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Europa ant krašto bankroto
Latviai paėmė Režicą

Holandija atsisako išduoti kaizerį

Talkininkai nebegali išmokėti savo skolų
EUROPA NEGALI UŽMOKĖTI 

AMERIKAI SKOLOS.

Amerikos bankierius tikisi, kad 
Europos šalįs panaikįs savo 

užrubežines skolas, kurių jos 
nebegali išmokėti.

WASHINGTON, s. 23.—Nuo
mone Mark O. Prentiss, direk
torių pirmininko Bankers Fo- 
reign Credit Clearing House, 
skolinga Suv. Valstijoms $18,- 
000,000,000 Europa yra nusi- 
banknitijusi ir galbūt niekad 
neužsimokės savo skolos.

Prentiss, kuris dalyvauja Wa 
shingtone konferencijoje apie 
užrubežio biržų situaciją, pasa
kė šiandie, kad jis tikisi talki
ninkų atmetimo savo milžiniš
kų skolų, kaipo “vienatinę išei
tį.“

“Pasaulis sėdi ant vulkano, 
kuris gali pradėti išsiveržimą 
bile valandą ir pasekmėje fi
nansinė budavonė pasaulio, kaip 
mes ją pripratę suprasti, bus 
sunaikinta,” sakė Prentiss.

Patirta, kad atstovų buto biu
džeto komitetas, po pilnam ap
svarstymui klausimo užmokė
jimo nuošimčių ant Amerikos 
paskolintų talkininkams $10,- 
000,000,(MM), užgirė iždo sekre- • 
toriaus tarybas apie pavertimą 
tų. nuošimčių į* ilgo laiko obli- 
gacijas. Komitetas įsitikrino, ’ 
kad talkininkai negali užmokė
ti $500,000,000 nuošimčių į me
tus ir nusprendė, kad pridėji
mas nuošimčių prie paskolos 
yra “vienatine išeitim.’’

Pinigai nyksta. .

Prentiss sako, kad pinigai bir 
žoje nuolatos puola ir puls, kol 
jie pasidarys veik beverčiais 
iidemacionaliame maine. Ir 
tas gali atsitikti už kelių savai
čių. Jis sako:

“Europos šalįs bando rasti 
kokius nors budus prižado už
mokėti, kurie priima pobūdį 
priėmėjo (receiverio) certifi- 
katų. Tik keli žmonės tikisi, 
kad nors dalis intemacionales 
skolos bus atmokėta.

Prentiss apskaito, kad Vokie
tija yra verta $50,000,000,000, 
bet ji yra skolinga $55,000,000,- 
000.

Anglijos padėtis, pasak Pren
tiss irgi yra labai bloga, nes jos 
įnašos labai nupuolė ir veik • 
pranyko.

“Sąlygos Francijoj yra dar 
blogesnės, kadangi Fra nei j a 
nebandė užmokėti dalį savo ka
rės skolos taksais. Ji tikėjosi 
užmokėti skolas iš didelių ka
rės kontribucijų nuo Vokietijos,! 
kurios dabar išgaravo, ir per 
atgavimą paskolų Rusijai, ku
rių dabar niekas nedrįsta skai
tyti turtu.

“Padėtis Italijoje yra apgai
lėtina. Nuošimčiai už skolas 
yra didesni, negu įplaukos prieš 
karę. Ji neteko didelių įplaukų 
nuo turistų, ji neteko pigių dar
bininkų ir yra priversta mokė
ti milžiniškas kainas už žaliąją 
medegą. Ji pirmiau importuo
davo 11,000,000 tonų anglies po 
$5 už toną, bet dabar turi mCP | 
kėti po $30 už toną.“ 

l'rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 24, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LATVIAI PAĖMĖ REŽICĄ.

Kolčako kareiviai dedasi prie 
sukilėlių.. Krymas atskirtas.

Denikinas laidosi.

LONDONAS, s. 23.—Pasak 
čia Latvijos presus biuro pa
skelbimo, Latvijos spėkos pa
ėmė Režicą, geležinkelio centrą 
apie 60 mylių į šiaurryčius nuo 
Dinaburko-Dvinsko.

Ramus sukilimas Komčatkoje.

STOCKHOLM, s. 23.—Pasak 
gautų iš Ilelsingforso žinių, 
smarkus mušis siaučia Irkutske 
tarp Kolčako kareivių ir sukite- 
lių.

Niekurie kazokų pulkai, ku
rie pirmiau rėmė Kolčaką, da
bar prisidėjo prie sukilėlių.

Rami revoliucija ištiko Kom- 
čatkos pusiausalyje, kur karei
viai kartu su gyventojais areš
tavo oficierius ir civilius valdi
ninkus.

Krymas atkirstas.

LONDONAS, s. 23.—Pasak 
Maskvos karės ofiso pranešimo, 
Rusijos sovietų spėkos veik at
kirto Krymo pusiausalį nuo Ru 
sijos. Pranešimas sako:

“Musų besiveržiantįs karei
viai kariauja apie 6 myk į šiau
rę nuo Perekop ir atmušė prie
šo konlr-atakas apie 9 m. į va
karus nuo Geničeisk. Stepų apy 
gardoj, toliau į rytus, mes su
mušėm trečią Kubaniaus divi
ziją, suimdami divizijos štabų.’*

Kita Maskvos žinia sako, kad 
anti-bolševikų spėkos skubiai 
evakuoja Elizavetgrad, šiauri
nėj daly j Chersoniaus gub. ir 
skubiai traukiasi prie Juodųjų 
jurų pakraščio.

Denikinas laikosi.
Karės ofisas paskelbė, kad 

centre ir kariąjame fronte gen. 
Denikino Kaukazo armijos, bol
ševikai tapo atstumti iš Sal 
upės linijos palei Carycino-Eka- 
terinodaro geležinkelį.

Toliau į vakarus bolševikai 
darė paikartotinus bandinius 
pereiti Dono upę, bet pasisekė 
įsteigti tik dvi mažas pozicijas 
už upės.

Į vakarus nuo Rostov bolše
vikų bandymai pereiti iųl' tapo 
atmušti su dideliais nuostoliais. 
Ra talono j i kavalerija neteko 12 
kanuolių, 100 kulkasvaidžių ir 
daug belaisvių.

Buvęs Rusijos užrubežinių 
reikalų ministeris (prie caro) 
Sergei Sazonov atvyko į Varša- 
vą, kad pasitarus apie karę su 
bolševikais. Paskui jis vyks 
pas Denikiną.

True tranMflOnn filed wtth the past- 
master at Chicago, III. Jan. 24, 1920 
as required bv the act of Oct. 6.1917

HOLANDIJA ATSISAKO IŠ
DUOTI VOKIETIJOS KAIZERĮ.

HAAGA, s. 23.—Holandija 
atsisakė išpildyti įtaikiu inkų rei 
kalavimą išduoti buvusį Vokie
tijos kaizerį Wilhelm.

Holandijos valdžios atsaky
mas į talkininkų reikalavimą 

tapo pasiųstas vakar Holandijos 
ambasadoriui Paryžiuje.

» *

Nesurišta taikos sutartimi, sako 
Holandija.

LONDONAS, s. 23.—Holan
dijos atsisakymas išduoti tal
kininkams kaizerį, kiek čia pa
tirta, užrelŠkia, kad ji negali bū
ti surišta taikos sutartimi, ku
rioj ji nedalyvauja. Nota to
linus sako, kad nė Holandijos 
konstitucija, nė t radėjos ne
leidžia išpildyti talkininkų rei
kalavimą.

Šalies garbė, sako atsakymas, 
neleidžia suviliojimo pasitikė

jimo tų, kurie pavedė save Ho
landija i ir jos laisvoms įstai
goms. •

Holandijos valdžios atsisaky
mas nebus priimtas kaipo ga
lutinas ir po jo seks ilgos eilės 
slaptų legalių argumentų.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, 111. Jan. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DAVfi DAR TRIS DIENAS 
JUGO SLAVIJAI ATSAKYTI.

PARYŽIUS, s. 23.—Francijos 
ir Anglijos valdžios šiandie pra
ilgino trimis dienomis laiką, 
kada Jugo-Slavijos valdžia turi 
duoti galutiną atsakymą ar ji 
priima vyriausios tarybos išri
šimą Adriatiko klausimo. Lai
kas prailgintas prašant Jugo
slavijai.

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, 111. Jan. 24, 1920 
as reqnired by Ihe act of Oct. 6.1917

DAUG ŽYDŲ ŽUVO PLAU
KIANT Į PALESTINĄ.

žydai plaukia sulūžusiose 
valtelėse ir žūsta šimtais.

NEV YORK, s. 23.—Pasak 
Amerikos zionistų gautos žinios 
nuo Isaac Rosov, prezidento 
Rusijos Zionistų organizacijos, 
daug žydų prigėrė Juodose ir 
Viduržemio jurose, bandant nu
plaukti žvejų valtelėse į Pales
iną.

Šimtams pasisekė pasiekti Pa 
lestinų sulūžusiose valtelėse, 
bet jie išlipo ten vos gyvi.

“Tūkstančiai perėjo pėsti Ru
siją, kentėdami baisiausį vargą 
ir dabar yra Konstantinopolyj 
ar Odessoje, kur zionistų orga
nizacijos rūpinasi juos perkal
anti nuo važiavimo į Palestiną, 
<ol emigracija nebus atidaryta 
oficialiai pasirašymu taikos su
ardęs su Turkija, kas duos An

glijai mandatą ant Palestinos.”

ITALIJOS STREIKAS GAL 
BUS SULAUŽYTAS.

Tarp streiklaužių dirba ir 
princas.

RYMAS, s. 23.—Neapolio ge- 
elžinikelių. darbininkai sugfįžo 
>rie darbo ir rūstumas streiko 
mažėja. Išrodo, kad valdžia 
stengs sulaužyti streiką pagel
ia ginklų.

Ryme apie 1,000 žmonių pa
sisiūlė streiklaužiais. Tarp pa- 
sisiulusių yra buvęs Rymo ma- 
yoras princas Colonna ir trįs jo 
sunai. Jie sutiko dirbti šofe
riais po globa anti-bolševik iš
los lygos.

CHATTANOOGA, Tenn.— 
Čia vietos ligonbulyj pasimirė 
prof. Richard L. Garner, pra- 
eidęs ilgą laiką tyrinėjime bež

džionių kalbos. Tuo tikslu jis 
celetą sykių buvo nuvykęs Af- 
rikon ir praleido ilgą laiką jos 
raistuose. Jis manė dar įsteigt 
beždžionių koloniją Floridoje, 
ir ten tyrinėti, bet mirtis per
traukė visą jo darbą.

................... ............ X.'rijo susiplojusi balunėlj. Gerk-
SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 16je balunėlis gavo oro, išsipūtė 

NAUJIENAS ir vaikas užtroŠkd.

True translation filed with the pos’ 
mnster at Chicago, III. Jan. 24, 1921 
as required by the act of Oct. 0,191

Talkininkai prigaudi- 
nėjo Ameriką

TALKININKAI PRIGAUD1NE- 
JO AMERIKĄ LAIKE KARĖS.

Vedė slaptas tarybas su Austri
ja be Amerikos žinios.

PARYŽIUS, s. 23.—Kodėl 
Amerikai nieko nepasakyta apie 
taikos tarybas pirmoje pusėje 
1917 m., po to kaip Amerika 
paskelbė karę Vokietijai? Tą 
klausimą stalo Amerikos diplo
matai po pasirodžiusių laikraš
tyj “Opinion” Jean de Pierefou 
sensacinių atidengimų.

Talkininkai užslėpė tarybas 
nuo Suv. Valstijų, nors Ameri
kos įstojimas karėn ir labiau
siai paskatino Austriją j ieškoti 
taikos.

Pierefou chronologiškai pa
duoda susirašinėjimus tarp Au
strijos karaliaus Karoliaus ir 
Francijos su Anglija per tarpi- 
ninkystę princo Sixte de Bour- 
bon, Austrijos karalienės bro
lio.

Tos tarybos prasidėjo pra
džioje kovo 1917 m., po Ame
rikos pertraukimui diplomati
nių ryšių su Vokietija, kada bu
vo aišku, kad Amerika stos ka- 
ren. Jos tęsėsi iki gegužės 9 d., 
nors Amerika įstojo karėn ba
landžio 6 d.

Be Amerikos, taipjau nieko 
nežinojo apie Austrijos atskiros 
taikos pasiūlymą ir Italija, ka
dangi Anglijos ir Francijos di
plomatai bijojosi, kad Rymas 
nebus užganėdintas karaliaus 
Karoliaus/ siūlomomis sąlygo
mis. ,

Atgaleiviškas įsta
tymas

HANSAS SUVARŽO 
STREIKUS.

Įveda arbitracijos tarybas, 
kurioms visi turi pasiduoti.

TOPEKA, Kas., s. 23.—Kan- 
sas legislatura šiandie priėmė 
bilių, kuri įsteigia industrinį 
teismą.

Industrinis teismas susidės iš 
3 narių, kuriuos paskirs guber
natorius ir kurie gaus po $5,000 
metinės algos. Jis turės plačias 
teises, kad apginus būtinas pra
mones nuo streikų. Jis galės 
daryti tyrinėjimus darbo ir gy
venimo sąlygų ir spręsti apie 
darbininkų reikalavimus. Jo 
nuosprendžiai 'turės būti pildo
mi ir už jų peržengimą skiria
ma yra bausmės.

Tuo atimama darbininkams 
teisė streikuoti, nes tas teismas 
galės daryti nutarimus, kuriuos 
jis paskui vers darbininkus pil
dyti. Kadangi tą teismą skira 
vien gubernatorius, itąd jau sa- 
vaimi suprantama kokie žmo
nės jame bus ir kokius nuo
sprendžius jie darys. Darbinin
kai tame “teisme” teisybės nie
kad neras.

X

UNUOS PIRKS MAISTĄ.

ROCK ISLAND, III., s. 23.— 
Kelio Rock Island, Moline ir 
Davenport darbininkų unijos su 
sitarė kooperatyviai pirkti mai
stą, kad nupiginus pragyveni
mo brangumą. Unijos paskiro 
komitetą, kuris viską supirki- 
nės ir paskui išdalins reikalau
jantiems nariams.

CA1RDIF.—4 metų vaikas nu

ruc translation filed with the post- 
nasler ai Chicago, III. Jan. 24, 1929 
s requircd by the act of Oct. 6,1917
TIK PUSIAU LUPŲ KALBA.

Ahglija neskelbia kur ji gabens 
kareivius.

LONDONAS, s. 23.—šiandie 
.ardu premicro Lloyd George 
išleistas pranešimas sako, kad 
nėra tiesos žiniose, jog Anglijos 
karės ministeris Churchill ir ge- 
neralis štabas pataria siųsti ka
reivius Kaukazan, ar kiton dalin 
Rusijos.

Vienok spėliojimai koks yra 
tikrasis kares ofiso tikslas išlei
dime paliepimo ištraukti anglų 
kareivius iš plebiscito dislriktų 
Vokietijoje, tebesitęsia ir laik
raščiai reikalauja pilno paaiški
nimo.

Iš karės ofiso tik liek patir
ta, kad Anglija nemano siųsti 
kareivių Kaukazan ar kitur 
Rusijon ir kad ištraukimas nie
ko neturi bendro su tuo.

“Geistina, kad faktai butus 
paduoti publikai ir kad užsi
baigtų tie misteriški spėlioji
mai. Publika turi teisę gauti 
pilniausias žinias ir jų nebuvi
mas nepasitarnauja niekam ki
tam, kaip agitatoriams ir poli
tikams, kurie ir patįs nesižino 
ko jie nori.”

Talkininkai nesiųs kariuomenės 
Kaukazan.

/Paryžius, s. 23.—Pasak uz- 
rubežinių reikalų ministerijos, 
paskelbimas, kad bus išsiųsta 
plati karinė ekspedicija Kaukaze 
yra klaidingas išvedimas iš fak
to, kad Anglija pranešė apie 

savo negalėjimą parūpinti rei
kiamų kareivių j plebiscito apy
gardas. Faktas gi yra tas, kad 
vyriausioji taryba grieštai at
metė pasiūlymą pasiųsti kad ir 
mažą pagelbą kareiviais Gru
zijai ir Azerbaidjanui.

UŽMUŠĖ TRIS ŽMONES.

CLOQUET, Minu., s. 23.— 
Finas ūkininkas Randa vakar 
nušovė savo pačią, ir du va 
kus, o paskui pats nusišovė.

vysią iš mokyklų “rau
donuosius*.

Valstijos prokuroro agentai 
andais buvo areštavę tūlą mo
kytoją, ir prišalki n tiejii teisėjai 
apkaltino ją kaipo ‘‘raudonąją”. 
Delei to vietos didllapiai ėmė šū
kauti, kad Chicagos mokyklose 
susisukę sau lizdą — “tie rau
donieji”. Mokyklų superinten
dentas Mortenson, tūlo didla- 
pio paklaustas, vakar pareiškė, 
jogei priklausymas radikalėms 
organizacijoms mokytojus dar 
nedaro pavojingais žmonėmis. 
Vis dėlto, mokyklų taryba dė
lei to turėsianti pasitarti, ir jei
gu ji matysianti, kad tokių “pa
vojingų mokytojų” esama — 
bus pasielgta kaip pridera. Va
dinas, jie bus išvyti. Turėsime 
naują ablavą.

Rasinė neapykanta.
Altgeld mokykloj, prie 71 ir 

Loomis gatvių, užvakar kilo 
riaušių. Riaušių priežastis — ne 
grė mergaitė — mokytoja. Bu
vo taip. Vyriausiai mokytoja 
susirgus influcnza. Tada mo- 
kokylos principalas, J. W. Bro- 
oks, sergančios mulky toj os pa
dėjėja, paskyrė negrę mergaitę 
Effie Stewart. Neužilgio mo
kiniai ėmė tyčiotis iš mokyto
jos, o pagalios sukėlė dideliau- 
stfą Velniavą. Triuikširiada'rių 
vadai ta]x> suspenduoti. Bet 
jiem's talkon atėjiu jų tėvai. 
GjinĮi, ta Ibiaurybė negrė turi 
būt išvyta”.

Je, tokių dalykų dar dedasi 
musų "apšviestoj, ikulturingoj’”' 

Chicagbj...

85 komunistai apkaltinti
Daug lietuvių irgi apkaltinta

85 KOMUNISTŲ VADOVAI 
APKALTINTI.

- I- -

Apkaltinti Rose Stokes, Fergu- 
son, Ruthenberg, Fraina ir k.

Taipjau daug lietuvių komuni
stų apkaltinta.

CHICAGO.—Vakar teisėjo 
Crowe grand jury, tyrinėjantis 

• radikalų veikimą, išnešė apkal
tinimą prieš 85 Komunistų par 
tijos viršininkus. Jie visi yra 
kaltinami suokalbyje nuversti 
ar skelbime nuvertimo šios ša
lies valdžios per prievartą. Kal
tinama juos, kaip ir Komuni
stų Darbo partijos viršininkus, 
pasiremiant naujais Illinois val
stijos maišto įstatymais.

Tarp apkaltintųjų yra žymiau 
si vadovai Komunistų partijos. 
Jais yra:

Rose Paslor Stokes, New 
York, narė pildomojo komiteto.

Nikoiai I. Hourwich, Ncw 
York, redaktorius rusų dienraš
čio Novi Mir.

Isaac E. Ferguson, Chicago, 
žymiausias darbuotojas ir ad- 

I vokalas Komunistų partijos.
Charles E. Ruthenberg, Cle- 

veland, O. Jis kartu su Fergu- 
sonu taipjau yra apkaltinti New 
Yorke.

Louis E. C. Fraina, komuni
stų laikraščių redaktorius. Da
bar esąs Meksikoje.

