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Visoj Vokietijoj paskelbta 
kares stovis

True trnnslatfon filed with the post- 
master at Chieago, III. Jan. 15, 1920 
as requlrcd by the act of Oct. 6,1917

UKRAINIEČIAI PAĖMĖ
ODESSĄ.

Bolševikai veržiasi Siberijoje, 
bet vengs susikirtimo su 

Japonija.

ŠIANDIE DEGTINĖ BUS 
GALUTINAI PALAIDOTA.

Ryto jau veiks konstitucinė 
prohibicija.

CECHUOS KUNIGAI ATSI 
SKIRIA NUO RYMO.

Nutarė sutverti čechų nacionalę 
bažnyčių.

Ukrainiečiai paėmė Odessą
Noske ir štikas valdo visą Vokietiją

Talkininkai pripažinsią Armėnijos ir 
Gruzinijos nepriklausomybę

VISOJE VOKIETIJOJE PA
SKELBTAS KARĖS STOVIS.

Noske ir štikas dabar visur 
valdo. Berline pastatyta spig- 
liuotu vielų užtavrai ir už

drausti visokie susirinkimai.

BERLINAS, s. 14.—Valdžia 
paskelbė karės stovį visoje Vo
kietijoje, dėlei vakarykščios 
demonstracijos, kurioje, mažiau 
šia 10 žmonių užmušta kulkos
vaidžių ugnimi.

Gynimo ministerijos Noske 
tapo paskirtas komanduotoji! 
Berlino distrikto ir Branden- 
burg provincijos. Visokios rū
šies gatvių parodos, susirinki
mai ir demonstracijos liko už
draustos.

Valdžia prisipažįsta netekusi 
vieno kareivio, kurį užmuštu 
mūšyje ir keli esu prapuolę.

Noskes kareiviui pastatė šau
lius su spigliuoių vielų barika
domis vidunniesčio gatvėse. 
Reichstago aikštėj sustiprinta 
patrulius. Wilhelmslrasse už
daryta visam judėjimui ir val
džios budinkas veik neprieina
mas niekam kitam, apart jo' 
darbininkų.

Susirinkimo nariai nebuvo 
liečiami, kada jie užsidarius po
sėdžiui ėjo namo.

Reikia dar atsiminti kitų fak
tų, kad Vokietijoje yra nedau
giau kaip nuo 30,000 iki 50,000 
komunistų, kad didžiumoj jie 
yni neginkluoti ir kad Nepri
klausomoji Socialistų partija 
nėra revoliucine partija, bet 
politinė, siekianti prie tikslo 
tvarkiais budais.

50 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
BERLINE.

LONDONAS, s. 14.—Mačiu
sieji atsitikimų apskaito, kad 
utarninke, Berline 50 žmonių 
nušauta ir 100 sužeista, pasak 
Reuterio korespondento. Daug 
žmonių krito nuo kulkų ir po
licija gabaus buvo priversta 
mesti bombas į minių, kad su
kėlė didelę panikų ir daug žmo
nių, jų tarpe ir moterų, tapo su
minta po kojomis.

Berlino bevielinė žinia sako, 
kad Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Dr. Kari Heine, kalbė
damas susirinkime apie alsinsi
mus utarninke, prisiėmė pilnų 
atsakomybę už apsaugos prie
mones ir kaltino nepriklauso
muosius socialistus, kad buk jie 
sukurstę riaušes.

LONDONAS, s. 14.—Pasak 
Maskvos pranešimo, paduodan
čio žinių iš čeliabinsko, Rusijos 
sovietų kareiviai, kurie pasiekė 
Balai stotį, 400 mylių į rytus 
nuo Taiga, bus prigelbiami chi- 
niečių bolševikų. Sakoma, kad 
chiniečiai operuos “pakraščių 
apygardoje.”

Bolševikai tikisi greitai susi
durti su Japonijos spėkomis ry
tinėj Siberijoj ir Maskvos žinia 
sako, kad sovietų spėkos neda
rys “jokio užpuolamojo žings
nio tikslu iššaukti susirėmimų.”

Tečiaus ji sako, kad “pavojus 
japonu, ir talkininkų vasalų 
(vęrgų) vakaruose (turbūt Pa- 
baltija) privers sovietų valdžių 
pašvęsti didesnę dalį savo spėkų 
kariniems tikslams.“

Nors lenkų ir latvių spėkos 
paėjo prickyn palei šiaurvaka
rinį Rusijos frontų ir privertė 
bolševikus pasitraukti daugely j 
vietų, jų ofensivas, kaip sako 
Matekva, yra vien lik "grynai 
lokalis.”

Odessą, vyriausias Rusijos 
uostas prie Juodųjų jurų, tapo 
užimtas Ukrainos kareivių, pri 
gelbstint Galicijos pulkams. Tie 
kareiviai ne kariauja kaipo bol
ševikų draugai, nors jie prieši
nasi kareiviams, kuriais pir
miau komandavo gen. Deniki- 
nas.

Žinios sako, kad gen. Deniki- 
nas pašalino gen. šilingų nuo

šiandie kaip kam bus labai 
liūdnos laidotuvės, nes bus ga
lutinai palaidota degtinė ir pa
laidota gal ant visados. Tiesa, 
degtine jau mirė liepos 1 d., bet 
ji vis dar buvo nepalaidota. Ji 
buvo mirusi tik laikinai— karės 
laikui. Dar vis buvo vilties, 
kad ji nors ir visai trumpam, 
laikui, o atgys. Dabar gi jau 
nebėra vilties, ryto įeina galėn 
piredas prie federales Suv. Val
stijų konstitucijos, įvedantis vi
soje šalyje prohibicijų, kuri 
veiks tol, kol tas priedas nebus 
panaikintas, mažiausiai kelis 
desetkus metų, ę gal pasiliks ir 
ant visados.

Kartu su įėjimu galėn konsti 
turinės prohibicijos pradeda 
veikti labai aštrus įstatymai 
apie pardavinėjimų ir išdirbi
nių degtines. Sulig naujųjų 
įstatymų, jokie gėrimai, net ir 
taip vadinamieji minkštieji, 
kaip obelių gira ar vaisių skys
čiai, negali būti išdirbami ar 
pardavinėjami, jei jie užveria 
daugiau kaip pusę nuoš. alko
holio. Prasižengėliunis grę-sia 
didelės piniginės pabaudos ir il
gi metai kalėjimo. Saliunai, ku 
rie ikišiol vis dar slapta parda
vinėjo degtinę, bijodamies di
delių pabaudų, ketinu pasiliauti 
tai darę nuo rytdienos. Atėjo 
gėrėjams liūdnos dienus.

PRAGA, s. 14.—Reformįnin
ku kunigų draugija 140 balsais 
prieš 66 nutarė atsiskirti nuo 
Vatikano (popiežiaus) ir sutver 
ti čecho-slovakų tautinę bažny
čių.

(Kunigai reformininkui rei
kalavo, kad popiežius leistų ku
nigams vesties ir kad pamaldos 
Cecilijos bažnyčiose butų laiko
mos čechų kalboje. Su tuo po
piežius nesutiko ir paskelbė, 
kad kadangi tik dalis Cecilijos 
kunigų to reikalauja, tad jei jie 
nesutiks su popiežiaus nuo
sprendžiu, bus atskirti nuo baž
nyčios) .

NAUJA LIGA SIAUČIA 
OKLAHOMOJ.

MUSKOGEE, Okla., s. 12.— 
Mažiausia 300 žmonių susirgo 
čia nauja, nežinoma liga. Ta 
liga taipjau pasirodė kituose 
Oklahomos miestuose. Dakta
rai Jaikė susirinkimų kad ap
svarsčius kaip kovojus su ta 
epidemija. Mirčių čia dar ne
buvo.

True translation filed wlth the post-mnster yt Chieago, 111. Jan. 15, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

Reakcionieriai Siberijoj ga
lutinai nuveikti

ŽMONĖS NEAPKENČIA 
KOLČAKO REAKCINĖS 

VALDŽIOS.

suVisi žmonės rengiasi kovon 
reakcionieriais. Jų jau niekas 
negali išgelbėti. Amerikiečiai 

irgi nori kuogreičiausiai apleisti 
Siberijų.

Vokietijos valdžios šiandie 
pakeltas šauksmas “bolševiz
mo“ delei darbininkų demon
stracijos prieš reichstagų, jau 
davė pasekmių dėl valdžios. 
Belagerungzustand, arba apgu
limo stovis jau vėl uždėtas ant 
Vokietijos miestų.

Apgulimo stovis yra vien tik 
viena ypatybių karės stovio, ku
ris panaikina civiles teises gy
ventojų. Jis taipjau suteikia 
dvigubą mokestį dėl Noskės ar
mijos kareivių ir oficierių. Jis 
pagimdo baimę kiekvienuose 
Vokietijos namuose—baimę, 
kad bolševikai ateina. Ta bai
mė per daugiau kaip metus lai
ko buvo siekiniu Vokietijos vi
dujinės propagandos. įgąsdinti 
šaukimais apie bolševizmų Vo
kietijos žmonės skubinosi pa
gelbėti armijai. Tapo sudary
ti gyventojų korpusai, namų gy 
nuno lygos ir vosos po kontrole 
Gustave Noske ir palaikančių 
“revoliucinę valdžių” generolų, 
kaip paskilbio Brest Litovske 
gen. Hoffman, junkierių idea- 
lio gen. Lettow Vorbeck ir dau
gybės kitų militaristų.

Vokietijos armija šiandie šie 
kia mažiausia miliono su ke- 
tvirtdaliu kareivių. Tie karei
viai yra garnizonuose po gink
lais, stovyklose po ginklais ar 
sustatytuose namie milicijos di
vizijose. Visi jie ima iš val
džios mokestį—vidutiniška ka
reivio mokestis 5 markės į die
nų taikos laiku ir 10 markių lai
ke apgulimo stovio. Vokietijoj 
khrinis biudžetas kas mėnesį di
dėja. Užlaikymas miliono su 
kelvlrtdaliu kareivių dabar a h 
delną 15 kari daugiau, negi’ 
užla&ymas kaizerio armijų 

1913 m.

PARYŽIUS, s. 14.—31 žmo
gus tapo užmuštas laike riau
šių prieš reichstagų budinkų 
Berline vakar, pasak žinios iš 
Berlino.

Nacionales valdžios kabine
tas kartu su Prūsijos kabinetu 
išleido paskelbimą, kuriame 
visi nariai vienu balsiu išsireiš- 
kia už palaikomų tvarkos visais 
galimais budai^

Karės stovis tapo paskelbtas 
visoje Vokietijoje, išėmus Ba
variją, Saksoniją, Wuerttem- 
berg ir Badeną.

Didžiumos socialistų balsas.

BERLINAS, s. 14,—Scheide- 
maninė Socialdemokratų parti
ja išleido atsišaukimą į savo 
narius, kad nesiduotų suklaidin 
ti nepriklausomienisiems socia
listams ir komunistams, “kurie 
vra tiesioginiai atsakomingi už 
kraujo praliejimų ir nori tęsti 
nesąžininga lošį su žmonių gy
vastimis.“

Atsišaukimas klausia ar dar
bininkai leis nacionaliai atsto
vybei patekti po terorizmu ir 
pasako jiems, kad Vokietijos Ša 
’is gali būti išgelbėta nuo ga- 
’utino sunaikinimo tik darbu.

Atgaleiviai dabar reikalauja, 
kad butų griebtųsi priemonių 
uždrausti apvaikščiojimo meti
nių sukaktuvių užmušimo Kari 
Liebknecht ir Rosa Luxemburg. 

Vorwaerts visais įmanomais 
budais gina šaudžiusią į minių 
nolicijų ir bando visų kaltę su
versti ant nepriklausomųjų so- 
’ialistų. Jis sako: “Krimina- 
’ių elementų tikslas tečiaus ta
no atsiektas ir darbininkai tapo 
’abai sujudinti kraujo pralieji- 
du. Atsakomybė puls ant gal
vų, tų kurie suliniai nuvedė ne- nas darbininkas sunkią! sužei- 
kaltus žtnBnėfc į pavijų šftinai- staš eksplozijoje Inland Steel 

___” Co. dirbtuvėje, Indiana Harbor.

ADVOKATAI PRIEŠ 
PAŠALINIMĄ SOCIALISTŲ.
NEW YORK, s714.—Advoka- 

tų draugija vakar po trijų va- 
komandavūno anti-bolševikų landų ginčų 1V4 balsais prieš 
kareiviais'Odessoje ir paskirė priėmė rezoliucijų,, kurioj 
gen. Ignatjev komanduotoju ’ pasmerkia penkių socialistų pa- 
garnizono, su paliepimu suor
ganizuoti miesto gynimų.

Bolševikų oficialis praneši
mas sako, kad Orenburgo ir Ura 
1b tapo apvalytos nuo priešinin
kų ir kad Turkestano frontų 
galima skaityti, kaipo tvirtai 
laikomų sovietų spėkų. 

——i---- - —  —1 -<
Truc translntion filed with the post- 
master at Chieago, III. Jan. 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALAI APLEIDŽIA 
DALMATIJĄ.

oficialių
Italijos kareiviai

BIELGRAD, Jugo Slavijoj, s. 
11.—Pasak pusiau 
pranešimų, 
matomai evakuoją Dalmatijos
pakraštį. Sakoma, kad dalis 
kareivių išplaukė sausio 5 d, iš 
Sebenico į Italiją. Nuo to lai
ko tame uoste sukoncentruota 
daug kareivių ir reikmenų ir 
eina gandas, kad italai greit iš
plauks į savo šalį.
True translntlnn filed with the post- 
master at Chieago, III. Jan. 15, 1920 
us reąuirod by the act of Oct. 6,1917

ŠIANDIE BUS ITEIKTA 
TAIKOS SUTARTIS VEN

GRIJAI.

šalinimų iš New Yorko legisla- 
turos. Rezoliucijų įnešė ‘Char
les E. Hughes ir jų rėmė žy
miausi New Yorko advokatai. 
Už tai Tammany—korupcijos 
šaikos—atstovas McCue legisla- 
turoje išvadino Hughes pro-ger 
manu ir nelojališku, taipjau iš
niekino kitus atstovus, kurie da
bar pradėjo gailėties kam jie 
balsavo už pašalinimų sociali
stų.

“Teisimas” pašalintųjų socia
listų galbūt prasidės pėtnyčioj. 
Kadangi visi žmonės pasipiktiho 
pašalinimu jų, tad atgaleiviai, 
bijodamiesi žmonių, gal ir nu
tars vėl juos priimti.

KASYKLŲ SAVININKAI 
SUTINKA PILDYTI KOMISI

JOS NUOSPRENDĮ.

Bet tik kol veiks Lever karės 
laiko aktas.

PARYŽIUS, s. 14.—Taikos 
sutartis su Vokietija bus įteikta 
Vengrijos delegatams 2 vai. ry
to po piet, užrubežinių reikalų 
ministerijoje. Ceremonijos ne
jus viešos.

7 ŽMONĖS ŽUVO AUDROJE.

BRUSSELS. s. 14.—7 žmo- 
nės užmušti ir daug sužeista 
audroje, kuri siautė Belgijoje 
laike pastarųjų 48 valandų. 
Daug dirbtuvių turėjo užsidary
ti daug nuostolių padaryta pot- 
vinių.

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
DIRBTUVĖJE.

GAR Y, Ind.~-John Kunowski 
ir Peter Natuška užmušti ir vie-

tinimo.

Penki žmonės mirė.
SKIATOOK, Okla., s. 12.—4 

moterįs ir 1 vyras mirė nuo nau 
josios ligos, kuri yra panaši į 
dizenterija. Daugiau kaip 300 
žmonių čia serga tųjų liga.

KANSAS CITY, s. 13.—Nau
joji liga, kuri siaučia Oklaho- 
moj, siaučia ir Kansus Valstijo
je, ypač tarp vaikų. Tų liga 
visaip vadinama, daugiausia 
žiemos cholera. Ji nesanti 
limpama. &

į vidurinius

nebereika-

kad Ameri-

mos šalies štikai.
4. Jeigu japonai nutars pa

gelbėti Semionovui, jiems tai 
nepavyks, jei juos perems Ame
rikos kareiviai ir tai ne 8,000, 
bet 80,000 kareivių. Japonijos 
ir Amerikos idealai yra labai 
priešingi vienas kitam ir net 
pats pobūdis jų valdžių ir žmo
nių daro negalimu joms veikti 
išvien sutartinai klausime, ku
ris yra pamatu supratimo kas 
yra teisingu, doru ir demokra
tiniu.

5. Rusija gali įgyti taika ir 
gyvenimų tik pati per save ir 
gali tai atsiekti, kada ji bus pa
likta viena ramybėje.

Amerikiečių pozicija.
Laike 16 mėnesių ekspedici

jos Amerikos kareiviai buvo 
valdomi taip, kad Amerika^ ga
li pasididžiuoti. Maj. gen. 
Graves pasirodė puikiausiu 
amerikiečiu ir taikslingai riša 
tuksiančius painių ir negalimų 
klausimų ir klausimėlių. Jis 
nuolatos atsisakinėjo leisti sa
vo kareiviams įsivelti į Kibelius 
ir tik laikėsi sau 
darbo palaikyti 
sektorius atdarais.

“Vienatiniais 
prieš kuriuos čia
kariauti, yra kazokai,“ pasakė 
man šiandie Amerikos kareivis.

užsiduotojo 
geležinkelio

žmonėmis, 
mes norime

VLADIVOSTOKAS, s. 5. (Ra
šo Chieago Tribūne korespon
dentas Frazier Hunt),—Ameri
kos pastangos Siberijoje buvo 
bevaisės, brangiai kainavusios 
ir nelemtos, kaip ir nepasiseki
mas šiaurinės Rusijos talkinin
kų ekspedicijos. Vienatine pa
sekme 16 mėnesių karinės in
tervencijos buvo palaikymas 
nepopuliarės ir neapkenčiamos 
karinės valdžios palaikant atvi
ru grynai karinį geležinkelį, 
tuo pačiu laiku laimint dėl Ame 
rikos nepasitikėjimų ir pasipik
tinimų visų klesų ir suvilkinant 
pačių Rusijos žmonių, išrišima 
Rusijos klausimo.

Ant laimės tečiaus ši ekspe
dicija skiriasi nuo Archangel
sko avanturos tuo, kad Ameri
kos kareiviai tiesioginiai neka
riavo ir nesimaišė 
reikalus.
Kareiviai daugiau 

lingi.
Iš visako matyt,

kos kareiviai atgyveno 
naudingumų Siberijoje. 
Įima rasti niekąjuio jiems yęik 
ti, kaip pasitraukti greičiausiai 
galima laiku. Situacija dabar 
yra nepakenčiama; tai nėra nuo 
monės, bet faktai, kuriuos žmo
gus tikintis į Amerikos demo
kratijų gali matyti visais savo 
penkiais pajautimais.

Jei Amerikos kareiviai pasi
liks ilgiau, jie bus įtraukti į ka
rę prieš dideles mases sibirie- ' 
čių, kurie priešinasi visai Kol- , 
čako militaristų valdžiai. Prieš 
Amerikos kareivius šiandie sto
vi sukilimas gyventojų, nusi- 
sprendusių išrišti savo reikalus 
kaip jie patįs nori ir be sveti
mos intervencijos.

Vienoj dalyj geležinkelio, ku
rį laikė amerikiečiai Amerikos 
komanduotojui tajpo pranešta, 
kad paprastieji žmonės, skai
čiuje 3,000 rengiasi sustabdyti 
gabenimų anglių Kolčako val
džiai ir jei Amerikos kareiviai 
tam priešinsis, jie kariaus su - 
jais. Tie sukilėliai nėra tikri 
komunistai ar bolševikai, bet 
priešininkai Kolčako.

Valdžia ir žmonės.
Amerikietis žiūrėdamas j 

painių ir desperatiškų situacijų, 
turi pripažinti penkis pamati
nius faktus:

1. Pilnai 90 nuoš. Siberijos 
gyventojų priešinasi reakcinei 
diktatūrai, tokiai kaip Kolčako 
ar kokia bus Semionovo, ar 
kokio kito japonų parinkto ka
zoko. Nors didelė dalis tų 90 
nuoš. yra kraštutinieji, palinkę 
prie Lenino komunizmo, tečiaus 
didesnė dalis yra pusiau radi
kalai, kurie nori verčiau kariau 
ti ir mirti, negu pasiduoti ilgiau 
karinei diktatūrai.

