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Japonija išsikraustysian 
Ii iš Siberijos

True translation filed with the post- 
master at Chicago^ III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Padėtis Siberijoje
VISA SIBERIJA SUKILO 
PRIEŠ REAKCIONIERIUS.

38 komunistai 
apkaltinti

Socialistų byla

Grand jury apkaltino Komuni
stų Darbo partijos viršininkus.

Semionov pasiskelbė valdonu

Kolčako niekas neberemia.
Japonai ir jų sėbrai visų 

neapkenčiami. Amerikiečiai lai
kosi nuošaliai.

Visa Siberija sukilo prieš re 
akcionierius

Talkininkai pasiusią didelę armiją į Kaukazą
JAPONIJA IŠTRAUKS SAVO 
KAREIVIUS Iš SIBERIJOS.

Taip nutarusi Japonijos 
diplomatinė taryba.------ ,—

TOKIO, s. 21.—Japonijos tik
slas, sutinkant kooperuoti su 
Suv. Valstijomis rėmime Čecho- 
Slovakijos kareivių Siberijoje, 
tapo atsiektas ir Japonijos karei 
viai bus ištraukti iš Siberijos. 
Pasak laikraščių, taip^/iularusi 
patariamoji diplomatinė taryba 
vakar.

Tapo patirta susirinkime, 
kad Japonija neturi trritorialių 
ambicijų Siberijoje ir kad ka
reiviai dabar siunčiami Siberi- 
jon yra tik užpildymais nuo
stoliu. Užreiškimą, kad pama
tinė politika nebus iškeista tuo 
žingsniu.

Taryba užgirusi kabineto 
nuosprendį nesimaišyti daugiau 
į vidurinius Siberijos reikalus 
ir laikyties valdžios deklaraci
jos, kada ji padarė sutartį su 
Amerika 1916 m.

• True translation filed with the post- 
| master at Chicago, III. Jau. 22, ,1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

GEN. SEMIONOVAS PASI
SKELBĖ SIBERIJOS

VĄLDONU.

Pasiskelbimas esąs laikinimis, 
kadangi nežinoma kur yra 

( Kolčakas.

HARBIN, Manžurijoj, s. 17. 
— Gen. Semionov, vyriausias 
komaiiduotojas visos Rusijos 
armijų, išleido proklamaciją, 
kurioj jis pasiskelbia vyriausiu 
Siberijos valdonu.

Pasak Semionovo atstovų, jis 
apėmė vyriausią valdžią tik lai
kinai ir tai delei to fakto, kad 
nežinoma kur dabar yra admi
rolas Kolčakas.

Proklamacija yra adresuoja
ma visiems kazoku atamanams 
ir galvos visos Rusijos rytinės 
Siberijos spėkų gen. Horvath 
garnizonų komanduotojams.

Praneša apie ištraukimą 
kareivių.

VVASH1NGTON, s. 21.—čia 
gautosios oficialės žinios iš To
kio parodo Japonijos valdžios 
tikslą laikyties Suv. Valstijų 
pavyzdžio, ištraukiant savo ka
rines spėkas iš Siberijos.

True translation filed with the post- 
master at (Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

• ČECHAI KARIAUJA SU 
SEMIONOVO KAREIVIAIS.

Vieną generolą čechai 
suėmė.

jau

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 1917

SIBERIEČIAI REIKALAUJA 
JAPONIJOS IšSINEšDINIMO.

TOKIO, s. 21.—Rankiote Vla
divostoke japonų ir rusų žurna
listams, parengtame pulk. 
Isome, viršininko Japonijos ka
rinės misijos, Rusijos kalbėto
jai pabrėžė reikalą ištraukimo 
Japonijos kareivių, interesuose 
draugiškumo tarp tų dviejų ša-

PEKIN, s. 16.—Smarkus su
sikirtimai tarp čechų spėkų ir 
gen. Semionovo kareivių ištiko 
Trans-Siberijos geležinkelio sto
tyse Baikal, Kaltukšąja ir Mi- 
sovaja, Baikalo ežero apygąr- 
doje. Cechai neskaito Semio
novo dideliu pavoju, kadangi jo 
spėkos yra mažos.

Gen. Skipitrov vadovaujami 
Semionovo kareiviai tapo pa
leisti ir pats gen. Skipitrov tapo 
areštuotas paliepimu čechų ko
manduotojo maj. gen. Julės Ja
niu. Tai padaryta lodei, kad 
Skipitrov veikė prieš čechus.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
žymiausio Siberijos laikraščio 
“Golos Rodini” redaktorius. Jis 
pasakė, kad rusai labai dėkin
gi Japonijai, bet nėra interesuo 
se abiejų šalių, kad Japonijos 
kareiviai pasiliktų.

“Ištraukimas japonų,” sakė 
jis, “sustiprins draugiškumo ry
šius tarp Rusijos ir Japonijos 
ir kada rustus nuotikiai sukurs 
liepsną Pacifiko pakraštyje, Ja
ponija nuskins vaisius to pro
tingo pasielgimo.”

Atsakydamas, . pulk. Isome 
prižadėjo, kad japonai pasi
trauks, kaip tik bus įvykinta 
tvarka. “Bet,” sakė jis, “taip
jau turi būti atkreipta atida į 
Japonijos interesus.” •

Japonijos programan įeina 
“tvirta taika” rytinėj Rusijoj, 
ekonominė pagelba Siberijai ir 
apsaugojimas geležinkelių, nuo 
kurių priguli ekonominis ger
būvis šalies.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 22, 19Ž0 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJOS RUSIJOS
PIRKLYBA PRASIDĖJO.

LONDONAS, s. 20.—Apsi- 
mainyinas tavomis su Rusijos 
žmonėmis jau prasidėjo. 400 
tonų Siberijos sviesto jau ga
benama į Angliją, o ūkio padar
gai dėl Rusijos yra sukrauti 
Anglijos uostuose. Sviestas bu
vo supirktas dar prieš Kalėdas.

True translallon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI SIŲS 
KAREIVIUS KAUKAZAN.

VLADIVOSTOKAS, s. 13. 
(Rašo Chicago Tribūne kores
pondentas' Frazier Hunt).—Vi- 
sa^ Siberija kunkuliuoja. Apie 
15,000 Vladivostoko darbininkų 
buvo sustreikavę vienai dienai 
tyliam protestui prieš reakcinę 
Kolčako valdžią, talkininkų in
tervenciją, skerdynes ir žiauru
mus vielos kariuomenes. Nė 
vienas ratas nepasisukė šiame 
200,0(X) gyventojų mieste—rus
tus persergėjimas to, kas gali 
ištikti, jei nebus tuojaus priim
ta liberališkesne politika.

Apie 2,000 mylių į vakarus, 
admirolas Kolčakas, karta vy
riausias valdonas, dabar yra 
apgailėtinu žmogeliu, už kurį 
nė vienas žmogus nesuliktų 
atiduoti savo gyvasties. Jis tapo 
sulaikytas arti Irkutsko, social- 
revoliucionierių laikomam ge
ležinkelių distrikte.

Čecho-slovakai, kurie ir iškė
lė Kolčaką, dabar atsigrįžo nuo 
jo. Jie sako, kad jie nepaleis 
nė vienos kulkos apgynimui 
monarchistinių ir reakcinių ele
mentų.

Visur Siberijoje kariavimas ir 
1 nusisprendimas tabp masių ant 
visados užbaigti su reakcionie
riais. Jie vadinami bolševikais, 
bet bus teisingiau juos pavadi
nus anti-kolčakiniais. Tik keli 
yra tikri Lenino komunistai. 
Kiti gi socialrevoliucionieriai, 
socialdemokratai, o dar kiti pa
prasti ūkininkai ir valstiečiai, 
kurių zmestvos ir kooperatyvės 
draugijos dar yra nuo caro lai- 
kų.

Dabar gen. Semionov su 10,- 
000 kazokų, buriatų ir plėšikų, 
remiamas japonų rengiasi pa
siskelbti vienatiniu paveldėtoju 
nykstančio Kolčako. Jis pasi
vadins liberaliu demokratu ir 
prižadės, kad susirinkimas bus 
sudarytas iš visų Siberijos kle- 
sų ir organizacijų, bet masės 
jam netiki. Jo rankos dar te
bėra kruvinos nuo jo kareivių 
papildytų žmogžudysčių.

Japonija kol-kas laikosi, bet 
abejotina ar ji trauksis, ar ka
riaus viena be Amerikos pagel
tos. Jos kariuomenė neapken
čiama visų. Japonijos saugo
mos geležinkelių dalįs yra ap
imtos revoliucijos ir traukiniai 
nevaigšto. Visa Siberija, apart 
Japonijos alginių agentų, kaip 
Semionov, gen. Kalmikov ir 
gen. Rozanov, Vladivostoko ko
manduotojo ir kitų Kolčako re
akcionierių, yra pakįlę prieš 
Japoniją už jos suloštą dalį.

Amerikos kareiviai, vadovau 
jam i nusisprendusio ir drąsaus 
komanduotojo, laikosi nuoša
liai ir vien tik saugo geležinke
lius. Vienok veltumas ir kvai
lumas laikyti geležinkelius at
darais yra aiškus, kadangi re
akcionieriai nieko daugiau 
atstovauja, kaip save ir tą 
ponija aiškiai prirodė.

Siberijos puodas bėga 
viršų, ir kas nors nuplikins 
kas.

CHJCAGO.—Vąkar specialis 
grand jury apkaltino 38 vyrus 
ir 3 moteris, viršininkus Komu
nistų Darbo partijos. Jie yra 
kaltinami suokalbyje nuversti 
valdžią. Tarp apkaltintųjų ir 
milionierius Bross Lloyd.

Apkaltinti yni 5 nariai na- 
cionalio pildomojo komiteto, 
2 valstijos pildomojo komiteto, 
valstijos sekretorius, Cook pa
vieto pildomojo komiteto na
riai, 10 lokalų sekretorių ir 4 
propagandos komitetų nariai.

Tarp apkaltintųjų yni tokie 
žymus nariai, kaip L. E. Katter

ALBANY, N. Y., s. 21.—šian 
die praėjo antra diena pašalin
tųjų iš Nefw Yorko legislaturos 
penkių socialistų.

Prasidėjus posėdžiui komite
to pirmininkas Louis M. Martin 
pranešė, kad reikalavimas pa
naikinti bylą tapo atmestas, 
kaipo nepateisinamas.