Dr. S. A. Kopnagel, iš Chi
cago,• komunistų kalbėtojas.

V. J. Andriulis apkaltintas.
Be daugelio mažiau žmonių 

komunistų vadovų ir mažesnių 
viršininkų yra apkaltinta ir 
daug lietuvių. Kiek galima at
spėti iš sąrašo, sekami lietuviai 
yra apkaltinti:

Ksavera- Baltrunytė-Karosiehė 
iš Philadelphia, delegatė į Ko
munistų partijos konvenciją.

Charles Dirba iš Minneapolis. 
Paul Petras iš New York.

(Pastarieji du gal ir ne lietu
viai).

V. J. Andriulis-Andrulevičius, 
iš Chicago, Lietuvių Komunistų 
Sąjungos vertėjas-sekretorius.

Beto apkaltinti sekami Chica- 
go lietuvių komunistų kuopų 
sekretoriai .ar šiaip nariai:

L. Andruzevičius, U. Baltuš- 
kis, B. Fabrica, J. Jurgaitis, T. 
Kavaliauskas, E. Balčiūnas, Jo
nas Mačulaitis, P. Pužu lis, M. 
Ručlis, Joseph Varna, I. Kirs
tukas, P. Risga.

Iš visų apkaltintųjų reikalau
jama užsistatyti po $5,000 kau
cijos. Gyvenantįs kituose mie
stuose, bus areštuoti ii’ paskui 
atgabenti Chicagon, kur užsi- 
stačii^s jiems kauciją, bus pa
leisti iki teismo. Taip bent 
skelbia prokuroras. Iš keletą, 
dienų atgal apkaltintųjų Komu 
nistų Darbo partijos viršinin
kų, gyvenančių kitose valstijo
se, dar tik vienas Jacob Firth 
iš Indianapolis areštuotas.

Dabar busią itardomi I. W. W. 
darbuotojai, tikslu ir prieš juos 
išnešti apkaltinimą.

Apkaltinimas dar nėra nutei
simas ir visi kaltinamieji gali 
likti išteisinti, arba net ne teis
man nepailraukti. Apkaltini
mas tik reiškia tiek, kad tei|- 
mas randą pamatą traukti juos 
teisman.

Prokuroras Hoyne skelbia, 
kad komunistų byla prasidė
sianti už kokių poros mėnesių. 
Pirmiausia bus teisiami Komu
nistų Darbo partijos viršinin
kai, paskui Komunlsitų partijos, 
o jau tada I. W. W. viršininkai.

Kokios nė butų pasekmės 

teismo, byla ištrauks iš komu
nistų daug pinigų. Taipjau 
reikės sudėti milžiniškas sumas 
kaucijoms. Gal tik ištraukimui 
pinigų ir tuo susilpninimui vi
so komunistų veikimo, tas vis
kas ir daroma, nes dabar jie 
negalės nieko kito veikti, kaip 
tik rinkti pinigus angynlmui 
savo nariu. Tokiomis bylomis 
jau nemažai organizacijų buvo 
sugriauta.

SĄŽININGAS PROKURORAS.
( , i _________ •

Pasipiktino daromomis medžio
klėmis ir rezignavo.

WASHINGTON, s. 23.—Ryti
nės Pennsylvanijos distrikto fe- 
deralis prokuroras Francis Fi- 
sher Kane parašė prezidentui 
Wilsonui laišką, kuriame jis pa 
smerkia generalio prokuroro 
Palmer daromas medžiokles 
ant “raudonųjų” ir rezignuoja. 
Jis sako, kad jis negali sutikti 
nė su medžioklėmis, nė su pro- 

' jckluojamais aštriais maišto 
įstatymais, kurie atims iš žmo
nių laisvę ir negalįs tokių įsta
tymų remti ir versli juos pildy
ti.

Jis sako, kad vieton medžio
klės ant “raudonųjų” ar prita
riančiųjų sovietų Rusijai, reikė
tų padalyti medžioklę ant tų, 
kurte susikrovė milionus laike 
kares visokiomis prigavysle- 
mis, kuriose gelbėjo ir įvairus 
valdininkai. Tokie žmonės esą 
šaliai pavojingesni, negu raudo
nieji.

Opozicija visokiems maišto 
biliams kongrese nuolatos didė
ja ir išrodo, jog nė vienas smar
kesnis varsa irtis žmonių laisvę 
bilius nepraeis.

Socialistai rinks aukas vedimui 
bylos.

NEW YORK, s. 23.—New 
Yorko socialistai pienuoja pa
daryti 4 dienų kampaniją, su* 
rinkimui $20,000 vediniui by
los už suteikimą pašalinticm- 
sieins 5 socialistams vietų legis- 
laturoje. Bus rengiami dideli 
susirinkimai ir šiaip visur bus 
renkamos aukos. Viename su
sirinkime kalbės trįs senatoriai.

NORI PRAPLĖŠTI PIRKLYBĄ 
SU PIETINE AMERIKA.

WASHINGTON, s. 23.—šian
die čia užsibaigė antras finan
sinis Pan-Anierikos kongresas, 
įkuriame dalyvavo finansistai 
kuo ne nuo visų Amerikos ša- 
lių.

Svarbiausiais nutarimais yra 
praplėtimas pirklybos su Pieti
ne Amerika ir pagerinimas van 
dens, telegrafo, kabelio, bevie- 
linio ir krasos susinėsimų. Kiti 
nutarimai irgi siekiasi prie pa
lengvinimo pirklybos tarp Suv. 
Valstijų ir Pietinės Amerikos.

TIK TURINČIOS NUOSAVYBĘ: 
MOTERIS BALSUOS JUGO 

SLA VIJOJ.

BIELGRAD, s. 23.—Kanielas 
paskelbė, kad moterįs, kurios 
pačios valdo kokią-nors nuosa
vybę, galės balsuoti sekamą mė
nesį nacionaliuose Jugo-Slavi
jos rinkimuose.

RYMAS.—Orinė krasa aero
planais pradės vaigščioti tarp 
Rymo, Pisa ir Milan ir diriža- 
beliais tarp Milano ir Turino ir 
Milano ir Venecijos.
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APŠVIETOS IR DAILĖS DRAUGIJOS

Nedėlioj, Sausio 25,1920
K. OF P. SVETAINĖJE

9231 Cottage Grove Avė, Burnside, III.

Pradžia 6 valandą vakare.-
Inžanga su maskais 50c, be maskų 35c.

Kuopuikiausia orchestra, po vadovyste Bigelių
Kviečia KOMITETAS.

BALIUS
• Bengiamas

DRAUGYSTĖS TEISYBĖS MYLĖTOJŲ
Atsibus

SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 24 D., 1920 M.
MILDOS SVETAINĖJE, 

r 3140 S. Halsted St-
Prasidės 6 valandą vakare.

Sis balius bus vienas iš gražiausių balių, taipgi kviečiame visus 
atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Balius » Programų
Rengia SUSIV. LIET. AMERIKOJ 194 KUOPA

ŠIANDIE, SAUSIO 24 d., 1920 m„ J. JUKNIAUS SVET.
4837 W. 14th St., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c porai.
BUS GRĄŽUS PROGRAMAS. PUIKI MUZIKĖ. 

Visus nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI.

Laiškai Iš Llelms.
Iš THtagalių sodžiaus, Subačiaus 

vala., Panevėžio apskr.

Rašo Kazimierui Mačiuliai į 
Chicago, III., jo sesuo:

Trumpai aprašysiu, kaip mes 
pergyvenome karę. Atėjo Škap- 
lerna; žmones labai nuliūdo. 
Vyrams reikėjo eiti karėn. Rus- 
ka valdžia pradėjo atiminėti gy 
vu liūs; ir iš m ūsų atėmė tris 
karves, o paliko tik viena. Bet 
paskui šiaip-taip prisiauginome 
daugiau. Susilaukėme ir pava
sario — linksmaus laiko. Apie 
šv. Jurgį ėmė bėgti žydai ir kiti 
gyventojai iš Panevėžio ir iš to
liau. Bet po kelių dienų vėl vi
skas aprimo. Metai buvo geri ir 
vaisingi./Sulaukėme liepos mė
nesio. Užstojo pats darbymetis
— rugiapjūtė. Tik staiga pasi
girdo anuotų trenksmai. Žmo
nės pradėjo bėgti. Bėgo ir vais
kus, — kai vanduo plaukė. Tas 
bėgimas tęsėsi ištisas tris savai
tes. Žmonių ir vežimų buvo 
pilnas kelias. Skersai kelio ne
buvo galima pereiti. Ir Markūnų 
Kazimieras su pačia ir vaikais 
išbėgo į Rusiją.

Mes išpradžĮų nežinojome, 
kas daryli - abbėgti, ar pasi
likti. Pasilikome. Pradėjome 
kasti apkasą, bet nespėjome už
baigti, kaip prasidėjo šaudymos. 
Bot po valandėlės vėl viskas nu
tilo. Mes ramiai sugulėme. Už 
kelių valandų pasigirdo šūviai. 
Kulkos krito ant musų grįčios, 
kai lietus. Mes sušalome iš bai
mes. Iš vienos pusės musų so
džiaus buvo vokiečiai, o iš kitos
— rusai. Po kiek laiko rusai 
užvaldė sodžių. Sulaukėme 
Škaplernos; tai buvo baisiausias 
laikas. Armotų baubimas tęsė
si per tris dienas; kulkos krito, 
kai lietus. Mes sulindome ap
kasau ir mislijome, kad ten. 
reiks užmigti amžinu miegu. O

raiteliai lakstė per musų galvas 
ir mušėsi. Mums ir gįslos už
tirpo, širdis užšalo, sudėję ran
kas meldomėsi ir protarpiai* 
snaudėme. šaudymui sustojusį 
męs apleidom apkasą. Visur 
matėsi ugnie, — tai degė aplin
kiniai sodžiai. Tillagalių sod
žiuj sudegė Kaupo klojimas, A. 
Markūno budinkai, Antano Mar 
kūno gurbas ir kitų. Žilinskių so
džius beveik visas liko sudegin
tas. Nemaža nukentėjo ir kiti 
aplinkiniai sodžiai. Diena buvo 
saulėta, ale saulės beveik nesi
matė, nes visas dangus buvo už
vilktas durnais.

Daug vokiečių užmušta Tilta- 
galių laukuose. Jų pakavota dau
giau per tris šimtus. Nemažą 
pakavota prie musų klojimo ir 
ant kalnelio. Negyvų vokiečių 
mes nebijojom, ale gyvųjų — 
tai bijojome* kai avįs vilko. 
Jiems pasirodžius drebėdavome, 
kai apušės lapas. Jie ir elgėsi ne- 
vidoniškai. Atėmė iŠ musų vis
ką, ką tik turėjome: nupiove 
javus nuo laukų ir išsivežė, 
žodžiu, ėmė viską kas tik pa
puolė. Atėmė kumelę, išvarė 
karves, išsivežė kiaules. Da ačiu 
Dievui, kad nors liko viena kar 
ve ir čielos triobos. Duoną suka 
vojom žemėse. Ir būdavo val- 
»om vienas žemes. Gardu buvo... 
įprastai vienas valgydavo, o 
lu saugodavo, kad vokietis ne
pamatytų. Laimei, mes gyveno
me tokioj vietoj, kokią sunku 
ižciti. Išgyvenome vienus me
tus — bado nematėme. Laukų 
larbą dirbdavome naktimis. 
\rklio neturėjome, tai pasisam- 
iydavome iš kitų. Buvome nu-

Vi:
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DEBATAI
i

Nedėlioję, Sausio=Jan. 25,1920
\ Prasidės 2:30 vai. po pietų •

ASHLAND (CARMEN’S) AUDITORIUMĖ 
338 So. Ashland Boulevard

Tema: Ar Socialistų Partijos politika esti labiau naudinga žmonėms, ne-, 
gu Demokratų Partijos politika, išsireiškusi laike Woodrow Wilsono admi
nistracijos.

STEDMANAS SAKO “TAIP” 
STRASE SAKO “NE”

Abudu Stedman’as ir Strausas esti pirmos rųšies debatoriai. Straus tiki, 
jog Demokratų administracija esti pateisinama visuose jos darbuose, laike 

z karės ir jai pasibaigus. Jis yra didelis priešgina Socializmui ir pastarais ke
liais metais, jis yra debatavęs su daugeliu įžymesnių Socialistų. Jis reika
lauja kovos “to a finish”. Ir žinoma bus smarki kova.
Ateikite ankščiau, kad gavus sėdynę. Durįs atidaroma 1 vai. po pietų. 

Inžanga 22c. Karės taksai 3c. Viso 25 centai.

KONCERTAS

Miko Petrausko Koncertas
įvyks

Se odoje, Sausio-January 28-tą d., 1920
CENTRAL NUSIC HALL

64-66 East Van-Buren Street, prie Wabash Avenue.
Prasidės 8:15 valandą vakare. ' 

Apart paties kompozitoriaus Miko Petrausko, programe dalyvaus žymiausios Chicagoti 
lietuvių spėkos. RENGIA “BIRUTĖ”

Tikietai gaunami Lietuvos ofise; Naujienų ofise; L’nivcrsal State Banke ir pas “Birutės” valdyba.

dpirkę kumelę už pustrečio 
Unito rublių; pirma tokiai mo
kėdavo nedaugiau per 8 rub.

Taip praėjo ir kili metai. Vis
ką turėjome sukavoję,' tai vo
kiečiai nieko nupešdavo. Galop, 
jie liepė žmonėms ve^ti grudus į 
malūną. Nuvežti žmogus nu
veždavo, bet parsivežti nebebū
davo ko, nes viską vokiečiai 
atimdavo. Žmonės išgudrūjo ii 
nieko nebeveža. Tąsyk vokie 
Šiai paliepė suvežti ? viršutiniu? 
'jirnų akmęnjs. /Mat jie mane 
kad tada žmones nebeturės kiu

Į NORTH SIDeS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO 
, NEDĖLIOJ, SAUSIO-JAN. 25 D., 1920 M.

! DIDŽIOJOJ WICKER PARK SVET., 2046 W. NORTH AVĖ.
I Pusė bloko West nuo Mihvaukee ir Bobcy Street. Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 50 ir

Programe dalivauja:
tirjTTlT Choras, solistai, duetai, kvartetai,

1 JlL po vadovyste p. St. Šimkaus.
• t o Vyrų choras po vadovyste Diliaus 

•L'* / Muzikos gabalėliai Balako orchestra. \
TZ A T R A P- Grigaičio Naujienų redaktoriaus. 
I\xl JU-D-Za. Po koncertui šokiai, 
i - KOMITETAS.

75c.

D. L. K. KEISTUČIO POL. ir PAS. KLIUBAS
— Rengia —

VAKARA IIUIIIIIIUIIHIIIIIIIIB

Nedėlioję, 1 d. Vasario-Feb., 1920
PULASKIO SVETAINĖJE,

ANT ASHLAND AVĖ IR 18los GATVES

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c. ir augščiafi 
Stato scenoje 5ių veiksmų dramą

JONO ŠIRDIS”
šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilan

kyti ir pamatyti šį puikų perstatymą, kurį 
atliks gabiausios spėkos Keistučio Kliubo 
Dramos Skyrius, taipgi bus ir kitų pamargi- 
nimų. O prie to tupėsite progą gražiai pa
silinksminti, prie puikios muzikos. Visus kvie 
čia atsilankyti be skirtumo.

D. L. K. K. P. IR P. KL1UBAS.

malti grudų. Tečiaus žmonė? 
girnų akmenis suvežė, o grudi; 
visvien neveža. Vienas veža, c < 
lešimtis neveža. Tai buvo sun 

kųs laikai. Būdavo vienas mala 
o du saugoja, kad vokiečiai ne- i 
užeitų. Lietuvos žmones yra ge-a 
ri darbininkai jie viską mo 
ka dirbti. Mergaitės audė 
verpe ir kepė, o todėl ir neken 
tėjome bado.'

■> Vokiečiai sakydavo, kai 
jiems viskas priklauso, o mum 
—niekas. Mat kokie razumni.

Mielas broleli, Lietuva dabai 
nebe taip atrodo, kaip pirma 
Pirma visur skambėdavo dainos 
Žmonėg buvo linksihi. Kukavę 
Sagutė, čiulbėjo įvairus paukš
teliai Bet dabar... nebėr tos 
link-fiaiyDės: vien tik ašr-.ros ir 
te javiniai Gera da tai, kad da
bar ypu niekas nebespaudžia, 
>ai jio biskį pradedame atsipei
kėti. Ona Mačiudaitč.

Turime atkreipti atydą Chicagos lietuvių visuomenės, jog.šis veika 
las paimtas iš šiandieninio lietuvių nuotikių ir pirmas tokįos rųšįes 
pas lietuvius. Kas girdėjote gerb. St. šimkaun naujaji tvarinį “Atsis
veikinimas su tėvyne.” Tas gali suprasti pačio veikalo vertę, nes “At
sisveikinimas” yra paimtas iš “išeivio”. Pirmas aktas apleidjmas tė
vynės, važiavimas į Ameriką. Antras aktas — musų laimingoj Ameri
koj. Trečias aktas sugrižimas atgal i tėvynę ir kova už I.ietuvos laisvę.

Išpildyme dalyvauja asmens: plės: Mariljona Rakauskaitė, Ona Rit- 
dauskailė; piiios: E. Satkuskėnė, A. Lekavičėnė, M. Žalpėnė, S. šolėnė; 
pnai: Povilas Stogis, Karolis Sarpalius, A. Makaras, K. Jaučius, J. Pui
šys ir kiti žymus lošėjai bei daniininkai. Kviečia “BIRUTĖ”.

Muzikališkai tragi-koniedija, naujai parašyta komp. ST. ŠIMKAUS 
veikalas statomas scenoje pirmu kartu.

Stato BIRUTĖS DRAUGIJA
NEDĖLIOJĘ, VASARIO (EEB.) 1 d., 1920 y*

C. S. P. S. SVETAINĖJE
1126 W. 18th St., Netoli Bacine Avė.

Pradžia 8-tą valandą vakare.

r——

TEATRAS

Extra visiems žinoti
KAD ANT TOWN OF LAKE 

Rengia

Didelį Praisiiiį Baily
DRAUGYSTE L. K. STANISLOVO No. 1.
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (JAN.) 25 D. 1920.

A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE,
4501 So. Hermitage Avenue

Prsidės 5 va!, vakare ir tęsis iki vėlam’ laikui.

Praisai augšli. Kas ateis pasirėdęs gražiausiai gaus praisą; kas 
prasčiau — gaus praisą; iš 2 vyrų kas turės prašmatniausią kepu
rę — tas gaus praisą. Praisas bus duotas, kas pašoks dailiausiai už
duotą šoki. Ir EXTRA — kas padarys užduotą štuką — gaus aug- 
ščiausį praisą. Visus nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. Inžanga 35c ypatai. Kviečia KOMITETAS.

Gražus Balius
-----Rengia------

JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS

Subatoie, Sausio 24-tą d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE. 

2242 W. 23rd Place.
Pradžia 7:30 vai, vakare.Inžanga 50 centų.

Gerbiamieji Chicagiečiai, malonėsite atsilan
kyti į musų balių, nes j^s žinote, kad Jaunų Lietuvių 
Kliubas visuomet rengia gražų balių, kur visi galė
site linksmai laikų praleisti. Muzika bus geriausia, 

^visus kviečia KOMITETAS.

ir BALIUS
ta su rupesniu drg. M. Dundulienės ir pasižymėjusiais 
lošėjais iš Roselando ir Chicagos deda didžiausias pas

aitas taip gražus ir žavėjantis veikalas dar tik pir- I tangas tinkamai pastatyti. Taigi širdingai kviečiame 
“ i” T v 1 * 11” - Rengimo Komitetas

Svetainė atsidarys 5 vai.; lošimas prasidės 6 vai. vak. 
Inžanga 75c ir 50c ypatai.

v
<?•

LIET. MOT. DRAUGIJA “APŠVIETA”
Stato scenoje 4-rių veiksmų dramų “-SNIEGAS” 

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 25 DIENĄ, 1920 M.
M. Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23 PI., Chicago, III. mu kartu statomas scenoje, kuriam L. M. Dr-ja Apšvie- gerbiamų publikų atsilankyti.