2. Kolčakas yra absoliučiai 
pribaigtas. Jo armijos ištirpo, 
o jis pats prapuolė už Baikalo 
ežero.

3. Atamanas Semionov, lo
giškas Kolčako karinis užvadųo

------------ -  . tojas, remiamas japonų, yra 
ko paskirti darbininkams 100,-’dar labiau neapkenčiamas, n,e- 
000,000 lirų subsidijos, suteikti .gu Kolčakas. Jo prižadai rą-

True translntlnn filed with the pn*t-
SiUO n:aster at Chieago, IU. Jan. 15, 1920 

Negft-» Hs tf^iiired by the act of Oct. (i. 1917

4 MIRĖ NUO INFLUENZOS.

GHICAGO.—Vakar pranešta 
apie 137 susirgimus infhienza 
ir 4 mirtis nuo tos ligos.

CHICAGO.—Vakar ryte pra
nešta, kad dar 106 žmonės su
sirgo influenza. Vienas žmo
gus jau mirė. Tikimasi dides
nio iufluenzos išsiplėtojimo, 
bet manoma, kad ji bus daug 
švelnesnė ir nedaug žmonių nuo 
jos mirs.

400 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO.

IA ROCHELLE, Francijoj, sL 
14.—Manoma, kad daugiau kaip 
400 žmonių žuvo ant keletu 
dienų atgal paskendusio fran- 
euzų laivo Afriąue. Ikišiol iš
gelbėta tik 57 žmonės. Jura 
vis dar nenurimsta ir nemano
ma, kad kas butų išlikęs gyvas. 
Laivas paskendo visai netoli 
kranto, užvažiavęs ant akmens. 
Kiti laivai bandė gelbėti, bet dė
lei audros nieko negalėjo pada
ryti.

WASHINOTON, s. 13.—Ka
syklų savininkai Šiandie prane
šė prezidento Wilsono paskirtą
ja! anglių komisijai, kad jie su
tinka pildyti visus komisijos 
nuosprendžius, bet tik tol, kol 
veiks Lever įstatymai uždedan 
tįs kontrolę ant maisto ir an
glių visam karės metui, šiuo 
aktu pasiremiant valdžia taip
jau privertė angliakasius už
baigti streikų. Tas aktas nu
stoja veikęs kaip tik užsibaigia 
karė.

Angliakasių atstovai įteikė 
komisijai savo pirmesniuosius 
reikalavimus 6 vai. darbo die
nos ir 60 nuoš. pakėlimo algos, 
panaikinimo dviejų šiftų ir t. t. 
Lowis pasakė, kad angliakasių 
gyvenimo sąlygos ir aplinkybės 
yra perdaug žemos ir jie turi 
reikalauti pagerinimo jų, kad 
ir jie galėtų gyventi, kaip ir vi
si žmonės.

BRUS3ELS.-HAntw»rp laik
raštininką! nutari! išleisti vfenų Į 
bšndrų laikraštj tik vienos špaL 8 vai, darbo dienų ir priimti formų ir sušaukimo susirinki- 
tos pločio. BąMiKų rinktai, darbininku* J geMinkelių tar> mo yra išjuokiami ir gali pasi- 
strėlkiidja. bas. laikyti tik, jeigu remš jį sveti-

Trae transkHon filed wtth the poM- 
master at Chieago, III. Jan. 15, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

80,000 ŽYDŲ UŽMUŠTA 
KARĖJE.

LONDONAS, s. 14—Paskil- 
bęs žydų rašytojas Dr. Max 
Nordau kalbėdamas Anglijos 
Zionistų Federacijai pasakė, 
kad žydai pergyvena svarbiau
sių valandų visoj savo 3,000 me
tų istorijoj. Pasaulinėj karėj 
žydai suteikę 900,000 kareivių, 
arba 7 nuoš. visų kareivių. Nė 
viena tauta, išėmus gal francu- 
zus nedavusi tiek kareivių. Žy
dai neteko 80,000 kareivių už
muštais ir apie 200,000 sužeis
tais.

RYMAS.—Kad išvengus gele
žinkeliečių. streiko valdžia suti-

TALKININKAI PRIFA2IN3IĄ 
ARMĖNUOS, Gftt'ŽlJOŠ IK 
AZERBADAN NEPRIKLAU

SOMYBE.

PARYŽIUS, s. 14.—Pasak 
Temps, vyriausioji taryba nuta
rė pripažinti pilnų nepriklauso
mybę Armėnijos, Gruzijos i/ 
Azerbaijan.
I , * • , ' B ’ II

True translntlnn filed with the pnst- 
master at Chieago, III. Jan. 15. 1920 
as reąnircd by the rrl of Oct. 0,1917

LATVIAI IR LENKAI 
TĘBESIVERŽIA.

Latvių tikslu yra tik atsiimti 
Lietgalijų.

RYGA, s. 11.—Pradėta pėtny- 
čioje latvių ir lenkų generalė 
ataka liksiu pasiekti Režicą, pro 
gresuoja puikiai visame fronte.

Bolševikai skubiai gabenasi 
daugiau kareivių, ypač kairiaja
me sparne.

Paimant Dinaburkų (Dvin- 
skų) paimta daug vagonų ir gar
vežių. Lenkai ir latviai lygio
mis pasidalins grobiu. Jau 100 
tavorinių vagonų ir keli garve
žiai tapo išsiųsti Lenkijon.

UŽrubcžinių reikalų minlste- 
ris paskelbė, kad ofensivo tik
slu yra tik paimti Lietgalijų, k|- 
ri esanti dalimi Latvijos. Jis 
patvirtino, kad buvo bandoma 
susitarti su bolševikais Dorpa
te, kad išrišus taikiu budu Liet- 
galijos klausimų. Latvija pa
sisiūlė užtikrinti, kad jei bolše
vikai pasitrauks iš Lietgalijos, 
Rusija nebus užpulta. Bolševi
kai atsisakė, todėl ir prisiėjo 
pradėti ofensivų.

“Mes nesvarstysime taikos su 
bolševikais,“ sakė jis, “kol mu
sų rubežiai nebus apsaugoti ir 
kol pasitikima valdžia nebus 
įsteigta Rusijoje.’’

Prieš pradėsiant ofensivų 
Latvija bandė sustiprinti savo 
vidurinę poziciją, sustabdė n t 
bolševikų agitacijų. Keli šim
tai bolševikų, daugiausia Rygo
je ir Liepojuje tapo suimta ir 
su jais aštriui apsieita. (Ma
tyt reakcija yrą pasiekusi ne
tik Lietuvą, bet ir Latviją).

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Dievo Garbei.
ŽEMAITĖS Vaizdelis.

(Tąsa)

—Šilta, nebegalima ilgiau lai
kyti. Duobę jau iškasė, tuoj at
neš grabą ir laidosim.

—Šį vakarą laklosit? — nu
stebo teta. — Be mišių, kaip 
kokį gyvulį?.

—Buvau pas kleboną... Su 
mišiomis be keturių rublių nė 
nekalbamo aš neturiu nė ruble
lio. Per ligą vaistams šiam-tam 
iki paskutinio skatiko išleidau. 
Pavarpėms pasiskolinau...

—Parduok drabužius nabaš- 
ninko ir užpirksi mišias, — per
tarė teta. — Koks buvo gyveni
mas, toks, o dūšią reikia gelbė
ti. Nors, po teisybės, neužsipel
nė.. .

—Kiek tų drabužių? o visi ap
dėvėti. Geruosius inkapėms įdė- 
jom. Kiek už juos kas duos ir 
kas taip greitai pirks? Vaikai 
pliki. Galima persiudinti... Die
vui garbė!

Ėmė verkti ranką bučiuoti te
tai.

Nebent tamsta, ciocele, pati 
pašnekėtum su klebonu? Paskui 
atiduočiau...

—Aš? Su klebonu... dėl to 
girtuoklio, parmazono? — šoko
si teta. — Ne, tokios drąsos ne
turiu. Kaip užsipelnė gyvenda
mas, taip ir miręs at?as.

—Nė vieno nerasi be nuodė
mės, — atsiliepė kažkas senis. 
— O kad jis užsipelnė, tai užsi
pelnė.. . Kiek jis, amžinatilsį, ge 
ra yra padaręs! Žiūrėk, Jose- 
lio vaikas kaip įkrito į šulinį, jis 
pirmasis įšokęs ištraukė. Niekur, 
niekur nesigailėjo savęs prie ko
kios pagelbos.

—Žmonęms gera daryti — ne- 
štuka; dagi žydui už puskvortį. 
Bet daryti gera Dievui, tai štu- 
ka! — Marcijona 
tratėjo.
turi stengties Dievui gera daryti, 
o mes rdeko, nieko Dievui neda
rome! — dūsaudama nuėjo to

uždusdama
Kiekvienas katalikas

—Gera Dievui, Dievui gera... 
Daugiau nieko iš jos neišgirsi!

juokėsi moterįs. — Nepasakė, 
kokio gera Dievui reikia, ko jis 
trukęs.

—Ji jau ant to straipsnio ]>a- 
m ištisi. Bepigu, jai; gali daryti 
gera — mišias pirkti, egzekvi
jas ar taip bažnyčiai duoti: turi 
iš ko. O kaip mes — džiaugia
mės kame skatikėlį uždirbti, 
duonos svaralį vaikams nupirk
ti. Tik šneka! — kinknojo gal
vomis moterėlės.

O žiūrėk, Marlynicnei pas
kolinti mišioms nė ištolo! Dra-

gera dėl 
suskirdusiu ranku
TURPO — terpetino oitmen 

tas — minkština ir gydo 
suskirdusias rankas tikrai 

ir greitai. Terpetinas esantis 
Turpo užmuša bakterijas. Men
tolis ir kuniparas Turpo gydo 
— padaro rankas minkštas ir 
dailias kaip vasaroje.
Ištepk rankas šiąnakt su Turpo 
ir trink, kad jsigertų j odą, kol 
pajausi malonų afektą nuo 
kumpam ir mento»o. Tuomet 
užsimauk senas pirštines ir ry
ta jūsų rankos bus minkštos ir 
baltos, kaip kūdikio. Turpo 
taipgi puikus 
dalykas nuo
išpiltų lupų 
nuo šalčio.

Gauk už 30c. 
buteliuką nuo 
jūsų aptieko- 

riaus TUO- 
JAUS, taipgi 

už 60c. didu
mo buteliuką

RPQ

t bulius, girdi, parduok... Jis, 
nabagėlis, nors be mišių grei
čiau bus danguje, ne kaip tokios 
davatkos. Joms tik ant liežuvio 
gera daryti, o jis iš Širdies bied- 
nam gera darė amžinatilsį, 
dovanok dūšiai.

Taip moterėlėms besimeld
žiant, bešnekučiuojant, du vy
rai atnešė grabą, pastatė greta 
numirėlio, užsikorė pypkius, 
taisosi. Tuoj Martinienė ir Ma
rikė puolė krito ant numirėlio: 
Užniko klykti, faudoti apsika
binusios, verkti, garbstyti. Ma
žieji vaikai irgi rėkia: “Mama! 
mama!” Moterįs mažuosius kil
noja prie mirusio tėvo liepia at
sisveikinti, į ranką bučiuoti:

—Paskutinį kartelį! paskuti
nį kartelį sudieu!)—verkdamos 
moterėlės atkartojo *— nebema- 
tysit vaikučiai savo tetulėlio...

Visa trioba verkia. Nustojo 
giedoti. Vienas tik šniukščioji- 
mas svetimųjų, o klyksmas, gar 
bstymas saviškių gryčių pripiL 
:lė.

Kažin kada butų buvęs galas 
verksmui, kad ne teta Marcijo
na. Ta priėjusi prie numirėlio, 
lazdele badydama Martynienei 
šaltai tarė:

—Gana, liaukis. Ko Čia bež-^ 
lembti? Juk neatgaivinsit. Atli
kusį daiktą reikia į vietą padėti. 
— Marikę taip-pat barė: — 
Plėšykis čia, kaip beprotė! mels 
kis verčiau už dūšią. Dievas ži
nosi, ką darąs: nebepiklins jū
sų!... I vyrus tarė: — Varykit 
šalin, dėkite į grabą! — Į mote
ris: — Atimkite vaikus; giedoki
te... Negaišinkite laiko!

Moterįs verkdamos vaikučius 
maldo, kitos Martinienę su Ma
rike apsikabinusios atitraukė.

Vyrai numirėlį įdėjo į grabą, 
.viršų užvožė, užkalė; giedotojai 
“Sveika karaliene” pragydo. 
Pagiedojusi Marcijona uždavė 
poterius už dūšias ir pati sykiu 
atkalbėjo.

Atsirado daugiau vyrų, atne
šė rnorus, ant tų padėjo grabą. 
Keturi vyrai paėmė nešti. Var
pais ėmė skambinti. Pamažu per 
miestelį lydėtojai traukė bažny
čios linkui.

Martynįene išbaĮyęi,. jie L pa
juodavusi, visą krūvelę vaikų 
aplink save suglaudusi, mažuo
ju nešina, kitais vedina, paskui 
grabo šliaužia. 0 tas jos nesvie
tiškas verkimas, net dvasią 
traukia. Marikė irgi klykia; 
maž už giedotojus balsiau. Sve
timi palydomai visi apsiverkę ei
na, susitikęs kas pagrabą persi
žegnoja, o pažvelgęs į mirusio
jo šeimyną akis nusišluosto.

Žydai patįs, tarpangiuose susi
stoję nuliūdę, stebisi, galvas kin 
kuoja, gailingai dūsauja. , 

{nešė grabą į bažnyčią. Išėjęs 
kunigas pašlakštė pasmilkė gra
bą ir savotiškai pragydęs, nuve
dė į kapus. Prie duobės turėjo 
moterįs Marikę laikyti kad ne
pultų sykiu su grabu į duobę, o 
Martynienė kritusi prie žemės 
kaip negyva pergulėjo, kol tik 
grabą žemėmis užpylė. Mažie
ji vaikučiai ėmė klykti:

—-Nekaskite! nepilkite žemės 
ant tetulėlio! Nekaskit!

Atgiedoję, užkasę Martyną kai 
mynai išsiskirstė iš kapų. O 
Martynienė su vaikučiais dar il
gai, maž iki sutemos, krapštė 
smilteles, tapnojo kapų, akme
nėliais dėliojo. Nenorėjo tetulė
lio palikti vieno šaltojoj žeme
lėj, nenorėjo atsiskirti. Galvoje 
maišėsi, išrodė kaip sapnas; 
dar nepermano, nenori įtikėti, 
jog Martynas ją vieną su kūdi
kiais paliko.

nos. Vaikai maži, pati menkos 
sveikatos, kojos sutinusios, šir
dis bloga, sunkaus darbo nė iš
tolo negali dirbti, lengvo rankų 
darbo — nemoka. Verpti suge
bėtų, bet pasukus ratelį kokį 
pusdienį tuojau kojos kaip ka
ladės lieka. Austi, irgi neturi 
spėkų, prie to nė įtaisų audimui 
neturi. Vandenį nešti žydams, 
grindis šveisti, žlukčius skalb
ti — sveikatos nėra Lengvesni 
lauko darbai, kaip ravėja, šie- 
napjutis — jau praėjo; rudenį 
tik kūlės, mynes atsiveria, o 
tiems darbams žmonės tik tvir
tus vyrus tesamdo.

Martynienei nė šaukti nė 
plaukti. Čia vaikai išalkę, duo
nelės valgyti verkia; čia kišenė
je nė skatiko... Kalėdoti? Pa- 
mislijus net kailis kratosi. Ir kas 
ką duos? Iškolios tik, kad tokia 
jauna ubagauja, tingi dirbti.

Kaip nelaimei, šiemet ne par 
šelio neužsiaugino, nebuvo kū
telės kur uždaryti, nė šiaudų 
pakreikti. “Rudenį apshitentą 
nusipirksim”—sakydavo vyras; 
o ji vyro žodžiais šven
tai tikėjo ir jo paliepimus pildė. 
Vyras vienas uždirbo, pinigus 
pas ją laikė, bet ji be vyro ži
nios nė skatiko neišleido. Liepė 
vyras ką nupirkti išvirti ar iš
kepti, arba kokį drabužį jai ar 
vaikams pirkti, arba abudu nu
ėję į kromą nupirko, o dažnai 
jis vienas aprūpino,, kam iš šei
mynos ko (ruko, v

Martynienė lėta, tyli, priplai- 
ki svetimiems, o labiausiai vy
rui, niekuomet priešingo žodelio 
nepratarė. Kaip jis pasakė —

Ar Norite Turėti Teisingą Žinią Laikraščiuose?
Ar Jys numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistines spaudos žinių agentūros 

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

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžiątunČiai, 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 paša u-

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

Praeitu 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicbgoi Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintėlis uždavinys Uis pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Feacruotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The Ncw Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Senttlc Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheellng, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulktm redaktorius; J. Deutelbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalgamatcd Clothing Workers of America organo 
The Advancc redaktorius; Hcrbert E. Gaston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Wayne, Ind., laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Milwaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Hcrald’o redaktorius. Administratorium paskirta Couas 
P. Lochner, žymus Ncw Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius. »

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius prfc 
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų* 1 -1,J 11 *—-u_
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 bonų.

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

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Fedeniotos Spaudos įsteigimo 
tojus pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių mėty terminui; tam — 
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpildykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar m 
noms arba tiesiai į Fedeniotos Spaudos ofisą.

Togidiel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau-

Padėkite ją 
|

i ir kviečia savo skaity- 
ąją pradžiai sumą. Vieno 
laikui pasibaigus, skolinto-

oncy orderiu atsiųskite Naujie-

Martynienei nuo vyro mirties 
liūdnos ir vargingos paliko die-

Town*of Lake

Dideles Prakalbos
Bengia L. S. S. 334 kuopa

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO-JANUARY 18 D„ 1920 M.
University of Chicago Settlement, 4630 Grosą Avenue.

Pradžia 6:30 vai. vakare
Bus geri kalbėtojai: Dr. A* Montvidas. A. A. Vasiliauskas ir kili. 

Bus kalbama apie dabartinio momento darbininkų reikalus ir kaip dar
bininkai gali pasiliuosuoti iŠ kapitalistinio jungo.

Draugai darbininkai esate kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiausiaj. 
Padengimui lėšų įžanga 10c 
i .lni t ~

ti kuoskaitlingiausiai. 
Kviečia KOMITETAS.
n'fiMiiaiKF- - • - r

tai pildė, vyra mylėjo ir jo taip 
pat buvo mylima, niekuomet jos 
nebarė, saugok Dieve piršleliu 
neužgavo. Jai niekas nerūpėjo. 
Išvirus pavalgidinus, apsiruošti 
ir vaikučiai daboti — kol tik i ' r L ’ f’
reikės, vėl virti. Darbo nekokio 
jai vyras neleido ne į rankas. — 
“Aš vienas jus išmaitinsiu, vai
kus tik dabok,“ -— būdavo sa
kys. Už tai ko truko kuomet į 
puodą dėti, nesirūpino pati, tik 
vyrui pasakė — tas tuoj ir pa
rūpino. Vaikai dažnai, dažnai 
pati sirgo, bet šiaip nieko jai 
netruko. Jei vyras neturėjo laiko 
apžiūrėti ligonio ir vaikų, pasi
prašė kokią moterėlę, kuri visus 
apšliaužė. Martynas, nors netur
tingai vargo, bet niekuomet ne
nuleido nosies: visuomet links
mas, paitenkintas, visiems ge
ras, pačią ir vaikus mylįs. Jei 
kartais pasigėrus truputį ir teko 
su kuo susibarti, susivaidyti, bet 
namo parėjęs niekuomet nepa
rodė rūstaus veido.