Tada socialistai pranešė, kad 
jie paduos dar tris reikalavimus. 
Gilbert E. Roe pareikalavo, kad 
pašalintieji socialistai butų pri
imti legislaturon laike jų tyri
nėjimo. Jis tai parėmė atsiti
kimais kongrese, kur tyrinėja
mi kongresmanai buvo palikti 
kongrese laike tyrinėjimo. Te- 
čiaus komiteto pirmininkas tą 
re/.ialavimą atmetė. Tuo jis 
atmetė jau ketvirtą reikalavi-

True translation filed with the posV>naster ai Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai savinas! Vilnių
Kariaus už jį iki pastaros

Karės stovis ir geležinkeliečių 
streikas Italijoje

LENKAI MANO PASILAIKYTI 
VILNIŲ.

Kovos su lietuviais už Vilnių 
iki pastaros, sako lenkų atsto
vai Pabaltijos konferencijoje.

DideJi kareivių patroliai ta
po pastatyti Milano, Turino ir 
Genoa miestuose.

Skaitykite ir Platinkite 
a V A IT T T F M A G M

ne-
Ja-

per 
ran-

Daug žmonių apanka nuo 
tabako.

Kad apsaugoti nuo bolševikų 
Persiją ir Indiją.

LONDONAS, s. 20.^-Central 
News iš Paryžiaus praneša, kad 
spėkos, kurias vyriausioji tary
ba pasiųs priešių ties bolševi
kams Kaukaze, galbūt sieks žmonių dalinai apanka nuo var 
200,000 kareivių. 1

21.-KARALIAUČIUS, s.
Kaip Amerikoje daug žmonių 
apanka nuo vartojimo medžio 
alkoholio, taip Vokietijoje daug

** » ' * į — —■

field, Wagenknecht (partijos mą. 
sekretorius), Jolm Reed, Chat- Stedmanas tada pareikalavo, 

kad bus panaikinta remianties 
tuo, kad kaltinimai nepaduoda 
priežasties pašalinimui. Nuo
sprendis apie tą reikalavimą 
dar neišneštas. s

Jei ir šis Stedmano reikala
vimas bus atmestas, tada John 
Bloch pafeikalaus, kad butų nu 
žymėti smulkmeniškai visi kal
tinimai, pasiremiant “augščiau- 
siojo teismo precedentais.” 

Pirmininkas Martin pasakė, 
kad teisiami yra ne patįs iš
rinktieji socialistai, bet Sociali
stų partija, kuriai jie priklauso 
ir jos platformą,.kurią vykinti 
jie yra prisižadėję.

kiti.
Tūli apkaltintųjų gyvena San 

Francisco, New Yprke ar kituo
se miestuose ir jų išdavimo bus 
pareikalauta.

Apkaltins ir Komunistų 
partijos viršininkus.

Kaip tik išnešta apkaltinimas 
prieš Komunistų Darbo partijos 
viršininkus, tuoj grand jury 
pradėjo svarstyti Komunistų 
partijos viršininkų bylą ir kaip 
eina gandas, apie 40 tos parti
jos viršininkų bus apkaltinta 
gal dar pėtnyčioj.

Truc translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the ?ct of Oct. 6,1917

JUGO SLAVIJA GRĄSINA 
ITALIJAI KARE.

Sutinka internacionalizuoti 
Fiume, bet kartu persergsti 

Italiją.

PARYŽIUS, s. 21.—Jugo Sla- 
vijos delegacija oficialiai pa
skelbė, kad iš Bielgrado gauta 
nota, pasiūlanti kompromisą, 
kaipo išrišimą Adriatiko klau
simo. Jugo Slavlja priima in- 
ternacionalizavimą Fiume ir 
Žara uostų, bet griežtai atsisa
ko permainyti Wilsono demar
kacijos liniją Istrijoj. Jie taip
gi atmeta, nors ne taip griež
tai, Italijos reikalavimą cenzo- 
rystės trijų Dalmatijos salų.

Kalbėdamas apie premjero 
Nitti užreiškimą, kad jis reika
laus išpildymo slaptosios Lon
dono sutarties, jeigu jo pasiū
lymas nebus priimtas, Jugo Sla 
vijos atstovas pasakė, kad tai 
yra lengviau pasakyti, negu pa
daryti. Net jeigu Anglija ir 
Francija ir sutiktų, Italija tu
rės užimti Dalmatiją pagelba 
ginklų ir susidurti su Serbijos 
kareiviais, kas tikrai reikštų 
naują karę.

KOMUNISTŲ BYLA 
PRASIDĖJO.

NEW YORK, s. 21.—šiandie 
prasidėjo byla Benjamin Git- 
low, kuris tapo apkaltintus kur 
tu su Jim Larkin ir kitais ko
munistų vadovais suokalbyje 
nuversti valdžią. Be kitų ad
vokatų, Gitlową ginti apsiėmęs 
paskilbusis advokatas Clarence 
S. Darrcnv. Dabar renkami pri- 
saikintieji teisėjai.

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III. Jan. 22, 1920 
as reųuired oy Ino act of Oct. 6,1917
’ VENGRIJA PERSEKIOJA

SOCIALISTUS.

Areštuoja socialistus, kad ne
patektų nacionalin susirin

kimam

BUDAPEŠTAS, s. 21.—So
cialistai Kari Payer, viešojo sau 
gurno ministeris ir Makits re
zignavo iš Huszar kabineto pro
testui prieš valdžios kliudymą 
socialistams dalyvauti rinkimų 
kampanijoj. Sakoma, kad so
cialistų literatūra yra konfiskuo 
jama ir kad 6 socialistų ‘kandi
datai, kurių išrinkimas į nacio- 
nalį susirinkimą buvo tikras, ta
po areštuoti.

True translation filad wtth the *oat- 
master at Chicago, III. Jan. 22, 1920 
s reųuired by the act of Oct. v, 1117
VYRIAUSIOJI TARYBA Už- 

BAIGS SAVO DARBĄ.

Du Vengrijos darbuotojai 
pakarti.

VIENNA, s. 15.—Dr. Stephen 
Szirmay ’ ir Ludwig Szemere 
tapo pakarti šiandie už jų vei
kimą laike komunistinės vald
žios. Teismo nuosprendis iš
neštas tik vakar. '

Dabar pradės veikti ambasado
rių taryba.'

M  ■ '<
PARYŽIUS, s. 21.—Vyriau

sioji taryba nutarė šįryt, kad 
naujoji konferencija ambasa

dorių pradės veikti panedėlyj, 
sausio 26 d. Konferencija per
ims dalį darbo vyriausios tary
bos, kuri veik jau užbaigė vei
kimą, ir konferencijai bus pa
vesta pildymas Versailles tai
kos sutarties, taipgi svarstymas 
bėgančių reikalų, sąryšyj su 
taikąs dalykais. Didieji tarp
tautiniai klausimai tečiąus bus 
palikti išrišti konferencijoms, 
kuriose dalyvaus visos talkiam-

Trae translation filed with the post- 
niasler at Chicago, GI. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI TEIS 500 
VOKIEČIŲ.

PARYŽIUS, s. 21.—Galutinas 
sąrašas vokiečių, kurių išdavi
mo talkininkai pareikalaus, ta
po užgirtas vakar vyriausios 
tarybos. Manoma, kad sąrašas 
užveria mažiau kaip 500 vardų 
iš pirmesniųjų 1,400, kuriuos 
talkininkai išpradžių kaltino. 
Sprendžiama, kad sąrašas dar 
nėra įteiktas vokiečiams ir de-
Jei to manoma, kad tarybos vis kai (klerikalai) atsisakė daly- 
dar tebevedama. Vokiečiai vauti Italijos gdežinkelių strei 

ypač reikalauja, kad kaltinamie ke ir iš tos priežasties streikas 
ji butų teisiami Vokietijos teis- nėra remiamas pietinėj Italijos 
muoee. T 'lSf d**?]*

ziuoiuų uuimui upaiMiu uuu vui huijubc uuryvttus i 
tojimo tūlų rūšių tabako. . akų valdžių gatvės.

HELSINGFORS, s. 19. (Rašo 
Chicago Daily Netws korespon
dentas Hal O’Flaherty).—Pa
baltijos šalių konferencija pa
darė mažai progreso bandyme 
sutaikinti skirtumus ir suvieny 
ti visus į apsigynimo sąjungą. 
Išdėsčius įvairius klausimus 
abeftnoj konferencijoj, komite
tai tapo paskirti rišimui kiek
vieno tų klausimų. Nėdėlioj 
komitetai susirinko Valdžios 
budinkuosc ir laikė tęn susirin
kimus, bet iš raporto pasirodo, 
kad nieko tikro nepasiekta.

Kalbėdamas su Lenkijos dėle 
galais aš patyriau, kad jie griež
tai repriešinasi Lietuvos reika
lavimui Vilniaus, kaipo jos sos
tines. Lenkai tvirtina, kad 
veik visi Vilniaus gyventojai 
yra lenkai. Jie sutinka, kad vi
sas klausimas butų atiduotas 
išrišti plebiscitui, nes jie žino, 
kad jie laimės, bet jeigu Lie
tuva bandys atsiimti Vilnių be 
plebiscito, lankai laikys jį Iki 
kartaus galo.

Tokia pat karinga pozicija 
viešpatauja tarp visų delegatų, 
kurie vis tvirtina, kad jų nuo
monės yra nepakeistos ir ne
pakeičiamos. Konferencija, be- 
abejonės tęsis ir sekamą savai
tę, pasitikint surasti kokį-nors 
pamatą susitaikymui.

Karės stovis Italijoj.
PARYŽIUS, s. 21.—Karės slo- ; 

vis gyvuoja didesniuose Italijos 
miestuose, iš priežasties genera 
lio geležinkelių darbininkų 
streiko. Galvės yra patruliuo
jamos kavalerijos, taipjau su
statyta ir kanuolių.

Sankrovoms, teatrams ir vi
soms biznio įstaigoms paliepta ‘ 
užsidaryti 8 vai. vakare ir kiek
vienam yra uždrausta naudoti 
automobilius ar dviračius. Poli
cija paliepė konfiskuoti visų 
automobilių magnetą, kad ne
leidus streikieriams naudoties 
automobiliais.

Vartoju Sabotažą.
TRIESTE, s. 21.—Sabotažas, 

manoma, delei geležinkeliečių 
streiko, sutraukė vielų komuni
kaciją tarp 17 didesnių Italijos

cionales telegrafo ir telefono 
linijas.

Streikas labiausiai išsiplati
nęs šiaurinėj Italijoj, kur ar
mijos vielų tiesėjai bando su
taisyti sutraukytas vielas.

Bomba eksplodavo Neapolio 
stotyj, sužeisdama tris žmones.

Traukiniai apginkluoti 
kulkasvaidžiais.