..........

Extra Didelis Balius
SU PROGRAMŲ IR PRAKALBOMIS 

— Rengia —
Lietuvai Gelbėti Draugija, 38 Skyrius 

GABF1EJJ) PABK.
Ned., Sausio-Jan. 25, 1920
J. ENGELS SVETAINĖJ, 

3720 W. Harrison Street, 
prie Independence Blvd.

Pradžia 4 v. p. p. Inžanga 25c. ypatai 
Programe dalyvaus gabiausios vie

tos lietuvių spėkos. Kalbės gerbia
mi daktarai BIEŽIS ir MONTVIDAS.

Šis vakaras yra rengiamas dėl su
teikimo pagelbos musų broliams ir 
sesutėms Lietuvoj.. Taigi prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.
Lietuvai Gelbėti Dr-jos 38 Skyriaus 

RENGĖJAI.
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Subata, Sausio-Jan. 24, 1920 N AUJIEN O S, CKlc^gO., UL
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{KORESPONDENCIJOS
if

AUBURN, JLL. ule plieno darbininkams pralai
mėjus, fabrikininkai ėmė staty
ti ragus — spausti savo darbi
ninkus. Nors Wisconsino valsti
joj yra įstatymas, pripažįstąs 
darbininkams astuonių valandų

Sausio 18 d., pasidarbavimu
F. Mažeikos ir S. Drungilo, Lie
tuvai gelbėti surinkta aukų:

F. Mažeika $5; K. Bendonu
lis, K. Anužis, V. 'rotorius po darbo dieną, bet samdytojai jo 
$2; V. Raudonaitis $1.50; S.
Drungila, S. Jesukinas, P. Kui
zinas, J. Dabulskis, J. Katutis, 
J. Lukoševičia, V. Kuizinas, S. 
Klokis, L. Raudis, V. Slirbis, M. 
Shikshnius, F. Žukas, J. Endri-

nepaiso. Su lyg lo įstatymo, jei 
reikia dirbti daugiau kaip aš- 
tuonias vaalndas, tai už tų virs-

Marčiukaitis, J. Zableckas, B. 
Mockus, K .Mockus, A. Jucius, 
J. Pilips, V. ŽavistauTkas, P. 
Raubeekis, J. Petkus, J. Juške- 
viche, M. Kilinckis, J. Milašius,

liūs po $1; A. Vailokaitis, J. Ti- 
reilius, F. Kasparas, J. Grigonis, 
J. Lankauekas, .1. Jurgi Jas. A. 
Dubosas, J. T'rijonis, M. Sainuo 
liūs, F. Trijonis, J. Norbut, F. 
Srebalius, J. Stočkus, A. Padti- 
binckas, P. Kamincbaitis, J. 
Klokis, J. Milius, M. Petkiene 
po 50c. Smulkių $2.90. Viso 
labo $53.40. Padengus pastos 
lėšas lieka 53 doleriai.

Tą sumą siunčiame Naujie
noms,' prašydami perduoti Cen
tro iždininkui. — F. Mažeika.

Money orderį $53 gavome ir.

t i “čėsą ir pusę”. Bet dabar 
ko m pa n i j ų k la pč i u ka i-bosel ia i 
pareiškė: “Jeigu norite, dirbki
te astuonias valandas arba . ir 
dešimtį, bet už viršlaikį mes ne
bemokėsime. Suprantama, dar
bininkai pasirinko aštuonių va
landų darbo dieną. Tada bose
liai ėmė lįsti darbininkams į 
akis ir agituoti. Girdi, dirbkite 
po dešimt, po dvylika valandų 

daugiau uždirbsiu'... Dar
bininkai tuoj suprato kas čia 
pienuojama. Neturėdami kito
kio išėjimo jie paskelbė streikų 
ir sausio 16 dieną visi metė dar
bą. Po to streikininkai įstojo 
Amerikos Darbo Federacijon. 
Matysime, kuo toji kova užsi-

Sausio 21 dieną vietos LSS 
58 ta kuopa rengia saunų pra

kui. — Red.

KENOSHA, WIS.
Darbininkų judėjimas.

Musų mieste streiko nebuvo,

RYTO NORTH SIDĖS 
DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
KONCERTAS WICKER 
PARK SVET. 2046 North

nėję. Vakaras bus įdomus tuo, 
kad kožnas, kuris nusipirks ti- 
kietą, gaus “noktaižą”, o moters 
ar merginos — “kvartuką”. Te
gul vietos lietuviai nepatingi at 
silankyti. Tai dar pirmas tos 
rūšies pramogų vakaras.

— Socialistų Narys.

CLARIDGE, PA.
Didžiulis angliakasių strei

kas \Vcstmorelandp apskrityj

Trumpoj atei

tyj Didelis Iš
pardavimas 

Vaistų.

KLEIN BROS,
HALSTED & 2»lh STS

TAU PY K IT

KLEIN BROS.

■y ŠTAMPAS.

M|f|f » *■ | PANlBtLU, SAUSIO 26 d, 17 dalykų žlno- 
I I I I mog irdirbystės grynojo maisto ir plačiai išgar-
|| ■ Ilsintų dalykų, SYKIU SU MAISTO PIRKINIU

I I ■ $1.00 VERTĖS (neįrokuijant miltų).

1
1
I
1

1
1

10c bar Kekone Hand Soap 
pkg. KcIIogg’s Corn Flakes 
pkg. Grape Nuts 
pkg. Sunshine Cookies 
loaf Piper’s famous Rye Bread 
pkg. Minute Tapioca 
bar Palmolive Soap 
pkg. Erini ne \Vashing Powder

1
1
1
1
1
1
1
1
1

bar Rub-No-More laundry soap 
pkg. Post Toasties 
pkg. Minute Gelatine 
pkg. Kneipp’s Coffee 
pkg. Ouaker 2-Minuteoats 
(’ook Book, Rumford 
can Instant Postum 
pkg. Postam Cereal 
pkg. N.B.G. \Vashing Tablets

4.00 
3.50 
4.50 
3.50 
4.00 
3.00 
4.50 
3.50
4.00 
4.00 
3.5(1 
3.50

MEDEGA RŪBAMS, ŠILKAI
heavy all wool storm serge; 54 in.; yard 
pure šilk taffela, 36 in.; yard 
all wool tricotine; 54 i n.; yard 
pure tub šilk; 34 in.; yard 
all wool clay serge; 54 in.; yard 
šilk crepe de chinc; 40 in.; yard 
all wool French serge; 54 in.; yard 
šilk Georgei tw crepe; 40 i n.; yard 
all vvool costuine serge; 54 in.; yard 
blactf French satin; 36 in.; yard 
all woo| French poplin; 54 in.; yard 
fancy plaid šilk; 3(5 in.; yard

25,000 RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS.
Nuo kelių mėnesių rengta padaryti nepaprastą sutaupymą pinigų.

3-piece Parlor Sėt; 
tvirtų rėmų mahoga- 
hy medžio papuoši

mais; apmušalas iš 
tikros rudos spalvos 
Išpaniškos skuros;

Parlor Suite; labai 
artistiški rėmai; ų- 
žuolo, mahogany ar 

riešutmedžio papuo
šimas; apmušalas iš 

tikros skuros; visas 
setas $
už .............

NVilliam ir Mary 3- 
piece Parlor Suite;
tvirti rėmai; ąžuolo, 
mahogany ar riešut
medžio papuošimais; 

apmušalas ti- $04 A 
kros skaros už“169 98

1910 ir 11 metais nors buvo 
pralaimėtas, betgi darbininkų 
solidarumas taip įbaugino ang
lių baronus, jogei ir ikišiol jie 
los baimės neatsikratė. Tai y- 
pač pasirodė pereitą rudenį. Jei 
kas norėjo gauti darbo kasyk
lose, turėjo pristatyti paliudiji
mu, kad jis nėra dirbęs unijų 
distriktuosc, nepriklauso unijai, 
o be to dar ir kaucijos užsista- 
tyti. Baimė dideles akis turi.

Užpuolikai iš dešinės 
ir kairės.

I

T

FRACKVILLE, PA.

Paklaidele.

Naujienų nr. 10 išspausdinta 
aukojusių p. Mockaus bylai ve
sti žmonių surašąs. Be kita ten 
pažymėta, jogei per P. Urboną 
iš Gilberlono aukojo: P. Urbo
nas, K. Rasimas, K. Saukaitis— 
po 1 dol.; J. Stanciką, V. Sima
navičius, K.^Makauskas, S. Ka
dis -po 50c. Viso 5 doleriai.

Turiu pasakyti, kad ta auka 
paeina ne iš Gilberlono, o 
Frackvillės, Pa., per LLF. 29-tą 
kuopą. — P. Urbonas.

Duofold; tvirtu rėmų; 
gerai sudarytas; apmuša
las tikros Išpaniškos sku 
ros; iš išskiesto pasidaro 
didele ir paranki 
lova, už......... . .

Po $1.00 savaitei.
žalvario Lova; tvirtų 

pakojų; sunkių šalinių, 
su figūromis papuoštais 

galais; $^0.50
už ....... ............

JŪUUJUUUUL'UirJulTJ

Lietuvos misija . 
Amerikoj.

Remdamasis Laikinosios Vy
riausybės išleistuoju ir Valsty
bės Prezidento Spalių 2 dieną 
1919 m. patviriintų įstatymų a- 
pie užtraukimą nuo Amerikoje 
gyvenančių Lietuvių, jų drau
gijų, organizacijų, bendrovių 
ir įstaigų “Lietuvos Laisvės Pa
skolos” ir Ministerių Kabineto 
• palių 29 dieną nutarimų, Laiki
noji Lie'luvos Vyriausybė raš
tu iš Spalių 13 dienos, 1919 
N-1591 yra įgaliojusi buvusį 
Finansų Ministerį advokatą Jo
ną Vileišį Misijos pirmininku, 
buvusį Krašto Apsaugos Minis
terį Povilą Žadeikį Misijos vi- 
cc-pirminin’ku, kuriam be to 

yra suteikti ypatingi įgalioįimai 
kariškiems reikalams, ir Lietu
vos Delegacijos prie Taikos 
Konferencijos narį Joną Žilių 
Misijos kasininku, . ». *

f

Susitarus su Amerikos Lietu
vių Tarybomis ir kitomis lie
tuvių organizacijomis, Lietuvos 
Misija yra sudariusi tam tikrą 
Paskolos Komitetą ir suorgani
zavus: tam tikrą delei paskolos 
pravedimo biurą prie Lietuvos 
Misijų New Yorke, 257 Wcst 
71st St., kursai jau veikia kaų>o 
atskira prie Lietuvos Misijos 
organizacija. Be to prie šio 
biuro koncentruojamas ir dar
bas MHitarinės Misijos, kurios 
vedėju yra majoras P. žade ik is.

Atvykus New Yorkan prieš 
pačias Kalėdų šventes, Lietuvos 
Misija negalėjo tuoj vykti Wa- 
shingjtonan, kad ten pareiškus 
apie savo tikslus ir darbus ir per 
šventes aplankė keletą Lietuvių- 
kolonijų. Iki šiol buvo Misija 
atsilankius su prakalbomis 
New Yorke, Brooklyne, Netvar
kė, Bostone, Cambridge, Nor- 
vvoode, Mostelio,) Lawrence, 
Baltimore. Visur vietos lietu
vių ir net vaidilų atstovų bu
vome priimami kuoširdingiau- 
siai, visur Jnivo linkėjimų kad 
Misijai pasisektų nuo Suvienytų 
Valstijų Vyriausybės išgauti 
Lietuvos, kaipo nepriklauso
mos respublikos pripažinimą. 
Pagaliaus visur vietos lietuviai 
ir lietuvės dėjos prie Lietuvos 
Laisvės Paskolos, aukojo tai 
Lietuvos šaulių organizacijai, 
tai Amerikos Lietuvių brigados 
užlaikymui.

Artymiausiu laiku Lietuvos 
Misija žada paskelbti platesnį 
pranešimą apie paskolos reika
lus ir apie savo maršrutą į ki
tas didesnes lietuvių kolonijas.

Brusselio Kaurai; 
Besiuliai; Dydžio 9X 
12 pėdų; įvairių rų- 
šių $p7-50
už ............... 1

Aksominiai Kaurai; 
Besiuliai, dyds 9X12 
pėdų; įvairios rųšies 
ir spalvps; ^49

Wiltoro aksominiai 
Kaurai; Bcsiuliai; kie
mai suausti; nesima
to siūlų; nepaprastai 
geros rųšies; dydis 
9X12 pėdų; $0(1 

už.................
Axminsterio kau

rai; 36X63 colių; di
delis rinkinis $0.50 

už ............. O

6-pėdų E- 
Icktrikos lem
pa; ant grin
dų pastatoma; 
24 colių šil
kinė kepurė, 
įvairių spal

vų; $OE 
visa už

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 McKlnley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Brooklyn, N. Y. — Mes, lie
tuviai socialistai, kentėjome 
daug intrigų iš savo priešų pu
sės; kentėjome daug smūgių iš 
dešinės pirmiau, ir dabar daug 
kenčiame šiuo reakcijos melu. 
Labiausiai kentėjome nuo ku
nigų biaurios agitacijos, kuria 
jie nekartą sukurs lydavo ta na
šiuosius savo žmonės ir tie savo 
aklume darydavo užpuolimų 
ant darbininkiškų prakalbų, ant

šiandie tas taip dažnai nepa
sikartoja, nes kunigai savo ne- 
Igeriausiais darbais mųnildė sa
vo įtekmę dagi tarp tamsiųjų 
savo parapijojnų. Bet užtai 
dabar atsirado kitokios veisles 
žmonių piudytojų ant socialis-, 
tų, o- tai besivadinąs save “ko
munistais” elementas. Jie turi 
irgi savo laikraščių, ir tuos lai
kraščius pavartoja vien biau- 
riausicmb melams, šmeižtams, 
ir kurstymams savo tamsių se
kėjų ant socialistų. Privestu 
keletą faktų, i ,

Štai, kuomet Brooklyno L. S. 
S. 19la kuopa parengė F. .J 
Bagočjui prakalbas, tai “komu
nistai” sienas griovė bekeldami 
triukšmą ir grūmodami kalbė
tojui. Keletą dienų po to tie 
“komunistai” turėjo savo susi
rinkimą, kur tokia triukšmo ir 
smarkavimo taktika tapo užgir- 
ta ir nutarta vartoti ją ir toliau. 
Taigi ve, kuomet jie išgirdo, jo
gei Brooklynan atvyks d. Gri
gaitis kalbėt, jie stvėrėsi savo 
ai bo. Nebegalėdami savo tik 

ruoju “komunistų” vardu veik
ti, jie prisidengė komunistiškos 
L. D. L. D. kuopos vardu ir su- Į 
rengė sayo prakalbas, 
darni 
cioįderinsi kalbėti. Na, ir visą 
vakarą tie “orąlojali” pasi\*a»- 
duodmi plūdo biaurojo socialis
tus ir jų veikėjus, Grigaitį, Mi- 
chelsoną, Hermaną, o ypač K. 
Liutkų. Vienas komunistų ora
torių įsismarkavęs tiesiai rėžė: 
“Draugai, neprasižengsite nie
kalu, jei suardysite jų (t. y. so
cialistų) prakalbas ir nuvysite 
nuo estrados kalbėtąją. Jus 
atliksite tik savo priedermę!” 
' Del šitokių juodašimtiškų 
kurstymų nežinia, kas butų at
sitikę prakalbose, kur kalbėjo d. 
Grigaitis, jeigu socialistai nebū
tų prideramai prisiruošę ren- 
gĮiamo/ms “komunistų!” a’tn- 
koms. Pirmą dieną d. Grigai
čiui kalbant vienas “laLsviečių”, 
Z., bandė duot triukšmui pra
džią: šokęs prie estrados jis ė 
mė rėkti, bet pamatęs salėj tvar 
kos dabotojį, greitai spruko pro 
duris laukan. Kiti jo sėbrai 
taipjau greit susiprato nieko 
nelaimėsią, nurimo, ir tuo budti 
prakalbų išardyti jiems nepa-

keletą faktų

t

išstaty-’ 
viįosius burnos revoliu-

Vasario
b

22 diena
U S
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West Side Auditorium
Tailor St. ir Racine Avė

•v.
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Aš ADOMAS aAkARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau peį3 metus,-nuslabnėjes Povėlis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pHvelio, nuslabnėjlmas. 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 suvar|°RnilJ1 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

-J ... ... — krutinę. Vidurių rėžimas
sa- 
pa- 
ge- 
to-

matiznias pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžn 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Dabar truputį apie jų organą 
Laisvę. Kaip minėjau ,Bago 
eini kalbant Brooklyne, “komu- 
nistamp” paslisekė didelio triuk
šmo sukalti ir išplūsti bjauriau 
siais žodžiais kalbėto j į. Laisvė 
dvi špaltas prirašius apie tas 
prakalbas, džiaugėsi triukšmą 
darių žygiais, su pasimėgimu 
kartojo jų šlykščius kolioja- 
imiosdiis žodžius ir didžiavosi į 
iŠauklėjus lokių karžygių. Da-1 
bargi, rašydama apie d. Grj-I 
gaičio prakalbas, labai susisie
lojus, kad jos karžygiams čia 
nepavyko, bet džiaugiasi nors 
tuo, kad, pasak Laisvės, ‘‘Vienas 
žmogus... viešai pastebėjo: Gri 
gaitis seniau buvo socialistas, o 
da^bar čebatas”. Nors tiek var 
gšei Laisvei džiaugsmo...

Ir betgi ji pyksta, kuomet Ke
leivis, sužinojęs, savo 1 num, 
š. nii. pranešė, kad Worcesterio 
“komunistai” savo slaptame su
sirinkime tarėsi, kaip sunaikint 
socialistus ir “apsidirbt” su so
cialistų veikėjais.

Socialistams vienok nėra ko 
nusiminti, jeigu tie “giltinietiš 
ki” elementai laikinai apardė 
musų darbininkiškas organiza
cijas. Tokiais savo darbais juo 
toliu juo labiau jie patįs save 
diskredituoja akyse žmonių, da 
gi tų, kurie, ūpo pagauti, buvr 
pą#virę pseudb komunistų pu
sėn. Jiems pavyko suirutęs j-J

Turiu už garbę gerbiamiems drau- Į taisau 
<ams ir pažįstamiems pranešti, kad 
iš atidariau aprėdalų, laikrodžių, 
'aikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių mu- 
-cikališkų intsrumentų krautuvę. Ir

Pranešimas.
..„j nnizikališkus instrumentus. 

Taipogi užlaikau geriausių britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH KALSTEI) STREET, 

CHICAGO. ILL.