L*Ž tai dabar Martynienei, nu
stojus savo mylimojo globėjo, 
devyni avinai po galvą mušėsi. 
Iš verksmo ir rūpesčio pradėjo 
pati didžiau sargalioti — galva 
gelti, dyguliai krutinę varstyti. 
Dar prisidūrė naujas vargas: už 
grinčią nuomos užmokėta tik už 
pusę metu. Atsirado naujas nuo 
m įninkąs. Orinčios savininkė 
Barbora nors labai gailisi Mar
tynienės, bet mato, jog ji ne
turės iš ko užsimokėti už ant
rąjį pusmetį: nori atiduoti ki
tam, kurs iš anksto ketino už
mokėti. Barbora gailisi Marty- 
nienę išvaryti, bet ir pati netur
tinga, negali be rendos jos laiky
ti kaip sakoma: Aklas aklą neto
li tenuves. Vienok jos gera šir
dis, neišvaro visai, bet duoda 
jai kambarį, savo grinčioje už 
pečiaus. Nors maža kamarėlė, 
vienas mažas langelis, gal kaip 
norint Martynienė su vaikais su- 
sutalpins iki laiko. Barbora jai 
aiškino:

—Tau čia, nabagėle, bus ge
riau gyventi ne ko didžiojoj gri- 
nČioj. Nors be pečiaus kamara, 
bet tu ar šiaip ar taip malkų ne
turi, o nusipirkti — nevaliosi 
užsidirbti. Kas brangenybė! Ta
vo grinčia didelė, langai du, ne 
valiosi apšildyti. Čia mano pe
čiaus įsikiša kerčia, kaip bus šil
tesnė, galėsi ir duris prasiverti 
— įeis šilumos. Valgyti išsivirsi 
kartu su manim, prisidėjusi me
džių... Skrynią pastatysi ant 
užlų, šėpelę — priengėj; kama
roje vien tik gulėti... Aš tau 
nerokuosiu, brangiai —■ tegul 
mano pereis. Vieną tik rublelį 
užmokėsi iki šventam Jurgiui. O

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 

k) lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 

į turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūti. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosj. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šilų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

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

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
duris i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

fa draugę/ 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 
blle pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JĖI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME G O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro- 
?a. Ateikite arba rašykite tuojris. 

RISIUNCIAME UŽ DYKA.
Mes priimame Laisvės Bondus. 

VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Ktdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neito 

liondi nuo 10 iki 4
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W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Markei St.,
WHEELING, W. VA.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herevvith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVhccding, W. Va., in payment therefor.

Name .........

Address ....

DAKTARAS NAMUOSE.

DR. JOSEPH ZIFF
f M *

‘ Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyk*.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėj!-^ 
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaacr’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan Si.

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.

Tet Drexel 2880.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriną ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus apreda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir

nes dabar siuvėjai losią didelę 
rolę pasaulyje.

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

y pališkei. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
VYKITE EAGLE GARMENT8 

PRACT1CAL DESIGNING 
SCHOOL

1103 8o. Halsted BU Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
b- Sutartomis 9—9

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

✓

tį: jos teta nepergyvens su sau
le, o naudos nesusipils į grabą. 
Artimiausi—Martynienė... “Se
nai žinojau: sėdės vėl rankas su
sinėrus. .. Bet kol kas reikia pa
mokinti ją gyventi. Gal kudmet 
neužmirš manęs”...

Spkimšusi Martynienę su Vai 
kais į kamarą, kartu ir jos dvi 
višteles į savo užpečkį, visupir-

’cvvioi; Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra UI vienui tymptomoi, kurs pa- 
prastai draugauja pergalimoms. grl« 
put ir tokioms nestnoaumams, kurie 
užgauna kvėpavimo sriubeles. Toki* 
ame atvėjjjo reikalingai vali tai, kurs 
nevien apraalilna uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritaolja ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Reto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

tuo tarpu gal teta į savo namus 
priims. Jos kas kita namelis, ne 
tokia bakūžė, kaip mano. Ku
rią dieną ir tu busi poni.

Ta vilčia, jog Martynienė ku
rią dieną bus ponia ant tetos na
mų, negalėjo jos skriausti, nei 
nuo savęs išvaryti. Iš geros šir
dies atiduoda jąi paskutinę ka
marą.

—Ką padarysi? — rokavo. — 
Ir aš savo kaikurius baldelius 
sukelsiu ant užlų, senai žinojau, 
kad reikes tave priglausti...

Ta Barbora, mažų namelių 
savininke, kuriuose Martynai 
gyveno, begalinę buvo žinovas. 
Kas kame atsitiks, kokia nau
jiena — ji tuojau pasakydavo: 
“Aš senai žinojau.” Žema, 
drukta, dar nesena moteriške, 
tvirto budo, smarki, niekam ne
sidavė per nosį braukyti; svei
ka, dikta darbininkė, be persto
jo darbavosi kur tik gaudavo 
darbo, ar tai butų sunkus, ar ne
švarus; koks tik papuolė, nė nuo 
vieno neafeisakė. Iš jaunystės 
taip darbuodamos, o parednėms 
mažai teišleisdama susitaupo j o 
truputį skatikėlių nusipirko ba
kūžėlę. — kaip ji pati vadino,— 
kad senatvėj bent pastogę tu
rėjus galvai priglausti. Visuo
met blaivai protavo ir išgalvojo, 
kas jai šiek tiek naudos atneša.

Kol jaunesnė buvo, netruko
nė vaikinų, ar našlių norinčių ją Į ma pasirūpino jos Marikę įtai- 
vesti, bet ji^štolo kratėsi nuo' syti pas valsčiaus raštininkienę 
visų piršlybų: “Aš senai žino-.už auklę prie vaikų.
jau: moterystė — vergyste; naš- j Tokia jau prakutusi mergel- 
lystė — biednystė; mergystė — ( ka, — rokavo Barbora, nebegali 
litiosa koja, viena galva: kur dykai duonutės valgyli, kurios 
nujojai, Čia pristojai.
man nė kokio vyro, nė 
ant mano galvos.”

Vieni laike ją už davatką, nes Martynienė verkė; norėjo, 
nenorėjo tekėti; kiti — ne, nes kad Marikė nors žiemelę dar 
nesėdėjo bažnyčioje, bet daugiau ' pasimokintų. Bet ką, valgys?... 
darbavosi ir neužsiėmė liežu- į Verkė ir Marikė: gaila jai buvo 
vinis. Kokia moterėlė ar davat- mamatę ir broliukus palikti, 
ka ims jai kokią naujieną paša- Bet kaip raštininkiene atėjusi 
koti, ji trumpai: “Aš senai žino- Marikės vesties ir pamačiusi 
jau!” — nutraukdavo kalbą.

Ji senoj žinojo, kas gimė; se- ' davė iš Marikės algos iškalno 
nai žinojo, kas mirė; pagalinus tris rublius, tuomet nušvito Ma- 
seuai žinojo, kas šiandie susi- rikei akįs: pradžiugo, jog nepra 
vaidijo. ; dėjusi dar tarnauti, o jau sugel-

l Marlynienę, kol vyras tebe- bėjo mamatę. Smagesnės abidvi 
gyveno, skersai žiurėjo, kam ji persiskyrė. Džiaugėsi ir Barbo- 
nieko nedirba. Martyną mėgo, ra, tardama: “Aš seniai žino- 
kad darbininkas netinginiauja, jau!” 
Bet dabar, įpuolus Martynienei I Artinosi visi šventi. Ėmė 
į didelį vargą, Barbora užsidėjo Barbora įkalbinėti Martynienei, 
neišleisti jos iš savo globos: nes kad per visi šventus stotųsi 
neužilgo lėmė jai geresnę atei-1 šventoriuje į eilę elgėlų duonelės

Nereikia ( motina nevalioja uždirbti. Turi 
pono pratinties iš mažo darbuoties, 

pačiai save pasimaitinti.
verkė; norėjo,

Martynienės vargą, neprašoma

everas 
Balsam 
for Lungs

(Soveros Balsatno Plaučiams) kuris yra 
gerai Žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekiningiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa* lynsai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo Sriubelių uždegimo. 18 priežas
ties ipgsmodilko smaugullo arba in* 
fluenzos. Kainos: S5 et. ir 1 ot. taksu, 
arba 50 ot. ir S ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptlekoso.

6«ver*« Lletuviikaa Kalendorių* 
1920 metama duodamas dovanai! ro« 
prairk nuo savo optlokoriauo.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Likeris-Vyuas-Alus
Padaryk pats sau juos namie su 

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

DĖGTINE -- ALUS — VYNAS
SAMPANAS, KOMAS, DŽINE, 

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

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

REIKIA AGEN1Ų
Krautuvninkai, b.irb>;< i.u arba bi

le asmuo, kuris uir. padarui daug 
pinigų iki sausio 16 d. 132(1 m. Jus 
galite parduoti savo draugams ir 
pažistamiems ąrba bito vienam kuri 
susitinkate. Jus nusistebėsite kiek 
daug atsiras pirkėjų tų nurodymų, 
kuomet dasižinos, kad vėliau sausio 
15 d. 1920 m. jie negalės gauti tokių 
inforinm ijų už jokius pinigus. 
Paskutinė Diena — Sausio 15. 1920

Viena kipija .....................  $2.50
Dvi kopijos .......................... 4.50
Penkios kopijos ............... 10.IM)
Dešimtis kopijų .............. 19.00
Dvidešimts penkios kopijos 42.00 
Penkiasdešimts kopijų .. 75.00 
Šiiųtas kopijų ............ 125.00
Du šimtai kopijų ......... 200.00
Formulos yra SPAUSDINTOS AN

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

Siųskite pašto arba expreso Mo
ney orderius.
INTF:RNATH4NAL novelty CO. 

' P.O. Box 131, Dept. 33, Scranton, Pa.

I i

M

pasirinkti.
—Daug turtingesni už tave, ir 

sveikesni, sėdžiasi, — rokavo, 
—- daug savo žemės turintįs,

ną ar levą seną, atveža ant šven
toriaus per Visus šventus. Žiū
rėk, kokius krepšius paskui išsi
veža duonos! O dalina žmonės 
alaus ir mėsos, kartais kitas ir 
kapeikas... Tik šį-tą gausi. Tau 
kol-kas didesnis vargas, ne kaip 
senam elgetai.

. (Bus daugiau).
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Dievo Garbei.
ŽEMAITES Vaizdelis.

(Tąsa)

—Šilta, nebegalima ilgiau lai
kyti. Duobę jau iškasė, tuoj at
neš grabą ir laidosim.

—Šį vakarą laidosit? — nu
stebo teta. — Be mišių, kaip 
kokį gyvulį?.

—Buvau pas kleboną... Su 
mišiomis be keturių rublių nė 
nekalbamo aš neturiu nė ruble
lio. Per ligą vaistams šiam-tam 
iki paskutinio skatiko išleidau. 
Pavarpėms pasiskolinau...

—Parduok drabužius nabaŠ- 
ninko ir užpirksi mišias, — per
tarė teta. —• Koks buvo gyveni
mas, toks, o dūšią reikia gelbė
ti. Nors, po teisybės, neužsipel
nė. .. \

—Kiek tų drabužių? o visi ap
dėvėti. Geruosius inkapėms įdė- 
jom. Kiek už juos kas duos ir 
kas taip greitai pirks? Vaikai 
pliki. Galima persiudinti... Die
vui garbė!

Ėmė verkti ranką bučiuoti te
tai.

Nebent tamsta, ciocele, pati 
pašnekėtum su klebonu? Paskui 
atiduočiau...

nabagėlis, nors be mišių grei
čiau bus danguje, ne kaip tokios 
davatkos. Joms tik ant liežuvio 
gera daryti, o jis iš širdies bied- 
nam gera darė —■ amžinatilsį, 
dovanok dūšiai.

Taip moterėlėms besimeld
žiant, bešnekučiuojant, du vy
rai atnešė grabą, pastatė greta 
numirėlio, užsikūrė pypkius, 
taisosi. Tuoj Martinienė ir Ma
rikė puolė krito ant numirėlio: 
Užniko klykti, faudoti apsika
binusios, verkti, garbstyti. Ma
žieji vaikai irgi rėkia: “Mama! 
mama!“ Moterįs mažuosius kil
noja prie mirusio tėvo liepia at
sisveikinti, į ranką bučiuoti:

—Paskutinį kartelį! paskuti
nį kartelį sudieu !i—verkdamos 
moterėlės atkartojo ♦— nebema- 
tysit vaikučiai savo tetulėlio...

Visa trioba verkia. Nustojo 
giedoti. Vienas tik šniukščioji- 
mas svetimųjų, o klyksmas, gar 
bstymas saviškių gryčią pripih- 
15.

Kažin kada butų buvęs galas 
verksmui, kad ne teta Marcijo
na. Ta priėjusi prie numirėlio, 
lazdele badydama Martynienei 
baltai tarė:

—Gana, liaukis. Ko čia bež-^ 
tembti? Juk neatgaivinsit. Atli
kusį daiktą reikia į vietą padėti. 
— Marikę taip-pat bare: — 
°lėšykis čia, kaip beprotė! mels

nos. Vaikai maži, pati menkos 
sveikatos, kojos sutinusios, šir
dis bloga, sunkaus darbo nė iš
tolo negali dirbti, lengvo rankų 
darbo — 
bčtų, bet
pusdienį tuojau 
ladės lieka. A

nemoka

Aš? Su klebonu... dėl tojais verčiau už dūšią. Dievas ži-
girtuoklio, parmazono? — šoko
si teta. — Ne, tokios drąsos nc-

nosi, ką darąs: nebepiktins jū
sų!... I vyrus tarė: — Varykit

turiu. Kaip užsipelnė gyvenda- i dgkite j grabą! — Į mote-
mas, taip ir miręs atras.

—Nė vieno nerasi be nuodė
mės, —. atsiliepė kažkas senis. 
— O kad jis užsipelnė, tai užsi
pelnė.. . Kiek jis, amžinatilsį, ge 
ra yra padaręs! Žiūrėk, Jose- 
lio vaikas kaip įkrito į šulinį, jis 
pirmasis įšokęs ištraukė. Niekur, 
niekur nesigailėjo savęs prie ko
kios pagelbos.

—Žmonėms gera daryti — ne- 
štuka; dagi žydui už puskvortį. 
Bet daryti gera Dievui, tai štu- 
ka! — Marcijona uždusdama 
tratėjo. — Kiekvienas katalikas 
turi stengties Dievui gera daryti, 
o mes nieko,) nieko Dievui neda
rome! — dūsaudama nuėjo to-

—Gera Dievui, Dievui gera... 
Daugiau nieko iš jos neišgirsi! 
— juokėsi moterįs. — Nepasakė, 
kokio gera Dievui reikia, ko jis

- Ji jau ant to straipsnio j>a- 
mišusi. Bepigu, jai; gali daryti 
gera — mišias pirkti, egzekvi
jas ar taip bažnyčiai duoti: turi 
iš ko. O kaip mes — džiaugia
mės kame skatikėlį uždirbti; 
duonos svaralį vaikams nupirk
ti. Tik šneka! — kinknojo gal
vomis moterėlės.

—O žiūrėk, Martynienei pas- 
lcolin-ti mišioms ne ištolo! Dra-

gera dėl 
suskirdusiu ranku
TURPO — terpetino oitmen 

tas — minkština ir gydo 
suskirdusias rankas tikrai 

ir greitai. Terpetinas esantis 
Turpo užmuša bakterijas. Men
tolis ir kuniparas Turpo gydo 
— padaro rankas minkštas ir 
dailias kaip vasaroje.
Ištepk rankas šiųnakt su Turpo 
ir trink, kad įsigertų į odą, kol 
pajausi malonų afektą nuo 
kumpam ir mentolo. Tuomet 
užsimauk senas pirštines ir ry
ta jūsų rankos bus minkštos ir 
baltos, kaip kūdikio. Turpo 
taipgi puikus 
dalykas nuo __
išpiltų lupų 
nuo šalčio.

Gauk už 30c. 
buteliuką nuo 
jūsų aptieko- 

riaus TVO- 
JAUS, taipgi 

už 60c. didu
mo buteliuką.

ris: — Atimkite vaikus; giedoki
te..'. Negaišinkite laiko!

Moterįs verkdamos vaikučius 
maldo, kitos Martinienę su Ma
rike apsikabinusios atitraukė.

Vyrai numirėlį įdėjo į grabą, 
viršų užvožė, užkalė; giedotojai 
“Sveika karaliene” pragydo. 
Pagiedojusį Marcijona uždavė 
poterius už dūšias ir pati sykiu 
atkalbėjo. I

Atsirado daugiau vyrų, atne
šė morus, ant tų padėjo grabą. 
Keturi vyrai paėmė nešti. Var
pais ėmė skambinti. Pamažu per 
miestelį lydėtojai traukė bažny-. 
čios linkui.

Maętynienė įšbąįųsĮ,. jie t. pa
juodavusi, visą krūvelę vaikų 
aplink save suglaudusi, mažuo
ju nešina, kitais vedina, paskui 
grabo šliaužia. 0 tas jos nesvie
tiškas verkimas, net dvasią 
traukia. Marikė irgi klykia; 
maž už giedotojus balsiau. Sve
timi palydovai visi apsiverkę ei
na, susitikęs kas pagrabą persi
žegnoja, o pažvelgęs į mirusio
jo šeimyną akis nusišluosto.

Žydai patįs, tarpangiuose susi
stoję nubudę, stebisi, galvas kin 
kuoja, gailingai dūsauja.

įnešė grabą į bažnyčią. Išėjęs 
pašlakštS pasmilkė 

savotiškai pragydęs, nuve
dė į kapus. Prie duobės turėjo 
moterįs Marikę laikyti kad ne
pultų sykiu su grabu į duobę, o 
Martynienė kritusi prie žemės 
kaip negyva pergulėjo, kol tik 
grabą žemėmis užpylė. Mažie
ji vaikučiai ėmė klykti:

—-Nekaskite! nepilkite žemės 
ant tetulėlio! Nekaskit!

Atgiedoję, užkasę Martyną kai 
mynai išsiskirstė iš kapų. O 
Martynienė su vaikučiais dar il
gai, maž iki sutemos, krapštė 
smilteles, tapnojo kapą, akme
nėliais dėliojo. Nenorėjo tetulė
lio palikti vieno šaltojoj žeme
lėj, nenorėjo atsiskirti. Galvoje 
maišėsi, išrodė kaip sapnas; 
dar nepermano, nenori įtikėti, 
jog Martynas ją vieną su kūdi
kiais paliko.

Marlynienei nuo vyro mirties 
liūdnos ir vargingos paliko die-

Dideles Prakalbos
Rengia L. S. 8. 234 kuopa \

NEDeLĮOJE, SAUSIO-JANUARY 18 D.. 1920 M.
University of Chicago Settlement, 4630 Grosą Avenue.

Pradžia 0;30 vai. vakare
Bus geri kalbėtojui: Dr. A. Montyidas, A. A. Vasiliauskus ir kili. 

Bus kalbama apie dabartinio lupmeąto darbininkų reikalus įr kaip dar
bininkai gali pasiliuosuoti iš kapitalistinio jungo.

Draugui darbininkui esate kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiausiaj. 
Padengimui lėšų įžanga 10c. Kviečia KOMITETAS.

Verpti suge- 
ratelį kokį 

kojos kaip ka
sti, irgi neturi 

spėkų, prie to ne įtaisų audimui
neturi. Vandenį nešti žydams, 
grindis šveisti, žlukčius skalb
ti — sveikatos nėra Lengvesni 
lauko darbai, kaip ravėja, šie- 
napjutis — jau praėjo; rudenį 
tik kūlės, mynės atsiveria, o 
tiems darbams žmonės tik tvir
tus vyrus tesamdo.

Martynienei nė šaukti nė 
plaukti, čia vaikai išalkę, duo
nelės valgyti verkia; čia kišenė
je nė skatiko... Kalėdoti? Pa- 
mislijus net kailis kratosi. Ir kas 
ką duos? Iškolios tik, kad tokia 
jauna ubagauja, tingi dirbti.

Kaip nelaimei, šiemet ne par 
šelio neužsiaugino, nebuvo kū
teles kur uždaryti, nė šiaudų 
pakreikti. “Rudenį apsiutentą 
nusipirksim”—sakydavo vyras; 
o ji vyro žodžiais šven
tai tikėjo ir jo paliepimus pildė. 
Vyras vienas uždirbo, pinigus 
pas ją laikė, bet ji be vyro ži
nios nė skatiko neišleido. Liepė 
vyras ką nupirkti išvirti ar iš
kepti, arba kokį drabužį jai ar 
vaikams pirkti, arba abudu nu
ėję į kroma nupirko, o dažnai 
jis vienas aprūpino,, kam iš šei
mynos ko truko.

Martynienė lėta, tyli, priplai- 
ki svetimiems, o labiausiai vy
rui, niekuomet priešingo žodelio 
nepratarė. Kaip jis pasakė — 
kaip"kirviu įkirto; taip ji šven
tai pildė, vyra mylėjo ir jo taip 
pat buvo mylima, niekuomet jos 
nebarė, saugok Dieve piršleliu 
neužgavo. Jai niekas nerūpėjo. 
Išvirus pavalgidinus, apsiruoŠti 
ir vaikučiai daboti — kol tik 
reikės, vėl virti. Darbo nekokio 
jai vyras neleido nė į rankas. — 
“Aš vienas jus išmaitinsiu, vai
kus tik dabok,“ — būdavo sa
kys. Už tai ko truko kuomet į 
puodą dėti, nesirūpino pati, tik 
vyrui pasakė — tas tuoj ir pa
rūpino. Vaikai dažnai, dažnai 
pati sirgo, bet šiaip nieko jai 
netruko. Jei vyras neturėjo laiko 
apžiūrėti ligonio ir vaikų, pasi
prašė kokią moterėlę, kuri visus 
apšliaužė. Martynas, nors netur
tingai vargo, bet niekuomet ne
nuleido nosies: visuomet links
mas, patenkintas, visiems ge
ras, pačią ir vaikus mylįs. Jei 
kartais pasigėrus truputį ir teko 
su kuo susibarti, susivaidyti, bet 
namo parėjęs niekuomet nepa
rodė rūstaus veido.