PARYŽIUS, s. 21.—Pasak Pe- 
lit Parisicn Turino koresponden 
to, šiaurinė ir centralinė Italija 
yra apimta geležinkeliečių strei 

True translation Tiied ^th the P™*-'į ko, bet pietine Italija nėra taip 
master at Chicago, III. Jan. 22, 1920 1 1 J 1
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Kulkasvaidžiai prieš 
streikierius

labai paliesta. Italijos valdžia 
įstengė paleisti keletą traukinių 
didesniomis linijomis, po dide
le sargyba kareivių, apgink Juo 
tų kulkasvaidžiais.

KARIUOMENĖ LAUŽO ITALI
JOS GELEŽINKELIEČIŲ 

STREIKĄ.

Streikas priima revoliucinį po
būdį ir valdžia deda visas 

pastangas jį sulaužyti.

RYMAS, s. 21.—Karines spė
kos, iš priežasties generalio ge
ležinkelio darbininkų streiko, 
paliepimu transportacijos mini 
sterio, užėmė centralinę gele
žinkelio stotį šiame mieste.

Visos geležinkelių linijos Ita
lijoj dabar yra saugomos ka
reivių, kuriems įsakyta šauti į 
kiekvieną žmogų, kurį nužiūri
ma bandymu trukdyti trauki
nių vaigščiojimą.

Judėjimas priima revoliucinį 
pobūdį ir valdžia palaikymą 
tvarkos pavedė kariuomenei.

Paskelbta, jog ganėtinai dar
bininkų atėjo į darbą, kad ne
reikia naudoti kariuomenės 

operavimui geležinkelių. Atei
nantis traukiniai yra kiek su
sivėlinę, bet išeinantįs yra iš
siunčiami paskirtu laiku.

Spauda abednai stovi prieš 
streiką, ji sako, kad ir publika 
irgi priešinasi streikui.

Katalikai nedalyvaus.

Susirinkimai uždrausti.
RYMAS, s. 21.—Valdžia ank

sti vakar pasiuntė kareivius už
imti centralinę stotį ir saugoti 
ją su kulkasvaidžiais, iš prie
žasties geležinkeliečių nutarimo 
sustreikuoti vėliau dieną. En
ergiškų priemonių griebtųsi pa
laikymui tvarkos. Gyventojų 
susirinkimai yra' uždrausti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Jan. 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 s >
Reakcija Vokietijoje
AREŠTUOJA VOKIETIJOS 

SOCIALISTUS.

Taipjau stabdo nepriklausomų
jų socialistu laikraščius.

BFjRLINAS, s. 21.—Be areš
tavimo komunistų ir nepri
klausomųjų socialistų vadovų, 
valdžia uždarinėja radikalius 
laikraščius visoje šalyje. Jau ta
po uždaryta 15 laikraščių. Er- 
nest Dalim ig, vadovas, kairiojo 
sparno nepriklausomųjų ^socia
listų, tapo areštuotas šiandie.

LONDONAS, s. 21.—Katali-
Chicagos sa-

54 SALIUNININKAI PRISIPA
ŽINO PRIE KALTAS.

CHICAGO.
liunininkai prisipažino prieš fe-
deralį teisėją Carpenter peržen 
gę karės laiko prohibiciją. Ki
ti 9 saliunininkai užsiginė.
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Subacription Raita:

aišku pasidaro, kad darbi
ninkai negali balsuoti už nie 
ką kitą, kaip tik už savo kle- 
sos atstovus^ už socialistus.

Jeigu mes norime, kad ga- 
zas, elektra, anglis, pienas, 
mėsa, gatvekariai ir visos 
visuomenės patarnavimo j- 
staigos butų darbininkų 
kontroliuojamos, mes turi
me rinkti j valdomąsias J- 
staigas tik žmones, po soci
alizmo vėliava, kovojančiais

j $6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

■11 -   ■1
Naujienos eina kasdiena, liskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1*08.

Uiaisakotnoji Kaina t
Chicagoje — paltą:

Metams ...........................  $6.0
Pusei metų .......................... 3-5
Trims menesiams ..............  1.8b

už darbininkų klesos reika
lus.

Žmonės galėjo jau įsiti
kinti, kad visokios valdžios 
komisijos ir komisijčlės tru- 
stams tirinėti, gyvenimo 
brangumui tirinėti; visi tie 
valdžios ir jos komisijų 
gązdinimai ir grūmojimai 
trustams ir spekuliantams 
sunkiomis pabaudomis tai 
tik tušti burbulai žmonėms 
'įkiš dumti. Varnas var-

dėka vandens prižįurėjiirtui ir 
supažindinimui žmonių su pa
matinėmis higienos taisyklė
mis nemaža nuveikta ir toj sri
ty].

šiuo momentu labiausia rei
kalinga sveikatingumo komisa
riatui glicerino, vaselino, chi- 
nos, žuvies riebalų ir sulirštinr 
to pieno vaikams.

[Federuotos Spaudos žinia]
Maskva.— [Dramatizavimo 

kontestas]. Švietimo komisarių 
tas paskelbė kontestą. Dovanos 
bus skiriamos tiems rašyto
jams, kurie geriausia sudrama- 
tižuos romanus, aprašančius so- 
cialę kovą. Ligi šiol jau šudrą-* 
matizuota kai-kurie veikalai šių 
rašytojų: Victor liūgo, De Cos- 
ter, Dickens, Francois ir Noi- 
ory.

Dviem mėnesiams .............. 1.41)
Vienam mėnesiui........................ 7*

Chicagoje — per neilotojas:
Viena kopija .............................. 02
Savaitei ....................................... 12
Mėnesiui ...................................... *0

nui į akį nekerta. Pieši
mams ir žmonių išnaudoji
mams galą padaryti gali tik 
oatįs darbininkai savo vei
kimu ir per savo atstovus.

Suvienytose Valstijose, ao ChleagoJ, 
paltu:

Metgms .................................. $*.0
Pusei metų ...........................  3.0
Trims mėnesiams ................ 1.6b
Dviem mėnesiams ................ Ub
Vienam mėnesiui ................ M

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................... $7.(M
Pusei metų  ........................ 4.0(
Irims mėnesiams .......... ... 2 00

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tikruoju reiškėju ir ginė
ju darbininkų reikalų, kaip 
•elitinių taip ekonominių, y- 
ra socialistai ir jų politinė 
organizacija — socialistų 
partija. Už šios partijos 
kandidatus į visokias valdo
mąsias įstaigas darbininkai 
ik ir privalo balsuoti.

— Embė.

Rinkimams 
besiartinant.

Nominacijos kandidatų ; 
Chicagos miesto valdomą
sias įstaigas artinasi. Šių 
metų vasario 24 dieną bub 
nominuojami kandidatai ; 
aldermanus, o balandžio 6 
dieną bus jų rinkimai.

" Balsuotojai, ypatinga’’ 
darbininkai ir socialistai, 
turi neužmiršti, kad sulig 
naujuoju patvarkymu dau
giau nebebus taip vadina
mųjų “praimerių”. Kandi
datūras laimės tie, kurie va
sario 24 dieną gaus daugiau
siai balsų. O todėl draugai 
turintįs teisės balsuoti, būti
nai privalo žinoti vardus ti 
socialistų, kurie bus pastatę 
savo kandidatūrą į alderma
nus. Dalykas mat tame, 
kad prie jų vardų nebebus 
daugiau parodyta, kad tai 
socialistų kandidatai, kaip 
kad pirmiau būdavo pažy
mėta ant baliotų blankų.

Šiandie kiekvienam dar
bininkui turi būt aišku, kad 
jisai negali balsuoti už nie
ką kitą, kaip tik už savo 
tikrąjį draugą, už savo kle
sos reikalų ginėją — už so
cialistą.

Socialistų partija yra po
litinė organizacija, stovinti 
ant sargybos darbininkų rei 
kalų. Jos siekinys yra ne 
tik išvaduoti darbininkų kle 
są iš ekonominio pavergi
mo, bet ji kovoja už tai, kad 
darbininkai paimtų į savo 
rankas visą poljtinę galią, 
kad jie valdytį ir tvarkytų 
kaip politinį taip ekonominį 
šalies gyvenimą.

Šiandie mums Ineprisieina 
toli jieškoti nuodėmės tų. 
kurie žmonėms “atstovau
ja” ir juos valdo. Pakanka 
žvilgterėti į tai, kas dėjosi 
su tais darbininkais, kurie 
sterikavo plieno industrijoj. 
Garyj ir kitur; su tais ku
rie dirba anglių kasyklo
se; su tais, kurie be teismo, 
bp tardymo kemšami į kalė
jimus; su tais darbo žmo
nių atstovais, kurie metami 
laukan iš kongreso, iš valsti
jų legislaturų, — ir mums

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Frue translntion filed wttn the post- 
•raster a t Chicago, III. Jan. 22, 1920 
•s reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA. \ i ■ .' '
[Federuotos spaudos žinia]

Vien na.—[Profesinių sąjungų 
kongresas]. Nesenai Austrijos 
profesinės sąjungos laikė kon
gresų. Kongrese dalyvavo 360 
delegatų^ kurie atstovavo 700,- 
300 darbininkų. Kongresas pri 
*mė sekamus tarimus:

S .................... . ..... ■ II

ŠVEICARIJA.
[Federuotos spaudos Žinia]

Zurich.—[Vorarlbergas nori 
dėties prie Vokietijos]. Vorarl- 
bergo darbininkai pradėjo di
delę kampaniją. Kampanijos 
tikslas yra tas, kad prijungus 
Vorarlbergą prie Vokietijos. Ta 
nedidelė šalelė randasi tarp 
Šveicarijos ir Vokietijos. Pa
staruoju laiku Šveicarija pasi
ryžo aneksuoti! Vorarlbergą. 
Bet tos šalelės darbininkai pa
reiškė, kad ekonominiais išro- 
kavimais jie geriau nori dėties 
prie Vokietijos.

“Berner Tagwacht,” oficialia 
Šveicarijos socialistų partijos 
organas, šiomis dienomis įdėjo 
laikraštin straipsnį antgalviu 

“Rankas šalin.” Strai.psnyj 
griežtai smerkiama Šveicarijoj 
varoma propaganda už aneksa- 
vimą Vorarlbergo.

“Tagwacht” sako, kad anek- 
savimas tos provincijos sustip
rins klerikalų partiją ir duos 
progos Šveicarijos kapitalis
tams naudoti Vorarlbergo žmo
nes. ’ k

1<-- Suvienodinimas patvar
kymų kas dėl darbininkų ap- 
draudos, kad butų galima visą 
larbą tvarkyti, turint vieną čar- 
lerį. |

2. —Išdavimas čarterio vi
soms dad>ininkų grupėms, ne
paisant užsiėmimo.

3. —Įkūrimas tokios sistemos, 
kuri priverstinai apdraustų be
darbius, senius, našlaičius, pa- 
lėgėlius ir našles.

4. —Įkūrimas valdiško samdy
mo biuro.