Geras Maistas—Tyras Medus. 
Mano kostmneriai yra patenkinti 
kurie pirko daugybę nuo manęs 
medaus. Užsisakykite per laiškų, 

Po bus jums pristatytų i namus. 
PARGABENTOJAS W. STBYGAS 

3022 \V. 40 St., Chicago, 111.
Taipgi galite gauti nusipirkti 

šiose vietose vakarais: 
JUOZAPAS PAUNKSNIS,

2029 VV. Coulter St. (2 kibų) 
JOKIMAS CICĖNAS,

9033 Cottagc Grove Avė. 
(antrų lubų)

S. TELKSNIS, 10610 Edbrook 
Avė., Roseland, III. (2 lubų) 

M. JAKUBKA, 4920 W. 14 St.
Cicero, III. (antrų lubų).

Virš minėtos ypatos daugybę 
medaus suvartojo ir kitiems parū
pina, kurie nor nusipirkti ant 
vietos. Viedrukas MEDAUS pen
kių svarų $1.80.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus 

>ei niežėjimą galvos odos, pleis
kanas, puolimą ir žiliiną plau
tų retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus duokite savo an- 
rašą ir 2c štampą.
The Westem Chemical Co.
3ox. J., Bcrea, Ohio.

iiiiHiiiiiiiiinH

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė, Chicago, III.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiurčkit kaip jūsų ligos yra sc- 
nos, bet atsilankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

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

Tel. Canal J1W.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

nešti partijon ir Liet. Soc. Są- 
’ungon, bet greitai jie patįs tu
pėjo iš jų pasitraukti. Atsikra- 
aus triukšmadarių ir dhrbinin- 

' ų judėjimo demoralizuotojų, 
toms organizacijoms dabar bus 
daug sveikiau. — Šilbalys.

/yrišką Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo- 

as užganėdinimas. Vynj ir vaiki- 
ių ncatsišaukti, padaryti ant užsa- 
tymo siutai ir overkotai vėliau- 
los stailės ir konservatyvi mode- 
iai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryt 
dutai ir overkautai $1.00 iki $28.0’

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Ncdėlioinis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vaL

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

įsteigta 1MI7

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJMarBhfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 Iki 

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone 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.

j
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedžldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. —. Telefonas: Canal 1506.

UžalsAomoji Kaina:
Chicago Ja — pačta: )

Metams ................................. $6.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ........... i. 1.85
Dviem mėnesiams .............  1.45
Vienam mėnesiui........................ 75

Chicago j e — per nešiotojas:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ....................................... 12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ao Chlcagoj, 
paČtn;

Metams ................................... $5.00
Pusei metų ............................ 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui........................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: *
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Profesines sąjun
gos Lietuvoje.

Profesinės Sąjungos Lie
tuvoje gana sparčiai ir rim
tai organizuojama.

Lietuva ne pramonės kraš 
tas. Ten mes nerasime di
delių fabrikų arba dirbtu
vių. Caro laikais pramonin
kams nebuvo leista veikti, 
viena, tai buvo nenaudinga 
Rusijai, o antra, norima bu
vo 'rusinti lietuvius tuo, kad 
darbo netekę Lietuvos dar
bininkai eitų į Rusijos fab
rikus darbo jieškotų.

Lietuvoje pasiliko tik ma-
žos dirbtuvės ir ūkio darbi
ninkai. Nemaža dalis mie
sto proletariato tai buvo 
spaustuvės darbininkai, ku
rie dirbo prie knygą išlei- 
tuvių ir prie Jaikraščių ben
drovių.

Dabar, kuomet Lietuva 
pradėjo savarankiau gyven
ti, jos darbininkai pradėjo 
rišties į profesines Sąjun
gas. Tų sąjungų kuriasi 
daug. Ateinančiuose iš Lie
tuvos laikraščiuose galima 
pastebėti kaip uoliai ir sėk
mingai kovoja ir organizuo
jasi žemės ūkio darbininkai. 
Nėra tos vietos, iš kur ne
būtų pranešama apie strei
kus ir kad jau esą “mes su
siorganizavome”, arba “ke
tiname organizuoties”. Kur 
dar nėra sąjungos skyriaus, 
ten veikia darbininkų komi
tetai ir, kaip matyti, jie rim- 

, tai kovoja su savo išnaudo- 
jais, ypač dvarponiais, To
se vietose, kur dvarponiai 
apleido savo dvarus, palik
dami juos dievo apveizdai, 
ten tų dvarų darbininkai tu
ri suorganizavę komitetus 
ir toliaus žemę dirba.

Profesinių Sąjungų Cent
ras randasi Kaune. Jis lei
džia savo savaitraštį “Dar
bininkų Gyvenimas” lietu
vių ir žydų kalbomis.

Gruodžio 26 iki 28, 1919 
turėjo įvykti visų profesi
nių Sąjungų Suvažiavimas. 
Štai to suvažiavimo dieno- 
tvarkis:

1. Pranešimai iš vietų.
2. Profesinių sąjungų pa

dėtis Lietuvoje (pranešimų 
išvados).

3. Darbo dienos ilgumas.

4. Darbo apmokėjimas.
5. Darbininkų apdraudi

mai nelaiminguose atsitiki
muose, ligoje ir tt.

6. Ligos kasdk
7. Lietuvos Centralinis 

Biuras.
8. Profesiniu sajungrų or

ganizacija.
9. Kova su nedarbu.
10. Darbininkų spauda.
11. Bėgamieji klausimai.
Iš šito matyt, kad darbi

ninkai Lietuvoje dalykus i- 
ma plačiai ir nuodugniai. 
Kova jų sunki, ypač todėl, 
kad krikščionįs-demokratai 
stengiasi parodyti klastin
gos savo simpatijos Lietu
vos darbininkams; bet, ma
tyti, jiems nesiseka. Pir- 
miaus, kuomet jie jau jau
tėsi stiprus esą, jie visur dė
jo savo antspaudą “krikš
čionių”, bet dabar jie to jau 
nebedaro. Nesenai jie įs
teigė “Lietuvos Federacijos 
bedarbių biurą”, bet, kaip 
“Darb. Gyv.” praneša, jau 
be antspaudos. Mat, nori
ma darbininkai suvilioti.

Mes, amerikiečiai, nema
žai galėtume nuo Lietuvos 
darbininkų pasimokinti. 
Juk teisybę pasakius, čia A- 
merikoje nemaža yra dar
bininkų, kurie bijosi darbi
ninkiškų organizacijų. Daž
nai atsitinka, kad prikalbėti 
darbininką prisirašyti prie 
kokios unijos, reikia vartoti 
primitiviškiausių būdų.

Jeigu tik Lietuvos valdžia 
nepradės smautgi Lietuvos 
darbininkų judėjimą, neims 
uždrausti jų biurus ir sąjun
gos skyrius, tai Lietuvos 
darbininkai savo sumanumu 
ir darbštumu mokės pasta
tyti tą judėjimą ant tvirtų 
pamatų. \ — Embė.

RYTO NORTH SiDĖS
DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
KONCERTAS WICKER
PARK SVET. 2046 North

Avė. Pradžia 6 vai. vakare.

29,000 markių Lietuvos Socialdemokratams pasiųsta iš
Lietuvos Laisves Fondo.

I

JCaip buvo Naujienose minė
ta, gruodžio 29 d. 1919 m. Ame
rikos Lietuvių Ihirbininkų Ta
rybos Laikinasis Komitetas lai
kė savo jiosėdį Chicago j. Po- 
sėdyj buvo perskaitytas ką-tik 
gautas iš Lietuvos nuo Žymiau
siojo Lietuvos Socialdemokratų 
veikėjo, d. Stepono Kairio, raš
tas, kuriame jis nušviečia visą 
dabartinį Lietuvos politinį ir

ir

ekonominį padėjimą, jos kovas 
su išlaukiniais priešais ir viduj, 
partijų santykius ir Lietuvos 
darbininkų kovą už savo teises 
naujai kuriamoj nepriklauso
moj Lietuvos respublikoj,

galinus, kreipdamasis į Ameri
kos lietuvius darbininkus dėl 
paramos savo klesos draugams 
Lietuvoj, drg. Kairys savo raš- Jines reformas, kurioms kraštas 
tą baigia šiais žodžiais: • savo ukiu yra jau pribrendęs ir

r'1į,10752
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Paveikslėlis Draflo ayt 29, 411.76 Markių, pasiųstų Licluyos darbininkų judėjimui paremti.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Londonas. — (Darbo Parti
jos atstovai stoja už Airijos ir 
Indijos nepriklausomybę). Ptir- 
laincntarine Darbo Partijos gru 
p£,^ kurion priklauso Arlifur 
Henderson, J. R. Clynes ir kiti, 
kovoja už Airijos ir Indijos ne
priklausomybę.

Indijos klausime jų pozicija 
yra sekama: Indijai privalo 
būti suteikta pilna savivaldybė. 
Tame dalyke jie veikia sutarti
nai su indusų nacioinaliu kon
gresu. Henderson pareiškė, 
kad gcn. Dyer, kurio dėka įvy
ko Amjtsaro skerdynės, privalo 
būti kuoaštriausia nubaustas, 
skerdynėse žuvo apie 2,000 be

ginklių indusų.
J. V. Patel, generalis indusų 

kongreso sekretorius, kuris da
bar randasi Anglijoj, pareiškė, 
kad gen. Dyer ir kiti kaltinin
kai privalo būti kuogreičiausia 
atšaukti iš Indijos ir atatinka
mai nubausti.

Darbo Partijos atstovai yra 
taipgi susirūpinę Airijos padė
tim. Dabar jie pasiuntė speci- 
alę komisiją, kuri t iri nes Airi
jos gyveninio sąlygas.

AUSTRALIJA.
) [Federuotos Spaudos žinia]
Sydney. — (Karės priežastjs). 

Anglijos tvirtinimas, kad pašau 
line karė buvo vedama ne “pir- 
klybiniais išrokavimais”, liko 
sumuštas į dulkes. Tą tvirtini
mą sumušo buvusis Australijos 
valdžios m i misteris, kalbėdamas 
apie Vokietijos salų užgriebi
mą. Australijos parlamente bu 
vusis laivyno nunis toris pareiš
kė:

“Karei prasidėjus, kai-kurie. 
piliečiai, suprantantįs Nauru ir 
kilų Vokietijos valdomų salų 
vertę, atvyko pas mane ir išaiš
kino jų vertę. Aš tuoj telefona- 
vau valdžiai ir prašiau, kad ji 
pasiskubintų įkelti Australijos 
vėliavą tose salose. Valdžia su
tiko ir tuoj buvo pasiųsta laivų, 
kad užgriebus Nauru“.

Nauru sala yra pasakiškai 
turtinga fosfatu. Apakai t liuo-

“šiuo kartu vargu besiduos 
[Lietuvos] darbininkų klesa ir 
ją sekdami mažažemiai ūki
ninkai nugalėti susimetusiai 
apie klerikalus reakcijai. Re
voliucinis ūpas darbininkuose 

kįla; jų noras ne tik kraštą gin
ti, bet ir tinkamai jį sutvarky
ti darosi aiškesnis. Lietuvos 

Social-Demokratų Partijai ten
ka dabar atlikti vieną svarbiau-
šių savo uždavinių: suorgani
zuoti Lietuvos proletarus ir 
jiems vadovauti už demokrati
nės Lietuvos sudarymą, už tai, 
kad jos gyvenime Lietuvos dar
bininkų klesa užimtų jai tinka
mą vietą, kiek galint giliau su- 
demokratintų visuomenės gy

venimą ir jvykintų visas socia- 

itnft 9fammmwrHt

jaina, kad tos gerybės ten ran
dasi už $2,000,000,000.

šiuo momemtu salos gyvento
jų valdovai pradeda judėjimą 
prieš Anglijos ir Ausitralijos vai 
džias. Jie reiškia protestą prieš 
salos užgriebimą.

Sulig Papuso (Naujosios Gvi- 
nejos) ledtencnto nubmmto- 
rians raportu Australijos val
džiai, vokiečių Naujojoj Gvine* 
joj (New Guinca) eina didelis 
bruzdėjimas.

Gubernatorius Murray aplan 
kė vokiečių Naująją Gvinėją ir 
kitas vokiečiams priklausiusias 
salas ir sako, kad ten vokiečiai 
sparčiai veikia. Jie užėmė di
delius plotus žemės ir sėkmin
gai apdirbinėju juos .

Sulig Tautų Lygos nuospren
džiu, Vokietijos kolonijos tenka 
Australijai. Tos kolonijos turi 
90,000 ketvirtainių mylių ir 
250,000 gyventojų, kurie pri
klauso įvairioms Afrikos tau
tomis. Nėra abejonės, kad nuo 

"i jungimo tų kolonijų, Austra
lijos pirklyba daug laimės.

' CHILI. /
[Federuotos Spaudos žinia]

Nevvcastle. — (Revoliucija 
Pietinėj Amerikoj). Pereitais 
metais Cliile’j (Pietines Ameri
kos respublikoj) įvyko revoliu
cija. Ir žinios apie tai taip bu
vo stroptiaį dabojamos cenzū
ros, kad beveik ištisus metus A 
menkos žmonės nieko nežinojo 
apie sukilimus. Tečiaus dabar 
gauta Australijoj žinių, kurios 
apibudina pereitų metų įvykius. 
Vasario mėnesy, 1919 m. liko 
paskelbtas generalis streikas Li 
moj, Peru. Tasai streikas greit 
išsiplėtojo į revoliuciją, kurią 
pasisekė nuslopinti tik sušau
džius tūkstančius žmonių.

1 Anlofagasta ir Punktą Are
nas bųyo judėjimo centrai. Chi- 
lė’s valdžia pradėjo siųsti ka
reivius streikininkų numalšini
mui. Regimėntas ‘‘Esmeralda” 
perėjo streikininkų pusėn. Kada 
valdžiai pasisekė įveikti ^sukilė
lius, tai ji sušaudė iš sukilusių 
karevdy kas penktų žmogų, — 
viso 800.

Nustelbus streiką, valdžia su
ėmė visus vadus ir išvežė ant 
neapgyventos salos.

štai kokį raportą įteikė val
džiai streiko malšintojai: “Slrei 

kurios darbo žmonių gerovei 
reikalingos.

“Lietuvos SociaLDemokratų 
Partija kaskart vis stiprėja; jai 
teks suglausti apie save visas 
socialistines krašto pajėgas ir
išaugtF į tikrą Lietuvos darbi
ninkų klesos partiją.

“Jūsų pagalba, draugai, butų 
labai reikalinga...”

Kuo gali Amerikos darbinin
kai padėti savo draugams Lie
tuvoj kovoti už savo geresnę 
ateitį? Kol-kas tik moraliai ir 
finansais. Pinigų jiems reikia, 
kad galėtų įtinkamai išplėtoti so
cialistinę agitaciją, šviesti ir 
organizuoti Lietuvos proleta
riatą.! t 

Tatai suprasdamas, Amer.
Liet. Darb. 'Tarybos Laikinasis

kas nustelbtas. Streikininkai 
išžudyta. Visur ramu”.

BULGARIJA.
[Federuotos Spaudos Žinia]

Sofitt. (Spėjama, kad įsi
kurs socialistu valdžia). Labai 
galima, kad trumpu laiku Bul
garijoj siuMlvcrs socialistų vul- 

džjiu. Spaudžiant darbiniu*- 
kams, da/bartinė koalicijos val
džia priversta buvo rezignuoti. 
Manoma^ kad Dr. Deneff, bu
vusia premjeras ir užsienių rei
kalų m misteris, bus pakviestas 
sudaryti socialistinį kabinetų.

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Paryžius. — (Ką mano Jean 
Longuet apie Amerikos socialia 
tų ' skilimų). Jean Longuet, 
Kari Markso anūkas ir laikraš
čio “L*Popul$re” redaik torius, 
labai apgailestauja Amerikos 
Socialistų Partijos skilimų.

“šiandien viso pasaulio) dar
bininkų klcsai reikia vienylies”.

Longuet ypač pabrėžia reika
lingumų bendrai veikti, kuo
met Amerikoj kuriasi tokie ko
mitetai, kaip New Yorko Lus- 
k’ę komitetas, ir kuomet Ame
rikos valdžia taip bjauriai el
giasi su Rusijos sovietų atsto
vu L. C. A. K. Martensu.

[Federuotos Spaudos žinia]
Paryžius .— Operos streiki

ninkus remia darbininkai). Dar 
bininkų teatre Paryžiui susibū
rė opera.

Kiek Jaiko atgal Paryžiaus 
Theater de FOpera dainininkai 
ir muzikantai sustreikavo. Dar
bininkai tuoj pakvietė streiki
ninkus suorganizuoti naujų opc 
ros kompanijų.

Strdkininkai sutiko. Ir da
bar Maison dės Syndicats teat
re kas vakarų statoma geri tįsios 
operos. Menamas teatras pri- 
kįauso darbininkams.

-

KAZIMIERAS GUGIS
A. D V O K Jk T A. 8

Veda visokius reikalui, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliįkuose teismuose. Daro 

visokius dokumsntUs ir popieYasį
Namų Ofisas: Miesto Ofisas t

$$2$ $. Halsied lt 127 N. Dearbflrn $!.
Ant trečių lubų 1111*13 Unity Bldg.

Td. Drover 1310 T«l. Central 4411

Komitetas mi'larc pasiųsti iš 
esančio jo globoj Lietuvos Lais
vės Fondo 500 dolerių, ir ta su
ma vakar tapo išsiųsta Lietuvos
Social-Demokratų Partijai var
du dgo, Stepono Kairio, Kaune.
Pasiųsta Continental and Com- 
mercial National Banko draftu 
ant Berlino Deutsche Banko. 
500 dolerių sudaro 29,411 vo
kiškų markių.

Draugai darbininkai, remki
me savo klesos draugus Lietu
voj ! Aukokite Lietuvos Lais
vės Fondam kuris Amerikos 
Liet. Darbininkų Tarybos ir ta
po tam reikalui įsiteigtas. Aukos 
reikia siųsti Liet. Laisves Fondo 
iždininkui adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted, St., Chicago, 
m.

MAN AG £ R FORZ/GN DEPARTMENT.

Skaitytoju Balsai
{Ui iireikitati įlamt •kpriuja 
nuomones Redakcija neatsako.}

NEIšMANfiLIAl.

Buvo laikai, kada brooklyniš- 
kis soclalanarchistų organas 
Laisvė stojo “už savo princi
pus”: nėra karės, kurią turėtų 
remti ir dagi joj dalyvauti — 
darbininkai. O p. Baltrušaitis 
stačiai pasisakė, kad jis priešin
tųsi “ir socialistinės tėvynės gy
nimui.“ Vadinasi, jeigu darbi
ninkų klesa paimtų į savo Tuni
kas kokios nors šalies valdžią 
ir kitų šalių reakcionieriai ryž
tųsi ją sutriuškinti, tai ir tuo
met socialanarchistinė Laisvė ir 
Baltrušaitis priešintųsi tos šalies 
darbininkų pastangoms atmuš
ti savo vergėjų puolimą. Tuos 
žmones, kurie šitokį ponų sočiai 
anarchistų protavimą kritikavo 
ir sakė, kad jisai yra atžagarei- 
viškas, Laisvė ir p. Baltrušaitis 
kitaip ir nevadino, kaip parsi
davėliais, niekšais, socialbiaury- 
bėmis ir tt.

Taip buvo aną met. Bet da
bar? Dabar socialanarchistų 
Laisvė kitą giesmę gieda. Lai
svės nr. 11 sakoma: “...o jisai 
nė nežino, kad yra toks daly
kas, kaip revoliucinė karė — 
kuomet .veda karę patįs darbo 
žmonės, paėmę visą valdžią į 
savo rankas.“

Ję, ištiesų, jeigu kas nežino, 
kad toks dąlykas yra, tai — tik 
socialanarchistų Laisvė. Ji vei
kiausia nežino ir tai ką sakė pir 
ma ir ką sako dabar... Sociali
stai šitą jau senai žinojo ir sakė. 
Tas socialanarchistų organo sty 
gavimas veikiausia yra tik “ne- 
lėnytas pasiriikimas“. Nereiks 
ilgai laukti, kad jie ims dar ki
tą giesmę giedoti. Pastovumo, 
savo nuomonių gerbimo pas 
tuos ponus — nė už sudilusį dvi- 
lekį. Jie tikrų tikriausi Freitago 
smok a i. — žinomas.

