 pasažerių automobilių.

DR. A. MONTVID
25 E. Wasbinglon Ct. 

Pbone—West 6126.

RAKANDAI.

Ar Jos Norite 
Bergeno?

Aš turiu ant rankų puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 1K rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių kerpė
tų, geriausia pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

SOUTH STDE FURNITURE 
STORAGE

2102 \V. 35111 St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedėliomis.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTA! AI MENESI

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNCIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
\VESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų
varto- 
esame

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Vartoti tik 3 metai, parduosiu 
labai pigiai. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju į kitą miestą.
835 W. 34 PI., Chicago

NAMAI-žEMe

f)

Ar esi užganėdintas su savo 
daiibiu. Jai ne, tai pasinaudok sa
vo iiuosu laiku dirbdamas prie 
musų, ir uždirbdamas didesnę 
algų negu dirbtuvėje. Mes reika
laujame gabių inteligentiškų 
vyrų dirbti nuolat ar Ii uosti lai
ku. Atsišaukite kas dienų nuo 
10 iš ryto iki 5 valandai vakare, 
arba Utarninke, Seredoj ir Ket
verge Sausio-Jan. 13, 14, ir 15, 
1920 nuo 6:30 iki 9 vai. vakare. 
J. MOZERIS,

GERAM biznieriui gera vieta. 
Parsiduoda loe Creaminč ir cigaretų 
Storas su bar room (salimui). Taipgi 
prie to svetainė dėl šokių ir susi
rinkimų; lietuvių apgyvento.} apie- 
linkdj Pdrdavimo prięžastis ligia. 

Njjfcraleiskite progos, nes jums ne
kaštuos pažiūrėti. Atsišaukite vaka
rais.
6101 So. State St., Chicago, 111.

REIKIA patyrusio finišerio ir 
kabinet dirbėjo. Turi žinoti rakandų 
darbą. Gera alga.

GOLDBERG FURNITURE CO 
1307 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

W. 1). MURDOCK CO.

Booni 410. Chicago.
17 N. Ln Šalie St..

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

4401 S. Richmond St.
Chicago, III.

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

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

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
nė ir grosernė, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo patir
site ant veitos.

1727 So. Union Avė.

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

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

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

KREIPKITĖS

UNION SPECIAL MACHINE 
CO.

311 So. Austin Avė.

REIKIA vaikinų į assembling de 
partamenta ir abelną darbą.

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

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

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

PARSIDUODA Forničių krautuvė 
geroj violoj, lietuvių apgyventoj vie
toj biznis išdirbtais per 20 metų, 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite po numerių 3431 
So. Halsted St., Klauskit J. Pabarš- 
ka

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 1823 W. 22 St., 

netoli Wood St., 4 kambarių flatas, 
gazas, toiletas, geros šviesos, $10.00 

į grosernęj mėnesi. Atsišaukite 
1821 W. 22 Street.

'■f"' A'1

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.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokčjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Sceley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIU KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

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

Ateik arba Rašyk
• THE NATIONAL SCHOOL 

OF GARMENT DESIGNING 
74 W. VVashington St.

Kambzarys 611
Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.