5. Skirimas tam tikrų atsto
vų Austrijos ambasadose, kurie 
rūpintųsi Austrijos darbinin
kais kitose šalyse.

[Federuotos Spaudos žinia]
Vienna.—[Susibūrė 7,000,000 

Jarbininkų]. Nesenai įvykusia
me profesinių sąjungų kongre
se liko paskelbta, kad ligi šio 
laiko jau susibūrė 7,000,000 su 
viršum Austrijos ir Vokietijos 
darbininkų. Iš to skaičiaus 
650,000 žmonių priklauso Au
strijos unijoms, o likusieji—

Vokietijos.

RUSIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Stockholm.—[Kova su ligo
mis], Nežiūrint to, kad Rusijoj 
trūksta vaistų ir svarbiausio 
maisto—pieno, sveikatingumo 

komisariatas veda sėkmingą ko 
vą su ligomis. Čia .gauta smulk
meniškas raportas iš komisaro.

Nuo įsikūrimo sovietų vald
žios visi daktarai pašaukta tar
nystėm Visi vaistai liko rekvi
zuoti. Jie dalinama sulig rei
kalu.

Pradėta vesti neatiaidi kova 
su džiova, šiltinėmis ir lyties 
igomis. Lyties ligos beveik 

visai pranyko, kadangi liko pa
naikinta prostitucija.

Daugiau pašvęsta energijos 
covai su naujomis ligomis, ku
rias gimda blogas maistas. Ves
ti kova su tos rųšics ligomis 
yra daug sunkiau, kadangi nė
ra atatinkamo maisto. Vienok

[Federuotos spaudos žinia]
Berne.—[Socialistai atsisako 

dalyvauti koalicijos kabinete]. 
Šveicarijos socialistų partija pa
reiškė, kad ji nieku bildu ne
sutiksianti inciti koalicijos ka
binetan. Jei bus kuriama koa
licinis kabinetas, tai jame da
lyvaus tik atžagareiviai ir libe
ralai.

NORVEGIJA.
I Federuotos Spaudos žinia]

Christiania.—[Socialistai pra 
laimėjo miesto rinkimuose]. 
Christianijos miesto rinkimuo
se Šį kartą socialistai liko nu
galėti. Pirma miesto taryboj 
socialistai turėjo didumą, o da
bar jie bus mažumoj. Rinkimų 
rezultatas yra sekamas: atža
gareiviai laimėjo 45 vietas; so
cialistai 36, ir liberalai 13.

i x ____
FRANGIJA.

[Federuotos Spaudos žinia]
Loerrach, Alsace.—[Pašalino 

14,000 darbininkų]. Pramoni
ninkų asociacija pašalino 14,0(M) 
darbininkų, kadangi jie atsisa
kė dirbti 10 vai. dienoj. Asocia
cija ketina stverties tų pačių 
įmonių ir kitose vietose, jei 
darbininkai nenorėk dirbti 10 
vai. dienoj.

[Federuotos Spaudos žinia]
Stassburg.—[Valdžia konfis

kavo vokiečių turtą]. Francuos 
valdžia konfiskavo deportuotų 
iš Alsace vokiečių turtą. Tuo 
bud;u konfiskuota turtas 32,000 
vokiečių, kurie priversti buvo 
tįpleisti Alsace, kuomet franci
jos valdžia ėmė varyti kampa
niją, kad nustelbus propagandą. 
Suprantamas daiktas, kampani
ja buvo kreipiama į vokiečius.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos Spaudos žinia]

Seattle.—[Trauks atsakomy
bėn kapitoną E. S. Gili]. Frank 
Pcase, kareivių ir jūreivių ly
gos įkūrėjas, pareiškė, kad jis 
trauks atsakomybėn kapitoną 
E. S. Gili. Gili yra Ayierikos 
Legionierių vadas.

Kapitonas, norėdamas pa
kenkti kareivių ir jūreivių ly
gai, išsiuntinėjo biznieriams 
laiškus, kuriuose ragino šalinti 
iš darbo tos lygos narius. Girdi 
ta lyga esanti priešinga val
džiai, o jos įkūrėjas, Pease, esąs 
nė mažiau, ne daugiau, kaip 
anarchistas.

Dabar Pease ketina pa tąsyti 
po teismus kapitoną už krimi- 
nalį apšmeižimą.

junga jau reorganizuota; ji ir 
vėl patapo pilnateise Socialistų 
Partijos dalimi. Tatai abejoji
mui dabar negali būt vietos. Vi
si tie draugai, kur liko ištikimi 
tarptautinio socializmo princi
pams, privalo organizuotis, bur
tis į LSS. ir varyti darbą pir
myn. O to darbo mes turime 
daug, labai daug. Pirmiausia 
reikia atsleigli visas pakrikdy- 
tas kuopas. Po to sudaryti pas
tovią Sąjungos valdybą ir pra
dėti rūpintis atgaivinimu Sąjun
gos organo “Kovos.” Be savo 
organo organizacija, šiaip ar 
taip, neapsieis. įdubai gera, 
kad dabar mums xpa tarnauja 
draugų cliicagiečių ir bostonie
čių laikraščiai. Bet visų irtatųjį 
musų organizacijos darbą jie 
neaprėpia ir vargiai galės aprėp
ti. Taigi privalome rūpintis at- 
steiginį u shvojo organo. O tai 
padaryti galėsime tik tada, kai 
bus pilnai atsteigta bent' didžiu
ma musų organizacijos kuopų. 
Čia kiekvieno socialisto prieder 
mė. Visose musų kolonijose, 
kur randasi bent penki musų 
draugai, tegul -jie. pasidarbuoja: 
urnai atsteigia Sąjungos kuopą 
ir praneša liglaikiniui LSS. sek- 
retoriui-vertėjui d. Motuzui 
(4306 So. Wood st., Chicago, 
III.) Juo greičiau tatai bus pada
ryta, tuo greičiau mes susitvar
kysime.

Laukti, žiūrėti kaip bus to
liau nėra ko. Toks laukimas bu
tų sužinus trukdimas musų 
organizacijos darbo, ir nusidėji 
mas prieš lietuvių darbininkų 
reikalus — čia ir Lietuvoj. Da
bar yra toks laikas, kad reika
linga visas jėgas dėti, idant iš
laikius tuos laimėjimus,' kurių 
atsiekta ilga ir neatlaidžia kova. 
Ir Lietuvoj ir čia atžagareiviai 
daro visa, kad išmušus mus iš

visų pozicijų. Ir jeigu mes dar 
abejosime, jeigu lauksime “ge
resnių laikų,” tai galų gale ines 
dar daugiau pralaimėsime.

Taigi, draugai sąjungiečiai, 
sukruskime ir varykime savo 
darbą pirmyn.

— Socialistas.

Auka Soc-Dem. Parti 
jos Rėminio Fondui.
Dg. Chas Pranulis, iš Coultis- 

vel, 111., Lietuvos Socialdemo-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofbu:

I1U I. Halsted St
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas 1
127 R. Deirborn tt. 

1111-13 tlnlty BMg.
Tel. Central 4411

LS.S. Reikalai Sėveros Gyduoles užlaiko 
< šeimynos sveikatą.

T

rKORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

kratų Partijai remti paaukojo Į 
L. S.-D. P. Rėmimo Fondą 10 
dolerių. Ačiū. Auką tuoj pa
siunčiau Fondo iždininkui, d. 
St. Michelsonui.

Sekr. J. Juknia
4910 W. 13 st. Cicero, III.

------------ i -
Vietos socialistam žinotina.
Draugai socialistai ir musų 

simpatizatoriai privalo žinoti, 
kad sekamą nedėldienį, sausio 
25 dieną, įvyks vietos lokalb su
sirinkimas Socialistų svetainėj. 
Be kita bus nominuojama kan
didatai į miesto viršininkus. 
Kiekvienas todėl privalo atsi
lankyti ir savo draugus raginti, 
kad atsilankytų. Rašt. — J. M.

>4

BRIGHTON P ARK 
DIDELĖS

Prakalbos
Rengia

LDLD. 104 kp.
Ketverge, Sausio 22 d., 1920
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
3925 So. Kedzie Avė ir 39 PI.

Pradžia 7:30 vai vakare 
t

Inžanga dykai.
Kalbės geri kalbėtojai. 

Malonėkite skaitlingai Msi- 
lankyti. 1

Kviečia Rengimo.
KOMISIJA

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Leipsic.—[Nacionalė moterų- 
socialisčių konvencija]. Nepri- 
gulmingos Vokietijos socialistų 
partijos nares laike savo kon- 
venciją. Konvencija priėmė re
zoliuciją, kuri reikalaujama 
įvesti sovietinę valdžios 4orma. 
Esą moters turinčios pirmoj ei
lėj įkurti šeimininkių sovietą.

[Federuotos Spaudos žinia]
Berlinas.—[Berline esama 

250,000 bedarbių]. 250,000 su 
viršum bedarbių esama Berline. 
Tai oficialia apskaitliavimas, ku 
ris teČiaus nebuvo paskelbtas 
spaudoj. Delei nedarbo vaikai 
stačiog badauja.

Valdžia skiria bedarbiams 
pašalpos, vienok jos toli gražu 
nepakanka.

iFederuotos Spaudos žinia]
Beri i n as. — [Darbininkai 

sparčiai organizuojasi]. Pasku
tiniais šešias mėnesiais brava- 
rų ir malūnų darbininkai spar
čiai ėmė burties. Pirma toj pra 
monėj buvo 36,691 unijistas, o 
dabar tas skaičius pašoko ligi 
64,346.

[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas.—[ Vokiečiais Įgri

so militarizmas]? Naujoji Vo
kietijos gentkartė nepakenčia 

militarizmo. Tatai aiškiai pasi
rodė laikė Anglijos anti-milita- 
ristinių draugijų kongreso. Gan 
ta iš kiekvieno Vokietijos kam
pelio pasveikinimų ir raginimų, 
kad butų pradėta internaciona- 
lis judėjimas panaikinimui mi
litarizmo.

Ypač daug gauta laiškų iš se
kamų organizacijų: Studentų* 
lygos, Jaunųjų vokiečių drau
gijos, Jaunųjų darbininkų or
ganizacijos, etc.

VARYKIME DARBĄ PIRMYN.
. . ————

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
darbhs pastaruoju laiku buvo su 
paralyžuotas. Buvusieji Sąjun
gos vadovai, ypačiai sekretorius- 
vertėjas (Stilsonas) buvo išver
tęs ją ir iš Socialistų Partijos. 
Sąjungos narių minios tapo sn- 
demoralizuotos. Vieni paklausė 
tų vadovų ir nuėjo paskui juos 
į komunistišką kronielj, kiti a- 
bejojo: sekti juos ar stovėti nuo
šaliai? Treti buvo stačiai tero-* 
rizuojami. Pradžioj juos mete iš 
kuopų, o vėliaių kai prasidėjo 
reorganizavimo darbas, triukš
madariai užpuldinėdavo juos 
ardydavo jų susirinkimus ir pra
kalbas.