Už tai dabar Martynienei, nu
stojus savo mylimojo globėjo, 
devyni avinai po galvą mušėsi. 
Iš verksmo ir rupesnio pradėjo 
pati didžiau sargalioti — galva 

gelti, dyguliai krutinę varstyti. 
Dar prisidūrė naujas vargas: už 
grinčią nuomos užmokėta tik už 
pusę metų. Atsirado naujas nuo 
mininkas. Grinčios savininkė 
Barbora nors labai gailisi Mar- 
tynienes, bet mato, jog ji ne
turės iš ko užsimokėti už ant
rąjį pusmetį: nori atiduoti ki
tam, kurs iš anksto ketino už
mokėti. Barbora gailisi Marty
nienę išvaryti, bet ir pati netur
tinga, negali be rendos jos laiky
ti kaip sakoma: Aklas aklą neto
li tenuves. Vienok jos gera šir
dis, neišvaro visai, bet duoda 
jai kambarį, savo grinčioje už 
pečiai Nors maža kamarėlė, 
vienas mažas langelis, gal kaip 
nbrint Martynienė su vaikais su- 
sutalpins iki laiko. Barbora jai 
aiškinot

—Tau čia, nabagėle, bus ge
riau gyventi ne ko didžiojoj gri- 
nČioj. Nors be pečiaus kamara, 
bet tu ar šiaip ar taip malkų ne
turi, o nusipirkti — nevaliosi 
užsidirbti. Kas brangenybė! Ta
vo grinčia didelė, langai du, ne 
valiosi apšildyti. Čia mano pe
čiaus įsikiša kerčia, kaip bus šil
kine, galėsi ir duris prasiverti 
— įeis šilumos. Valgyti išsivirsi 
kartu su manim, prisidėjusi me
džių... Skrynią pastatysi ant 
užlų, šėpelę — priengėj; kama
roje vien tik gulėti., 
nerokuosiu brangiai
mano pereis. Vieną tik rublelį 
užmokėsi iki šventam Jurgiui. O

Aš tau
— tegul

t . . "
i. a

Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistine spauda jr kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

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

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstiidų laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžiaiturČUd, patįs kaili t alų 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 tiautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktą 
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, padekite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. . Tatai galima padaryti 
tik įteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chičhgoi 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 bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. Naujai įsteigtoji Fcderuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Scattlc Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletm redaktorius; J. Deutelbaum, The Detroit Ldbor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advauce redaktorius; Herbert E, Gaston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schvvanz, Fort Wayne, Ind., laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Milwaukee I^eader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus Ncw Yorko publicistas ir iki Šiol buvęs The International Labor New» 
Service redaktorius.

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

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

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

Išpil(įrkite paduota čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai j Fcderuotos Spaudos ofisą.

Ar Norite Turėti Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

JaCĮl \ nesveikumo migdą 
1 linių gilių (tonsi- 

° karlai8 nuo užsikrėtimo gerk- 
> lės tuštumos. Gal 

turite slogas ir tas 
■X padaro gerklės

Eg|L kliūtį. Nosis yra
VdAk svarbiu orga
nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu i&egza 
minuoti Jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenus per 22 metu 
prie State gatvės. AŠ užtikrinu sa
vo sugebumq. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Ausų, Nosie* ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs į Šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

f---------------------------------------------------------------------

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

1506 Market St., i
VVHEELING, W. VA.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herevvith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVhecling, W. Va., in payment therefor.

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

Address .............................................................................................. ................................

4 .. y , , , ........- -* w ~

tuo tarpu gal teta į savo namus 
priims. Jos kas kita namelis, ne 
tokia bakūžė, kaip mano. Ku
rią dieną ir tu busi poni.

Ta vilčia, jog Martynienė ku
rią dieną bus ponia ant tetos na
mų, negalėjo jos skriausti, nei 
nuo savęs išvaryti. Iš geros šir
dies atiduoda jęi paskutinę ka
marą.

—Ką padArysi? — rokavo. — 
Ir aš savo kaikurius baldelius 
sukelsiu ant užlų, senai žinojau, 
kad reikės tave priglausti...

Ta Barbora, mažų namelių 
savininkė, kuriuose Martynai 
gyveno, begalinę buvo žinovas. 
Kas kame atsitiks, kokia nau
jiena — ji tuojau pasakydavo: 
“Aš senai žinojau.“ Žema, 
(Įnikta, dar nesena moteriškė, 
tvirto $udo, smarki, niekam ne
sidavė per nosį braukyti; svei
ka, dikta darbininkė, be persto
jo darbavosi kur tik gaudavo 
darbo, ar tai butų sunkus, ar ne- 

švarus; koks tik papuolė, ne nuo 
vieno neatsisakė. Iš jaunystės 
taip darbuodamos, o parednems 
mažai teišleisdama susitaupojo 
truputį skatikėlių nusipirko ba
kūžėlę — kaip ji pati vadino,— 
kad senatvėj bent pastogę tu
rėjus galvai priglausti. Visuo
met blaivai protavo Š išgalvojo, 
kas jai šiek tiek naudos atneša.

Kol jaunesnė buvo, netruko 
nė vaikinų, ar našlių norinčių ją 
vesti, bet ji ištolo kratėsi nuo
visų piršlybų: “Aš senai žino-, už auklę prie vaikų, 
jau: moterystė — vergystė; naš-1 Tokia jau prakutusi mergel- 
lystė — biednystė; mergystė — t ka, — rokavę Barbora, nebegali 
liuosa koja, viena galva: kur dykai duonutės valgyti, kurios 
nujojai, Čia pristojai. Nereikia ‘ motina nevalioja uždirbti. Turi 
man nė kokio vyro, nė pono pratinties iš mažo darbuoties, 
ant mano galvos.

Vieni laikė ją už davatką, nes Martynienė 
nenorėjo teketi; kiti — ne, nes kad Marikė nors žiemelę dar 
nesėdėjo bažnyčioje, bet daugiau ' pasimokintų. Bet ką, valgys?... 
darbavosi ir neužsiėmė liožu-j Verkė ir Marikė: gaila jai buvo 
vinis. Kokia moterėlė ar davat- mamutę ir broliukus palikti, 
ka ims jai kokią naujieną paša- Bet kaip raštininkienė atėjusi 
koti, ji trumpai: “Aš senai žino- Marikės vesties 
jau!“ — nutraukdavo kalbą.

Ji senai žinojo, kas gimė; se- davė iš Marikės algos iškalno 
nai žinojo, kas mirė; pagalinus tris rublius, tuomet nušvito Ma- AMO o « **• « • « * • •

_ w , v # l
i (Įėjusi dar tarnauti, o jau sugel-

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname parai naujausio* 
mado* ii petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACT1CAL DESIGNING 
SCHOOL

■ 1103 Bo. Halsted BU Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- r* A |U| 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. v U H

‘ J- G- SACKHEIM & CO.
LJtarninkais. Ketvertais 1335 M1LWAUKEE AVĖ.
tv Sukatomis a O tarp Paulina iar Wood 81*-

tį: jos teta nepergyvens su sau
le, o naudos nesusipils į grabą. 
Artimiausi—Martynienė... “Se
nai žinojau: sėdės vėl rankas su
sinėrus. .. Bet kol kas reikia pa
mokinti ją gyventi. Gal kurtmet 
neužmirš manęs”...

Spkimšusi Martynienę su Vai 
kais į kamarą, kartu ir jos dvi 
višteles į savo užpečkį, visupir- 
ma pasirūpino jos Marikę įtai
syti pas valsčiaus raštininkienę

‘cvvrdu Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą. .

pačiai save pasimaitinti.
verkė; norėjo,

Kosulys
yra Ui umptoma,, kur, pa- 
prašiai draugauja peršalimams, gri
pui ir loklema naamaaumama, kurie 
užgauna kvėpavimo iriubelM- Toki
ame atvejyje reikalingai vaistai, kuri 
ne vien apmelžtus uždegimą, bet kortu 
sulaiko Irilaoija ir kosulį. Rosi, kad 
nėra nieko geresnio už

Severais 
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekiningiausiu vaistu nuo 
peršalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo trlubeliu uždegimo, iš priežas
ties spasmodižko smaugullo arba in- 
fluensos. Kainos: M et. ir 1 ot. taksu, 
nrba 50 ot. ir 2 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekoso.

ir pamačiusi 
Marty menės vargą, neprašoma

senai žinojo, kas šiandie susi- rikei akįs: pradfiugo, jog nepra 
vaidijo. i

l Martynienę, kol vyras tebe- bėjo mamatę. Smagesnės abidvi 
gyveno, slc^rsai žiurė|6, kam ji persiskyrė. Džiaugėsi ir Barbo- 
nieko nedirba."Kfhrtyną mėgo, ra, tardama: “Aš seniai žino- 
kad darbininkas netinginiu uja. jau!’’
Bet dabar, įpuolus Martynienei) Artinosi visi šventi. £me 
į didelį vargą, Barbora užsidėjo Barbora įkalbinėti Martynienei, 
neišleisti jos iš savo globos: nes kad per visi Šventus stotųsi 
neužilgo lėmė jai geresnę atei-1 šventoriuje į eilę elgStų duonelės

Severee Lletuvižkae Kelendoriue 
1920 metama duodamas dovanai! Pa
prašyk nu* MV« aptlekoriaue.

. W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

pasirinkti.
—Daug turtingesni už tave, ir 

sveikesni, sėdžiasi, — rokavo, 
— daug savo žemės turintįs,

ną ar tėvą seną, atveža ant šven
toriaus per Visus šventus, žiū
rėk, kokius krepšius paskui išsi
veža duonos! O dalina žmonės 
alaus ir mėsos, kartais kitas ir 
kapeikas... Tik šį-tą gausi. Tau 
kol-kas didesnis vargas, ne kaip 
senam elgetai.

. (Bus daugiau).

rksi gražų $125 fonogra- 
su 24 rekordais, deiman— 

groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros ilkšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 

ii'w JJJJV bile pasiūlytą kainą 
U meB <uri" 

Jį V me pratuštinti vietą. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
ktdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedfc 

Įlomis nuo 10 iki 4

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

Tek Drexel 2880.

DR. JOSEPH ZIFF
* Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir
mus matyli 
gali būt prašalinti.

Dr. Glasor’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan Si.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardi jimais, 
taip, kad kiekvienas sali juos gauti 
bilc aptiekoje. Belo yra daugyba 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Likeris-Vynas-Alus
Padaryk pats sau juos namie su 

pagelba musų geriausiai išbandytu 
hunu — su senų laikų Virginia Moon 
shiners. Jus galit nusipirkti pri- 
rengimus padarymui tų gėrynių jū
sų mieste. Mažai prekiuoja, Jeigu 
žinai k:) pirkti ir kaip padaryti. 
Musų 45 fgormulos /nurodo kaip pa
daryti.

DEGTINE -- ALUS — VYNAS
ŠAMPANAS, ROMIAS, DŽINE, 

BRANDY, BITTERIS, RUDASIS A- 
LUS, SODA IR LENGVUS GERY- 
MAL

Nacionalis prohibicijos aktas už
draus pardavinėti tokias informaci
jas po sausio 16 <1. 1920 m. Jus nega
lėsit nupirkti už johius pinigus vė
liaus datos.

REIKIA AGEN1U
Krautuvninkai, b.ubc<i.ti arba bi- 

le asmuo, kuris niv; padarvli daug 
pinigų iki sausio 16 d. 1326 m. Jus 
galite parduoti savo draugams ir 
pažįstamiems arba bi’o vienam kurį 
susitinkate. Jus nusistebėsite kiek 
daug atsiras pirkėjų lų nurodymų, 
kuortiet dasižinos, kad vėl'au sausio 
15 d. 1020 m. jie r cg.uės gauti lokių 
informmijų už jokius pinigus. 
Paskutinė Diena — Sausio 15. J920

Viena kipija ............  $2.50
Dvi kopijos .......................... 4.50
Penkios kopijos .............. 10.00
Dešimtis kopijų .............. 19.00
Dvidešimts penkios kopijos 42.00 
Penkiasdešimts kopijų .. 75.00 
šautas kopijų ............ 125.00
Dų šimtai kopfjų ......... 200.00
Fonnulos yra SPAUSDINTOS AN

GLŲ KALBOJE — jei jus negalėsit 
perskaityti; jusu vaikai arba kaimy
nai mielai pagelbės jums.

Siųskite pašto arba expreso Mo- 
ney orderius.

I INTERNATIONAL NO VELT Y CO. 
. l’.O. Box 131, Dept. 33, Scranton, Pu.

x>. ...r .• te.... I j<a-.
KlHlDHBilnMM ' iii; n ■■ .
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Areštuoti lietuviai.

sevičius, J. Sisevičius, S. Deokas, 
K. čekauskas, S. Balsis, J. Dži
gas, E. Lapėnenė, J. Lapenas, J. 
Sadauskas, Pr. Petronis, K. Dra
gūnas, S. Indrunas.

— Reporteris.

rau-Pastaroji medžioklė ant 
donųjų prasiplėtė po visas Jung. 
Valstijas, lyg jurų banga. Gal 
niekur tokio didelio skaičiaus 
lietuvių nepalietė, kaip kad Ro- 
ckforde. Vietos laikraščiai pa
duoda net <53 lietuviškas pavar
des. Kaip kuriems pavyko išsi
teisinti, tačiaus didesnė dalis y- 
ra kaltinami. Jie padėta po 
$5000 kaucijos kiekvienas. Veik 
visi yra pasiliuosavę užsistačius 
kaūciją. Teismas prasidės 20 
dieną sausio. Tarp tų, kuriems 
yra išduota valdžios varantai, 
randasi šios y pa tos: S. Važėnas, 
A. Ausmanas, A. Akilaitis, J. 
.Akelaitis, J. Žukauskas, J. Užu- 
balis, A. Mikšys, P. Kutra, M. 
Bajoras, R. Valantas, Ona Va- 
lantienė, B. P. Biliūnas, B. Mec- 
kevičius, J. Žilinskas, K. Žilins
kas, K. Siritavičia, B. Misiūnas, 
L. Palsuckas, B. Misevičius, V. 
Misevičius, A. Meldažis, K. Si-

(Atsiųsta)
LGD. PRANEŠIMAS NARIAMS 

IR REMfiJAMS.

Dar darbas $10,000 kalėdi
nės galutinai neužbaigtas, trūk
sta da apie pusantro tuksiančio. 
Jau ant rankų stovi kiti darbai: 
pilna ir smulkmeniška atskaita 
už 1919 m. kuri bus atspausdin
ta ir visiems skyriams išsiunti
nėta.

Podraug rengiamas L. G. D. 
Raportas už 1919 metus, kuris 
bus pasiųstas Lietuvos Raud. 
Kryžiui — Vyriausiajai Valdy
bai su pažymėjimu veiklesnių 
narių pasidarbavusių LGD. per 
1919 metus.

O čia jau prasidėjo 1920 me
tai ir reikia neatidėliojant ren
gtis prie naujo darbo, — prie 
darbo sunkaus, bet našaus.

Nors kai kurie musų vadovai 
prie gyvenimo vairo kėsinosi pa
daryti LGD. srovine įstaiga ir

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 j tas šalis j kurias 
jau galima važiuoti.

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

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietą. Utarninke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Botilevard GI L

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

—■*■■■ iL-ii

panaudoti jos narius ir rėmėjus, 
kaipo agentūra naujo budo kb- 
lektavimo nuo visuomenės pini
gų, bet tas jiems nenusisekė ir 
jie mostelėjo ranka! Ant kaip 
ilgai? tas nėra žinoma. Bet sy
kį LGD. išsiliuosavusi iš po po
litines globos, neprašytų globėjų 
privalo parodyti visuomenei, 
kad ji aiškiai supranta filontro- 
pijos ir labdarybės tikslą! ir 
kad aiškiai atskiria ir pažimi sy
kį ant visados, jog LGD. tapo 
sutverta žaizdas gydyti, o ne 
žaizdas daryti. Ir žaizda ant ko
kio Lietuvos piliečio kūno ji 
nebūtų lygiai skauda. Išsukta 
ranka, ar kojos kaulas nulauž
tas lygiai skauda katalikui, tau
tininkui, socialistui, bolševikui, 
liuteronui ar kas jis nebūtų. 
Visi privalo būti šelpiami, kaipo 
Lietuvos piliečiai. Lai Lietuvos 
Raudon. Kryž. tai daro. Visus sa 
vo piliečius globoja plačioje to 
žodžio prasmėje.

i
Raud. Kryžiaus darbas, niekad 

nesustoja. Laike karės ar po ka
rės. Ramiame laike. Vistiek jis 
turi pilnas rankas darbo.

Laike kares Raud. Kryžiaus 
svarbiausiu tikslu yra Pirma pa- 
gelba — gelbėti gyvybę ir globo
ti bejiegiais, neatsižvelgiant iš 
ko toji bejiegė nepaeitų ar iš 
priežasties žaizdos, ligos, alkio, 
šalčio ir 11.

Po karės rekonstrukcijos dar 
bas. Dar sunkesnis dar našes
nis darbas.

Tai dartės aišku, LGD. ger
biamieji nariai ir rėmėjai, delko 
LGD. nors susitvėrė 8-tą dieną 
balandžio, 1919 m., vienok lik 
išdrįso po Amerikos Lietuvių 
seimo veikti iš peties, nes buvo

Puikų Spalvuotą

Atvirutes Pavidale

JONO ŠILEIKOS

Tiktai po 10 Centų

■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIta

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Žemaites Portretą
Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 

žinomo lietuvių dailininko

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

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

NAUJIENOS, ęKlcagoę iIL

iš anksto permatyta, kad jei an- 
ksčiaus butų pradėtas darbas tai 
srovinės jiegos butų atvirai sto
jusios LGD. draskyti, bet kada 
Seimas užgyrė ir patvirtino, tai 
atvirai to neišdrįsta daryti. Mu
sų vadovai prie gyvenimo vairo 
panaudojo kitas premones. 
Jausmingesnius ir mažiaus poli
tikoje išsilavinusius asmenis pa
naudojo saviems tikslams, bet 
tas jiems nenusisekė! Nors varo 
be paliovos savo srovinę politi
ką ir taip:

1) Klerikalai sutverė buk tai 
Lietuvos Raud. Kryžiui Rėmėjų 
Draugiją po globa Tautos Fon
do.

2) Kai kurie tautininkai New- 
Yorko sostinės kėsinosi apieką 
uždėtijant LGD. ir tas jiems ne
nusisekus, stengėsi per Ekzeku- 
tyvį Komitetą pakenkti rinkime 
aukų (Incidentas St. Paul, Minu, 
ir įkalbinėjimas žmonėms, kac 
surinktas aukas LGD. butų pa
siųsta Lietuvos valdžios reika
lams.)

šiandie tie visi pasiryžimai tų 
didvyrių yt ledas ištirpo pava
saryje. LGD. atlaikė šventai sa
vo tikslą ir priedermę 
kompromitavus.

Tad gerb. skyriai, 
1919 metus laimingai,
mės prie darbo—sunkaus, be 
našaus, idant 1920 metais Lietu
vos Raudon. Kryžius gautų tik
rą medžiaginę paramą nuo savo 
brolių ir seserų amerikiečių.

Dr. A. L. Graičiunas,
Centro Sek r. L. G. D.

nesusi

užbaigę 
rengki-

Laiškai iš Lietuvos
Iš Ponių kaimo, Naujamiesčio 

valsčiaus, Panevėžio apskr.

9

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYĖOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street, Boston, Mass.

** *T

B *
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Rašo Antanui Adomavičiui 
Chicagą, III., jo brolis:

Mes ačiū Dievui, gyvename po 
senovei. Bado nereikėjo kęsti li
gi šiol, o kaip toliau bus — nie
kas nežino.

Klausi, ar nereikia mums ka
riauti. Karės audra musų ne
daug tepalietę. Vokiečiai taip 
smarkiai vijo rusus,1 kad pasta
rieji nebesuspėjo sumobilizuo: 
musų jaunimo. Buvo išsiuntinė
ta pranešimai visiems mėlinbi- 
licčiams ir baltbiliečiams stot 
kariuomenei, ale nesuspėjo t\ 
pranešimų išnešti, kaip užklupo 
vokiečiai.