L.D.L.D. Reikalai.
Atsišaukimas į Chicagos ir 
apielinkės LDLD kuopas.

Draugai ir drauges! Mes, Chi
cagos LDLD. 86-tos kuopos Ko
misija, tos kuopos vardu atsi
šaukiame į visas Chicagos ir a- 
pielinkės LDLD. kuopas, kvies
dami visas į darbą. LDLD. 86-ta 
kuopa, pasilikus ištikima socia
lizmo principams ir gindama 

LDLD. konstituciją ir pačią tos 
draugijos gyvybę nuo komunis
tiškų pasikėsinimų, gruodžio 28 
dieną, 1919, persiorganizavo, 
pašalindama iš kuopos tuos ak
menis, kurie ėmė laužyti drau
gijos konstituciją ir pačią drau
giją niauti ant komunistiško 
kurpalio.

Tatai padarę, mes kviečiame 
Ir kitų Chicagos ir apielinkės 
LDLD. kuopų draug\> ir drau
ges, kurien.s brangus yra socia
lizmo idealai, ir kuriems rupi iš
laikyti LDLD., ta vienintelė 
darbininkų apšvietus ir kultū
ros organizacija, padaryti tą 
patį ir stoti eilėn su mumis ap
gynime LDLD. nuo komunistiš
kų pasikėsinimų.

Jie buvo demoralizavę ir su
ardę LLS-gą, dabar stengiasi 
tą patį pragaištingą žygį atlikti 
su LDU>. -

Mes žinome, kad kiekvienoj 
kuopoj yra draugų, kuriems ru
pi LDLD. išlaikymas taip, idant 
ji galėtų tinkamai vykinti tuos 
uždavinius, kuriems ji tapo į- 
kurta. Deltogi imkimės darbo. 
Stverkimės perorganizuoti visuj: 
LDLD. kuopas, pašalindami iš 
jų tuos eldmcntus, kurie tem
pia draugiją į komunistiškas 
pelkes, idant apsivalę nuo jų 
galėtumo sėkmingai, solidarin- 
gai, veikli ir varyti darbą pir
myn.

LDLD. 86 kp. komisija:
A. Karsokas,
V. Martinaitis, 
J. Vilis.
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Iš Įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

DRABUŽIAI Iš AUGMENŲ 
LAPŲ.

Visokių kraštų žmonės savo 
<lr-abužiaiiiH audžia aticlolclus iš 
visokių medžiagų, kokių savo 
krašte gaut gali, šiaurinių kraš
tų tautott gamina drabužius iš 
šiltų žvėrių kailių, audžia au
deklus iš jų plaukų; kitur turi 
audeklus iš žvėrių vilnų, iš va
balų padirbtų, šilkų, iš vortink
lių išaustų. Seniau, kuomet de
gindavo numirėlius, gamindavo 
audeklus nedegančius iš mine
ralo asbesto. Netrūksta ir audek
lų audžiamų iš augmenų valak- 
nų, iš lintj, kanapių, dilgelių, iš 
kurių kiniečiai gražius, žvilgan
čius kaip šilkas audeklus aud
žia. Dabar iš dilgelių audeklus 
pradodd austi ir Europoj ir tam 
augina jau iš Kinų atgabentą 
dilgelių veislę. Rūpina audek
lus drabužiams ir iš medžio, 
kaip ir popierą, daugiausiai iš 
pušies medžio valaknų. Civili
zuotos tautos nuo kiniečių išmo
ko šilkus augint ir austi audek
lus iš dilgelių valaknų, taigi 
mokinasi naujos pramonės, kuri 
Kinuose yra nuo senai žinoma, 
o europiečiams ji, kol-kas, nebu
vo žinoma; vien Amerikoj mė
ginama jau tą kiniečių seną iš- 
tirimą žmonių naudai suvartoti. 
Ta naujoji nuo kiniečių perim
ta pramonė yra tai sunaudoji
mas audeklams ananasų (pine 
applių) lapų. Kinuose augnic- 
nįs tie nuo senai auginami ir tai 
ne tiek valgiui jų vaisių, kiek dir 
bimui iš jų lapų siūlų ir audi
mui iš jų žmonių drabužiams 
gražių audeklų. Amerikoj iki 
šiol ąnanasų lapai buvo nesu- 
naudojami, nors augmenų tų 
pietinėse valstijose daug augina. 
Iš tų augmenų lapų, kaip iš li
nų, ištraukia lengvai valaknas, 
jas suverpia į siūlus ir iš jų au
džia drabužiams tinkamus au
deklus.

Lietuyoj ta naujoji pramone 
flesiduos pritaikyti, nes tenai 
ananasų augint negalima, jiems 
ten klimatas peršaltas.

Be abejo, sviete yra ir dau
giau nesuvartojamų kol-kas au
gmenų. Bet lietuvis netiki, kad 
ir iš dilgelių butų galima austi 
lengvus ir žvilgančius kaip šil
kai audeklus.

Redakcijos Atsakymai;

J. Blaszgiui, Harvey. — Jūsų 
raštą atidavėme N-nų B-vės di
rekcijai. /

J. Wanagaičiui, Beloit.
Tai jų privatinis šeimynos rei
kalas, į kurį laikraštis negal ki- 
šties. Nedėsime.

Joseph Jacobaitis, Harvey.
Vistiek, kad ir b|vę>s kareivijoj 
taksos nuo uždarbio reikės mo
kėti. Nepiliečiai turi išpildyti 
mokesčių nuo pajamų blanką 
Fonu 1115.

Martos Sunui, Chgo.—Apie 
tai jau buvo rašyta. Kartoti ne
apsimoka.

Aškė Babė, Chgo.—Išspaus
dinome angsčiau prisiųstą.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. Washington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201$
Rezidencijos telefonas West 6126

V-.. -----

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

1 i...... i ................. .
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—Likusiąją drobę aršinais 
mieruoti, ar visais ritiniais tak- 
savoti? — galvojo klebonas.

-—Ką čia taksavoti, ką čia mie 
^ruoti?—užsišoko žydai, verda
mi skrynios viršų. Ką čia daug 
kalbėti.., uzamu, uzamu kaip 
stovi su visa skrynia. Niu pons 

P“,"“- ^lc,bon(Vi ,,1T I klebons, kiek įkainosi?
— Brangus daiktas,

vierysi, — šuukė žydas,

ŽEMAITfiS Vaizdelis.

(Pabaiga)

vyrams ritinius iš skrynios kil-1 - ' -
noH, peržiurti!. Pana išsiskyrė o kick duodate? 
tris ploniausioj drobės ritinius, 
rokuodama: •

—Bažnyčios marškoniai ap
darai — albos, kumžos 
gė, išplyšo, tuoj reikia 
joms atiduoti pasiūti, 
drobė. Pats Dievas čia

išsibai-
siuvė-
Tvirta
davė...

Gyduoles užlaiko 
nos sveikata, 

C
J

Kosulys
yra tai vienas tymptomai, kurs pa* 
prastai draugauja periallmams, gri
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki* 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmallina uždegime, bet kartu 
sulaiko iritacijg ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio ui

Severa’s
Balsam

— for Lungs
(S«v«rog BAlsamo Pl»učlami> kuris y r* 
serai iioomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmlngiausiu vaistu nuo 
pergalimo, uikimimo ir kosulio, ypa- 

jeifu kosulys paolut nuo kvė
pavimo triuboliu uidegimo. U priežas
ties spiumodllko smaufullo arba in« 
fluenioa. Kainos: M ot. ir 1 et taksu, 
arba 50 ot. ir t ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekoso.

Severoa LiatuvISkaa Kalenderlua 
1920 metama daadamaa dovanai) Pa
prašyk sus apUekariaua.

W. F. SEVERĄ CO.
OAR RAPIDS, IOVVA

hm...

—Niu, kaip su šviesia asaba 
nevalia derėties... Dešimtį rub
lių, trotas ar pelnas ant rizikl

—Mat kokie v gudruoliai! — 
užsišoko moters. — Tiek riti
nių, norite taip pigiai. Oho! 
jums nagai neperšėjo tiek linų 
suverpti, išausti... *

—O ar jūsų peršėjo? — ginči
josi žydai. — Kam perš)jo, tas 
durnas buvo, kad nedėvėjo... 
Kiek išsigulėjusi, gal jau nie
kam netikusi? Dešimts rublių 
irgi pinigas. Daugiau nė skati
ko...

Derisi, ginčijau moters, žydai 
I prie skrynios, o Mąrtynienė, 
ant židinio susilenkusi, ašaras 
kaip pupas lašina. Jos vaikučiai, 
apdriskę, nuskarę, plikais keliu
kais, kiaurais pečiukais, pusba- 
si, ančiukų skindeliais vilkini; 
įsilindę tarpe klebono ir žydų, 
užsivertę tai vienam, tai kitam 
į akis spokso.

Primušo žydai turgų, paėmė 
skrynią uzamu su visais riti
niais — už dvyliką rublių.

Dabar grįžta prie priegalvių, 
klebonas prašo po penkis rub
lius, žydai siūlo po tris.

r- Ui, kad pons jo mylista ne

Siunčiame Pinigus
| 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, Chicagoj III. -

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitt St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. jUlaminko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRBNZA, KaslerttfS 
JONAS KROTKAS, Vice-Piim S. A. SZYMK«WICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:"
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZB1GIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

*

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKĘ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitalas ir AntvirSig $250,000.00 .

ašjstim'pa—šveitimam palikti, niu 
andai tokią pat priegalvę.. rlgt niu! Ant galo — yra advokatai 
tokią pat pirkau nuo Martynie- teismas...
nčs už tris. Jai duonos reikia, 
už tris atidavė, (I čia dykai ir. 
taip brangiai...

—Čia ne mano valia ir ne ma
no kaičia, —> teisinosi klebonas.

I Jei kas nesavo užrašė, tas ir pa-
Vlsiems kniošl! atsiminė Mar- kutavos... Prigulėjo ar kam pri- 

tynienę. Tokia artima giminė guli, o testamento dokumentų 
nabašninkės, kur ji? Tetos nau- panaikinti ar už nevožnius pas- 
dą drasko, taksavoja, o jos nė 
balso... Dairosi visi. Pamačiu-

I sios moters, davatkos, pasiekda 
mos ėmė ją kumščioti.

—Kiaurą žiemą nuo pat ru
dens takus nulakavo, tetą nukar 
šiuo — tratėjo Barbora 
kai ant mano sprando..
naktis dienas prie tetos. Dabar 
jai špygą... senai žinojau! Sie
nos do lentynos jai bepaliks...

Tuo tarpu žydai skubiai išvil
ko skrynią su ritiniais; priegal 
ves į ryšį sukrovę ant rogių iš
lėkė. Vienas tik senis Joselis 
pasiliko dar bevėpsąs. Liko su-

i lūžę baldai sukėlę puodai pas- 
klydę asloje.

—Tikrą tetą prižiūrėti ligoje,
— rokavo kleboną^- 
šinti buvo jos priede 
artimos giminės... ] 
bar? Mąrtynienė! — pašaukite 
ją pas mane.

Ta sulinkusi išbalusi, net pa
juodavusi, užsiverkusi priefo ir 
pabučiavo klebonui į ranką.

—Pasiskirk kas tau patinka iš 
tetos daiktų. Gali pasiimti palai
kų už nukaršinimą, — parodė 
lazda į baldus asloje.

—Ką čia beimti, nieko nebeli
ko, — užsišoko Barbora. Vai
kai per žiemą ant mano spran
do, štai nudriskę nė aplopyti ne
turėjo laiko, nė kuomi,—pliki, 
nuogi.

—O kas tau darbo? — šokosi 
klebonas.—Ko ištižusi: iki šiol 
nieko nesakė. Butų gavusi pa
laikų ant maldos... Man ne tiek

I rūpesčių, klapntų ant galvos, — 
negaliu visais rupinties. O tu val
dyk liežuvį...

—Valdyk liežuvį — atkartojo 
Barbora. — Butų mokėjusi ii-
ii pati ubagus pamaldyti, išda
linti skarmalus. Kam čia tarpi
ninkų? Išdraskė, išspardavė už 
niekus patalinę, tiek audeklų. 
Gal ir> jos motinos čia Jafuvo da
lis.. .

—zCtUcitlcil! — iš visų kerčių 
davatkos draudė Barborą. Nesi
ginčyk, ne laidyk liežuvio, tėve
lis dvasiškas geriau žinosi ką 
darąs...

—Bambės ar ne bambės — 
vistiek, — tarė klebonas. — Aš 
turiu juodą ant balto, akis galiu 
išbadyti.

Tai sakydamas ištraukė iš už
ančio popierį, kišdamas Jose- 
liui:

—Tegul Joselis perskaito, pa
matys. 9

Nabašninkė Marcijona mir
dama šventablyvai ir pric- 
klodniai užrašė visą savo turtą, 
kilnojamą ir nekilnojamą...

—Tai yra, — aiškino klebo
nas, — visą naudą, drabužius, 
indus, skrynias, šėpas... vadina
si kilnojamas turtas; o žemė, 
daržas, tridbėsiai — bus nekil
nojamas .turtas, — suprantate?

—Suprantame! — atsiliepė iš 
būrio.

—Taigi, — tarė klebonas, — 
kilnojamą ir nekilnojamą tur/ą, 
visą užrašė ant bažnyčios, ant 
maldos, ant Dievo garbės...

—Kas tas jos raštas? Kaip ji 
galėjo ne savo? — šaukia įsikar
ščiavusi Barbora. — Puse Mar- 
tynienės motinos — jai priguli. 
Bažnyčia duonos turi, o čia ba
das... Pašėlusi garbė kitą ap
vogti!...

—Tylėk! — sušuko klebonas, 
— ba tuoj liepsiu išmesti!

—Tylėk... senai žinojau!-— 
patylomis bambėjo Barbora.

Joselis perskaitęs, duodamas 
atgal popierį irgi ėmė aiškinti: 
jog dar jis atmena kaip Marty- 
nienės motinos ir dabar miru
sios Marcijonos tėvai pirko dar
žą ir seną triobą, toje begyven
dami pastatė naują. Mirdami pa
liko toms dviem dukterims. Vie
na senai mirė antra dabar. Po 
teisybės, prigulėtų Martynienei 
viskas... O kad teta užrašė, tai 
nors pusė, jos motinos dalis... 
Svetima neguli užrašyti, taip ir 
prie žydelių yra. Labiau kad 
sukeesorius su vaikais badu

- Vai- 
ji per

ir nukar-

kaityti — neturiu tiesos... Baž
nyčiai paliktas turtas, bažnyčia 
turi ir suvartoti... Kas drystų 
užrašus sulaužyti ar per teismą 
atimti, tas didžiausį šventvagys
tės grieką papildytų, o aš saugo
damasi šventvagystės, tuos na- 
bašninkės užrašus, šventai tu
riu pildyti.

Mąrtynienė vos tik įsikibo į 
sieną, ką tik ant žemės nepagriu 
vo. Pasikukčiodama balsu ėmė 
verkti. Vaikučiai pamatę ver
kiančią niotclę, puolė šaukdami

—Mama! mamate! neverk! 
neduosim I — irgi ėmė sykiu 
verkti. ;

Baisiai liūdnas reginys. Pas
kutinis vargas ir nelaime stojo
si visų akyse. Motina vos gyva, 
išbadėjusi, nusikamavusi. Vai
kučiai išbalę apdriskę, sušalę, 
prisiglaudę apsikabinę ramino 
motiną, meldė neverkti. Nesu-1 
prasdami jos skriaudos, neat- 
jauadami jos vargo, gailisi tik, I 
kad mamute verkia. !

Visiems susirinkusiems aša
ros stojosi akyse. Joselis kran-1 
kčiodamas išsinėšino. Moters I 
davatkos, ryšeliais pasibrauko-1 
sios patyliais slankiojo pro du-1 
ris, vyrai kažinkur išnyko. Bar- Į 
borą eidama ant namų net d re-1 
bėjo iš apmaudus, kumščius su- Į 
gniaužusi, mojuodama šnibždė-Į 
jo: 7

—Senai žinojau... Apyplėšęs Į 
tų ištiželę, žydams pusdykiai su- Į 
kišęs—tu tylęk, ‘liepsiu išmes-Į 
ti*. Bažnyčiai mat rupi išplėšti 
siratoms turtai, “bažnyčia turi j 
suvartoti.” Melagis! Ne bažny- Į 
čia, bet klebonija. Kur dės baž-Į 
nyčia daržą ir triobą? — senai I 
žinojau... Joselio sūnus advo-1 
kutas. Joselienė senai prašo aš-1 
lunyčius išausti. Neimsiu užmo-Į 
kesnio, pasigailės tų baibokų. Ar I 
ba nuvesiu visus ir pamesiu kle-1 
bonui —• maitink, išdraskęs, iš- I 
taksavęs svetinių naudą. Testą- I 
mentai, dokumentai — tos pa- I 
kvaišelės! Šventvagystė mat ieš-1 
koti savo—aenai žinojau... j

Parbėgusi namo, laksto po Į 
kerčias, duris daužo, neįmano I 
ant ko apmaudų nuversti. Ka-1 
maroje sukiurnejo Martynienės I 
mažasis vaikas. Barbora puma-1 . 
nė: I/

Išmesiu laukan! Kam man tos II 
žalgos? Atidaro duris, vaikelis sė II 
džiasi lovoj, tiesia rankeles prie II 
jos, ima juokties. O gražus ku- 1 
■dikis, išmiegojęs baltai raudo-11 
uos akelės da ašarotos, spindi. ĮI

—Siratęlė! paukštelis! tu nie-|| 
ko dar nesupranti likęs apvog-|| 
tas. Priglaudė vaikutį, iškėlė iš Į 
lovos, padavė duonos riekelę. 11 
Suskaudo jos širdis, susigraudi-I1 
no, pradėjo pati verkti. Matė I Į 
tokią neteisybę, tokių skriaudą 11 
nelaimingos Marlynienės. Nore-1| 
tų visiems atkeršyti, parodyti, c II

Kleb. tik vienas likęs “pasigai 
Įėjo” Marlynienės. Ilgai dar ja’ 
privedžiojo ramindamas, kac’ 
nelaistytų ašarų darniai, bet lai
kytų griekams apverkti. Save 
vargus ir bėdas Dievui apiera- 
votų, nes vargas ir nelaimės Ici 
stos iš Dievo valios, be kurioj 
nė plaukas nuo žmogaus 
galvos nenukrinta. Ką Dic-

kas juos kantriai ir nužemintai ! 
neša, tas dangų užsipelno... To- į 
liau aiškino, jog Dievo apvaizdo
je, nū vienas gyvas sutvėrimas 
nepražūva. Miško paukštelia' 
žvėreliai, menkiausi vabalėliai, 
nė sėją nė pjauna, o žyvnastj 
gauna... Ir dar tvirtino, jog už 
sanžinišką išpildymų savo prie
dermės, tai yra prižiūrėjimu ii 
nukaršinimų tikros tetos, Dievas 
šimteriopai atiuigvadys. Geras 
darbas niekuomet nepaliks be 
nagrados jei ne ant šio, lai ant 
ano svieto, tvirtai gali tikėties 
nagrados... Ant galo dar iš ge
ros širdies suliko Martynienę

jei ji atbus penkiasdešimtis 
dienų vasarą prie klebonijos ,

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

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

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoju pat|s didžiaturčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

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

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Fedcruotos Spaudos asociaci
ja yni grynai k<>opcratyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majorily redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai vro: E. B, Ault, laikraščio The Seattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, cinapčio iš Whceling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bullctin redaktorius; J. Deutelbauni, The Dclroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossberg, oficialiu Amalgamated Clothing Workėrs of America organo 
The Advance redaktorius; Uerbcrt E. Gaston, Nonparlisan 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 Mihvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Cliica^o Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius.