Dabar visa tai liko toli-toli už 
nugaros. Lietuvių Socialistų Są-

Kosulys
yra tai vienas symptomas, kurs pa
prastai draugauja porAulimains, gri
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo trlubeles. Toki
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kurs 
nevlen apinalBina uždegimą, bet kartu 
sulaiko Irltacija h kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

everas
Balsam
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekinlngiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
lyngal jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo trlubeltu uždegimo, iŠ priežas
ties spazmodiško sinaugullo arba in- 
fluenitos. Kilnos: 25 et. Ir 1 ot. taksu, 
arba 50 ot. ir 2 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.

Severoa Lietuviėkas Kalendorių* 
1920 metamo duodama* dovanai! Pa
prašyk nu* *av* aptiakorlau*.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
/ Phone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

gera dėl 
suskirdusiu ranku
TURPO — terpetino oitmen 

tas — minkština ir gydo 
suskirdusias rankas tikrai

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

K-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6(26

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1789 So. Halsted SU Chicago, Iii. ■'
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 

vakare Phone Canal 257 1
—y—«l"    I I II I I ■» 11

Telefonas Pullman 856,
DR. P. P. ZALLYS , 

Lietuvis DentistaH 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
»  ----------------- rut ĮTr-n — -rm . i.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2181-35 Blue Istand Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkus

ir greitai. Terpetinas esantis 
Turpo užmuša bakterijas. Men
tolis ir kumparas Turp° gydo 
— padaro rankas minkštas ir
dailias kaip vasaroje. .j
Ištepk rankas šiijnakt su Turpo J 
ir tr’nik, kad įsigertų į odų, kol j 
pajausi malonų x afektų nuo ’ 
kumparo ir meninio. Tuomet 
užsimauk senas pirštines ir ry
ta jūsų rankos bus minkštos ir 
baltos, kaip kūdikio. Turpo 
taipgi puikus 
dalykas 
išpiltų lupų 
nuo šalčio.

Gauk už 30c. 
buteliukų nuo 
jūsų aptieko- 

riaus TUO- 
.1AIJS, taipgi 

už 60c. didu
mo buteliukų.

nuo

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarket 25M ?

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 
1—8 vak. Nedėlįoms 10—12 dieną.

I

Nepaprastos Prakalbos ir 
Kratantieji Paveikslai 

įvyks PŽTNYČIOJE, SAUSIO-J ANŲ ARY 23 D., 1920.
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted Street •
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbūs gerb. I)r. A. L. GRAIČIUNAS ir JONAS RODINAS, angliš
kai I)r. FRANK W. GUNSAULUS, prezidentas Armour’o Instituto Tech
nologijos ir profesorius THEODORE G. SOARES Chicagos Universiteto. 
Retkarčiais dainuos atsakanti daįnininkai.

Be to, dar bus žingeidžiausi KRUTAMI PAVEIKSLAI. Taigi šios 
progos nei vienas cnpraleiskite, kuri labai retai atsitinka.

Inžanga dykai. Kolcktų nebus!
Širdingai visus užkviečia KOMITETAS.

' Xs

Extra visiems žinoti
KAD ANT T0WN OF LAKE

Rengia

Didelį Praisinj Baliu
DRAUGYSTĖ L. K. STANISLOVO No. 1.
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (JAN.) 25 D. 1920.

A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE, 
4501 So. Hermitage Avenue

' -------- r—. ................ ------ ---------- ----
Prsidčs 5 vai. vakare ir tesis iki vėlam laikui.*

Praisai augšti. Kas ateis pasirėdęs gražiausiai gaus praisų; kas 
prasčiau — gaus praisų; iš 2 vyrų kas turės prašmatniausių kepu
rę — tas gaus praisų. Praisas bus duotas, kas pašoks dailiausiai už
duotų šokį. Ir EXTRA — kds padarys užduotų štukų — gaus aug- 
ščiausį praisų. Visus nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. inžanga 35c ypathi. Kviečia KOMITETAS.

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVĄ!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviškų 
markių. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
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fanuose ir kaimuose toli nuo 
miestų, paprastai turi savo 
vadinamą “Naminę Aptieką”, 
kurioje laiko vatų, karbolį, bo- 
rakso rūgštį- ir kitus reikalin
giausius dalykus, tarp kurių ir 
dėžutę cukrainių PARTOLA.

Jie žino, kad užsikimšęs skil
vis užteršia ir kraujų, ir kad to
kiuose atsitikimuose būtinai rei
kia suvalgyti prieš miegų 3 cuk
raines PARTOLA, kurios išvalo 
kraujų ir skilvį.

Skilvio užsikišiiną parodo šie 
apsireiškimai: galvos skausmai, 
šeksėjimas, nenoras valdyti, 
kartdiš vėmimas, sunkumas po 
širdžia, tingumas visame kūne 
ir nenoras dirbti.

Prilipo liepto galą.

JedgU jus jaučiat kurį iš tų 
apsireiškimų, tai tuoj suvalgy
kite prieš miegų 3 cukraines 
PARTOLA. Ant rytojaus atsi- 
k e Įsi te jau be jokių nesmagu
mų, nes per naktį PARTOLA 
tikrai ir švehiiiai išvalys jūsų

mus.

Todėl tai ir reikia turėti PAR
TOLA kiekvienuose namuose, 
kad kiekviename laike jos butų 
po ranka jūsų naminėje aptieko- 
je. Nusipirkite iš anksto, tuoj 
dabar. Dėžė PARTOLA kaš

tuoja $1, o 6 dėžės — tik $5.

Adresuokite tiesiog į

APTEKA PARTOSA

Praeitų nedėldienį, sausio 18, 
būrelis vietos “komunistų,” be
sidengiančių LDLD. 19-tos kuo
pos vardu, buvo surengę neva 
prakalbas—Mildos svetainėj. 
“Prakalbos” buvo rengiama tik 
siu išplūsti pažangųjį lietuvių 
darbininkų judėjimų, ypač so
cialistinį. Skerečiojosi, plūdo
si, kiek bepajiegdami. Tik be 
naudos. “Publikos” buvo gal 
koks keturiasdešiiKts. Ir tai, 
(Įauginusia visi “savi žmonės,” 
suvažiavusieji iš visų Chicagos 
kampų. Tai rodo, kad tie 
triukšmadariai prilipo liepto 
galų. Publika, kurių jie nekar 
tų suvylč, dabar galutinai nuo 
jų nusigrįžo. Mat žmonėms ga
lutinai įgrįso klausyties tų “ko
munistiškų kalbėtojų,” kurie 
nieko kita nebežino, kaip kolio- 
ti jiems nepatinkamus asmens.

Tai nebepirmas kartas. Pa
staruoju laiku jų rengiamose 
prakalbose visuomet būdavo 

(langiau “savų žmonių” negu 
pašalinės publikos. Bet jie ma
ne, kad prisidengę svetimomis 
plunksnomis geresnio pasiseki
mo turėsią. Pasirodo, kad ir 
tai nebegelbsti. žmones jau 
moka atskirti pelus nuo grudų. 
Ir gerai. Juo greičiau lietuviai 
darbininkai užsigrįš nuo tų de- 
moralizatorių, tuo bus sveikiau 
jų judėjimui. Užteko jiems. 
Iki šiol musų organizacijoms 

jie pridavė tiek daug blėdies, 
kad sunku butų visa išrokuoti. 
Dabar—tegul jie keliauja pas 
savo sėbrus atžagareivius.

— Bridgeportietis.

Sietyno choro koncertas.
Praeitų subatų, sausio 17, p. 

Meldažio svetainėj Sietyno cho 
ras buvo surengęs pramogų va
karų—koncertų.

ifeikalinga pasakyti, kad šis 
vakaras Sietyno chorui buvo 
nesėkmingiausias iš visų j 
šiol rengtų vakarų. Publikos 
buvo visai maža. ‘ Ir tai po to, 
kai choras nutarė “stikinti” už 
“komunistus,” su kuriais, pa
sak tūlų lyderiu, “eina minių 
minios...” Tai visai prastas 
liudymas. Pasirodo,, kad /tos 
“minių minios” teeina su “ko
munistais” tik tų “lyderių”— 
vaidentuvėj. Tikrenybėj jų nė 

choristai

surengtas
Apskričio

ra. Ar šita lekcija 
mokūs pasimokinti?

Beje, kai buvo 
dainininkų Pirmojo 
koncertas, ir kai komimistiški
sabotažninkai tyčia surengė sa
vo vakarą, tai tūli tvirtino: 
“Ot, todėl jie neturėjo publikos, 
kad nestikina už komunistus.” 
Taigi, Sietyno choras “stikino” 
už “komunistus,” o kur buvo 
ta “komunišlika” publika?

Išrodo, kad vakaras duos ne
maža nuostolių. .*

— Choristas.

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON 
per

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ

Yra Išmokami
Šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lie- 

i tuvos, kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.
“Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas” 

Kaunas, Laisvės Alėja, 66,
Gruodžia 13 dieną, 1919 m.

Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje,
Boston, Mass.

Gerbiamieji:— '
Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlai

das Bankas išmokėjo. Pilna už perlaidų atskaitą 
Bankas netrūkus pristatys.

Su pagarba,
• Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, 

(Parašas) Ą. Prūsas, Direktorius, 
(Parašas) Julius B. Kaupas, Sekretorius

Jeigu ir Tamsta nori greita pagelbą suteikti sa
viškiams Lietuvoje tai tuojaus rašyk ant žemiau pa
duoto adreso ir gausi pilnas informacijas kaip pi
giausiai pasiųsti pinigus Lietuvon.

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont Street, ‘ Boston, Mass.

160 Second Avenue, Dept. 
New York, N. Y.

* Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados i* petrlnų ir desaing 
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; 

c musų mokykloje mokinasi vy-
• rai ir moters. Visas informaci

jas suteiksime laiškai* arba 
ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

• 3103 So. Halsted SL, Chicago.

GARFIELD PARK
LSS. 158 kp. , veik finas.

Sausio 15 dieną vietos LSS. 
158-ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Reikia pažymėti, 

kati susirinkimas buvo gan 
skaitlingas ir reikalai svarstyta 
rimtai ir draugingai. O tai 
dėlto, kad musų kampelio lai
mingai išliko nepaliestas “ko
munistiškų” didvyrių. Tų vi
so <io pažangaus darbo trukdy
tojų čia nesiranda. Tatai nieks 
mums nestoja skersai kelio ir 
musų darbas eina pirmyn ne
trukdomas.