Naujamiesčio varpas irgi išli
ko . Kazokai, vokiečių vejami, 
pareikalavo staršinos, kad jis 
nuimtų varpą. Staršina atsakė, 
kad jis to negalįs padaryti. Tą
syk oficierius suvarė saldolus į 
varpininčią ir norėjo išstumti 
varpą per langą. Bet langas bu
vo permažas. Reikėjo jį kirsti. 
Saldotams bekertant, pasirodė 
vokiečiai. Oficierius suriko: 
“Skoree, rebiata, uže nemei nas 
okružili.’, Kareiviai mėtė viską 
ir leidosi bėgti. Sykiu su jais pa
bėgo nemaža ir lietuvių. Bet pa
bėgėliai pralošė. Tiesa, ir liku
siems gyvenosi nesaldžiai, kada 
užėjo vokiečiai. Kas papuolė į 
jų nagus, — tas nebe tavo...

Visokių valdžių perleidome 
Karės metu. Turėjome ir bolše
vikų. Jie gan ilgai išbuvo Nau- 
miestyj, dėl kurio varžėsi su vo
kiečiais. Vieną dieną Naumies
tis patekdavo bolševikams, o ki
tą dieną vokiečiams. Taip jie ir 
stumdėsi diena iš dienos per ke
turias savaites.

Dabar turime lietuvių valdžią. 
Visur vartojama lietuvių kalba 
— iškabos lietuviškos, lietuviš
ka kariuomenė. Man rodos, kad 
butų neblogai gyventi, jei pasi
baigtų karė. Ale Lietuva turi 
daug priešų. Ligi šiol kariuome
nėn imdavo tik jaunuolius iki 
23 metų amžiaus, bet toliau gal 
ims ir senuosius.

Ačiū jums, amerikiečiai, už 
aukas. Gauna lietuviai visako. 
O Lietuvoj tokių vietų, kur vis
kas sugriauta ir sunaikinta yra 
nemažai. Musų kariuomenė dė
vi Amerikos drabužiais.

Lietuvoj dabar nepaprastas 
brangymetis. Vidutinis arklys 
kaštuoja 2,000 rublių, o jei ru
siškais pinigais Jai penkius tuk
siančius. čebatams mokama 
200 rublių; rugių pudui 13
rub. kviečių pudui 20 rub.; linų {valgome ir apsirėdome.

pūdui 30 rub.; geležies svarui 
80 kapeikų. Ratai kaštuoja 1,- 
0(M> rub., o snapso pusbuteliu- 
kas, kur pirma būdavo 24 kap., 
dabar kaštuoja 35 rub., gelum
bės aršinas kaštuoja 90 rub. Ir 
apskritai viskas labai brangu.

Lietuva da savo pinigų neturi. 
Dabar esantįs pinigai — tai vo
kiečių palikimas. Jie yra trimis 
kalbomis atspausdinti — lietu-

Iš karės nesugrįžo sekami as
mens: Antanas Mažiukas, Kaziu
kas Miskula ir daug kitų. O su- 
grįžusiųjų tarpe yra Jonas Ja- 
snauskas, Jurgis Jlitelis, Jonas 
Pricionas, Jonas Grigaliūnas, 
Petras Grigas ir Pranas Grigas.

Daug dar turėčiau parašyti 
ir pasiskųsti. Kada vokiečiai šei- 
myninkavo musų krašte, tai ant 
savo gero nebuvai ponas. Atei
davo vokietis ir liepdavo prista
tyti tiek ir tiek javų arba karvę 
ar kiaulę. Kai pripratome, tai 
rodėsi, kad taip ir reikia. Kar
tais atvažiuodavo žandarai ir 
užrakindavo klėtį. Raktus gi su 
savim pasiimdavo. Atrakindavo 
klėtį tik tada, kada prisižadėda
vai pristatyti tiek grudų, kiek jie 
reikalaudavo.

Buvo nemažai privisę ir rusų 
kareivių, pabėgusių iš armijos. 
Būdavo ateis naktį ir pareikš: 
“Duok duonos ir mėsos, o jei ne, 
tai nušausiu.” O jei vokietis su
žinos, kad pas tave buvo rusų 
kareivių, tai tuoj tu atsidursi 
kalėjime.

Ne vieną sudegino ir nušovė. 
Petro Meliaucko triobas sudegi
no ir jį patį, nušovė. Nušovė 
taipgi Astrauską, o Adomą ir 
Kazį Derkštus vokiečiai suėmė ir 
pasodino į kalėjimą. Abu mirė 
kalėjime. Pereitą pavasarį vo
kiečiai sudegino musų dėdę, Jur
gį Ramanauskį. — Jonas Ado
maitis.

Iš Paplynių sodžiaus, Griškabū
džio valsčiaus, šakių apskr.

Rašo Antanui’Girdauskiui į 
Chicagą, III., jo brolis:

Dabar, mielas broli, parnešiu 
apje musų likimą. Po tos bai
sios pasaulio karės musų padė
tis nebloga. Musų nesudegino. 
Turime 43 margus lauko, 4 ar
klius, 7 galvijus, 16 avių, 14 
kiaulių ir visus ūkio padargus. 
Gyvename neblogai: gerai pa-

Javai

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mgno pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėinė 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 buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kcnlčli? Mano spe- 

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

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

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

DR. DICKSON \
1645 West 47th Street.

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

Dvasia
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Corona^

FLOR be

MELBA
77ie Cig&r Supreme

At the price flor de MELBA is 
.better, bigger and more pleasing 
than any mild Havana eiga r'. 

. CORONA OR 1 AC OTHER SlZES
? Selectos sue i vJ Djfferent Prpces

Ask your dealer for your favorite size. 
If your dealer can't supply you.write ua.

I.LEVVIS CIGAR MFG CO Newark.N J. 
Largesi Jndependent Cigar Factory in the World.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

i

šimet puikiai užaugo. Ir jau vis
ką nuėmėm nuo laukų.

Dėde Ūsas labai nukentėjo 
nuo* karės: namai sudeginta ir 
viskas sunaikinta. Dabar šiaip 
taip jis pradeda prasigyventi: 
pasistatė triobas ir įsigijo šiek 
tiek gyvulių.

Jau nukrito visi vergijos pan
čiai. Pirma mus valdė vokie
čiai, bet jie jau-
išsikraustė iš Liet. Kauno gub. 
vokiečiai da tebeviešpatauja, 
bet pas mus nebeliko nei vieno 
vokiečio. Dabar įsisteigė k lietu
vių valdžia. Tvarka kuopuikiau

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM, VORSATZ, Savininkas

•nors ir ne visi

šia. Nėra plėšimų nei vagysčių 
ir viskas eina kuopuikiausia. Vi
sokie prisakymai ir pranešimai 
leidžiama lietuvių kalba. Bet 
daug apie tai nerašysiu, nes vie 
na, sunku butų viską surašyti, 
o antra, da gali Ir laiškų sulai
kyti.

— Justinas Girdauskas.

h ■ . •
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HMJMNOS_ tas kongresan ne kurios
mthuanian OAiLY MNN m™ ankščiai organizuotos

PvbliihU Daily azeapt Suiay hy

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«lephoa« Canal 1166

Vol. VII. — Jan. 15, 1920 — No. 12

Subscription Ritei:
$6.00 per year in Chlcago.
$5.00 per year outside of Chlcago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chlcago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
UL — Telefonas: Canal 1606.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtn:

Metams .............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje — per neUotoJus:
Viena kopija .................... .
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ...............

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

66.00
3.50

W

$5.00
3.00
1.65
1.25 

.65

07.00 
4.00 
2 00

Del L. S.D. P. atsto
vo Amerikoj.

L S. S-os laik. Pildomasis 
Komitetas išreiškia noro, 
kad Lietuvos Socialdemo
kratai atsiųstų į Jungtines 
Valstijas savo atstovą, kurs 
gyvu žodžiu nušviestų ameri 
Riečiams tikrąją dalykų pa
dėtį Lietuvoj.

Butų, be abejo, labai ge
ra, kad Lietuvos socialde
mokratai atsiųstų čia savo 
reprezentantą tikslais, ku
riuos L. S. S-os laik. Pild. 
Komitetai savo rezoliucijoj 
nurodo/ Bet reikia labai a- 
bejoti, kad toks darbo žmo
nių atstovas galėtų dabar at 
vykti. Šioje valandoje Lie
tuvoj, tur-but, eina prisi
ruošimai rinkimams atsto-| 
vų į Steigiamąjį Seimą. So
cialdemokratai turi pavar
tot visas savo jėgas agitaci
jai, kad konstituanton kuo- 
daugiau išrinkus darbinin
kų klesos atstovų, social
demokratų. Darbo begalės, 
ir jam reikia juodaugiau in-| 
teligentingų veikėjų. Tatai 
Lietuvos Social-Demokratų 
Partija vargiai begu norės 
aukoti nors vieną savo žmo
nių amerikiečiams, kuomet 
didžiam vietos darbui ji pa
ti daug inteligentų neturi.

Nepripažinimas 
piliečiams teisių.

Šalies kongresas, 328iais 
narių balsais prieš 6, vėl nu
tarė neįsileisti ir neįsileido 
socialisto Victoro Bergerio, 
antru atveju Wisconsino vai 
stijos piliečių išrinkto at
stovauti jiems kongrese.

To buvo galima laukti, ir 
paties Bergerio toks kongre 
so pasielgimas nė kiek nenu
stebino. Jeigu kongreso na
riai butų įsileidę Bergerį da 
bar, tuo pačiu jie butų prisi
pažinę, kad jie papildė ne
teisybę, pašąlindami jį pir
mąjį kartą. Neįsileisdami 
gi ir antru atveju, kongre
so nariai manosi pateisiną 
visuomenės akyse savo pir
mąjį aktą-

Bet ar pateisina? Socia
listas Bergeris buvo išrink*

sumokslininkų kuopelės, ir 
ne klastingomis priemonė- 

| mis, bet visų laisvų valstijos 
piliečių balsavimu ■— nežiū
rint, kad prieš Bergerį agi
tavo dagi vyriausias katali
kų bažnyčios galva ir paša
linių valstijų reakcionieriai, 
gubernatoriai. Vadinasi, lai
svieji valstijos piliečiai tu
rėjo pilno pasitikėjimo tuo 
žmogum, ir didele balsų di
džiuma jie antru kartu iš
rinko jį vyriausion šalies į- 

I statymų leidimo įstaigon. 
Jeigu kongreso nariai vis- 
tiek atsisako tų jų išrinktą
jį astovą įsileisti, tai į tokį 
kongreso aktą piliečiai ne
gali žiūrėti kitaip, kaip tik 
į pasikėsinimą atimti iš jų 
konstitucines piliečio teises. 
O tai juk neveda prie gera.

Kad Wisconsino valstijos 
piliečiai turi pilno pasitikė
jimo Bergeriu, parodo ir tai, 
kad kaip tik jie gavo žinios, 
jogei kongresas atsakė jam 
vietos, jis tuojau vėl buvo 
rekomenduotas nominavi- 
mui į kongreso atstovus a- 
teinantiems rinkimams.

Keletas dienų atgal Chi
cagos anglų dienraščiai skel
bė, kad devyniosdešimtįs 
“raudonųjų” kažin-kur iš
vežta iš Bridewell kalėjimo, 
Chicagoj. Pasirodo, kad tai 
visai netiesa. Iki šiol visi 
areštuotieji tebėra laikomi 
čia-pat. j šŠl i

Talkininkams nespėjus pa 
daryt taikos su buvusiais 
savo priešais, jau maršalas 
Foch’as graudena Franciją 
vėl rengties karei. Tautų 
Lyga kad tik nevirstų tautų 
karių liga.

Chicagos Amalgameitų li
nijos viršininkų rinkimai 
pasibaigė. Rinkimuose da
lyvavo 23,746 žmonės. Gene- 
raliu manadžeriu išrinkta 
Samuel Levin, 17,300 balsų; 
sekr.-kasininku Charles H. 
Burr, 15,155 balsais; depu
tatais išrinkta Sam Riss- 
man, 14,756 balsais, ir Ste- 
phen Skala, 14,941 balsais* 
Drg. Galskis gavo 914 bal
sų.

Kas veda prie anar- 
chijos ir prievartos?

Tukstančiai žmonių dabar y- 
ra areštuojami už tai, kad buk 
jie turį pasiryžimą sukelti revo
liuciją, nuversti valdžią spėka ir 
einą prieš šalies įstatymus.

Ši šalis yra respublika, — tai 
reiškia, kad joje patįs gyvento
jai, pati publika, /per atatinka
mas įstaigas tvarko savo reika
lus. Publika renka į tas įstaigas 
žmones, kuriais ji pasitiki, ir tie 
išrinktieji atstovai tarnauja įsta
tymais paskirtą laiką.

Už šitokią tvarką verta buvo 
Amerikoj revoliucija, kurioj ko
lonistai ir visi laisvės ir demo
kratijos mylėtojai galvas guldy
davo. Revoliucijos laimėtojai 
nustatė, kaip ši šalis turi būti 
tvarkoma, kad monarchija ir 
anarchija joje daugiau neįvyk
tų, ir šitas nustatymas vadinasi 
šalies konstitucija.

Ar pildoma šalies konstituci
ja?

Daug sykių jau ji buvo per
žengta, bet niekad Amerikos gy
ventojams neprisiėjo matyt, 
kad jų pratėvių krauju iškovo
tieji patvarkymai butų taip min
džiojami, taip iškraipomi ir tiek 
nepaisomi, kaip pastaraisiais ke
liais metais, ypač dabar. Garan
tuota laisvė sueigų, laisvė orga
nizavimosi, laisvė kalbos ir spali 
dos paversta niekais. Kada vi
sos šalįs darosi labiau demokra
tiškos, šioj šalyj, kuri nesenai 
skaitėsi demokratiškiausia, re
akcija kįla kasdieną.

Po skambių obalsių, kares už 
demokratiją; po to, kaip ameri
kiečiai ir ateiviai savo gyvastis 
ir savo paskutinį dolerį aukojo 
nuvertimui autokratijos Euro
poj, šios šalies ponai tiek jsidrą 
sino, kad ne žmonių išrinktųjų 
atstovų nebepripažįsta.

Iš Wisconsino valstijos Berge
ris jau antru kartu buvo išrink
tas į kongresą, ir vis ponai kon- 
gresmanai atsisako jį priimti,

New Yorko valstijos gyvento
jai išrinko penkis socialistus, į 
valstijos legislaturą, bet kiti le- 
gislaturos nariai neįsileidžia jų 
pildyti savo priedermių.

Republikonai ir demokratai, 
kurie atstovauja turtą, nepaiso 
šalies konstitucijos, žmonių bal
sas, žmonių išrinkti atstovai 
jiems nieko nereiškia. Kada gy
ventojai išrenka žmones, kurie I 
rūpinasi didžiumos, darbo žmo
nių reikalais, tuomet šitokie ne-| 
pageidaujami ponai kapitalui. 
Ir ponas kapitalas spiauja bal
suotojams į veidų ir duoda jiems 
įsakymus, kokį atstovą jie turi 
rinkti.

Kada piliečiai netenka teisės 
balsuoti už ką jie nori, tuomet 
balsavimo teisė netenka vertes. 
Kada Amerikos kapitalo atsto
vai pradeda atimti nuo piliečių 
balsavimo teisę, tai jie naikina 
demokratijos atstovybę, naikina 
žmonių laisvę, už kurią Ameri
kos revoliucionieriai kariavo ir 
kovą buvo laimėję.

Plulokratai, kurie nepripažį
stą piliečių išrinktųjų savo ats
tovų, stumte stumia šalį arba 
anarchijom arba prie įsivyravi
mo autokratybes. Bet šios Šalies 
gyventojai nenųp nė anarchi
jos, nė autokratijos. Ir jie vis 
smarkiau ima kovoti prieš anar
chijos ir autokratijos auklėtojus 
— ttios,*kurie nėra nė savo šalies 
nė jos konstitucijos garantuotų 
žmonėms laisvių mylėtojai, bet 
tik savo turto ir savo specialių 
privilegijų dabotojai.

Iš vienos pusės tie plutokra- 
tai skelbia, buk jie areštuoją, 
bandžių ir deportuoją tuos, ku
rie prievarta, o ne balsavimais 
norį pakeisti ekonominę ir poli
tinę šalies tvarką, o iš kitos pu
sės palįs parodo, kad žmonių 
balsavimas jiems nieko nereiš
kia, kad jų išrinktų atstovų jie 
gali nepriimti.

Tai yra dalykas, kuris stumia 
balsuotojus prie tikėjimo į prie
vartą, prie negodojimo įstatymų 
daugiau, negu karščiausios kraš- 
t utinių jų radikalų kalbos ir jų 
raštai. — žilių Antanas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DANIJA. (
[Federuotos spaudos žiiya]

Kopenhagen. [SociaJiątai 
stoja už respublika]. Kad Dani
jos socialistų partijos programe 
yra punktas, kuris reikalauja 
įkūrimą Danijoj respublikos, iš 
ėjo aikštėn, tik dabar. Dr. Dorpe- 
irg, parlamento narys ir sociali
stų partijos vadovas, paskelbė 
tatai savo kalboj. Jo pareiški
mas, kad Danija turi būti res
publika, pagimdė daug sensaci
ją-

JAPONIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Brussels. — [Nepasitenkini
mas auga]. Nuolat didėjantis ne
pasitenkinimas tarp inteligen
tijos ir vidurines klasės grūmo
ja dabartinei valdžiai. Tą nuo
monę reiškia net atžagareivių 
spauda.

Vienas vidurinės klases nepa
sitenkinimo ženklų y^a tas, kad 
mokytojai gręsia paskelbti strei
ką, jei jiems nebus padidinta al’-» 
gą 80 nuoš. .

Dvi darbininkiškos organiza
cijos — Algų Padidinimo Lyga 
ir Japonijos Darbininkų Draugi
ja auga nepaprastu spartumu. 
Pirmoji organizacija stoja už 
tai, kad pelnas butų dalinamas 
proporcionaliai taarp darbinin
kų ir samdininkų. Be to, ji rei
kalauja nustatymo minimam al
gos.

i

Moterų darbininkių skaičius kurią pagimdė pasaulinė karė, gelbėjus tiems buvusiems savo 
aa ir-fli sparčiai. | Francijoj tas sumanymas randa draugams. Kokia jų pažiūra ne

būtų į “komunistus”, bet jie 
(socialistai) visuomet stoja ir 

reiviai įkūrė Buvusių Kareivių už žodžio ir asmens laisvę. Nors 
“komunistai” juos koliojo ir dar 
tebekolioja reakcionieriais ir 
buržuazijos bernais, bet sociali
stų darbai rodo ką kita. Jie kaip 
buvo taip ir tebėra žmonių lais
vės draugai. O Šiame atvėjyj so
cialistai dagi kovoja už savo po
litinių priešų laisvę — “komuni
stų”.

Lietuviai darbininkai tegul da, 
bar pasimokina. Tegul jie pama
to, ar tikrieji revoliucionierjai y- 
ra tie, kur daug plepa (“komuni 
štai”) ar tie, kur dirba. Socialis 
tai visuomet sakydavo ir sako, 
kad darbininkai pasiliuosuos pe 
žodžiais, o darbais. Tatai jie 
(socialistai) dar kartą priparo- 
dė. “Komunistai” temoka tik 
plepėti; žodžiais jie dideliausi 
revoliucionieriai, bet savo dar
bais — atžagareiviai.

—Darbininkas.

auga ir-gi sparčiai
Kadangi Japonijoj draudžia-1 didelčs paramos, 

mą darbininkams organizuoties, 
tai tos organizacijos gyvuoja ne
legaliu būdų.

Po karės keli susižeistieji ka-

ITALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Rymas. — [Naujos karės pa
vojus]. “Jei Italija pavaduos 
Ameriką Francijos grobio sau
gojime, tai ji pirmoj eilėj pa- 

| skelbs kovą socialistams, “parei
škė atstovas Ciccotti Italijos par
lamento debatuose.

“Francija,” jis tęsė toliaus, 
“padarė Versaillcse labai nepa
stovią taiką, kuri atatinka Brest- 
Litovsko taikai. Anglija ir 
Francija sistemątinci plėšia Vo
kietiją ir toki dalykų ♦ padėtis 
neišvengiamai veda prie naujos 
kares.”