ILad 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.

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

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

•* 1 * ,r kartu su Čekiu ar inoney orderiu atsiųskite Naujie-
Spaudos ofisą.

Išpildykite paduota čia blankutę 
nonis arba tiesiai į Fedcruotos Spaut

THE FEDERATED PRESS, iq2n j
W. B. Hilton, Treasurer,

1506 Markei St.,
VVHEELING, W. VA.

Tilo undersigned applies for .............. . bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 cach, and incloses hcrcvvith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheeling, \V. Va., in payment thęrefor.

Name .................. ,.........................................................X.. . . ..................... . .....................
Address ..............................................................................................................................

__________________________________________________________________________________________J

F*. CONRAD
• LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netilr nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. A Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame; pagrobus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir t.t.
Atidarą Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Sercdomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki ’J vakare.
Sutintomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra Jcidžia- 
inas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.,
Gencralis štabas

Literatūros Dalis
Graudžio 19, 1919 m.

- No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šiuomi įgaliajame “Lietuvių Prekybos llendrovę” Amerikoje 

rinkti prėniųneratą “Kariškių žodžio’’ laikraščiui. Kaina Ameri
koje melams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

T odėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Telefonas Pullman 835.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntlstas 
10857 Michigan Avė., Roneland.

Valandos: 9 jki 9 vakare.

Rnumatlzmas Sausggla.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
liniy gilių (tonsi- 
1ų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerkles 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga- 

užkimšta, tai gali
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, Ausų, Nosies ir Gerklės 

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

I — j

laibų.
Tokios tai malonės liko su- 

’eiktoš Martynienei, kuri vienais 
uętais) dvejas laidotuves pake- 
5, o visus palaikus Dievui ant 
aibės atėmė.
Dvasiškas tėvas šį vakarą at

ikus tokius sunkius darbus, jau
nas! labai pavargęs. PuŠkuoda- 
nas, svyravo klebonijos linkui 
uit poilsio ir karštos arbatos.

— Žemaitė.

Neslkankykite savęs skans- 
į mals, Reumatizmu, Sausgėle, 

Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungių 
I —raumenų sukimu; nes skau- 
r dėjimai naikina kūno gyvybę 
R ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
I štiš lengvai prašalina viršmi- 
r nėtas ligas; mums šiandie dau 
0 gybė žmonių siunčia nadėka- 
t vones pasveikę. Prekė 50c per 
H pačia 55c arba dvi už $ 1.05, 

į Justin Kulis
| 3259 S. Halsted $tH Chlcago, III.

Knyga :“ŠALTINI8 SVEIKA- 
$ TOS”, augalais fydvties. ksL 
? na 50c.

Phohe Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gerd užžiurčjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te 1 A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted S t., Chicago.

ligo- 
prie 

nori- 
sa-
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Gyvenantieji
Provincijoje

fanuose ir kaimuose toli nuo 
miestų, paprastai turi savo 
vadinamą “Naminę Apticką”, 
kurioje laiko valą, karboli, bo- 
rakso rūgštį ir kitus reikalin
giausius dalykus, tarp kurių ir 
dėžutė cukrainių PARTOLA.

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

Skilvio užsikišimą parodo šie 
apsireiškimai: galvos skausmai, 
žeksėjimas, nenoras valgyti, 
kartais vėmimas, sunkumas po 
širdžių, tingumas visame kūne 
ir nenoras dirbti.

Jeigu jus jaučiat kurį iš tų 
apsireiškimų, tai tuoj suvalgy
kite prieš miegų 3 cukraines 
PARTOLA. Ant rytojaus atsi- 
kelsitc jau be jokių nesmagu
mų, nes per naktį PARTOLA 
tikrai ir švelniai išvalys jūsų 
skilvį ir prašalįs jūsų sunku
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

1G0 Second Avenue, Dept.L. L 
New York, N. Y.

Kas Dedasi Lietuvoj
KRUONIS (Trakų apskrities)
Lapkričio 23 d. įvyko Kruo

nio valsčiaus visuotinas susirin
kimas. Buvo renkamas komite
tas pavargėliams šelpti. Ligi šių 
dienų Kruonio valsčiuje ,veikė 
trys komitetai pavargėliams 
šelpti, šitie komitetai rupiuos 
daugiausia išgauti Amerikos 
maisto, skiriamo vaikams. Ka
dangi senelių ir kitų pavargėlių 
padėtimi tie komitetai nesirūpi
no, tai skundai pasipylė iš visų 
pusių. Kruonio valsčiaus val
dyba su savo įgaliotiniais pasi
tarus nutarė sušaukti visuotinų 
valsčiaus susirinkimų išrinki
mui tokio komiteto. Žmonių 
susirinko nemaža ir po ilgų 
kalbų buvo išrinkti sekantieji 
žmonės: M. Kazlauskas, Ger- 
vickas ir Ant. Bertlingas. Dar 
du žmonės buvo paskirti nuo 
valsčiaus valdybos: Kondratavi
čius ir vietos pradedamosios 
mokyklos mokytojas Sal. Palta
navičius.

Daugiausia triukšmo kėlė Kai 
vių parapijos žmonės, kurie sa
kė. kad juos kruoniškiai skriau 
džia. ’ [“L. Uk.”]

Kruonyje jau bus trečias mė
nuo kaip gyvuoja vartotojų 
b-vė. Ir ne blogai sektus, jei tuo 
darbu butų kam rūpintis. Apy
varta yra maža. Yra ir tokių 
prekių pripirkta, kurios dar 
ir dabar stovi kaip pav., skepe
taitės ir šilkai, kurie buvo per
kami moterims patariant.

TROŠKŪNAI.
Baisiai yra išsiplatinęs pas 

mus girtuokliavimas. Ypač per 
vestuves. Net baisu jas lankyli. 
Ne taip senai taip susimušę, kad 
reikėjo šauk ties net milicijos. 
Vienam kitam pradūrė peiliu 
rankas. Degtinės visur pilna.

/

Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntimai’,‘kurie niii.šų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po IJetuvų, da
bar rengiame kita laivų, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista
tyti nvvėliaus vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.

Prie vokiečių okupacijos gyvavo 
Troškimuose blaivybes draugi
ja, kun. Asmenavičio įkurta, ir 
beveik sukako metai kaip ir pi
nigai ir knygos guli ramiai kle
bonijoje; nė karto susirinkimas 
nebuvo šauktas. Matyti, dabar
tiniams musų kunigams nerupi 
kovoti prieš girtuoklybę.

[“L. Uk.**]

ŠEDUVA.
Žmonės čia įbauginti, nes so

dinama į kalėjimus dažnai be 
jokios kaltės, štai mok. Luko
ševičius buvo bolševikams esant 
valsčiaus tarybos nariu ir už tai, 
išvarius bolševikus, jį areštavo. 
Vietiniams gyventojams pra
šant, jį paleido, bet vėliau vėl 
areštavo. Žmonės tuo nepaten
kinti, nes mok. Lukoševičius ne 
bolševikas ir žinomas kaipo 
uolus vietos darbuotojas.

[“L. Uk.”]
TELŠIAI.

Apskrities Seimelio lapkr. 22 
d. posėdis buvo vedamas naujo 
pirmininko pik Kuzminsko.

Pirmininkui atidengus susi
rinkimų ir pasveikinus atstovus, 
buvo pranešta, kad apskrities 
tvarka rasta netvarkoje, ypatin
gai arklių pirkimo kariuomenei 
pinigų surašai\ir paskolos kvi- 
tos, kurių suirnį, vestos be jo
kios knygos, iš atminties, kaip 
privatinis darbas. Susirinkimas 
labai nusistebėjo ir išrinko ko
misiją ištirti tam reikalui, o už 
netvarką raštinės vedimų nuta
rė patraukti atsakomybėn buvu
sius pirmininkus. [L. Uk].

UTENA.
Buvusi Utenos apskrities val

dyba, nemokėdama vesti tvar
kos, pridirbo daugybę klaidų.

Mat, apskrities viršininkų bu
vo paskirtas gimnazijos moky
tojas, o milicijos vadu aptieki- 
ninkas, abu dvarininku. Jie gy
nė savo dvarų reikalus. Buvęs 
milicijos vadas tarnavęs karo 
VaTiTmiiiku ir daugiau turėda
mas praktikos, susipykęs su vir
šininku, atidengė daugybę jo 
lklah|i>. Kaip antai: išdavimas 
leidimų žyliams supirkinėti gy
vulių neaprėžtam laikui ir skai
čiui; spekuliantams supirkinėti 
grudų lenkų pusėn. Žyminiai 
Uiokesniai nebuvo į knygas įne
šami. Barakai ir balaganai pra 
nyko su jų žinia. Valstybės ka
ro šautuvai buvo išdalyti pašali-

ną ir ką lik nenušovė kitoj pusėj 
Hienos buvusio žmogaus. Mote- 
l’is ir vaikai clcl to labai nusi
gando ir net susirgo. Vokiečiai 
gan jau megavo pusties, betgi 
lig to neprieidavo, kaip musų 
milicija. Dejuoja tik žmonės.

[“L. Uk.”] .
PAPILfi.

Lapkričio 9 d. čia vaidino 
“Malūnininką ir kaminkrėtį” 
“Adomą ir Jievą” S. Daukanto 
knygyno naudai. Surinkta dau
giau per 600 auksinų. Į šitų va
karą buvo atvykęs vienas kol- 
čakininkas, lietuvis kuriuo visi 
buvo pasipiktinę ir reikalavę, 
kad jis visai išeitų iš vakaro ar
ba nusirėdytų kolčaklninko for
mą. [L. Uk.]

PAEžERfiLIAI.
Musų kunigėlis M. Brundra 

labai susirūpino, kai pajuto, 
kad jo parapijoje įsikūrė Vals
tiečių Sąjungos kuopa. Ypač jis 
pyko, kad jo pašonėje (kleboni 
jos rūmuose buvo valsčiaus raš
tinė) daromi susirinkimai to
kios baisios organizacijos. Kad 
kaip norint organizacijai pa
kenkus, jis iš karto ėmė ieškoti 
priekabių viršaičiui išėsti, kuris 
buvo kuopos valdyboje. Taigi 
reikalavo iš Šakių apskrities ko
miteto, kati nuskirtų naujus rin
kimus. Ir buvo nauji rinkimai 
nuskirti, nes apskrities komite
to pirmininku yra kun. Starkus, 
kuris pasirūpino pagelbėti sava
jam.

Rinkimai neįvyko, nes nesusi
rinko kiek reikia žmonių. Kuni
gas dėl to labai supyko, ir ėmė 
kolioti viršaitį, kad jis laiku ne
sušaukęs sueigos. Tai esanti di
desnė nuodėmė negu žmogžu- 
dybė. Paskum kunigas reikalą 
vo, kad žmonės priverstų vir
šaitį atsiprašyti, bet žmonės 
tam pasipriešino.

I naujus rinkimus ruošėsi abi 
pusi. Davatkėlės vienų neku- 
niginė net apkūlė lazdomis. Be 
niekais nuėjo visas kunigo ru
pesnis, nes viršaitį tų patį pali
ko žmonės. ) [L. Uk.

UŽUBALIAI (Alytaus apskr.)
1 • / i

Čia yra nemaža jaunimo, ku
ris mėgsta gražiai linksmintis. 
Bet kartais ateina neprašyti sve
čiai, kuriems nepatinka toks jai 
ninio pasilinksminimas ir ima 
laukinių žmonių papročius ro-

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
•

Žmonės sergantįs laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, gaiva 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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

■

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės Ilgos.. Pilna diagnoza Sorum dėl pri- 

vatiškų ligų. FrancuziškAdaktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
I 2221 So. Kedzie ArenusDr. J. Van Paing v«i. 1-3; 7-9 Po piety

niams žmonėms. Savo vežikams 
ir tarnams mokėdavo algas iš 
valstybės pinigų, išvesdami tai 
milicijos algose.

Daug buvo rašyta skundų dėl 
tų neteisybių, bet apskrities vir
šininkas. Kaipo pirmininkas k. 
d. partijos, gyrėsi turįs didelių 
pažinčių ministerijose ir visos 
todėl skundos esančios atmestos.

[“L. Uk.”]
TAURAGNAI.

Dvarininko Ginaičio Paak me
nės viensėdyje jau vienuolikti 
inetai kaip gyvena nuomodama 
žemės gabalėlį Pakalnių šeimy
na. Dvarininkas užsispyrė tų 
šeimynų pagaliau išvaryti, ka
dangi ji lietuviams užjaučianti. 
Dvarininkas buvo mėginęs ir 
per teismų tuos nuomininkus 
išvaryti. Tcčiaus ir čia nepavy
ko. Kadangi pas dvarininkų dež- 
ivii lankėsi lenkų legionininkai, 
lai jie tur būt ir patarė, kaip rei
kia pasielgti su tokiais darbi
ninkais. Ir štai vienų gražių die
nų A. Pakalnis buvo pašautas ir 
dabar guli sužeistas Utenos li
goninėj. [L. Uk.]

ZAPYŠKIS.
Lapkr. 20 d., atėję į Khioniškių 
kaimų 2 milicininkų ir milici
jos viršininkas, reikalavo ark
lų stuikai. Žmonės teisinos ne 
senai buvę stuikoje; ir kad mili
cija neturi teisės varyties sau 
arklius; tų turi atlikti viršaitis 
arba seniūnas. To ūkininkų pa- 
reislkinio milicjninkai nepaisė- 
jo ir vis reikalavo savo. Vienas 
milicininkas nuėjo į V. B. pats 
atsivesti arklį. Vantos norėdamas 
parodyti savo galybę, šovė į šie-

Taip panašiai buvo lapkričio 
23 d., kai atėjo vienas girtas, 
snieguotas Likiškių vaikinas 
dviem kareiviais vedinas. Vie
nas kareivis taip pat buvo gir
tas. Įėję ėmė visus špygomis 
vaišinti. Jaunimas nieko jiems 
nesakė. Bet kai vienas troboje 
iššovė, tai neprašytus svečius 
pro duris išbruko.

ARCHANGELSKO LIETUVIŲ 
LIKIMAS.

“Liet. Ūkininkas” rašo:
Tolimoje Rusijos šiaurėje, 

Archangelsko srity, anglų ka
riuomenė aplinkybių verčiama 
turėjo pasitraukti/ Rusų karino 
menės dalyse, kariavusiose prieš 
bolševikus, butą ir lietuvių. At
sitraukdami iš Archangelsko 
anglai buvo pareiškę, jog sve
timšaliai nerusai galį išstoti iš 
kariuomenės ir grįžti į savo kra 
sius. Svetimšaliais buvo įvar
dyti: esanti latviai, lietuviai ir 
lenkai. Tad Archangelsko lietu
viai ir šiaip Lietuvos piliečiai 
kariškiai buvo kreipęsi tuo 
reikalu į rusų kariuomenės va
dų Milerį. I tai rusų vadas at
sakė, kad Kolčako įsakymu Lie
tuva nepripažįstama atskira ne
priklausoma valstybė, todėl jo 
kariuomenėje esamieji lietuviai 
laikomi rusais ir negalį būti pa
leisti. Tik anglams užsistojus, 
jie buvo paleisti. Tačiaus ne
sant geros lietuvių organizaci
jos, jie pateko lenkų globon, ku 
rie jau nebepaleido lietuvių iš sa 
vq rankų ir tad, kai laivas iš 
Archangelsko buvo atplaukęs į 
Dancigą, iš kur nusigabėno lie
tuvius tur būt į Lenkiją. 
Vis dėlto kai kuriems lie
tuviams pasisekė nuplaukti į 
Rygą. Daug lietuvių yra liku
sių dar Archangelske.

Važiuosi 15 Minučie Sotaopinsi S115
ŽEMA RENDA REIŠKIA ŽEMAS KAINAS
Jeigu musų sankrova butų pačiame Didmiestyje, mes turėtu

me mokėti daug augšlesnę rendą; delei šilo tai reiklų mums (urėti 
augštesnias kainas už KERZHE1M, Amerikoje plačiai žinomą, ge
rinusi Player Pianų. Mes sutuupinume jums visas tas bereikalingas 
išlaidas laikydamosi nuošaliai nuo Ątigšlų Reinių Dislrikto. Važiuo
ki 15 minučių nuo Didmiesčio, ir sutuupinsi $115.00 ant šito pasiū
lymo. —

LENGVI IŠMOKĖJIMAI BE NUOŠIMČIO

USED and SAMPLE PLEYERS and PIANOS
Ilines used Piano, $175
Aucrbach Piano, oak 
finish ....................
Dailei,and Davis or C IDA

Adam Schaff Piano W

Gerholt Player Pia- COOO 
no, (floor sample) tvOO 
Churchill Player Pia- C A 
no (floor sample) M*** I w

finish, slighty
used .............. $345

KLEINUOS
F 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

mcaa

'MFAPQTRTK Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted
Pi ArolKlIk - gatvės arti 20-tos

Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.

Extra! Extra!
Nepaprastas išpardavimas lik šį mėnesį. Mes turime 22 

naujus muro namus, kuriuos mes parduosime labai pigiai 
ir ant labai lengvo išmokesČio. Tie namai yra būdavot i visi 
pagal naujausių mada: maudynės, elektros šviesos ir tik 
pusė bloko nuo Lietuviškos Bažnyčios. Visi tie namai ran
dasi tarpe 43-čios ir U-tos ant California Avė. Tamsta ga
li pirkti vienų tų namų įmokant lik $1,000 ir $35.00 kas mė
nuo. Namas raudos neša į mėnesį po 50 dolerių.

Atvažfuok nedėlioj ir kokių kita dienų, mes parodysime 
Jums na mus ir išaiškinsime apie lengvų išmokėjimų. At
važiuodamas atsivesk savo žmonų ir nepamiršk pasiimti 
pinigų ant rankos duoti. Jei manai įsigyti gražų namų, 
nepraleisk šios progos.

AUGUST SALDUKAS,
4414 So. California Avė., Chicago, III.

12th STREET
* TeL Kedzie 8902.
3514-16 W. 12th ST.

Arti St. Louls Avė. 
CHICAGO, ILL

a-a - • -yu V •:

DAKTARAS NAMUOSE.

IIH—IIIIBIMilIlI IKMI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
Soliu sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptieko), 
o jeigu negali gauti tai pnsiųsk ino- 
ney orderiu pinigus, o įneš gavę pi
nigus ir užsakymą klek reikalaunal 
tai prisiusime dėl tainistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago, III.

Tik ką išėjo iŠ spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko-t

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje
Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:

Siunčiame prekes-tavo- 
rus Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis;

.3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus, 

laivus, affidavitus ir t.p.

4) Vedame žemės ir turto 
reikalus Lietuvoje ir čia;

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje;

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

visuomet kreipkitės prie:

Bailio Consultation Bureau
105 W. Monroe St., 

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil^

“Aušros
Mokykloj

Yra šie skyriai:
t) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geomctrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

y ■■ , rekordus, vartotas
tik >30

Mlr »« —me N svetių^ 
! ■ limų.

I Mes taipgi turime ke 
rmyml Įlietą augštos klesos

H į Pi) 4 I pl)onoKi'3fų, kuriuos 1ĮĮ įMrOHIJ mes parduosime už 
pasiūlytą kainą 

1/ II u* mes turl-II U me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro- 
?a. Ateikite arba rašykite tuojau. 

‘RISIUNČIAME Už DYKA.
Mes priimame Laisvės Bondus. 