Praeitame susirinkime drau
gai pasibrėžė platų savo veiki
mui programą. O kadangi vi
si musų kuopos nariai sumanus 
ir energingi, tai nėra mažiau
sios abejonės dėl jų veikimo sek 
nitirgnimn. . ---------

Beje, tapo išrinkta kuopos 
knygius—d-gė A. Stanioniene. 
D-ge Slanonienė sena ip veiltli 
sąjungietė, ir ji, reikia /ikėties, 
mokės pasidarbuoti socialistinės 
minties skleidimo darbe.

Delegatu į Cook apskrities 
soc. organizacijos susirinkimais 
išrinktas d. J. BagdiŠenka. O 
Aštuntojo Rajono konferencijo
se delegatai 1920 melams iš
rinkta dd. N. Vilimaitis ir F./ 
Stanionis.v — Parko lapas.

STERIUZED

PUT U P

BEK’S

TAUPYKIT PINIGUS ANT PLUNK- 
NŲ DABAR.

Kainos tiktai dviems savaitėms.
Vasario 1 d. kiekvienas svaras bus 

50c. daugiau.
Tikros baltos.žąsies

vertos $2.29, dabar svarui $1.79
Baltos žąsies • • • 1

vertos $1.89, dabar svarui $1.39 
Baltos maišytos

vertos $1.65, dabar svarui $1.10 
3323-25 S. Halsted St., Chicago, IR.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

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

Z=

INFLUENZA STIPRIAI 
SIAUČIA, 

žada uždaryti teatrus ir kitas 
pasilinksminimo įstaigas.

Influenza ima stipriai siausti. 
Sveikatos departamentas prane 
ša 1,916 naujų susirgimų. Viso 
gi iki šiol influenza susirgo 
7,303 žmonės, o plaučių užde
gimu 1,374. O kiek susirgimų 
yra, kurių sveikatos departa
mentui nepranešta? Veikiau
sia dar daugiau.

Sveikatos departamentas la
bai susirūpinęs nepaprastu li
gos besiploto j imu. Pradedama 
stverties tų pačių įmonių epi
demijai sulaikyti, kaip kad1 pra’ 
eitais melais, šeši kratomųjų 
paveikslų teatrėliai jau uždary
ta. Rengiamasi uždaryti ir 
daugiau. Tai dėlto, kad tų 
įstaigų savininkai nepaiso esa
mųjų sveikatos departamentų 
patvarkymų. Labai galimas 
daiktas, kad, jeigu liga tokiu 
jau spartumu plėtosis kaip kad

(Seka ant 4 pust)’

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IRKrutinės Kliutįs 
kartais paeina nuo 
Nosies nesveiku

mo, ar gal nuo su
gedusių migdalinių 
gilių — tonsilų, 

kurie pagimdo Bro 
nchitą ir kosulį. 
Kokia kliūtis nebūt 
jus turite ateiti 

,■ , i -- pas mane, kad aš
jus su-atsidėjimu iŠegzcminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tįs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės Ir ga
liu nurodyti šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite palis žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

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

120 So. State gat. 2 lubos. Antros 
durįs į Šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadie- 
nifrfs nuo 10 iki 12.

Gydomos Specialisto

Kirmėles ženklai

A

DR. M. T. STRIKOLIS

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, IIL 
Kampai 18-to s gatvės.

3-čios lubos, virš Platfo aptiekos. 
Tėmykite i mano parašą.

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

’ ryto iki 12 valandai diena.

85?

AS 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 pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 8o. Halstad St.. Telephon* Canal 0417. Chicago,

to

li!

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti^ Mano spe

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

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

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, 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 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Dvasia Dr. A. R. Blumenthal

Tunu patyrimo moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimo ligpje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te i A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga durna at 

■ * kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 aL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437
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Jonas Pudžiuvelis
persisikyrė su šiuo -pasauliu, 
sausio 20 d., 8:30 vai. ryto, pa
likdamas dideliame nuliūdi

me seserę Uršulę ir tėvus Lie
tuvoj. Jonas Pudziuvolis paėjo 
iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Pagramančiu parapijos, Grau
žų kaimo. Velionis buvo 35 
metų amžiaus; išgyveno Ame
rikoj 14 metų.

Laidotuvės įvyks sausio 23 
d., 8:30 vai iš ryto iš namų 
4400 So. Armitage Avė. į Šven
to Kryžiaus Bažnyčią iš ten į 
Šv. Kazimiero Kapines.

Užprašome visus gimines ir 
pažįstamus ant paskutinio pa
tarnavimo.

Su pagarba
URŠULE PUDZIUVELIS

4400 So. Armitage Avė. Chicago

STEPONAS Č1VAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 

1-nų metų amžiaus. Paliko di
deliame nuliūdime tėvų Kazi
mierų Čivą ir motiną Antani
ną. Paeina iš Ukmergės apskr. 
Kurklių parapijos, Ažunvežio 
kaimo.

Ilaidtuvės įvyks sausio 23 
d., š. m. 8 vai ryto i šv. Jurgio 
parapijos Bažnyčią, iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami esate 
kviečiami ant laidotuvių. Na- 
bašnykas pašarvotas po num. 
2530 S. Emerald Avė., Chicago.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

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

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

Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje

HIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIM
PLAUKAI!

Kas turite nušipusius plaukus 
bei niežėjimą galvos odos, pleis
kanas, puolimą ir žilimą plau
kų retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus duokite savo an
trašą ir 2c štampą.
The Westem Chemical Co.
Box. J., Berea, Ohio.

■M
DAKTARAS NAMUOSE.

Z

Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:

Siunčiame prekes-tavo- 
rus Lietuvon ir kitur; .

2) Persiunčiame pinigus j 
Lietuvą ir kitąs šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus,

laivus, affidavitus ir t.p.

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

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

4) Vedame žemės ir turto 
reikalus Lietuvoje ir čia;

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje;

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaude- , 
jimus ir negalėji- 
mus matyti aiškiai* 
gali būt prašalinti

Dr.' Glaser’g ofisro ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai 
beatlyginimo.
Turint svarbių reikalų 

visuomet kreipkitės prie:

Bailio Gonsultation Bureau
105 W. Monroe St.,

Chicago, III. ■
Telefonas, Majestic 8347
Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA;
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

—*  .ii ........................... ....
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©Ver
kautu $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vaL vak, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sukto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

, įsteigta 1102

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

3149 S. Morgan st., Ikertė 32 st.
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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
> Telephone Yards 687

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

> . "■ 111

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir < 
&. vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
x VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

TeL Drexel 2880.
-......... .m

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

VALANDOS: 9-12 ryto

1303 S. Morgan SL Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
A 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.. Chicage.'



(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
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iki šiol, prisieis uždaryti visas 
pasilinksminimo įstaigas. Apie 
tai kalba pats sveikatos depar
tamento kotnisionierius. ,

Sveikatos departamento ko
tu isionierius persergsti žmones, 
būtent: susirgus influenza bū
tinai gydyties ir neiti iš kamba
rio tol, kol gydytojas ras tatai 
esant negalimu. Priešingai, in 
fluenzų seks plaučių uždegimas 
ir mirtis. Pati influenza, a ly
džiai gydanties, nėra pavojin
ga. Ji pavojinga tuo, kad ją 
seka kitos dar pavojingesnės li
gos. Tatai žmonės turi būt at
sargus, bet susirgus nereikia bi
joti. Baimė yra geriausias ligų 
prietelis.

Nemažai reikalauja.
Ponia Gladya \Vilce, 31 E. 

Elnį gvė patraukė tieson savo 
vyro tėvus. Reikalauju 100 tūk
stančių dolerių atlyginimo. Vy
ro tėvai pasidarbavę, kad josios 
prisięka apleistų ją. Dabar už 
jį turį atsakyti tėvai.

LET. GELBĖT D-JA.

PRANEŠIMAI
L. S. S. 81 kp. rengia didelį pikni

ką G. Chernausko darže "No. 2” 
Lyons, Iii., nedėlioj, liepos 4 d. Vi
sų Chicagos draugijų ir kuopų pra
šome tą dieną panašios pramogos 
nerengti. —• Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMaT

REIKIA DARBININKŲ—
VYRŲ ir MOTERŲ

ALFRED DECKER & COHN 

 

Makcrs of Society 
Brahd Cl/thM.

REIKIA:

/

REIKIA DARBININKŲ
IBM1ĮM.1.' ■! .........Lt AL-L'-'

REIKIA DARBININKŲ NAMALžEMfi
VYRŲ VYRŲ

ĮDOMUS debatai.
Nedėlioj, sausio 25 d., Car- 

men’s Auditoriume (Ashland 
Blvd. ir W. Van Buren gatvės), 
kaip 2:30 po piet įvyks Įdomus 
debatai tarp Seymour Stedma- 
no. Socialistų Partijos atstovo, 
ir E<twin Straus, Cook County 
Kinkinių Komisijos advokato, 
itemojc: “Socialistų Partijos 
tikslai ir idėjos dauginus nau
dos atneš Amerikos piliečiams 
negu demokratų partija.”

Biletams kaina 25c. Biletus 
iš anksto galima gauti Sociali
stų Partijos ofise, 803 W. Ma- 
dison gatvė.

Revizijos komisijos pranešimas.
Turime už garbę pranešti na-* 

riams ir rėmėjams LGD., kad 
šiomis dienomis tapo peržiur
tos knygos Centro Sekretoriaus 
ir kasieriaus L. G. D. ir rasta 
viskas tvarkiai, švariai, ir teisin
gai.

Įplaukų iki 31 dieną gruodžio, 
1919 metų.................$12472.21

(Čia viskas krūvon sudėta 
kaip tai: Siuntimai in Cash 
Liet. Raud. Kryž.)

Išlaidų apmokėjimas už per
siuntimą drabužių, krasos žen
kleliai, spauda etc. etc. iki 31 
d. gruodžio, 1919, .. $9017.04

Liekasi pas iždininką Dr. J. 
Kulį ......................... $3,455.17

Smulkmeniška atskaita kaip 
greit bus atspausdinta taps iš
siųsta visiems LGD. skyriams.

Nariai Revizijos Komisijos:
Dr. M .T. Strikulis, v
Dr. C. K. Cherrys.

PAJIEŠKAU Juozapo Rudžio, 
pirmiau gyveno ant Auburn Avė. jis 
ir dabar yra Chicagoje. Malonės tuo
jau atsišaukti, turiu labai svarbų 
reikuilą.

A. BLUCIKIS,
3256 Wallace St., Chicago, III. 

2nd floor.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio An
tano Giačo. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tytuvėnų parap., ži- 
laičių sodos. Pirmiau gyveno New- 
ark N. J. turiu laišką^ iš Lietuvos 
nuo sesers, meldžiu atsišaukti pats 
ar kas žino meldžiu pranešti, busiu 
dėkingas.