UKRAINA.
[Federuotos spaudos žinia]

Brussels. — [švietimo dar- 
1 bas]. Nuo 1917 m., kovo mėne
sio revoliucijos, Ukrainoj {vieti
nio dirvoj nuveikta milžiniškų 
darbų. Ir tai atlikta, neveizint 
sunkaus ekoriominio krizio ir 
nuolatinio teriojimo šalies vo
kiečių ir Denikino armijų.

Pastaraisiais trejais metais 
atidaryta 15,000 pradinių moky
klų ir tūkstančiai augštesnių. 
įkurta šimtas dvidešimt viduri
nių mokyklų, 64 kolegijos, etc. 
Nežiūrint popieros stokos išleis
ta 10,000,000 kopijų klasiškų 
rašytojų.

įsteigta daugybė knygynų ir 
atidaryta visoj šalyj mokyklų 
suaugusiems.

Ir į tą apšvietos trokštančią 
šalį įsiveržė Denikinas su savo 
kareiviais. Kraustydamas iš U- 
krainos, jis paliko uždarytas 
mokyklas. Denikinas smaugė 
švietimą visais galimais budais.

ARGENTINA.
[Federuotos spaudos žinia]

Buenos Aires. [Mobilizuo
jama atžagareivių jėgos]. Vald
žia stvėrėsi burti visas šalies at
žagareivių jėgas, kad sumušus 
socialistus ateinančiuose rinki
muose, kurie įvyksta kovos me
nesyje. Komersantai, “patrio
tai,” klerikalai ir militaristai y- 
ra buriami krūvon tam tikslui.

MEKSIKA.
[Federuotos spaudos žinia]

Mexico City. — [Amerikos 
I kapitalistai naudoja Meksiką]. 
Paskutiniais keliais mėnesiais 
Amerikos kapitalistai ivestavo 

| Meksikoj $35,000,000. Daugiau
sia pinigų investuota į kasyklas.

Mexico City. — [Raginama 
skelbti generalj streiką]. Mek
sikos Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą į Amerikos darbi
ninkus, kur raginama paskelbti 
generalį streiką, jei tarp tų
dviejų šalių kiltų kare.

Atsišaukimas skamba seka
mai:

“Išblaškyti banditų būriai ne
atneša nei vienos milioninčs da
lies tų kentėjimų, kurios pa
gimdys karę.

“Nekartą jau buvo prirodyta, 
kad tie banditai gauna paspirties 
iš užsienio kapitalistų, kurie no
ri sutverti Meksikoj tokią situ
aciją, kuri pateisintų intervenci
ją. Kita banditų dalis perka iš 
užsienio kapitalistų ginklus. Tuo 
budu tie ponai daro sau gra
žaus pelno iš vagių ir plėšikų.

“Meksikos proletariatas savo 
pajiegomis gali išrišti visas 
šalies problemas. Jis be sveti
mos pagelbos nuvertė naujos ga
dynės Nerimą, Porfirio Diazą, 
ir parašė gan liberalę konstitu
ciją. Savo spėkomis, be svetimų 
armijų, jie pajėgs sutraukyti 
tuos pančius, kuriais buvo su
pančiotas begiu trijų šimtų me
tą.”

ANGLIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Londonąs. — [Kuriama nau
jas internacionalas], Anglijoj 
prasidėjo judėjimas, kurio tiks
las yra įkurti buvusių kareivių 
Internacionalą. Internacionalas 
turės “palaidoti tą nepakantą,

Asociaciją. Dabar ta asso\iaci- 
ja priskaito 100,000 narių. Ir 
nūdien narių skaičius didėja.

Panašios draugijos įsikūrė An 
glijoj ir Italijoj. Neužilgo bus 
sušaukta internaciojiąlė buvusių 
kareivių konferencija. Manoma, 
kad Naujasis Internacionalas 
daug kuo prisidės prie panaiki
nimo tos nepakantos, kurią pa
gimdė kare.

RUMUNIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Londonas. — [Rumunų tero
ras]. Transilvanijos vengrai yra 
baisiausiai persekiojami rumu
nų. Apie tai rašo anglų laikraš
čiuose.

Išpradžių buvo paskelbta pil
na sąžinės laisvė. Bet dabar ta 
laisvė atimta. Vengrų dvasinin
kams draudžiama laikyti pamal
das ir sakyti pamokslus savo 
prigimtoj kalboj.

400,000 vengrų katalikų išlei
do apeliaciją, kad jiems butų 
leista melsties prigimta kalba.

GRUZINIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas. — [Ceretelli rei

kalauja pripažinimo Gruzinijos 
ir Sovietų Rusijos]. Gruzinijos 
misija, kurios pryšakyj stovi Ce- 
rctclli, buvusio? Kerenskio val
džios ministeris, reikalauja iš 
Anglijos valdžios, kad pripažin
tų Gruzinijos social-demokratų 
respubliką, o podraug ir Sovie
tų Rusiją.

Sulig Ceretelli, Gruzinijoj 
įvyko rami revoliucija. Dabarti
nis Gruzinijos steigiamasis sei
mas turi 130 atstovų,, iš kurių 
105 yra social-demokratai.

ŠVEICARIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Bale. — [įkūrė naują federa
ciją]. Unijistai, nepasitenkinda
mi Šveicarijos Darbo Federaci
jos politika, įkūrė naują Fede
raciją, kuri pavadinta. Šveicari
jos Darbininkų Federacija.

HOLANDIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Hague. — [Holandijos ir Bel
gijos socialistai žada vesti kovą 
bendromis spėkomis]. Belgijos 
Darbo Partija ir Holandijos Šo- 
cial-demokratų Partijai prisiža
dėjo remti vieną kitą kritiškuo
se momentuose.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

VIENĄ SAKO, KITĄ DARO.

Apie metai laiko atgal musų 
“komunistiški” didvyriai šu
kavo, kad esą nereikalinga veik-

sižengėlių. Tuos, kurie bandė 
sušaukti konvenciją, kad pasita
rus politinių nusižengėlių reika
lu, “komunistai” apšaukė sočiai 
patriotais, buržuazijos uode- 
dom ir 11. Girdi, tuo gali užsi
imi tik tokie žmonės, kur nori 
“lopyt netikusią tvarką.” Jie da
gi su pasididžiavimu pareiškė, 
kad tie “silpni kūnai” (vadinas, 
kalėjimuos sugrusti musų drau
gai) liuosi būdami nieko gera 
neteiks. “Keli silpni kūnai” — 
sakė jie — bus geriausia agita
cija už musų reikalą.

Bet kaip dabar? Valdžia pra
dėjo medžioti pačius “komunis
tus”. Ir ve jie vienas po kitam 
stengiasi pasiliuosuoli. Nepasi- 
liuosavo tik tie, kur negalėjo. Ką 
visa tai reiškia? Nieko daugiau, 
kad tie žmonės viena sako, o ki
ta flaro. Kada reikėjo liuosuoti 
kitus, jie sakydavo, jogei lai ne
reikalinga. Dar daugiau. Jie sa
kydavo, kad kalėjimas juos vi
sai nebaugina, bet dabar — pir
mutiniai stengėsi iš jo pasiliub- 
suoti. Tai kur jų “principai”?

O ką daro socialistai. Jie ir 
dabar protestuoją prie^ vąldinin- 
kų žygius ir daro visą, Rad pa

KOKS PAUKŠTIS, TOKIE JO 
IR VAIKAI.

Socialistų spaudoj tankiai ten 
ka pastebėti pasipiktinimų dėlei 
to, kad komunistai saVfe prakal
bose ir laikraščiuose begėdiš
kiausiu budu šmeižia LSS. ir 
jos vadus. Bet aš sakysiu, kad 
iš komunistų negalima daugiau 
reikalauti: jie tiek tik ir tesu
pranta. Mes žinome, kad komu
nistų vadams pasiseka suklai
dinti tik tamsiausią darbininkų 
dalį. Diduma tų darbininkų ne
moka rašyti. Daugiau to, jie ne
gali net skaityti be slebizavoji- 
mo. O jei kuris moka vardą ir 
pavardę parašyti, tai skaitosi 
geriausias “Laisvės” korespon
dentas. Jis prirašo bjauriausių 
šmeižtų ant LSS. ir jos vadovų 
ir siunčia savo darbininkiškai 
“Laisvei”. Gi “Laisvės” redak
torius Paukštys pareina nuo tų 
paukščių, kurie mėgsta purvus! 
Užtat jis ne tik nenumeta tuos 
purvus į šiukšlyną, bet da pridė
jęs jų nuo savęs talpina visa tai 
savo organe “Laisvėj.”

A. BĮ—nė iš Chicagos rašo:
Mane labai kankina galvos 

skaudėjimas ir laike skaudėjimo 
negalių nieko valgyti, o vemiu. 
Išpradžios vemiu lengviau, bet 
paskui žaliomis putomis ir pasi
daro labai kartu gerklėje. Pas
kutiniu laiku net kraujai? pradė
jau vemti. Ar tai yra lobai blo
gas apsireiškimas?

2. Jpigu atsikrankštusi ižspiau 
ju rudais skrepliais, ar tai rei
škia džiovą?

3. Nuo ko paeina silpnu
mas?

4. žmonių kalbama, kad 
jeigu tėvas mirė nuo džiovos, 
liga pasilieka pas vaikus. Ar tai 
liesa?

5. Ką reikia valgyti, kad 
padauginus kraują?

Atsakymai:
1. Tuoj turite eit pas daktarą, 

kuris turi ne tik fizišką egaža- 
minavimą padaryti, o privalo iš- 
egzaminuot skilvio syvus ir jei 
reikia, nuimti skilvio paveiks
lus. Gali greičiausiai būti skil
vio opa arba skilvio vėžys, nors 
kartais tokius symptomus duo
da tulžies ligos ir džiova. Krau
jas išvemtose medžiagose stip
riai kalba už skilvio opą arba 
už skilvio vėžį.

2. Gali reikšti džiovą ir gali 
nereikšti jos. Reikia eit ant eg- 
zaminacijos.

3. Silpnumas gali paeiti nyo 
persidirbimo, neišsimiegojimo, 
oro stokos ir lt. Jis gali paeiti 
nuo tokių ligų kaip džiova, vė
žys, skilvio opa, šlapligė, kraujo 
ligos ir tt.

4. Jei tėvas gyveno sykiu su 
vaikais ir nebuvo vartojamos 
saugumo įmonės, didžiumoj at
sitikimų vaikai yra užsikrėtę 
džiova. Kada vienas šeimynoj 
narys miršta nuo džiovos, visi 
jos nariai turi būt tinkamai iš
egzaminuoti ir bent per porą 
metų laiks nuo laiko peregzami- 
nuoti.

5. Kraujo dauginti nereikia, 
nes jo kūne yra gana, tik jį gali
ma sustiprinti ir permainyti jo

. O komunistai skaito ir džiaų- .kompoziciją, kad jis liktų lokis, » • -i t ar • — a* _1» 1’1 . .. . _ .  .giasi, kad “Laisve” esanti tikrai 
darbininkiškas laikraštis.

Matoma, koks paukštis, tokie 
jo ir vaikai.

— A. A. Garliauskas.

L.D.L.D. Reikalai

kokis pas žmogų turi būt. Pie
nas, Smetona, jautiena, vaisiai, 
kiaušiniai yra geri maistai. Sta
mbi (sėleninė) duona, daržovės, 
ir daugelis kitų maistų daro 
daug gero, bet svarbiausias da
lykas yra tyras oras.

— Dr. A. Montvidas.

LDLD. kuopų ir atskirų narių 
žiniai.

Draugės ir draugai! Mes, 
LDLD. 1-ma kuopa, Brooklyn, 
N. Y., laikytame savo susirin
kime sausio 4 dieną š. m., nu
tarėme štai ką:

Kadangi senoji LDLD. cent
ro valdyba, pp. A. Petriką ir K. 
Steponavičius, sulaužė LDLD. 
įstatus ir nuėjo su komunistais, 
todėl įneš, LDLD. Imos kuopos 
susirinkime 4 dieną sausio, nu- 
skyrėm laikinį LDLD. centro 
komitetą. Kadangi K. Liutkus 
yra senas LDLD. iždininkas, o 
mes naujos centro valdybos dar 
neišrinkome, tai prie drg. K. 
Liutkaus nuskyrėme šiuos drau
gus: J. M. Ęndžiulį ir M. J. Iš
kauską.

Todėl visos LDLD. kuopos ir 
atskiri nariai, kurie pasiliko iš
tikimi LDLD. tikslams ir kons
titucijai, malonėkite paremti ir 
visais draugijos reikalais kreip
kitės žemiaus paduotais adre
sais: Pirm. J. M. Endžiulis, 
Gcn. Delivery, Hartford, Conn. 
Sekr. M. J. Iškauskas, 363 
Grand St. Jerscy City, N. J. Ižd. 
K. Liutkus, 131 Grąnd St., Broo 
klyn, N. Y.

LDLD. 1-mos kuopos valdy
ba:

Pirmininkė M. Baltuškienė. 
Sekretorius Z. O. Kelmelis. 
Iždininkė M. Kudirkienė.

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civilUkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

3121 S. Kalstei St
Ant trečių lubų

Tol- Pipvtr laio

Miesto Ofisai:
127 N. Dsarborn tt 

ItlMSUnlty BM|.
Tf!. Centrąl 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
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. 
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

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

Kanip. Lcavitt 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

VAKARŲ RENGĖJAI,
TeMYKITE !

A

jams trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių Hero*0 
pundų, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais ladresu:

NAUJIENOS 
1739 South Ęalsted Street 

Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
NAUJIENOS, CKIčanB., IIL

MELROSE P ARK.

Iš vietos lietuvių veikimo.

Sausio 11 dieną vietos pašalpi- 
nė draugystė Dkl. Kung. Algirdo 
laikė metinį susirinkimą. Aps
varsčius einamuosius draugijos 
reikalus draugijų sąjungos dele
gatai davė raportą apie viešo 
knygyno reikalus. Pasirodė, kad 
norima didinti knygyną, bet 
tam reikalingi pinigai. Ant vie
tos draugai sumetė $4.75. Gi 
gruodžio 14 dieną tam pačiam 
reikalui buvo suaukota $10.80. 
Vadinas, algirdiečiai knygyno 
reikalams jau davė daugiau kaip 
penkiolika dolerių. Pavyzdis ki
tų draugijų nariams.

Beje, į susirinkimą buvo atsi
lankiusi lietuvė našle, dviejų vai 
kūčių motina, Ona Fabijonienė. 
Pasisakius kokiuo tikslu atė
jusi moteris paprašė, kad ją su
šelptų. Ant vietos nutarta paskir 
ti jai penkiesdešimts dolerių iš 
draugijos iždo.. Kartu pirminin
kas paprašė susirinkusių narių, 
kad kas ir kiek išgalėdamas pa
aukotų Gušelpimui nelaimingų 
ųaŠlaiČių. Aukojo sekami as
mens: J. Butą, J. Steponavičia, 
A. Kiselius J. Žukas — po 2 dol.; 
A. Kišonas, J. Skuodžius, F. Ra
jūnas, D. Tarutis, J. Bružas, A. 
Leščinskas, K. Martenkus, J. 
Markus, F. Deveikis, J. Brcdis, 
K. Samalionis, J. Jasinskas, A. 
Samalionis, M. Remkus, M. Jot- 
ka, Z. Zapolskis, L. šemaitis, A. 
Meilinis, S. Ulickas, B. Usev^ 
Čia, A. Jučis, J. Januševičia, S. 
Lekačinskas, K. Jutelis, F. Kaz
lauskas, A. Starevičia, S. Poška, 
J. Grubinskas, J. Grigaitis, M. 
Zaukevičia, A. Asinavičia, S. 
Bružas, R. Maziliauskas, F. La
pinskas, S. Barcauskas — po 
—' 1 dol.; A. Vaicekauskas — 
75 c.; V. Populis, A. Martenkus, 
A. Aperavičia, J. Gųmbrevičia, 
A. Skuodžius, K. Mikncvičia,1’J. 
Bugdenas, J. Tarutis, F. Pečiu
kas, J. Grikšas, A. Žvalioms, V.

Rainis — po 50 centų; A. Kli- 
manskas, J. Filipavičia, J. Lisau
skas — po 25c. Viso draugai 
suaukojo 51 dolerį. Su draugijos 
auka pasidaro 101 doleris. Pini
gus žmonai įteikė Ant. Jasins
kis ir F. Deveikis. (širdingai 
ačiū, pinigus priėmiau. Ona Fa
bijonienė).

Tai rodo, kad algirdiečiai re
mia netik savo kultūrines įstai
gas, bet ir nelaimės ištiktus vien 
taučius. Garbė jiems.

Beje, tame pat susirinkime 
tapo nutarta numažinti įstojimo 
mokestį visiems norintiems įsto
ti į musų draugiją. Įstojimo mo 
kestis dabar bus toks: vietoj 2 
dol. 1, vietoj 4 — 3, vietoj 7— 
5. Norintis įstoti į musų draugi
ją, tegul pasinaudoja šia proga. 
Įstojimo mokesnis numažinta 
šešiems mėnesiams. Draugys^ 
tės susirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio antrą nedėldienį 
kaip pirmą vai. po pietų Frank 
ir James svetainėje; kampas 23 
ir Lake gatvių.

—. Ant. Jasinskis.

TO WN OF LAKE

Praeito ' panedėlio vakarą, 
sausio 12, p. Ežerskio svetainė
je įvyko Susiv. Amerikos Liet. 
Kareivių 1 kuopos susirinkimas. 
Nariais jisai buvo gan skaitline 
gas. Svarbiausiais tarimas 
vo — prisiruošimas prie rįjį^tą 
mojo suvienytam spėkom* ba
liaus didžiulėj Septinto Regi
me n to Hallėj. Balius bus vasa
rio 14. įgaliota komisija pakvie 
sti du didžiausiu Chicagos lie
tuvių choru: Chcagos Apskričip 
vyčių chorą ir Birutę. Taipjau 
nutarta pakviesti ir socialistų 
chorą. Vakaro pęjnas skiriamas 
organizavimui amerikiečių bri
gados. Beto, dąlis to pelno bus 
pasiųsta Lietuvos šauliams.

— Narys.

RENGIA MILŽINIŠKĄ PRO
TESTO MITINGĄ.

įvyks didžiuliame Coliseume -r 
vasario 8.

Domininkas
Nakutis

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 12 dieną, Ligonbutyjc, 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Kū
nas tapo pargabentas po nu
meriu 3641 So. VV’alIace St. Ve
lionis paėjo iš Kauno rėdybos, 
ir apskričio. Grinkiškio pa
rapijos, sodžiaus Kubiliuny,, 

Amerikoj išgyveno 14 mėty.
Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 

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

Giminės ir pažjstami prašo
mi apsilankyti į šermenis.

F. šnieržko.

Valstijos prokuroro ir kitų 
atatinkamų valdininkų surengta 
medžioklė “raudoniemsiems” iš
gaudyti Chicagiečiuose iššaukė 
didelio pasipiktinimo. Iki šiol 
pavienės organizacijos jau spėjo 
surengti visą eilę protesto mitin
gų. Dabar rengiama dar vienas. 
Jį rengia kone visos Chicagos 
darbininkų organizacijos ir 
šiaip pažangių žmonių rateliai. 
Rengiama didžiuliame Chicagos 
Coliseume vasario 8 dieną. Ja
me telpa daugiau kaip penkioli
ka tūkstančių žmonių ir rengė
jai tikisi, kad jis bus pilnas-pil- 
nutėlis.

Protesto mitinge bus pakvie
sta kalbėti gabiausieji kalbėtojai 
iš įvairių šios šalies miestų. Pro
testo mitingo‘rengime be kitų 
dalyvauja paskubusioji Chicaį- 
gos pažangiilinkė Jane Addams, 
Mrs. Frantille (kuri uždėjo 50,-

000 dol. puliuosavhnui daugelio ■■■■■■■■■■■■1 
areštuotų žmonių), Raissa Lo- jg Tom Hoekstra 
monosova (prof. Lomonosovo 
moteris) ir daug kitų.

Influenza ir vėl čia.

Sveikatos departamento ko- 
misionicrius persergsti publiką. 
Nelaukiamoji viešnia influenza 
ir vėl Čia. Bėgiu trijų pastarų
jų dienų butą 115 susirgimų.

Krata Jaunųjų Krikščionių 
Asociacijos viešbuty.

Vakar naktį policija aplankė 
ir vadinamųjų Young Men’s 
Christian Association viešbutį 

808 W. Madison gatvėj. Sučiu
pę visą būrį pasižymėjusių gem 
blerių.

Sužeidė penkis žmonės.