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedfe 

Įlomiu nuo 10 iki 4

dienų.
taipgi turi- 
urna šikšnos 

, eilę ir ki-

DR i VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

^įįįĮ Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
ršuose atsilikimuose egzaminavimas

kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja-}daroma su elektra, parodančia ma
ma. Su lotyniškais užvardijtmais, Gausias klaidas. Specialė atyda at-
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., Roehester. N. Y.

kreipiama j mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 

dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Moterim irVyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
~ 859 North 
Robey Street 

Vai.—8 iki 10 a.m. 
r nuo 7 iki 9 vakaro

802 W. Madison'St. 
11 rytą iki 7 vai. vak.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akla egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

DETGlasePir ofiae ant 2 lu
3149 So. Morgan St.
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rėmimo. Išvedimas buvo toks: 
Agitacijos Komitetas privalo at
spausdinti tam tikras aukoms 
rinkti knygeles, ir kad vėliau 
kiekvienas narys pasiimtų bent 
po vieną knygutę ir rinktų au
kas musų draugams Lietuvoj.

_ J. Yuknis.

Jetuviu Rateliuose
CICERO

LSS. 138 kp. susirinkimas.
Sausio 17 dieną buvo šauk

tas LSS. 138tos kuopos susirin
kimas. Išrodo, kad subatos va
karas gan parankus susirinki
mams laikyti laikas. Tik nesu
prantu, kodol nariai perdaug 
dažnai ima užsimiršti savo su
sirinkimus? Ne tik paprastie
ji nariai, o ir pati valdyba. Pav., 
protokolų raštininkas—jis vi

suomet pasivėlina. Gi praeita
me susirinkime jo visai nebuvo. 
Tai negera. l>raugai, kur savo 
priedermės neatlieka deramai, 
turė.tų pavesti kitam.

Dėlto, kad susirinkime nebu
vo reikiamo skaičiaus narių po
sėdis neatidaryta. Vis dėlto, su 
sirinkusieji pasitarė dėl tūlų 
svarbių kuopos reikalų ir Lie
tuvos Socialdemokratų partijos

RYTO NORTH ŠIDĖS 
DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
KONCERTAS WICKER 
PARK SVET. 2046 North

A. A.
JONAS JUKNIS

persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 23 d., 4 vai. po piety, 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Gaurės parapijos, Rasei
nių pavieto. Amerikoje išgy
veno 16 metų.

Laidotuvės įvyks Sausio 26 
d., 9 va!, ryto iš namų prie 629 
W. 18th St. j Apveizdos Dievo 
Bažnyčią; po pamaldų —• j Ka
pines.

Giminės ir prieteliai malonė
site dalyvauti laidotuvėse.

Paliko nuliūdę: tėvas, bro
lis ir dvi saseri.

Pranciškus Žymantas,
svainis.

BRIDGEPORT
Nė vienas nelaimėjęs.

Andais pasimirė D. N. Tai bu 
vo atsikratęs visokių religinių 
prietarų žmogus, ir prieš mir
siant prašęs savo artimųjų pa
laidoti jį be jokių visiems žino 
mų “ceremonijų.” šie taip ir 
padarė—palaidojo vėlionies kū
ną tautiškose kapinėse. Bet mo
ters palieka moters: vėliau su- 
mislijo pirkti mišias. Pirmiau
sia tečiaus nuvykusios pas sve

timtautį kunigėlį—airišį. Tas 
pareikalavęs 10—15 dolerių. 
Moterims pasirodė perbrangu ii 
jos patraukusios pas lietuvišką. 
Bet čia dar daugiau pareikalau
ta. Esą, dabar visa kas labai 
brangu, todėl brangsta ir vpa-

> 1 ------ ’ ‘ 1
PINIGAI SIŲSTI LIETUVON 

per
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE

Yra Išmokami
Šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lie

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 netrukus pristatys.

Su pagarba, 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, 
(Parašas) A. 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.

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

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

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

Mes perkame Pergales Bolidui pilna parašytu- A n.
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna piniginę verte. vb/ rnk u 
Atneškite arba atsiųskite J I P QAPVUl?rM’ jfc- PAAtdara kasdien nuo 9—6 SAVlkilUiLni Cl W<
Utarninkais, Ke t vergais 1335 MII<WAUKEE AVĖ.
tr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

Antanų draugystė.
Sausio 21 d. čia įkurta Anta

nų Draugystė. Vyriausias tos 
draugystės uždavinys — visais 
galimais budais remti Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovę. Tą 
vakarą draugystėn įstojo pen
kiolika Antanų. Reikia dar pa
žymėti, kad ne Antanai jon ne
priimami. Nutarta daryti visa, 
kad greitu laiku draugysdėn įsto 
tų visli vietos lietuvių Antanai.

Sekamas Antanų draugystes 
susirinkimas bus seredoj, sau
sio 28, J. Neffo svetainėj. Anta
nų draugystės valdybon įeina 
Dr. A. Gurskis, — pirm., A. 
Liutkus, — sekr. ir A. Klainis, 
— iždininkas.

— Antanas Korespondentas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausį 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 

y poliškai, Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DE8IGN1NG 
SCHOOL

1103 So. Halsted St., Chicago. 

maldos,—reikalingos nuo 25 iki 
40 dolerių. Moterėlėms net 
plaukai pasistoję ir jos karu
sios sau. Dabar jos sako: nėra 
paikių nebeduosime,..

Taigi nė vienas nė kitas neT 
Ir velionis joms dėlei 
nerugos...

— Gvaizdikas.
to tikrai

L. D. 19tos kuopos 
Bariam &.

Draugai L. D. L. D. 19tos kuo 
pos nariai, dabar, atsįkračius 
musų orgnizacajos priešų-“ko- 
numistų”, privalome imties rini 
to tveriamojo dartbo. Tuo la
biau, kad tie buvusieji musų 
draugai daro visa, idant musų 
organizeijai pakenkus. Jie da
gi tariasi pulti musų susirinki
mus! Todtel draugai privalo su
krusti. Netodel, kad jų puoli
mus atrėmus, bet kad savo or
ganizacijos reikalus sutvarkius. 
Su jais mes nesi mušime. Jeigu 
jie bandys musų susirinkimus 
pulti, tai tani yra legalių įmo
nių. Pirmoj vietoj mums turi 
rūpėti musų kuopos sustiprini
mas. Žinome juk, kad “komu
nistams” bešeimyninkaujant | 
langelis narių į musų organizi- 
•iją buvo numoję ranka^ Rei
kia pasirūpinti, kad tie nariai 
kuoveikiausia grįžtų kuopon ir 
veiktų kaip kad jie pirma vei- 
k£. O veikti reikės daug.

Tatai visi tie L. D. L. D. na
riai, kur liko ištikimi organi
zuotam j Socialistų Partiją lie-

gul atsilanko į busimą kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks šian
die, sausio 24, Fellowship sve
tainėj 831 W. 33 PI. Draugai, 
nepamirškite! Kp. pirm.

— A. F. Kazlauskas.

Mikas Petrauskas atvyksta 
Chicagon.

Sekamą panedėlį, sausio 26. 
Clticagon atvyksta (kompozito
rius p. Mikas Petrauskas. Tai 
bus jo paskutinis atsisveikini
mas su chicagiečiais, su kuriais 
jis Čia ilgą laik^ ^larbavosi. 
Gerb. kompozitorio pasilikimui įbrolis)
itarninko vakare ręngiaiha va- 
karienė-bankietas Mildos sve
tainėj. Ant rytojaus erdviojoj 
Music Hall’ėj bus koncertas, ku
riame Be p. Petrausko dalyvaus 
ir birutiečiai.

Neužilgo kompozitorius nia- 

vyksta Lietuvon. — Juozas.

ROSELAND

šiomis dienomis pons garnys 
apsilankė vienoj ifeluvių šeimy
noj ir paliko jai šaunią stiprią 
dukrelę. Tai p. J. J. Stankus, 
p. Stankus yra vienas veikliau
sias vietos lietuvių darbuotojas 
ir ^sėkmingas verteiva. Tatai p. 

turi keturias 
sūnų. Visi

— K. K.

Stankus dabar 
dukteris ir vieną 
sveiki ir drūti.

NORTH SIDE
Draugijų Sąryšio veikimas.
Geroka valanda kaip šioj da

ly miesto buvo įkurtas North- 
sidės Draugijų Sąryšis ir įsteig 
tas viešas lietuvių knygynas, ku 
rį minėtasai Sąryšis palaiko. 
Rkarlo darbas buvo sunkus, nes 
radosi daug priešų. Tie priešai 
darė visa, idant Sąryšis pakrik
tų ir jo palaikomas knygynas už 
sidarytų. Beit rimtieji vietos 
draug. veikėjai nenusiminė. Jie 
darė visa, kad Sąryšį išlaikius 
ir dar labiau sudrutinus. Ir jų 
darbas nebuvo bergždžias. Šian
die musų Sąryšis yra vadovau
jamoji vietos lietuviams įstai
ga. Buvusieji Sąryšio priešai 
vieni nutilo, o kiti įsitikinę, jo- 
gei toji įstaiga atlieka didžiai 
svarbų darbą, patįs patapo Są- 
Jry^io prietcMais tir dabar vei
kiame kartu.

ORKESTRĄ—BENĄ

S
I

Parūpina visokiems 
reikalamsJ. SALAKAS

1414 So. 49th Court 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

Žinia, kad palaikymas viešo
jo knygyno Sąryšiui lėšuoja. 
Reikia mokėti randų svetainėj, 
reikia knygųį laikraščių ir visa 
kita. Dalinai tos išlaidos pa
dengiama draugijų duoklėmis. 
Bet to- negana. Tatai1 likusių da
lį Sąryšis padengia rengiamomis 
pramogomis - piknikais, kon
certais etc. Vienų tokių pramo- 
gų-konccrtų Sąryšis rengia ry
to, sausio 25, erdviojoj Wicker 
Parko svetainėj \ 2046 W. North 
Avė. — arti Milvvaukee ir Ro- 
bey/ gatvių. Šis Sąryšio kon
certas žada būti vienas šauniau
sių, kadangi jame dalyvauja 
Chicagos chorų žvaigžde Biru
tė, kompozitoriaus p. St. Šim
kaus vadovaujama, Chicagos 
Lietuvių Soc. Vyrų choras ir 
daug kitų. Reto, pertnikoj kal
bės Naujienų redaktorius d. P. 
Grigaitis, ką tik sugrįžęs iš ry
tinių valstijų. Tatai vietos ir 
apielinkių lietuviai,tmylintįs ap 
švietą ir norintįs paremti vie
nintelę kultūros įstaigą šioj da- 
’y miesto, tegul atsilanko. Po 
koncerto bus šokiai ir šiaip įvai 
rios žaismės. — Jonas.

MELROSE PARK
Sušelpė našlę.

Draugystė Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos sausio 18 dieną laikė 
savo paprastą susirinkimą. Be 
kita prisiminta apie sušelpimą 
bėdinos našlės, Vilainiškienės. 
Draugai tam pritarė ir paauko
jo: A. Podziukas, F. Rayuncę, 
Mj Zaukevičia, A. Janavičia, V. 
Kaspariunas, V. Strumila, S. 
Brazinskis, J. Paleckis, V. Kiu- 
turąs, J. Rodzinskis, A. Mažei
kienė—po 1 dolerį; D. Rimša, 
A. Monkevičia, A. Vaicekaus
kas, K. Jankauskas—-po 50c.; 

K. Glieznis, K. Ripskis, A. Gi- 
čius—po 25c. Viso $13.75.

Pinigai perduota kur reikia.
-r A. Starevičia.

Išvažiavo į Lietuvą.
šiomis dienomis Lietuvon iš

važiavo Marcelis Gugis (advo
kato Kazimiero Gugio jaunesnis

I. Iš Chicagos . iškeliavo 
jis sausio 16 d., o kaip seredą, 
sausio 21 d., jo laivas turėjo 
išplaukti iš Ndw Yorko į Fran- 
jciją. Iš Francijos geležinkeliu, 
per -Vok iet i jq, sknliinsis į gim
tąjį karštą, kur sbni tėvai jo 
laukia. 111'

p. Marcelis Gugis pagyveno 
Amerikoj apie keturioliką metų, 
ir ,pcr paskutiniuosius septyne
rius įnešus turėjo, kooperaci

joj su p. Bernotaičių šeimyna, 
gražią formą. Tai buvo pavyz
dingas Amerikos lietuvių far- 
merys.

2,551 naujų susirgimų, 86 
mirtįs.

Influenza nūdien stipriai šėl
sta. Vakar buvo daugiau kaip 
pustrečio tuksiančio (2,551) 
naujų susirgimų ir aštuonioš- 
dešimts šešios mirtįs. Influen
za susirgo 2,230 žmonės, o 
plaučių uždegimu 321. Nuo in- 
fluenzos mirė 41 žmogus, plau
čių uždegimo—46.

Gyventojai ir atatinkamosios 
įstaigos rodo didelio susirūpini
mo.

Tai tau—vyrai!
Ponai aldermanai užvakar 

svarstė labai svarbų klausimą: 
ar miesto rotužė gali samdyties 
mergelių stenografių ar—ne? 
Matai, vyrai stenografai reika
laują didesnių algų. O kad 
moterų darbas skaitoma piges
niu, tai miesto raštininkas, 
James Igoc, pasiprašė alder- 
inanų duoti jam “rodą.” Ir ką 
gi? Aldermanai 29 balsais prieš 
24 (13 liko neutraliais) pasi
priešino. Pasipriešino ne todėl, 
kad jie nenorėtų “suseivinti” 
miestui išlaidas, bet... kaip čia 
pasakius,--kad jiems busią nė 
šis nė tas, kuomet mergelės 
“eis kontaktai! tik su vyrais.’’.. 
Kitaip sakant, su jais—aldcr- 
manais. Aldermanas Thomas 
F. Byrne sielvartingai graude
nos—

— Tamstom, supraskite, kad 
tarybiniijkų kambary moteriš
kei negali būti vietos. Ji gali 
būt saiųdoma ofisui, tik ne to-

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj, 6 kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i 
smagesnio už čystą neniftžinčių galvos odą?

KUFFI^ES
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mtticsių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike ją jau nei žymės rv-liks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
į Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik j

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bęnkutės. AJei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

«J.>—►<>•*»<>• jr. ad. RICHTfCR & CO., 326-330 Broa<lway, New York

• STERIUZED

PUT UP

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
Baltos žąsies

vertos $1.89, dabar svarui
Baltos maišytos

vertos $1.65, dabar svarui
3323-25 S. Halsted St., Chicago, 111

$1.79

$1.39

$1.10

Telefonas Canal 7358. Telefonas Canal 7358
LIETUVYS GRABORIUS

W. ADOMAVICZ. J. RUTKAUSK1S
Mes suteikiame kuogeriausj, pigiausi patarnavimų visokiuose 

reikaluose: Laidituvčse, Vestuvėse ir taip tolinus.
2318 So. LEAV1TT STREET, CHICAGO, 1LL.

kiai vietai, kur ji eis konlaktan 
tik su vyrais...

Kitas įkirto:
r — Asmeniškai, aš neesmi 
priešingas samdymui mergelių, 
tik aš abejoju ar jos, gavusios 
šitą vielą, panorės čia pasilik
ti...

— Reikėtų samdyti tik pačias 
šauniausias—juokavo kitas, no
rįs pašiepti poną Byrne. '

— Je, mergelės, sako, turin
čios didelės įtekmės į vyrus... 
juokėsi aldermanas Woodhull.

To neveizint aldermąno Byr- 
ne’o graudenimas gavo viršų: 
dvidešimt devyni aldermanai 
balsavo prieš “kontaktą” su... 
mergelėmis.
• .1 A , / IJI It'.i H . .

/ Pranešimai
Draugystė Adonio ir Jievos laikys 

:avo susirinkimą nedėlioj, sausio 25, 
vai. po pietų, Mc Kinley Purk svet. 

Nariai, malonėkite atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti. S. Zurauskas.

Kliubai, prigulintis prie Lietuvių 
Kliubų Federacijos ir tie, kure norite 
turėti koki nol-s reikalą su Kliubų 
Federacija, meldžiami yra kreiptis 
i L. K. Federacijos sekretorių sekan
čiu adresu: P. ludrclė, 1626 N. 
Oaklcy Blvd.

East Chicago, Ind. L. A. U. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, san
do 25 d., 2 vai. po pietų, K. Grik- 

’;os svetainėj, 150 ir Narthoct Avė.
Rašt. Fr. Svevecki.

Roscland, 111. Roselando Lietuvių 
Darb. Sv. Statymo Bendrovės visų 
lalininkų (šėrininkų) ir draugijų 
delegatų susirinkimas jvyks nedč- 
’ioj sausio 25 d., 1:30 vai. po pietų, 
Ito Wardo Socialistų svetainėj, 111 
it. ir Michigan avė., ant trečių hi- 
>ų, įėjimas iš Uitos gatvės. Kvie
čiame visus norinčius tapti dalinin
kais ir žingeidaujančius. Bus pa
akinta bendrovės tikslas ir taisyk
lės. , Rašt. A. Grebelis.

Kenosha, Wis. —a L. S. S. 58 kp. 
rengia šaunų kvartukų ir kaklaraiš
čių balių subatoi, sausio 24, kaip 
7:30 v. v. Socialistų Hallėj. Vietos 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Kiekvienas 
nusipirkęs tikėtą gaus kvartuką.

— Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy- 
•ų ir Moterų Apšvietos Draugystės 
lepaprastas susirinkimas Jvyks ne- 
lėlioj, sausio 25, kaip 2 v. po pietų 
Katherine House svet. — 138 ir l)e- 
)der st. Visi nariai būtinai priva- 
o atsilankyti, nes be kita reikės 
’inkti darbininkus sekamam vaka
rui, kuris jvyks sausio 31.

Sekr. P. S. Rindokas.

LDLD. 19 kp. susirinkimas jvyks 
Subatoj, sausio 24 d., kaip 7:30 vai.

vakare., Fellowship Housb svet., 
831 W. 33rd placc. šiame susirinki
me nebus Įleidžiami tie LDLD. bu
vusieji nariai, kurie yra žinomi kai- 
So (IraugPjos Jstatų laužytojai ir 

cms pritariantis. Knygos bus duo
damos kitame susirinkime visiems 
kurie yra užsimokėję už praeitus me 
tus, taigi kartu ir tiems, kurie tapo 
pašalinti iš kuopos. — Valdyba.

ŠERNO DRAUGU BŪRELIS 
šerno Draugų Būrelio — organi

zacija, įsikūrusi rupi uties sveika
tos ir jėgų netekusio musų rašytojo 
šerno padėjimu, — laikys susirin
kimą subatoj, sausio 24, kaip 9 vai.
vakaro “Lietuvos” svetainėj, 324!) 

So. Morgan gt. Kaip Būrelio nariai, 
taip ir visi kiti, kurie užjaučia “Dė
dės” šerno padėjimui ir norėtų jo 
Draugų Burelin buities, kviečiami 
atvykti. — Valdyba.

MAGDE. “Ak, kaip man nietti pal
vą I Hbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepaaelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” •

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiurfk, kokie mano plau
kai grakus, ivclnus ir tusti. O tai 
todėl, kad a! vartoju RVNELES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nė!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir Odos sustiprintojis, 
1 priklausanti grož;. O kas gal

Taksos nuo uždarbio
Jas reikia tuoj aus— mokėti 

apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

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

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS

Lithuanian American
Information Bureau , 

Vedėjas p. VLADAS NOR
KUS yra gal-but vienu fi
nis lietuvis Chicagoje, ku
ris žino nuodugniai visas 

• teises ir kriukiukus kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

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

Lithuanian American
Information Bureau

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

REIKIA

MERGINU
Senesnių 16 metų 

1 amžiaus. 
Dirbyklos darbams. 
Gera mokestis, pusė 

dienos subatomis.
UNITED STATES 

GLASS CO., 
Factory F.