KAZ. KISIELIUS 
4610 So. Mnrshfield Avė., Chicago.

- "-t", -1 ■■■

Pranešimai

PAJIEŠKAU savo draugo Kazimie
ro Jurkaus iš Tverų parapijos, Ra
seinių pavieto, Gyveno Chicagoje. 
Jo paties meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino, malonės man pranešti adresu:

JONAS GEDVIIAS
705—62 Avę., Wešt Allis, Wis.

PAJIEŠKAU brolio Jono Butekio, 
ir pusbrolių Butekių ir Bagočiij, jie 
visi Kauno rėdybos, Telšių pavieto, 
Pavundenio parapijos, Milvidiškių 

kaimo. Jie visi gyveno Philadelphia, 
Pa. Taipgi vyro sesers Onos Vavic- 
kaitės, po vyru nežinau kaip vadi
nasi; Kauno rėd., Raseinių pav., Kra
žių parapijos, Kražių miesto. Ji gy
veno Boston, Mass. Malonėkite at
sišaukti.

Veronika Butikaitė-Navickienė 
4059 So. Miehigan Avė., Chicago.

DIRBĖJŲ KALNIERIŲ 
ANTRŲ BEI STIPRIŲ 
PROSYTOJŲ 
RANKOVIŲ DIRBĖJŲ 

KREIPTIS
Employment Departamentan

S. \V. Cor. Frnnklin ir Van Buren 
S. W. Cor. Frnnklin St. ir 

Van Buren St.

REIKIA dnrblninkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
farmos darbą, moku į mėnesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrustam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
geistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
Lietuvos atsiliepkit, rašydami^'pas 
L GUDAS, Aurella, Iowa. R.D. No. 1

REIKIA patyrusių darbininkų 
“serap iron yarde”, nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

J. COHEN, 
1443 Blue Island Avė., Chicago. 2

REIKIA trimerių, šaperių,REIKIA trimerių, šaperių, tapei 
paderiu, su mašina. Convas bciste- 
rių, guzikų priseuvinėtoių, viršuti
nių kalnierių dirbėjų, off preserlų,

Bargenas

REIKI A DARBININKŲ
MOTERŲ

rių, guzikų priseuvinėtoi
nių kalnierių dirbėjų, oil 
merginų operatorkų.

Mausner Tailoring Corporation 
814 West 33rd Street

REIKIA merginos 1 pekarnę kuri 
lėtų kalbėti lietuviškai ir angliš-

E. BEHNKE,
3525 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA merginos kočiojimui 
skalbinių, gera mokestis, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 st ir Cornel St. Chicago.

Užeikite į skalbyklą.

REIKIA mergaičių verpimui siū
lų. Patyrimas nereikalingas. Gera 
mokestis. Trumpos valandos. 
HENRY MYER TI1READ COMPANY 

402 so. Market Street.

REIKIA mergaičių tabeliams 
klijuoti; 30c už valandą.

Kreipties
STEIN-IIALL MFG. COMPANY

2841 So. Ashland Avenue.

REIKIA

MECHANIKŲ
PRIE BENČIAUS,
TURI TURĖTI
PRAEITIES PATYRIMĄ,
SEGTI MAŽAS 
NESISKIRSTOMAS 
DALELES.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

311 W. Austin Avenue.

VYRŲ KILBASOMS DIRBTI 
LINKERIŲ IR TVISTERIŲ 
AGAR PROVISION COMPANY

310 N. Green Street.

REIKIA patyrusio piekoriaus, pir- 
marankio, turi turėt patyrimą juo
dos ir baltos duonos kepime.

J. JUKNIUS
3357 Auburn Avė., Chicago.
LS 'T!'-’!!,......... '..J . 'J'-L-'J-J. 1 -S=——

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

lis, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

PARSIDUODA saldainių, arba tik 
fontanas ir užpakalinis baras, 6 sta
lai, 24 krėslai, visokių fruktų ir visi 
reikalingi daiktai dėl ice creaminės. 
Parsiduoda labai pigiai.

616 W. 31 st St Chicago, III.

augščių namas, apačio štoras ir 
4 ruimai pagyvenimui; viršui 6 rui
mai su maudynėmis ir augšta apa
čia; rendos $45 į mėnesį; parsiduo
da už $3,700. Namas ant 32-ros ir 
Emeraild Avė. 4 pagyvenimų namas; 
rendos $36 į mėnesį — $2,500.

2 augščių mūrinis namas su Sto
ru; rendos $29 į mėnesį $2,300

Tin imo naujų namų labai pigių po 
2 ir 3 latus ant Bridgeporto ir Bri- 
ghton parke. Kas turit Jotus, priima
me už pirmų įmokėjimą, kitus galite 
mokėti kaip rendą.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, Ui.

ANT PARDAVIMO 40 akrų farma, 
gyvenimo namas 6 kambariais, stal- 
dais ir vištininkais. Vienas arklys, 
3 jaunos karvės ir bulius; vištos ir 
visa mašinerija Ir kiti geri įrankiai 
prie ūkės išdirbimo. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant stubos nu- 
žurint kur/nanias randasi. Gali ma
tyti vakarais nuo 5 iki 10.

CHARLEY NAČIN. 
2404 So. Karlqw Avė. Chicago. 
“PARDAVIMUF557 W. 36 St. 6 kam 
barių frame cottage plytų pamatais, 
šviesus beismantas. $600 pinigais. 
Kaina $1,300.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago, III.

Padidina mokytojams algas.
Mokyklų superintendentas, 

Peter A. Martenson, vakar pa
reiškė, kad pradedant 1 diena 
vasario Chicagos mokytojų al
gos bus padidinta—po penkias 
dešimts dolerių mėnesiui. Tai 
reiškia, kad mokytojai gaus 
penkis šimtus dolerių metams 
daugiau nei kad gaudavo iki 
šiol.

Miestui tasai algų padidini
mas ateisiąs nemažiau kaip 
penkis milionus dolerių—įskai
tant ir dabar gaunamas algas.

Prisipažino kaltais.
Penkias dešimts penki saliu- 

niiunkai, pastatyti prieš fede- 
ralį “grand jury” vakar prisi
pažino esant kalti dėl nepaisy
mo karės laikui išleistojo prohi- 
bicijos patvarkymo. Manoma, 
kad delei to “atvirumo” teisė
jas numažinsiąs jų bausmę.

Vieša nemokoma mokykla 
svetimšaliams. *

Lietuviai, kur turi liuoso lai
ko dienomis nuo 9—12 vai. ry
to ar 1:15—3:15 vai. po pietų, 
prašomi lankyti viešą nemoka
mą Heavens School 1427 So. 
VVabash gatvėj. Mokyklą ir 
dabar lanko didokas būrys lie
tuvių, bet mokyklos vedėjai no
rėtų, kad jų skaičius butų dar 
didesnis.

žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicagicčiai vėl turės progą pa

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

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę j šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

Prakalbos ir krutanti paveikslai 
bus rodomi Pėtnyčioj, sausio 23 d., 
7:30 vai. vakare, Mildos! svetainėj, 
3142 So. Halsted St., Kalbės Dr. A. 
S. Gralciunas ir Jonas Rddinas; an
gliškai, Dr. Trauk W. Gunsauius, 
prezidentas Armour’o Instituto ir 

profesorius Theodore G. Loares, iš 
Chicagos Universiteto.. Dainuos ret
karčiais geri dainininkai.

— J. Vaitulis.

Workers’ Institute. — FRANK 
HARRIS, Editor of Pearson’s Maga
zine, will leeture on “The Je\vs and 
Their New State”, in the Douglas 
Park Auditorium, Kedzie and Og- 
den Avės., Friday, Jaunuary 23, at 
8:15 P. M. — Ali welcome.

North Side. — Draugijų Sąryšis 
rengia koncertą, sausio 25 d. Wicker 
Park svet., 2046 W. North Avė. Pro- 
grame dalyvaus “Birutės” choras ir 
pavieniai nariai. Taipgi LS. Vyrų 
choras. Kalbės d. P. Grigaitis, Nau
jienų redaktorius. — Komitetas.

EXTRA
Pranešu tėvui, kad Stella Brun- 

dza yra 
atsisako 
simirs.
1331 So.

su visu bloga ir gydytojai 
pagydyti, gal neužilgio pa-

M. BRUNDZA,
51st Court, Cicero, Iii.

REIKIA mergaičių darbui viry klo
ję. Gera mokestis; kambaris ir mais
tas. Kreipties.

CHICAGO BEACII HOTEL 
51st St. and Cornell Avė. Chicago.IH.

REIKIA Patyrusio finišerio ir gu- 
zikų prisiuvinėtojo moterų jakietam. 
CHICAGO NOVELTY CLOAK CO. 
366 West Adams St. Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU tokio žmogaus, kuris 

turi parandavoti dėl gyvenimo 
kambarį.

J. V. ŽILINSKAS, 
2259 W. 22nd St., Chicago, III.

Tel. Canal 107.

REIKIA MERGAIČIŲ 
mokinimuisi ant mašinų; gera 
kestis ir nuolatinis darbas. 
FARGO HALLOWELL SHOE 

15th ir Laflin St., 5th Floor 
Važiuokite Ashland Avė., l’8th, 14th 
St., karais, arba Doųglas Park 
vatoriu.

mo-

CO.

ele-

IšRENDAVOJIMUI
ANT 

mente, 
Randa

309 E.

RENDOS 4 kambariai, base- 
garu apšildomi, gazo šviesa, 
mėnesiui tik $7. Atsišaukite

Frak Syrus
47th St., Chicago, III. 
Klauskit janitoriaus.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DIRBYKLAI 
50 MERGAIČIŲ

Lengvas, švarus darbas. Nereikia 
patyrimo. Gera mokestis pradžiai.

Kreipties
PAUL C. NIĘHOFF & CO. 

232134 E. Ohio Street. 4th floor.
REIKIA moterų darbui “fini- 

shing” departamente. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

MAURICE TAUBER CO.
2599 Archer Avė., Chicago.

REIKIA geros mergąitės prie na
mų darbo. Paprastas gaminimas val
gio. šeimyna susideda iš 5 ypatų. 
Atsišaukite

H. LESSERMEN
5238 So. Park Avė., Chicago, Iii.

TT“

REIKIA 20 mergaičių 
vynjoj i imti sviesto; 
duodama drapanos darbui. 
Labai gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

THE NUCOA BUTTER CO. t
28th ir Kilboume Avcnuc.

REIKIA mergaičių patyrusių ir 
mokinimuisi sortuoti naujų ceppin- 
Kų — gera mokestis, malonios dar
bo sąlygos. Kreipkitės

B. COHEN & SON.
1100-1114 W. 22nd St., 2nd floor.

MERGAIČIŲ
MERGAIČIŲ
MERGAIČIŲ

REIKIA pardavinėtojo, švarus ga
bus vyras pardavinėti urnų speciali 
pardavinėjimą.
SPECIALTY SALES of CHICAGO.