Penki žmonės vakar naktį 
tapo pavojingai sužeisti, kuo
met ant jų automobiliaus užbė
go didelis Standard Oil kompa
nijos 
g-ve. 
mirs.

trakas ties 34 ir 
Vienas sužeistųjų

Dar nesusitaria.

J. J. StonkusTheodore Werner

Theodore Werner & Company
11140-44 Michigan Avė. Telephone Pullman 514 Roseland-Chicago, III 
MES APSKELBIAME SAVO DIDŽIAU S J IŠPARDAVIMU OVERKOTŲ, SU

DĖSTYTŲ I TRIS DALIS (LOTS)
LOT 1. Paprasta Kaina iki $35; Pardavimo kaina $18-50
LOT 2. Paprasta kaina iki $45; Pardavimo kaina $29.50
LOT 3. Paprasta kaina iki $60; Pardavimo kaina $42.50

Mes patariame jums nepraleisti šios progos, nes kaip išrodo overkotų kainos 
bus daug didesnės ateinantį sezoną.

!LL MĮ. MĮUJli ■■■ >■, i

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

11140-44 Michigan Avenue
& co.

Roseland-Chicago, III. Į

Lomis 
turbut

i •

Vadinamoji Public Utilities 
komisija dar vis nesusitaria dėl 
numažinimo “elevatorių trans- 
ferio.”

Nori pašalinti nusenusius 
policistus.

Atatinkami valdininkai norė
tų pašalinti iš policijos depar
tamento visus nusenusius poli- 
cistus. Tik jie nieku budu ne
sugalvoja, kur jie turėtų gaut 
reikiamo užsiėmimo, kai neteks 
savo vietų policijos departamen 
te? Norėtų duoti jiems užlai
kymą, bet pinigų nesą. Sta
čiai išvyti juos iš tarnystės— 
sarmatinasi.

Sudegė didelis namas.

Kilęs gaisras vakar naktį ko
ne visiškai sunaikino didelį še
šių etažų namą 710 W. Madi- 
son gatvėj. Nuostolių pridaryta 
už 1(M) tūkstančių dolerių.

Medžios “šlapiuosius.”

Sekamą subatą pradės veikti 
visuotinosios prohibicijos jsta-, 
tymas. Miesto ir federaliai 
valdininkai sako, kad dabai* su 
“šlapiaisiais” jokių ceremonijų 
nebedarysią. Visi pagauti be- 
pardavinėjant svaiginamuosius 
gėrimus busią skaudžiai baudžia 
mi.

Suvažinėjo žmogų ir pabėgo.

Ant Superior ir Rush gatvių 
nežinomas šoferis, važiavęs di
deliu juodu automobiliu ant vie
tos užniušo ėjusi skersai gatvę 
senelį, tūlą William Waters. šo
feris pabėgo.

Ir kunigas gavo mušti.

Trįs nepažįstami piktadariai 
vakar naktį užpuolė metodistų 
kunigą Frank Burns’ą.

— Rankas augštyn!—riktelė
jo piktadariai.

—* Vaikeliai, ar jus nebijote 
grieko?—kreipėsi į juos kuni
gas Burns.

— Rankas augštyn arba 
ant vietos sutriuškinsime tavo

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVA!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišku 
markiu. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

( . ..................... . ■■■ m. i i ...................... i .................. ...
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Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

makaulę!—rėkė piktadariai.
— Jus—bedieviai!— supykęs 

bazijosi kunigas.
— Ką tu sakiai? Mes bedie

viai? Palauk...
Piktadariai stipriai sumušę 

kunigą dėl “įžeidimo” jų “gar
bės” ir atėmę pinigus.

Plumberis gauna daugiau kaip 
profesorius.

Nortlnvcstcrn universiteto per 
(lėtiniai iki šiol, matoma, neži
nojo, kad sviete darbininkai 
gauna daugiau kaip jų samdo
mieji profesoriai. Andais pri
siėjo apmokėti plumberiui “bi
ją.”—Kiek tamstai atseina?— 

klausia perdėtinis. Aštuoni do
leriai dienai,—atsako plumbe
ris.—Kaip?—stebis perdėtinis,— 
mes profesoriams temokame 
keturis dolerius.—Bet aš imu po 
aštuonis—pareiškia plumberis, 
ir perdėtinis užmoka.

. ,4-.---- ---—,... M„i , -

NAUJIENŲ0 STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas
Madison ir Well, NW
Madison ir State, NW
Adams ir La Šalie, NVV
Van
Va n
Van
Van
Harrison i-r Wabash, NVV
18th ir State. NVV

Buren ir Franklin, NW 
Buren ir Wc!ls. SVV 
Buren ir Clark. SW 
Buren ir State. SW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

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

Vėpla vyras.

Ponia Lillian Cohen reikalai! 
ja divorso ir alimonijos. Jos 
prisieka Seymour Cohen esąs 
perdaug didelis vėpla: tūla jau
na panytė iš jo išviliojusi net 
keturiasdešimta tūkstančių do-

Atidaro “didžiausią vakarinę 
mokyklą.”

SOUTH SIDE
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewfiki, 3121 Limo St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė.
Švelnis, 3416 Wallace St.
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove

Avė. x
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NVV 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE — - - ----1
ir Maxwėll, SE ir NE 
ir 14th, NE

18th. SW
Archer, NVV 
31st. NVV 
35th. NVV

Vadinamoji Knights of Co- 
lumbus organizacija sekamą 
menesį Chicagoj atidarys “di
džiausią vakarinę mokyklą.” 
Jau dabar mokyklos vedėjai 
turi netoli tris tuksiančius ap- 
likantų.

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

NORTH S1DE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich 
J. Stropus, 1656 VVabansia Avė.

ir 
ir 
ir 
ir

St.

Tel. Boulevard 8329

DarboZmonių
Knygynas

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

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Sriimamc paskelbimus, užrašome la- 

eraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardų” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu Už 6c 
krasaženkliy.

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

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. PanedSliais, Sercdo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomi* nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

1801

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. T. STR1KOLIS

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

aKiŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland iv. kamp.47 it.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po piety; 6:30 iki 8:30 vak.
Ncdėliomis 9 iki 12 dieną. 

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phono Canal 257

Telephone Boulevard 2160 
dr. a. x Karalius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 0—12 ryto

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

2—9 vakaro 0
3303 S. Morgan St. Chicago, III. <

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po piety iki 8 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp^Iarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 ,

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet . 
7—8 vak. Nedalioms 1D—12 dieną.

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
_ ir nuo 5 iki 8 vakare «

—
f—

Telephone Yards 5834

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

LITTLE JULIUS BY BAKER
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Jetuviu Rateliuose
MELROSE P ARK.

Iš vietos lietuvių veikimo.
•

Sausio 11 dieną vietos palaipi
nė draugyste Dkl. Kung. Algirdo 
laikė metinį susirinkimą. Aps
varsčius einamuosius draugijos 
reikalus draugijų sąjungos dele
gatai davė raportą apie viešo 
knygyno reikalus. Pasirodė, kad 
norima didinti knygyną, bet 
tam reikalingi pinigai. Ant vie
tos draugai sumetė $4.75. Gi 
gruodžio 14 dieną tam pačiam 
reikalui buvo suaukota $10.80. 
Vadinas, algirdiečiai knygyno 
reikalams jau davė daugiau kaip 
penkiolika dolerių. Pavyzdis ki
tų draugijų nariams.

Beje, į susirinkimą buvo atsi
lankiusi lietuvė našlė, dviejų vai 
kūčių molina, Ona Fabijoniene. 
Pasisakius kokiuo tikslu atė
jusi moteris paprašė, kad ją su
šelptų. Ant vietos nutarta paskir 
ti jai penkiesdešimts dolerių iŠ 
draugijos iždo.. Kartu pirminin
kas paprašė susirinkusių narių, 
kad kas ir kiek išgalėdamas pa
aukotų Gušelpimui nelaimingų 
pašlaičių. Aukojo sekami as
mens: J. Butą, J. Steponavičių. 
A. Kiselius J. Žukas — po 2 dol.; 
A. Kišonas, J. Skuodžius, F. Ra
jūnas, D. Tarutis, J. Bružas, A. 
Leščinskas, K. Martenkus, J. 
Markus, F. Deveikis, J. Brcdis, 
K. Samalionis, J. Jasinskas, A. 
Samalionis, M. Remkus, M. Jot- 
ka, Z. Zapolskis, L. šemaitis, A. 
Meilinis, S. Ulickas, B. UsevK 
Čia, A. Jučis, J. Januševičia, S. 
Lekačinskas, K. Jutelis, F. Kaz
lauskas, A. Starevičia, S. Poška, 
J. Grubinskas, J. Grigaitis. M. 
Zaukevičia, A. Asinavičia, S. 
Bružas, R. Maziliauskas, F. La
pinskas, S. Barcauskas — po 
— 1 dol.; A. Vaicekauskas — 
75 c.; V. Populis, A. Martenkus, 
A. Aperavičia, J. Gųmbrevičia, 
A. Skuodžius, K. Mikncvičia, J. 
Bagdonas, J. Tarutis, F. Pečiu
kas, J. Grikšas, A. Žvalioms, V.

+.
Domininkas

Nakutis
persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 12 dieną, Ligonbutyjc, 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Kū
nas tapo pargabentas po nu
meriu 3641 So. Wallace St. Ve
lionis paėjo iš Kauno rėdybos, 
ir apskričio. Grinkiškio pa
rapijos, sodžiaus Kubiliunų,, 

Amerikoj išgyveno 14 metų.
Laidotuvės |vyks Pėtnyčioj, 

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

Giminės ir pažįstami prašo
mi apsilankyti į šermenis.

F. Šnieržko.

JUST K1DSTimes Will Chinfe? >y Ad Cyty

FER THE ’ LOVE
, Mt5rER.CĄRTER $ CAN T CHA , 

0RAW Ą Few FSUERS ’STEĄD OF * 
HERE W,TH A ‘ 

GtRLS. THATjį l

Rainis — po 50 centų; A. Kli- 
manskas, J. Filipavičia, J. Lisau
skas — po 25c. Viso draugai 
suaukojo 51 dolerį. Su draugijos 
auka pasidaro 101 doleris. Pini
gus žmonai įteikė Ant. Jasins
kis ir F. Deveikis. (širdingai 
ačiū, pinigus priėmiau. Ona Fa- 
bijonienė).

Tai rodo, kad algirdiečiai re
mia netik savo kultūrines įstai
gas, bet ir nelaimės ištiktus vien 
taučius. Garbė jiems.

Beje, tame pat susirinkime 
tapo nutarta numažinti įstojimo 
mokestį visiems norintiems įsto
ti į musų draugiją. Įstojimo mo 
kestis dabar bus toks: vietoj 2 
dol. 1, vietoj 4 — 3, vietoj 7— 
5. Norintis įstoti į musų draugi
ją, tegul pasinaudoja šia proga. 
Įstojimo mokesnis numažinta 
šešiems mėnesiams. Draugys^ 
tės susirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio antrą nedėldienį 
kaip pirmą vai. po pietų Frank 
ir James svetainėje; kampas 23 
ir Lake gatvių.

—. Ant. Jasinskis.

TOWNOFLAKE

Praeito panedėlio vakarą, 
sausio 12, p. Ežerskio svetainė
je įvyko Susiv. Amerikos Liet. 
Kareivių 1 kuopos susirinkimas^. 
Nariais jisai buvo gan skaitline 
gas. Svarbiausiais tarimasJįpį- 
vo — prisiruošimas prie' tingią 
mojo suvienytam spėkom‘ ba
liaus didžiulėj Septinto Regi- 
niento Dailėj. Balius bus vasa
rio 14. įgaliota komisija pakvie 
sti du didžiausiu Chicagos lie
tuvių choru: Chcagos Apskričip 
vyčių chorą ir Birutę. Taipjau 
nutarta pakviesti ir socialistų 
chorą. Vakaro pęjnas skiriamas 
organizavimui amerikiečių bri
gados. Beto, dųlis to pelno bus 
pasiųsta Lietuvos šauliams.

— Narys.

RENGIA MILŽINIŠKĄ PRO
TESTO MITINGĄ.

įvyks didžiuliame Coliseume -r 
vasario 8.

Valstijos prokuroro ir kitų 
atatinkamų valdininkų surengta 
medžioklė “raudoniemsiems” iš
gaudyti Chicagiečiuose iššaukė 
didelio pasipiktinimo. Iki šiol 
pavienės organizacijos jau spėjo 
surengti visą eilę protesto mitin
gų. Dabar rengiama dar vienas. 
Jį rengia kone visos Chicagos 
darbininkų organizacijos ir 
šiaip pažangių žmonių rateliai. 
Rengiama didžiuliame Chicagos 
Coliseume vasario 8 dieną. Ja
me telpa daugiau kaip penkioli
ka tūkstančių žmonių ir rengė
jai tikisi, kad jis bus pilnas-pil- 
nutėlis.

Protesto mitinge bus pakvie
sta kalbėti gabiausieji kalbėtojai 
iš įvairių šios šalies miestų. Pro
testo mitingo 'rengime be kitų 
dalyvauja paskubusioji Chicą; 
gos pažangininkė Jane Addams, 
Mrs. Frantille (kuri uždėjo 50,- 

000 dol. puliuosavimui daugelio 
areštuotų žmonių), Raissa Lo
monosovą (prof. Lomonosovo 
moteris) ir daug kitų.

Ihfluenza ir vėl čia.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius persergsti publiką. 
Nelaukiamoji viešnia influenza 
ir vėl Čia. Bėgiu trijų pastarų
jų dienų butą 115 susirgimų.

Krata Jaunųjų Krikščionių 
Asociacijos viešbuty.

Vakar naktį policija aplankė 
ir vadinamųjų Young Men’s 
Christian Association viešbutį 

808 W. Madison gatvėj. Sučiu
pę visą būrį pasižymėjusių gem 
blerių.

Sužeidė penkis žmonės.

Penki žmonės vakar naktį 
tapo pavojingai sužeisti, kuo
met ant jų automobiliaus užbė
go didelis Standard Oil kompa
nijos trokas ties 34 ir Lomis 
g-ve. Vienas sužeistųjų turbūt 
mirs.

Dar nesusitaria.
_ I ■

Vadinamoji Public Utilities 
komisija dar vis nesusitaria dėl 
numažinimo “elevatorių trans- 
ferio.”

Nori pašalinti nusenusius 
policistus.

Atatinkami valdininkai norė
tų pašalinti iš policijos depar
tamento visus nusenusius poli
cistus. Tik jie nieku budu ne
sugalvoja, kur jie turėtų gaut 
reikiamo užsiėmimo, kai neteks 
savo vietų policijos departamen 
te? Norėtų duoti jiems užlai
kymą, bet pinigų nesą. Sta
čiai išvyti juos iš tarnystės— 
sarmatinasi.

Sudegė didelis namas.

Kilęs gaisras vakar naktį ko
ne visiškai sunaikino didelį še
šių etažų įlainą 710 W. Madi- 
son gatvėj. Nuostolių pridaryta 
už 100 tūkstančių dolerių.
i T_________

Medžios “Slapiuosius.”

Sekamą subatą pradės veikti 
visuotinosios prohibicijos įsta
tymas. Miesto ir federaliai 
valdininkai sako, kad dabar su 
“Slapiaisiais” jokių ceremonijų 
nebedarysią. Visi pagauti be- 
pardavinėjant svaiginamuosius 
gėrimus busią skaudžiai baudžia 
mi.

Suvažinėjo žmogų ir pabėgo.

Ant Superior ir Rush gatvių 
nežinomas šoferis, važiavęs di
dėliu juodu automobiliu ant vie
tos užmušo ėjusi skersai gatvę 
senelį, tūlą William Waters. šo
feris pabėgo.

Ir kunigas gavo mušti.

TrĮa nepažįstami piktadariai 
vakar naktį užpuolė metodistų 
kunigą Frank Burns’ą.

— Rankas augštyn!—riktelė
jo piktadariai.

— Vaikeliai, ar jus nebijote 
grieko?—kreipėsi į juos kuni
gas Burns.

— Rankas augštyn arba 
ant vietos sutriuškinsime tavo
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Siunčiame Pinigus
I LIETUVAI

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišku 
markiu. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

‘h Tom Hoekstra Theodore Werner J. J. Stonkus "

Į Theodore Werner & CompanyĮ 
J 11140-44 Michigan Avė, Telephone Pullman 514 Roseland-Chicago, III. ■
■ MES APSKELBIAME SAVO DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ- OVERKOTŲ, SU- !
■ DĖSTYTŲ I TRIS DALIS (LOTS) ■
■ LOT 1. Paprasta kaina iki $35; Pardavimo kaina $18-50 ■

LOT 2? Paprasta kaina iki $45; Pardavimo kaina $29.50
[ LOT 3. Paprasta kaina iki $60; Pardavimo kaina $42.50
1 Mes patariame jums nepraleisti šios progos, nes kaip išrodo overkotų kainos ■ 

5 bus daug didesnės ateinantį sezoną.
■ ' THEODORE WERNER & CO. i
■ 11140-44 Michigan Avenue, Roseland-Chicago, III. ■

makaulę!—rėkė piktadariai.
— Jus—bedieviai!— supykęs 

bazijosi kunigas.
— Ką tu sakiai? Mes bedie

viai? Palauk...
Piktadariai stipriai sumušę 

kunigą dėl “įžeidimo” jų “gar
bės” ir atėmę pinigus.

Plumberis gauna daugiau kaip 
profesorius. L r 

........

Northwcstern universiteto per 
(lėtiniai iki šiol, matoma, neži
nojo, kad sviete darbininkai 
gauna daugiau kaip jų samdo
mieji profesoriai. Andais pri- 

• siejo apmokėti plumberiui “bi
ją.”—Kiek tamstai atseina?— 

klausia perdėtinis. Astuoni do
leriai dienai,—atsako plumbc- 
ris.—Kaip?—stebis perdėtinis,— 
mes profesoriams temokame 
keturis dolerius.—Bet aš imu po 
aštuonis—pareiškia plumberis, 
ir perdėtinis užmoka.

Vėpla vyras.

Ponia Lillian Cohen reikalai! 
ja divorso ir alimonijos. Jos 
prisieka Seymour Cohen esąs 
perdaug didelis vėpla: tūla jau
na panytė iš jo išviliojusi net 
keturiasdešimta tūkstančių do
lerių.

Atidaro “didžiausią vakarinę 
mokyklą.”

Vadinamoji Knights of Co- 
lumbus organizacija sekamą 
mėnesį Chicagoj atidarys “di
džiausią vakarinę mokyklą.” 
Jau dabar mokyklos vedėjai 
turi netoli tris tūkstančius ap- 
likantų.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusi pikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir Wabash, NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.
KAMPAS N. E. 12 IR PAULINA ST. 

RASTARANI, 1700 N. ROBEY ST.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švehiis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Ėmerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė. *
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted ir Jackson, NW 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE
Halstpd ir Maxwell, ŠE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Tel. Boulevard 8329

Darbo Žmonių
Knygynas

3238 So. Halsted SU Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
Sriimame paskelbimus, užrašome la- 

eraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardų” ir 
“Dilgėles”. Mes padarčmc musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženkliŲ.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 283

*
Telefonas Pullman 856.

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10657 Michigan Ave^ Roseland. 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phono Canal 257 
s — .y

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS .

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

CHICĄGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

/— 1
DR. JOHN N. THORPE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1637 W.51 St. kampjdarshfield av

Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 8 vakare.

Tel. Prospect 1157
i."..................   ...i—

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

CURED
MERE?

AUSŲ, NOSIES IR 
RKLfiS LIGOS 
domos Specialisto

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

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

1801

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

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

3149 S. Morgan et., kertė 32 at.
Chicago, Illinois. \ 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

N01I WĄS 
PORU HEREf į



NAUJIENOS Chicago tfetvergas, Sausio 12, 1920

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. C 

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20,00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0l>

Vyrų kelinės $3.00 ir augščlau.
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- 
kautu $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sutarto
mis visa dieną iki 10 vai. vak.

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

įstrigta 1907

PRANEŠIMAI J IEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ
Naujieniečių domai. — Naujienų 

Garantuo- Bendroves piknikas bus nedėlioję,
M. Cher-birželio 13 d. 1920, Geo. 

nausko darže, Lyons, III.
— Komitetas.

Chicagiečiam.s žinotina. — Kele
tas kriaučių, šaukia susirinkimą pa
sitarimui: ar reikalinga tverti koo
peraciją rubų siuvimo Lietuvoj?