Ninth & Bingham Sts 
S.S. Pittsburgh, Pa.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Tel. McKinley 263

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas 
217 x/i Capitol St.

( Charleston, West Va.

RYTO NORTH SIDeS 
DRAUGI J V SĄRYŠIO 
KONCERTAS WICKER 
PARK SVET. 2046 North 

Avė. Pradžia 6 vai. vakare.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 4R 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialteto

kun-Teisingal pritaikytais 
met jąs kenčiate galvos 
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 Visą akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomls nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, I1L 
Kampas 18-tos gatvės.

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

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

ryto iki 12 valandai diena.
■ *

Dr. A. R. Blumentiial

akiu specialistas 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga dorna at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Bąulevard 6437

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 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
1 eT<Toriui, Pullman 342 ir- 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi] vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

■ I ■ ...."I

'DR. M. HERZMAN
o IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—0 n to, tiktai.

Dr. Charles Sagai
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.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

S303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

. ........ . ............................................................................ I I!

Telephone Yards 5834
Dr. P. (j. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 jki 9 v. vok. 
3325 So. Halsted St- Chicago.
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PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
LSS. 4-tog kp. mėnesinis susirin

kimas bus nedėlioj, sausio 25 d., 2 
vai po pietų, Fello\vship llouse, 831 
W. 33rd Place. Visi nariai būtinai 
atvykite, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. Norintis priklausyti nau
ji nariai taipjau kviečiami ateit.

— Org. A. F. Kazlauskas.

North Side. — Draugijų Sąryšis 
rengia koncertą, sausio 25 d. VVicker 
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.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
PARDAVIMUI

BARGENAS
NAMAI-žEMfi

REIKIA mergaičių labeliams 
klijuoti; 30c už valandą.

Kreipties
STEIN-HALL MFG. COMPANY

2841 So. Ashland Avenue.
RANKŲ SIUVĖJOMS

REIKIA mergaičių darbui viryklė
je. Gera mokestis; kambaris ir mais
tas. Kreipties.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. and Cornell Avė. Cliicago.Ill.

Gary-Tolleston, Ind. — LSS. 209 
kuopa rengia Milžinišką balių ir 
prakalbas nedėlioj, sausio 25 d., A. 
Milašausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjia 2 vai. po pietų. Ihžanga vy
rams 50c; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės drg, P. Dubickas ir drgė 
žemaitė iš Chicagos. Visiu* buliaus 
pelnas skiriamas dėl drgės Žemaitės

Užkvicčia LSS. 209 kp.

Liet. Soc. Dain. Am. Imo ap-Sus. ______ .
skričio konferencija, įvyks metinis 
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. — Seki’. F. Mazoln.

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

15th ir Laflin St., 5th FJoor 
Važiuokite Ashland Avė., I8th, 14th 
St., karais, arba Douglas Park ele
vatorių.

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 pribukit laiku, 
nes yra 
ino.

S. L.

daug reikalų dėl apsvarsty-

A. II apskr. valdyba:
F. P. Bradchulia, urez., 
M. Juška, sekretorius.

REIKIA 20 mergaičių 
vyniojimui sviesto; 
duodama drapanos darbui. 
Labai gera mokestis 
ir geros darbo sųlygos.

THE NUCOA BUTTER CO.

28'th ir Kilhourne Avenue.

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

— Sekr. S. Danilevičia.

MOTERŲ KILBASOMS 
DIRBTI LINKERIŲ IR 
TVISTERIŲ.
AGAR PROVISION COMPANY

310 N. Green Street.

REIKIA: 4 patyrusių nier-
L. S. S. 81 kp. rengia didelį pikni

ką G. Chernausko darže “No. 2” 
Lyons, 11L, nedėlioj, liepos 4 d. Vi
sų Chicagos draugijų ir kuopų pra
šome tą dieną panašios pramogos 
nerengti. — Komitetas.

gaičių pardavikių, kurios var

toja anglų kalba. Geros valan-

los. Esti proga pakėlimui al-

Pai ieškojimai
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Jono Butekio, 

ir pusbrolių Butekių ir Bagočių. 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. Michigan Avė., Chicago.

gos.

LUSTIG’S DEPARTMENT 
STORE.

3410-12 South Halsted Street.

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

GREAT VVESTERN LAUNDRY 
2139 W. Madison Street.

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

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

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos nuo 18 ikr 25 metų amžiaus, aš 
esu 25 metų amžiaus vaikinas. Neat
būtina kokių pažiūrų. Su pirmu 
laiškų malonėkit prisiųsti ir paveik
slą, atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveikslus sugrąžysiu. Priežastis pa- 
jieškojimo. Musų mieste mažai lie
tuvaičių milinčios dorą gyvenimą. 
Atsišaukit šiuo i
Vaikinų meldžiu nerašyti. Atsišau
kit šiuo antrašu:
H. Z. M., 44 Ric«f Av., Kenosha, Wis.

PA J IEŠKOMA Antanas Cižauskas; 
jis gimęs Harisburg, III. Prašoma 
atsišaukti tučtuojaus antrašu:

Mrs. Bose šupienė
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo bučernėj ar 

grosernėj, esu dirbęs ta darbą keli 
metai atgal, manau, kad galėsiu ta 
darbą veikti, esu nevedęs, kalbu an
gliškai, rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai, esu lietuvy*. Jeigu kam rei
kalingas toks žmogus, malonėkite at 
atšaukti laišku.

I
1916 W. 22 St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų dirbtuvės dar
bui; $15 savaitei pradžioj. Geros 
darbo sąlygos, trumpos darbo va
landos.

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

50 MERGAIČIŲ dirbyklos dar
bams; $16.00 j savaitę laike inokini- 
mosi. $20.00 iki $23.00 uždirba ant 
štukių.

AMERICAN INSULATED WIRE 
& CABLE CO., 

954 W. 21st Street.

MERGAIČIŲ
Prie Punch Press 
Swodging mašinų, 
Stalo darbų
BOYE NEEDLE CO.

4343 Ravenswoo<! Avė.

REIKIA MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Nepaprastai lengvam, švariam dar
bui musų naujoje dirbykloje.

Taip-pat kelių mergaičių nuo 14 
iki 16 metų amžiaus.

Patogi komunikacija iš visų pusių; 
visi moderniški patogumai, kad pa
darius darbas lengviu ir maloniu.

Patarnaudama valgiais pigiai.
Gera mokestis ir bonus; nuola

tinis darbas ir geros išlygos grei
tam pakėlimui mokesties.pakėlimui mokesties.

Kreipties
1516 \Vabash Avenue.

3rd floor.

REIKIA 20 moterų sortavimui po
pieros atmatų. Geriausia mokestis 
ir gera vieta darbui.

REPUBL1C WASTE PAPER CO.
62 W. Taylor St:, 

Cor. Desplaincs St., Chicago.

MERGINŲ REIKIA
LABIAUSIAI ŽINGEIDŽIAM

DARBUI PASAULYJE.
UŽTIKRINTAS DARBAS.

GERA MOKESTIS.

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

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

Atsišaukite, rašykite arba telefonuokite, Official 300, 
klauskite knygelės II, arba atsišaukite į Telephone Ex- 
change arčiausiai jūsų namų delei informacijos.

Chicago Telephone Company

Nepaprasta proga margaitėms 
ir nidteriins išmokti įvairaus 

frankų siuvimo darbo musų 
siuvyklose; gera mokestis; 
mokama ir laike besimokinimo.

Coat shop helperių 
Būt ton hole meikerių 
Finisherių - r
Arinhode bcislerių

Kreipties bikuriuomi 
pn trasų:
520 So. Welis St.
35 So. Markei St.
823 So. Tripp Avė. , 
1922 So. Halsted1 St.
2303 W. St. Paul Avė.

West Shop helperių: 
Button hole meikerių. 
Finisherių

Kreipties blkuriuomj 
antrašų:

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

Liejyklos čiperiu 
ir

Darbininkų 
Pastovus darbas 
Augšta mokestis/

PARSIDUODA ICE CREAMINE 
ir lengvų gėrimų visi parankumai; 
parsiduoda viskas sykiu ar po viena 
viskas kaip nauja; sodas fontanas 
ir mašina dėl sodos dirbimo, 6 sta, 
lai, 24 krėslai, samovaras dėl šiltų 
gėrymų taipgi pečius dei šiltų už
kandžių ir visokių fruktų su visais 

....................ttpi-

2

NATIONAL LEAD CO.

900 Wcst 18-th Street

šių,

šių

Hari Schaffner 
sund Mara

W(mm1 and Blųcher Sts.
2303 W. St. Paul Avė.

D1RBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

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

Kreipties
PAUL C. -NIEHOFF & CO. 

232134 E. Ohio Street. 4th floor.

REIKIA 
MARKIAVIMUI IR 

SORTAVIMUI 
IR KITOKIŲ 
DARBININKŲ 
PLOVYKLOJE.

NEW METHOD I^AUNDRY 
4422 West Madison Street.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
mašinų; tik operatoriai galintis ge
rus pinigus pasidaryti privalo at
sišaukti.

HOME GARMENT COMPANY, 
2001 Canalport Avė.

(2 doors from Union Avė.)
T

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

RŪBŲ SIUVYKLAI
PAGELBININKŲ

Mes atidarėme siuvyklas 
riose miesto dalyse, kad 
arti darbininkų riamų..

Mums reikia::

Sleeves sewerių
Off presserių
Top collar meikerių
Canvas sorterių
Finisherių
Operatorių, (mergaičių)
Rubsiuvių.

Kreipties:

įvai-

z.

ALFRED DECKER and COHN 
S.W. Cor. Franlklin ir 

Vau Buren Sts.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA

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

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY 

3J1 W. Austin Avenue.

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

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

REIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusiu arba ne. Mokančiam visą 
fermos darbą, moku į mėnesi nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
feistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
.ietuvos atsiliepkit, rašydami pas 

L GUDAS, Aurelia, Iowa. R.D. No. 1

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

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

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.
——   — ............... v- ------- ——

REIKALINGAS vedęs žmogus su 
šeimyna ar be šeimynos, žinantis 
ūkės darbą. Bus duodamas namas 
ir kiti reikalingi budinkai ir 3 ake
riai žemės. Netoli nuo Chicogos. Atsi 
šaukite tuojaus.

M. KARPIS, 
Cry^ta) Lake, III.

—------------------ ‘■■ųyrpr-------------------

REIKIA. —
PAGELBININKAI

IR OPERATORIAI.
PUNCH PRESO,

Gera mokeSstis pradžiai.
GENERAL CAN CO.

16,0 So^Cdnal St.
- ------ ------------

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

37 St., & Homan Ave„
7

< ---------
REIKALINGA lentų sortuotojai, 

krovikai ir važiotojai; paprasti dar
bininkai lentvklos darbams; geras 
pastovus darbas; augšta mokestis. 
Ateikite prie Lincoln St. vartų ir 
klauskite ”Yard Superintendento.“ 
EDWARD HINĘS LUMBER CO.

2431 So. Lincoln Street

REIKIA Patyrusio finišerio ir gu- 
zikų prisiuvinėtoj’o moterų jakietain. 
CHICAGO NOVELTY CLOAK .CO. 
366 West Adams St. Cbicųgo.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kuris supranta vyro bučerio darbą, 
nes gera vieta ir geras pastovus dar
bas. Atsišaukit

WM. DANTO, 
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

REIKIA barberio Subatomis.
F. RIJONAS,

603 VVest 47 Street, 
Chicago, III.

REIKIA tvirtų darbininkų; 
mokestis, nuolatinis darbas.

MASON DAVIS CO.
7740 So. Chicago .Avė.

Chicago, 111.

gera

REIKIA darbininkų dir- 
bykloje, 48c per valandą, ir 
bonus. Nuolat darbas.

Kreipties.
WESTERN FELT W0RKS 

4115 Ogden Avenue.

SENYVŲ VYRŲ 
DARBININKŲ 

45c per valandą.
MAXWELL BROS. . 

WOODEN BOXES 
2200 So. Morgan Street

Kreipties

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.

2300 So. Springfield Avė.
— — u,.,,. w ■ ■ ■ i I .m.....

parankumais parsuiduoda labai 
gini. Pamatykit,

P. A. BALTRANAS
616 W. 31st Si., Chicago, 

Tel. Boulevard 7351
III.

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

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

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

Turime naujų namų labai pigių po 
2 ir 3 latus ant Bridgeporto ir Bri- 
ghton parke. Kas turit lotus, .priima
me už pirmą įmokėjlmą, kitus galite 
mokėti kaip rendą.

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

T

REIKIA VYRŲ PACK1NG 
HOUSE skiepe dirbti.
AGAR PROVISION COMPANY

310 N. Green Street.

MOKĖS $5.00 į dieną geriems dar
bininkams. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

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 $504)0. Kreipkitės ypatiškai 
arba rašykit.

K. MAKUTfiNAS, 
11824 Michigan Avė., Chicago. 
2nd floor. Tel. Pullman 2686.

MOKĖS 34.00 savaitei patyru- 
siems vyrmas dirbti ant elektriki- 
nių presų prie sunaudotos popieros 
ir skarmalų. Pastovus darbas. 

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

REIKIA vyrų i serap iron yardą. 
Pastovus darjbas, gera mokestis. 

Pirmenybė lietuviams. Kreipkitės 
tuoj.

IROQUVIS STEEL IRON CO.
4620 W. 12th St., Chicago.

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

firiežasties išvažiavimo ant farmų. 
’arduoti turiu greitai.

2611 W. 44 St., Chicago, III.

PARSIDUODA barbernė — vidu
ryj miestelio, naujausios mados in- 
taisymo krėslai ir kiti daiktai. Prie
žastis pardavimo, išeinu į kitą biznį 
/ 11'127 Michigan Avenue,

Roseland-Chicago.

PARDAVIMUI kepykla su 
namu; priežastis vyro mirtis. 
2315 So. Leavibt St., (Chicago.

TURIU PARDUOTI
Puikų murini namą dviejų familijų 
po 6 kambarius su pirmos klesos 
įntaisymais, ugnavietės (fire places) 
knygų šėpos maudyklės; kieto me
džio apdirbimais, maudyklės kam
bariuose ir tarpduryse mosaic mar
muro plytelių padlagos, pečiai ir 
ice boxes priklauso prie namo. Kiek
vienai familijai yra po boilerį dėl 
apšildymo, tai kožnas randauninkas 
savo anglis kūrena ir turi karstu van 
deniu (hot vvater heat) apšildoma 
kambarius. Namas tik 3-jų metų rė
mimo, šiandien kaštuotų 3 tūkstan
čius daugiau pabudavoti, negu už 
kiek aš dabar parduodu. Lotas dide
lis 30 pėdų pločio, visos gatvės iš
taisytos ir išmokėtos. Randasi gra
žioj vietoj Brighton Parke, netoli 
nuo McKinley Parko. Kas norite ge
ro namo pagal šios gadynės, tai 
meldžiame tuojaus atsišaukti, par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biznj, 
tai pinigai yra reikalingi, parduo
siu su tūkstančiu doleriu įmokėji- 
mu, o Kitus iš randų išmokėsite.

T. ŽUKAUSKAS, 
4053 So. Maplewood Avė. Chicago.

REIKIA — NUOLATINIAM 
DARBUI, PER VISA META, 
GERA MOKESTIS.

Cutlerių
Rip sawyerių 

Shaper hands 
Sticker hands 

Planer hands
Beit Sanders

Cabinet meikerių 
Bench Hands 

Hand Carverių
Finišerių

Rubbcrių
Patcners ir Oilers

ŪMAI PARSIDUODA gasinis pe
čius, keturios vielos virimui, gali
ma kepti duoną. Parsiduoda pigiai, 
‘‘Naujienų’’ name, antras augštis.

A. Kemeža.

“RAKANDAI

FARMOS

TIKTAI SI MĖNESI.

puikų 
varto- 
esame

Kreipties

THE
i

BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO.
DUĮ|Įjqpp, I0WA

- -------------------—------- -—•

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

140 akrų Fanna, 40 akrų arenuis, 
paskui geras miškas ir ganyklos; 

budinkai ne per daug geri; ant tos 
formos auga vaisiai, cukriniai buro
kai, komai, avižos, rugiai, bulvės etc. 
Randasi arti didelė Mio upė Sacoda 
paviete Mich. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu su mažu priedu ant by ko
kio namo, loto, bile tik butų išmo
kėtas.

/
Taip pat parduosiu pigiai arba 

mainysiu su mažu priedu ant mažos 
grintelės, arba loto bile tik butų iš
mokėtas; 10 akrų farmą dėl vištų ir 
fruktų auginimo, 1 myle j Pullman, 
Mich. 8 mylios j So. Haven, Mich. 
4 kambarių gera stuba, gera barnė ir 
geras pąmas dėl vištų, 2 akeriai miš
ko etc. Norėdamas jei tik klausi kas 
ink to, tai atsakys A. F. YONAI- 

TES,2704 W. 35th St., arba 3506 
So. Francisco Avė.

o

galėtų 
pašto-

sti
bį

REIKIA pardavėjo, kuris 
pasekmingai apimti poziciją 
vią ri pelningą prie didelės koope
racijos; proga iškilti; .kad butų pas
tovus ir energingas, nereikia patyri
mo.

r energingi _ _ .
Kreipties į:

Mr. BAILEY, 
Room 4 

WEST SIDF TRL’ST and SAVINGS
BANK Bldg. 

Halsted ir Roosevelt Road

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio 

liaus rakandai bus parduoti už 
ie koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
ur atskirai. Vėliausio stiliaus sekly
ė.inė eilė, valgomojo ir miegamoji 
kambario eilės, aksominiai kilimai 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt 
H si kaip nauji. Taipgi $200 dvigu 
ba sprendžina fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

vi 
re

MOKYKLOS

REIKIA patyrusio pardavėjo 
sernėje; gera mokestis ir geras 
bas.

J. VALENTINAS,
653 W. 18th St., Phone Canal

gro- 
dar-

6521

REIKIA patyrusių darbininkų 
sortavimui popieros. Mokestis $18.00 
savaitei. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

Nepaprastas 
Pigumas

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, dejmanto 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.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
lųs 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. Kasnieka, Vedėjas

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

REIKIA vyrų j serap iron yardą. 
Gera mokestis; nuolat darbas. 
Kreipties tuojaus.
UNITED IRON AND METAL CO. 

711 W. 15th PI.
I •

REIKIA darbininkų prie freighto; 
patyrimas nereikalingas; nuolat 

darbas. Kreipties: C. and J. R. R. 
55 W. 18th St. arti Clark St., 

General floor.

REIKIA vyrų įvairiems darbams 
prie popieros atmatų; ir vyras va
žiavimui ant vežimo.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

62 W. Taylor St., 
Cor. Desplaincs St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

REIKIA vaikiukų 16 metų ir 
senesnių prie lengvaus didbyk- 
los darbo.

MAXWELL BROS.
W00DEN PKG. BOXES 
2200 Sb. Morgan Street.

AUTOMOBILIAI
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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella 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.

NAMAI-žEMe

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosljimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj

PARDAVIMUI 557 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.

6PARSIDUODA—Naujas, 
kambarių namelis (bungalow) 
South West pusėje. Platus lo
tas, galirha laikyti vištas ir kar
ves. Du blokai nuo lietuvių 
bažnyčios, parko ir bulvaro. Bu
site užganėdinti. Atsišaukit:

3804 So. Kedzie Avė.

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing 

Suite 611, 74 W. Washington Street.
Mikinama dienomis ir vakarais. 

Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

faLližfc: H ; k* it' į j*k ^i'i1 J

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo € 
iki 10 valandai.
8106 80. HAUBTKD STM CHICAGO