5728 So. State St., 3rd fl.

REIKIA — 50 vyrų į serap gele
žies yardą. Nuolat darbas. $5 į die
ną ir augščiau. Atsišaukite.

37 St., & Hoinan Avė.,

REIKIA vyro indams mazgoti. Ge
ra mokestis; kambaris ir maistas. 
Kreipties.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. and Cornell Avė. Chicago.IH.

REIKALINGA lentų sortuotojai, 
krovikai ir važiotojai; paprasti dar
bininkai lentyklos darbams; geras 
pastovus daroaš; augšta mokestis. 
Ateikite prie Lincoln St. vartų ir 
klauskite ”Yard Superintendento.” 

EDVVARD HINES LUMBER CO.
2431 So. Lincoln Street

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PARSIDUODA ICE CREAMINE ir 
cigarclų štoras su bar room (šaita
nu). Taipgi prie to svetainė dėl šo
kių ir susirinkimų; lietuvių apgyven 
toj apielinkėj. Pardavimo priežastis 
liga. Nepraleiskite progos, nes jums 
nekaštuos pažiūrėti. Atsišaukite va
karais.
6101 So. State St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai puikus resto
ranas vientik lietuvių apgyventa vie 
ta; priežastis pardavimo, savininkas 
eina į kitą biznį. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą, pažymėdami No. 34.

PAJIEŠKAU smuikininko, kuris 
nupirktų iš manęs puikią smuiką. 
Stradivarijus modelio, dar veik nau
ja. Labai puiki dėl grojimo solo, taip 
gi gera ir orkestroje. Geram stovyj. 
Kaina $50.00. Kreipkitės ypatiškai 
arba rašykit.

K. MA KUTENĄS, 
11824 Miehigan Avė., Chicago. 
2nd floor. Tol. Pullman 2686,

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj, biznis 
nuo senai išdirbtas. Parduodu iš 

priežasties išvažiavimo ant farmų. 
Parduoti turiu greitai.
2611 W. 44 St., Chicago, 111.

RA] LANDAI

TIKTAI šį MENESI.

Geriansis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki- 
t " .....................

puikų 
varto-
esame

. čios setų vėliausios stailės. 
les taipgi turime visokių divonų,< 
'onografas. PRISIUNČIAME Už- 

DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliornis nuo-10 iki 4 vai.

Parsiduoda pigiai
Didelis lotas 28 pSdų pločio ir 125 

pėdų ilgio, suros, cimentiniai said- 
vokai ir gatvės išdyrbta ir apmokėta, 
tikrai vertas $1,000. Greitu taiku sa
vininkas išvažiuoja ant 
farmų turi parduot šią savaitę ma
žiau kaip už pusę kainos, lotas ran
dasi Brighton Parke labai gražioj 
vietoj.

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas beveik naujas po 6 didelius kam 
barius, maudyklos, elektra, kieto 

medžio trimingai ir floorai apdary
ti, dideli viškai ir didelis garage dėl 
2 automobilių su cementiniu floo- 
ru, namas randasi po numeriu 2748 
\Vest 47th St. Savininkas išvažiuo
ja i kitą miestą turi būt parduotas 
šią savaitę tik už $4,000.00 ant iš
mokėjimų.

120 akrų farma išdirbta 70 akrų po 
plugu ir užsėta 35. akrai dobilais ir 
35 akrai suarta ir prigatavota ant 
pavasario sodinti bulvėms ir kitiems 
javams ir apie 50 akrų miškas ir 
ganykla perkur teka puikus sriau
nus upelis pilnas visokių žuvų, že
mė yra labai derlinga, molis su juo- 
džiainiu ir visa ligi prie puikaus 
pavietavo kelio, 3 mylios nuo Lietu
viško miesto VVoodboro, VVisconsin, 
mokykla tik pusė mylios. Pora gerų 
arklių vertės $600; 6 melžiamos kar
vės ir 6 priaugianti; 6 kiaulės, apie 
50 vištų, visoki reikalingi fanntski 
įrankiai ir mašinos, visokių javų ir 
bulvių užtektinai dėl maisto ir 
ant sėklos ir pakankamai šieno dėl 
pašaro; geri 5 budinkai. Parsiduoda 
ugniniai viskas greitu taiku tik už 

Į$6500 
tinio 
tikrai

iš priežasties senatvės dabar- 
ąavininko, šita farma yra 
verta dubeltavų pinigų. 
LIBERTY LANI) AND 

INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St., Chicago. 

(Klauskit J. Zacker).

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

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. lino ap
skričio konferencija, įvyks metiniš 
susirinkimas, subatoj sausio 24 d. 
Gerbiamieji chorai malonėkite pri
būti su delegatais Sausio 24 d. 1920 
m., Meldažio svetainėje, 8 vai. va
kare. Bus valdybos rinkimas ir vi
sokių reikalų. — Sekr. F. Mazola.

MOTERŲ KILBASOMS 
DIRĮMT LINKERIŲ IR

AGAR PROVISION COMPANY
310 N. Green Street.

REIKIA: 4 patyrusių mer

gaičių pardavikių, kurios var-

loja anglų kalbą. Geros valan

dos. Esti proga pakėlimui al

gos.

MOKINIMUISI — arba — 
PATYRUSIŲ DIRBIME

PIRŠTINIŲ
NUOLAT DARBAS.
GERA MOKESTIS

CHICAGO GLOVE AND MITTEN 
COMPANY.

458 No. Halsted Street.

REIKIA mergaičių plovimui indų 
virykloje, padraug ir moteriškės 

ruošai bei darbui plovykloje. Gera 
mokestis; kambaris ir maistas.

WEST SUBURBAN HOSPITAL 
506 \V. Austin Avė.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

i

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

v v v nupirksi gražy $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros Šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisves Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

TeJ. Boulevard 8329

Darbo Žmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St, Chicago

Chicagos Lietuvių Socialistų Vy
rų choro repeticija įvyks ketverge, 
22 d. sausio, kaip 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svet. Visi dainininkai 
prašomi būti laiku, nes bus dalinami 
tikietai dėl 25 d. sausio, ant kurio 
vakaro turėsim dainuot.

— Sekr. D. Miller.

S. L. A. II apskr. susivažiavimas 
įvyks sausio 25 d., kaip 1 vai. po 
pietų, “Lietuvos“ svet., 3249 South 
Morgan St. Gerbiami, delegatai ar
ba kuopų valdybos priimkit laiku, 
nes yra daug reikalų dėl apsvarsty
mo.

S. L. A. II apskr. valdyba:
F. P. Bradchulis, prez., 
M. Juška, sekretorius.

LUSTIG’S DEPARTMENT 
STORE. f 

3410-12 South Halsted Street.
1

BE PATYRIMO 
MERGAITĖS IR MOTERS 

gali uždirbti didelius pinigus dirb
damos lengvai dirbyklos darbe. Pas
tovus darbas visą metą.

OLSON RUG COMPANY ' 
1508 W. Monroe St.,

REIKIA. — 
PAGELBININKAI 

IR OPERATORIAI. 
PUNCH PRESO.

Gera: mokestis pradžiai. 
GENERAL CAN CO.

160 So. Canal St.

PATYRUSIŲ moterų įvairiems 
darbams plovykloje; labai gera 
mokestis; pusė dienos Subatomis.

GREAT WESTERN LAUNDRY 
2139 W. Madison Street.

REIKIA mergaičių mazgojimui 
indų. 7 iki 4 priėmimui indų. 
Nuo 10:30 iki 2:30

KIMBAI, CAFE 
116 W. Monroe, 

tarpe La Salio ir Clark.MERGINŲ REIKIA
LABIAUSIAI ŽINGEIDŽIAM 

DARBUI PASAULYJE.
UŽTIKRINTAS DARBAS.

GERA MOKESTIS.

Liejyklos čiperių 
ir ....

Darbininkų 
Pastovus darbas 
Augšta mokestis.

Nepaprastas 
Pigumas

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu į namus.

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla,

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE 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.

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 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas**, “Keleivį” ‘Kardą^ ir 
“Dilgeles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Brighton Park.. — LC/LD. 104 kp. 
ketverge sausio 22 d., rengia prakal
bas Liuosybės svet., 3925 So. Kedzie 
Avė. ir 39 PI. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Inžanga dykai. Malonėkite skaitlin
gai atsilankyti. —Komisija.

Chicagos Liet. Medininkų Amat- 
ninky susirinkimas atsibus subatoj, 
Sausio 24, 1920 m., Aušros svet., 
3001 So. Halsted St., 7:30 vakare. 
Visi nariai instoję ir tie, 'kurie nori 
instoti, kviečiami atsilankyti į lai
ką. Instatų komisija yra užbaigus 
savo darbą, dienos tvarka bus pas
kelbta ant vietos.

— Sekr. S. Danilevičiai

\ > 1

Jus tarnaukit publikai, bet iš privačių ofisų, kurie 
randasi visose dalyse miesto.

Jus uždirbsite kuomet mokinsitės idealiame mokyk
los departamente po num. 311 W. Washiųgton Street.

Atsišaukite, rašykite arba telef©nuokite, Official 300, 
! Ex-klauskite knygelės II, arba atsišaukite j Telephone 

change arčiausiai jūsų namifdelei informacijos.

Chicago Telephone Company
k»

■Hm

Kreipties AUTOMOBILIAI

AMERICAN BUILDING 
FOŪNDRY CO. 

2300 So. Springfield Avė.

AUTOMOBILIŲ reikalaujame.
Gali būti bile kokiame stovyje. Jei

gu turite pardavimui, atsišaukite 
tuojaus . Turime gatavus pinigus.

P. VIZGIRDAS,
5728 So. Lincoln St., Chicago. 

Telefonas Prospect 2868’

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 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.

NAMAI-žEMfi

" REIKIA VYRŲ PACKING 
HOUSE skiepe dirbti.
AGAR PROVISION COMPANY

310 N. Green Street.

PARSIDUODA medinis namas su 
keturiais lotais, lietuvių apgyven
to] vietoj. Parduodu pats savininkas, 
Senas žmogus nori greit parduoti. 

R. ZERBST.
Archer Avė. Chicago.

Phone Yards 973.
4201

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KLAUSYKITE, Lietuviai ir di

džiavyriai!! Katrie išmanote ir dar 
turite ruskų pinigų netikrų ar prū
siškų markių, popierinių galite 
atsišaukti; aš pamokėsiu kas verta.

A. ANDERSON,
1032 W. Grand Avė., Chicago, 11

. I” • .