Susirinkimas įvyks North Sidėj, 
ketverge, sausio 15, 8 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė., kamp. Girard St,

Chicagiečiai įdomaudami tuo klau
simu, ypač manantieji važiuoti į 

Lietuvą, nepamirškit atsilankyti.
Kviečia Sumanytojai.

REIKIA kambario dėl dviejų mer
ginų ant Bridgeporto arba apie Hal- 
sted ir 18 gatvių be valgio. Lietuvių 
šeimynoj. Atsišaukite i Naujienų o- 
fisą pažymint num. 31.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
m i ______  ii, ■ -inaaii ' r i n iiinrm

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

VYRŲ

■ i. ■■■—į

Pranešimai

Weat Side. — Prakalbos ir kruta- 
mi paveikslai įvyks ketverge, sausio 
15. 7:30 vai. vakare, Meldažio svet. 
2242 W. 2.3rd PI. Kalbės Dr. A. L. 
Gručiunas ų* Adv. F P. Bradchulis, 
Angliškai kalbės Jesse W. Brooks, 
Ph. D., Dr. J. R. E. Hunt. retkarčiais 
padainuos panelės Staniuliutės. 
Inžanga veltui.

Prakalbų rengimo pirmininkas, 
J. Vaitulis.

Draugiją pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
ma? nebegalės tilpti rytojsus 

I numeryj.

Paj ieškojimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambarys 

dveim ar vienam vaikinui, prie ma
žos šeimynos, be valgio. Kambarys 
gražus. Galit mus matyt, 6 vai. va
kare, 722 W. 18th St., dieną barber 
Šape] arba pool room.

M. Bhijus, 364 E. 26 St.

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NURS1Ų. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJE Už $15 00 SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
$30 IKI $40 SAVAITĖJE KAIPO 
NURSĖ PO KELETĄ SAVAIČIŲ 
MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUE.

Ar Jus Norite 
įBargeno?

VYRŲ REIKALAUJA

JIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo i bučernę esu 

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

J K F
2119 W. 23rd PI.’ Chicago, 111. 
Tol. Canal 3906 nuo 9 ryto iki 12 d.

BARBERIS su Šešių mėnesių prak
tika reikalauja pastovios vietos Chi
cagoje. Kam renkalingas toksai dar
bininkas meldžiu atsišaukti.

JONAS MILERIS
10750 Indiana Avė. Chicago, III.

Tel. Pullman 4162

KEIKIA 3 kambarinių. Gera alga, 
kambarys ir valgi.s Atsišaukit prie 
housekeepęr.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Ųornell Avė.

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

MODERN LAUNDRY 
5758 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

Reikia Vyru GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

Aš turiu nnt rankų puiku $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fondgrafą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicągiečiai vėl turės progą pa

matyti h* 
tu. Sį k 
I.. S. S. 1 
sų žinom; 
me konc< 
visos gei
Chicagojc? — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originali* mono
logas, kurį chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

pasigerėti puikiu koncer- 
oncertą — iškilmę rengia 
!2 kuopa, pagerbimui mu- 
R rašytojos žemaitės. Sta
rte pasižadėjo dalyvauti 
įaustos artistinės jiegos

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Franas Klcčkauskas 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.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTER

Ar esi užganėdintas su savo 
daubų. Jai ne, tai pasinaudok sa
vo liuesu kuku dirbdamas prie 
musų, ir uždirbdamas didesnę 
algą negu dirbtuvėje. Mes reika
laujame gabių inteligentiškų 
vyrų dirbti nuolat ar liuosu lai
ku. Atsišaukite kas dieną nuo 
10 iš ryto iki 5 valandai vakare, 
arba Utambike, Seredoj ir Ket
verge Saitsio-Jan. 13, 14, ir 15, 
1920 nuo 6:30 iki 9 vai. vakare. 
J. MOZERIS,

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

W. D. MURDOCK CO.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedaliomis.

LSS. 234 kp. rengia dideles pra
kalbas nedėlioj, sausio 18, 6:30 vai. 
vakare, 4630 Gross Avė. Kalbės Dr. 
A. Montvidas, A.A. Vasiliauskas ir 
kiti. Vietos darbininkai, nepraleiski
te progos. Bus kalbama apie šio mo
mento darbininkų reikalus.

— LSS. 234 k p.

Brighton Park. — Keistučio Paš 
K h ubo mėnesinis susirinkimas; y- 

vyks nedėlioj, sausio 18, Liberty svet 
3925 So. Kedzie Avė. Visi nariai 
kviečiami atvykti kaip 1 vai. po piet.

, —Pirm. P. Jakavičia

Town of Lake. — LSS 234 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 

18, 10 vai. ryto University of Chi
cago Settlement svet., 4630 Gross Av. 
Draugai, nesivėluokit ir atsiveskit 
naujų draugų. Draugai, kur esate 
užsivilkę su mokesčiais, užsjmikė- 
kite. — Org. P. Karneckas.

Garfield Park. —♦ LSS. 158 kp. su
sirinkimas įvyks ketverge, sausio 
15 d., 7 vai. vakare. F. S. bute. 1256 
So. Albany Avė. Visi nariai ir narės, 
malonėkite atsilankyti, yra svarbių 
reikalų kuriuos turėsime sutvarkyti.

Fin. Rast. J. Bagdyšenko.

Gary-Tolleston, Ind. — LSS. 209 
kuopa rengia Milžinišką balių ir 
prakalbas nedėlioj, sausio 25 d., A. 
Milašausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjja 2 vai. po pietų. Inžanga vy
rams 50c; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės drg. P. Dubickas ir drgė 
Žemaitė iš Chicagos. Visas baliaus 
pelnas skiriamas dėl drgės Žemaitės 
labo.. . Užkviečia LSS. 209 kp.

Draugystės šv. Antano iš Padvos 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 18 kaip 1 vai. po pietų Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, So. 
Union ir 18-tos gatvės. Nariai malo
nėkite atsilankyti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui.

— Valdyba.

Lietuvių Tautiškų kapinių atstovų 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 18, 12 vai. dieną. Mildos svet. 
3142 So. Halsted St. Visi kapinių 
globėjai, Draugijų delegatai ir lotų 
savininkai, malonės nesivėhioti, nes 
susirinkimas bus atidarytas paskir
tu laiku. — Valdyba.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks panedėiyj, sausio 19, 7:30 
vai. vakare. Malinausko svetatinėj, 
1843 So. Halsted St. Yra daug svar
bių ir neatidėtinų reikalų apsvarsty
ti. todėl draugai teiksis kuoskaitlin- 
giauslai atsilankyti. —* Valdyba.

Susiv. Am.. Lietuvių kareivių 2 
kp. susirinkimas bus sausio 16 d. 
Dievo Apveizdos parap. svet. prie 
18 ir Union Avė. Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir visi lietuviai ateikite į mi
nėtą susirinkimą ir prisidėkite prie 
šios- organizacijos. — Valdyba.

Chieagofi Liet. Soc. Vyrų Chore 
repeticija jvyks ketverge, sausio 15 
d., kaip 8 vai. vakare M. Meldažio 
svet. Visi dainininkai privalo būti 
laiku ir atsivesti naujų narių. 

Sekr. D Miller.

Rubsiuvią Unijos 269 skyriaus pus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, sausio 16 d.. Unijos salėj, 1564 
N. Robey St. Pradžia 7:30 vai vaka
re. Bus daug svarbių reikalų. Visi, 
kurie dar nepridavėt savo antrašue 
šiame susirinkime privalot pridu6ti 
nutarimų raštininkui.

— Nut. rašt. Frank Juozaparičia.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Bal- 
kausko, jis paeina iš Kauno rėd., 
Raseinių pav , Paurės parap. Gau- 
raičių kaimo. Jis keli metai atgal gy-l 
vvnv Kcwanee, III., dabar nežinau 
kur jis gyvena. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino, malo
nėkite pranešti man.

PRANCIŠKA BALKAUSKAITĖ 
1720 Ruble St:, Chicago, III.

MOTERŲ

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

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

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Ka
zimiero Mikučio, Simano sunaus, aš 
Petro sūnūs. Paeina iš Kauno gub., 
Varnių parap. Pats ar kas žijiot ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu: 

KAROLIS MIKUTIS
1800 W. North Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo 
Bartkaus, Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Pašušvės parapijos. Kas 
žinote, malonėkite pranešti.

POVILAS BARTKUS
519 Hcnsion St., Kcnosha, Wis.

PAJIl’ŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
Aš, Lietuvos kareivis, jieškau sa 

vo tėvelio M. Misiaus; negaunu jo
kios žinios nuo jo. Jis pirm karo 
gyveno Chicago, III. 634 W. 18th 
St. Aš jau buvau ant karo lauko su 
lenkais.

Taipgi jieškau savo sesutės ir švo- 
gerio Platakio. Jie prieš karę gy
veno Pittsburgh, Pa.. Aš esu sveikas 
ir motutė sveika. Laukiame žinios iš 
Amerikos.

Adresas: Lietuva — Kaunas, Miš
ko gatvė, num. 19, Karo belaisvių 
Stovykla. Sargybos komanda.

Skyrininkas Kazys Misius.

PAJIEŠKAU savo brolio P. Pelec- 
kio, Kauno rėdybos, Raseinių pav., 
Kubiliškių kaimo, Nemakščių parap. 
Pirmiau gyveno Chicagoje. Meldžiu 
atsišaukti arba kas kitas 
Pranešti.

L PELECKIS, 
R. F. D. Box 97a

Morgąntown(

malonės

W. Va.

REIKIA l()>rų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Gertis valgis. 

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

WM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Way,

. Pittsburgh, Pa.

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

alga.
FT. PITT HOTEL 

Penu Avė. and lOth St., 
Pittsburgh, Pa.

MERGINŲ PRIE MAGLIŲ.

Gera alga
Valgis ir kambarys
Atsišaukite
Mr. Sinith
51sl St. and Gurneli Avė.

CHICAGO BEACH HOTEL

REIKIA senyvos moteries prie 
namų darbo. Darbas lengvas ir 
pastovus.

J. Baltrenas,
1707 So. Halsted St. 

Chicago, III.

LOVŲ TAISYTOJU 
Pirmos klesos viešbutyje 

Geros algos, kambarys ir valgis 
GRASMERE HOTEL 
4621 Sheridun Road

REIKIA patyrusių operatorių prie 
elektros spėkų siuvamų mašinų siūti3 p C Ik U olUVUIllŲ Uld.MllŲ MUII

*-1 ------ •—*-•*....—apreons Geru alga ir geros aplin-
REIKIA DARBININKŲ

-----------  - - - - Lincoln Avoniip
MOTERŲ

4225 Lincoln Avenue, 
N. SINOM and CO

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

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

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

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

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

Del platesnių dasižinojimų, kreipkis, rašyk arba te- 
lefonuok klausdamas knygutės (Booklet I).

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.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppenlhieimer Casimig: Company
1020 W. 36TH STREET, C H I C A G

> "Ji- —B!" I..............

SAVININKAS GERESNIO GYVENI- 
MO IR DIDESNIO UŽDARBIO

REIKALAUJAME kylėtą inteligen
tiškų, ištikimų vyrų Chicagojo ir ki
tuose aplinkiniuose, lietuvių apgy
ventuose inieščiukuosc pasidarbuo
ti nuolatos, arba liuosu laiku, atli
kęs iš savo dieninio darbo; pasidar
buoti vakarais ir nedėldieniais. Šio 
užsiėmimo darbas trauksis per 3 me
tus; uždarbis labai geras» čia nėra 
sakoma, kad gal nepadarysiu, bet 
yra padaroma lengviau, negu kas ki
tas tokiuose pasiulymuo.se. nes čia 
yra Publikos naudai. Ne jus kitų 
jieškosite, bet jūsų kiti 'jieškos šiame 

užsiėmime. Po draug aplaikysite 
Komercijos kursą išlavinimui kas- 
link tolimesnio likimo geresniu, ab
soliučiai dykai. Tas vienas yra ver- 
as didelių pinigų. Gabios mergai- 
ūs ir moteris linkusios dalyvavimui 
)rie komerciiinio išsivystimo, išla- 
’inimui ir geidaujančios dar didesnio 
uždarbio, taipgi esate užprašomos, 
š Chicagos atsilankykite ypatiškai 
casdicną nuo 9 rvto iki 12 dieną. 
Nedėlios rytą nuo 9 valandos iki 1 vi 
dprdienyj. Iš kitų apielinkių adre
suokite: Manager Room 19, 
154 W. Randolph Št., Chicago, III 
Kumpas La Salie(rSt., antros lubos.

Room 410. Chicago.
17 N. La Šalie St.,

REIKIA
DARBININKŲ
IšSIUNTINfiTOJŲ
MOLDERIŲ 
PAGELBININKŲ.

GEROS ALGOS.

AMERICAN BLDG. 
and FOUNDRY CO.

AVĖ.2300 S. SPRINGFIELD

DARBININKŲ

Darbas nepaskirstomas.
Imbai geros algos 
ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite.
PUIJ.MAN CAR WORKS 

UOth &Cottage Grove Avė. 
Pili Ima n, III.

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
šapoj.

CARPEN WOOLEN MILLS 
SUPPLY CO

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

REIKIA pirmos klesos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite.

THE LIBERTY MARKET 
1018 So. Main St., Rockford, III.

REIKIA darbininkų, $4.50 i die
ną Atsišaukite.

H. SILVERMAN and CO.
423 So. Clinton St.

SIUVĖJŲ ŠAPAI 
DARBININKŲ 

. RANKOVIŲ; SIUVĖJŲ, 
ANTRŲ BĘISTERIŲ 
KALNIERIŲ VIRŠŲ

DIRBĖJŲ
GEROS DARBO 

SĄLYGOS.
GEROS ALGOS.

REIKIA vieno shearmano ir tri
jų pagelbininkų. Gera alga — mo
kame nuo $25 iki $27 savaitei.

A. BI.ACKSTONE
2457 So Loomis St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių operatorių siū
ti ant elektros spėkos mašinų. Gera 
alga, lengvas darbas.

WALTER M. GOTSCH CO. 
1254 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ

VAIKŲ
ARPROGA GERAM VAIKUI 

VAIKINUI.
Spaustuvininko amatas yni

ATSIŠAUKITE

REIKIA
PATYRUSIŲ OPERATORIŲ 

VAIKŲ DRESIŲ. TAIPGI 
MOKINTIES. MOKESTIS KOL 
MOKINASI.

MADE -m WELL GARMENT CO. 
4817 w. Roosevelt Road 

{ėjimas iš 48th

PRIE

Court.

ALFRED DECKER
AND COHN, 

Employment Department,
S. W. Cor. Franklin 
and Van Buren Sts.

REIKIA vyrų prie išpjovimo 
medžio su pjūklu.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS

2431 W. 14th St., Chicago.

REIK-IA
PEČKURIŲ — $140 -h $165 į mė

nesį; naktį ar dieną. Janitorių nak
tį ar dieną — 8 valandos —$110 į 
mėnesį. — I hotelius, restauranus, 
visokis darbas. Nereikia dirbti šven 
tadieniais. Mechanikų, pagelbinin- 

kų; kalvių pagelbininkų į ^elžkelio 
dirbtuvės, darbininkų 55c į valan
dų.

MOTERŲ
Trumpoms valandoms darbo; rytą, 
po piet, arba vakare. Naktinių virė
jų, taipgi saliune virėjų. Indų plo
vėjų. Nereikia dibti nedėlionus ar-

REIKIA pirmarankjo duonkepio, 
turis žino atsakančiai tą darbą. — 
tepti baltą duoną ir keksus. Gera 
ižmokestis,geram vyrui. Atsišaukite 
negreičiausiai.

F. BRASUS,
139 E. 107th Street, Chicago, III.

kiekviena diena jis taipgi daro
si ir pelningesnis, ypač kad da
bar į tą amatą nelabai paiso mik 
sų vaikai ir daugiau eina į ki
tus darbus, o darbų spaustuvėse 
darosi vis dauginus ir dauginus.

Naujienų spaustuvėje dabar 
yra progos jaunam vaikinui iš
simokinti šito gražinis amato ir 
dar užsidirbti pinigų besimoki
nant. Vaikinas luti liuli baigęs 
viešąją mokyklą ir būti ne jau
nesnis kaip 16-kos metų. Kreip
kitės tuojaus į Naujienų spaus
tuvę, 1739 So. Halsted St.

Naujienų spaustuvėje yra rei
kalingas taipgi Gordono fyderis. 
Kas moka varyti Gordon presą, 
teatsikreipia tuojaus.

PARDAVIMUI
REIKIA moteries mazgoti 

liūs. Gera mokestis, trumpos < 
valandos.

GEO. RAFMUFFEN CO.
615 W. Randolph St.

bute- 
darbo

PARSIDUODA krautuve ir bute
lis, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisų pažymėdami num. 29

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALAUJA i šeimynini viešbu
ti prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti i namo užveizdą

DREKEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexcl Blvd.

REIKIA DARBININKŲ

Reikia tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
baltą ir juodą du6ną. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgį. Važiuokit tuojau j tyrą o- 
rą f 
mc

ir gerą gyvenimą. Mes užmokėsi- 
atvažiavimo lėšas.
SPRING VALLEY BAKERY

J. M. Ažukas, savininkas.
Spring Valley, III.
—---- U—.—.—

REIKALINGAS Linotype operato
rius. Mokestis geresnė kaip kitur. 
Atsišaukite tuojaus. žemaitis Prii L 
ing House 4736 S. Wood St., f hk 
rago, III.

- -t ■>...............
ĮVEIKIA patyrusio dešrų dirbėjd 

ir bučerio.
1215 So. Halsted Street.r./

REIKIA darbininkų į serap gele
žies yardą. $5 į dieną.

ARGO IRON METAL CO. 
311 N. Curtis St., Chicago.

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

GOLDBERG FURNITURE CO. 
1307 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė geriausioj 
vietoj ant Bridgeporto, netoli nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo, loto 
arba gero automobiliaus. Atsišau
kite.

928 W. 33 St., Chicago, III.

REIKIA operatorių prie Singer 
siuvamų mašinų. Išdirbėjai drabužių 
diržų ir pirštinių.

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

PARSIDUODA
ICE CREAMINĖ IR CIGARETŲ 

štoras su bar room (saliunu). Taipgi 
prie to svetainė dėl šokių ir susi
rinkimų; lietuvių apgyventoj apįe- 
linkėj Pardavimo priežastis liga. 
Nepraleiskite progos, nes jums ne
kaštuos pažiūrėti. Atsišaukite vaka
rais.
6101 So. State St Chicago, Iii

MOTERŲ GENERALIAM STU- 
BOS DARBUI.

Phone Englewood 7000. 
ENGLEWOOD HOSPITAL 

60th and Green Sts.

REIKIA prosinimui moteriškų ir 
šiaip kitų drabužių; kalniečių ir iš- 
lankstytojų ir prie marškinių. 
EXSELSIOR LAUNDRY COMPANY 

66 N. 22nd Street.

MERGINU išmokimui visokio len
gvo laundrės darbo. Gera alga.
EXSELSIOR LAUNDRY COMPANY

66 E. 22nd Street.

VYRŲ pakavimui ir pagelbėjmiui 
prie išsiuntimo daigtu.
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 

2431 W. 14th St., Chicago.
PEčKURIO — darbas dieną?" 

Turi pats mokėti užkurti. Gyventi 
turi netoli musų.
AMERICAN SAW & TOOL W0RKS 

2431 W. 14th St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA — Gražus ir 

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

DR. A. MONTVID
25 E. Washington Ct. 

Phone—West 6126.
d------ L------ ----------------------------------------K. L..U'.1-

IŽRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 1823 W. 22 St., 

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

mėnesi. Atsišaukite i gfosernę 
1821 W. 22 Street.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI SI MfiNESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto- 
esame

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

NAMAI-ŽEMĖ

Bargenas
Dviejų augštų mūrinis namas, nau 

jas, kuriame krautuves ir flatai, tu
ri būti urnai parduotas. Didelis 
bargenas jei kas pirks tuojau. Ran
dasi ant šiaur vakarinio kampo 39 

ir Sacramento Avė. Savininkas
B. H. ROSEN

2^00 Lawronce Avė., 
Phone Ravenswood 650

SI.

MOKYKLOS

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL.
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ 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 \V. Washington St.
Kainbzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.

ANGLŲ KALBOS 
VAKARINĖ MOKYKLA

Klesos prasidės
Panedėiyj, sausio 19 d., 8 vai. vak.

Mokytoja L. Normantaitč,
3223 ParnelI Avė , Chicago.

Telefonas Boulevard 9923

v— —■ —-

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

pasiulymuo.se

