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Talkininkai vai rengia
si užpult Rusija?

* .

Bolševikai reikalauja 
paliaubos

Nesutinka pradėti pirklybos 
be susitaikymo

Bolševikai ir toliau veržiasi pie 
tlnėje Rusijoje

TALKININKAI PRADĖSIĄ 
NAUJĄ KARŲ PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Maršalas Foch vadovausiąs už* 
puolimu, o anglai ir franeuzai 

duosią kareivių Lenkijai.

PARYŽIUS, s. 24.—Maršalas 
FoCh šiandie po piet išvažiavo 
į Varšuvą, kad padaryti pilnus 
prirengimus prie talkininkų 
projekutuojamo užpuolimo ant 
bolševikų.

Sprendžiama, kad Francija 
duos kareivius kooperavimui su 
Ix*nkijos armijomis, kuomet 
Anglija prisidės su savo laivy
nu.

Abelnas vadovavimus kare 
prieš sovietų spėkas visuose 
frontuose bus pavestas marša
lui Foch. Žiąia apie jo išvažia
vimą gauta šiandie po piet, nors 
yrą slepiama 
paskubta.

Priėmimas 
kampanijos
yra pergalė franeuzų ginkluotos 
spėkos skelbėjų išrišimui Rusi
jos klausimo ant Lloyd George 
atvirų durų politikos linkui Ru
sijos.

(Reikia palaukti dar šios ži
nios patvirtinimo, pirm negu ją 
pilnai priėmus, nes kiek žino
ma, Francija negali pasiųsti 
savo kareivių Rusijon. Tas pats 
yra ir su Rusija* Lenkija gi 
irgi negali daug veikti, nes pati 
yra bankrirto kranto).

ir dai* nėra viešai

pieno bendros 
prieš bolševikus

True trane!ation filed with the poat- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
a* regit! red by the act of Oct. n. 1917

BOLŠEVIKAI REIKALAUJA 
MUSIŲ PALIAUBOS.

Tik tada atnuajins pirklybą. 
Kitaip jie skandins talkininkų 

laivus.

išsiuntė be-

PARYŽIUS, s. 24.—Talkinin
kų programas nuėmimo Rusi
jos blokados neužmesgant jo
kių ryšių su sovietų valdžia, da 
bar pasirodo esant negalimu.

Pirma, sovietai
vielinį pranešimą, kad jie su
tinka atnaujinti pirklybinius 
ryšius su talkininkais tik su są
lyga, kad bus padaryta karinė 
paliauba ir sako, kad jei nebus 
paliaubos, tai atplaukiantis į 
bolševikų uostus lalkininkų lai
vai bus paskandinti.
Kooperacijos irgi negali veikti.

Antru, yra Rusijos koopera- 
tyvių draugijų atstovų Paryžiu
je pripažinimas, kad jie nega
lėjo gauti Lenino-Trockio suti
kimo su pirklybos pienu. Kiek
vienoj kooperacijoj yra komi
saras sovietų valdžios.

Vienas iš kooperacijų atstovų 
Paryžiuje, Krovopuskov, šian
die pripažino, kad kooperacijos

& Co., įrankių išdirbėjai Cinci- 
nnati, Fischman & Co., New 
Yorko importuotojai ir Colmn- 
biti Freight Forsvarding Co., 
Nevv York.

Taipjau dalyvavo Dudley 
Field Malone, buvęs Rusijos at
stovo Martelis ‘advokatas. Jis 
atstovavo savo interesus, taipjau 
interesus savo klientų, New Yor- 
ke.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reguircd oy Ine act of Oct. 6,1917
BOI^EVIKAI PAĖMĖ KRYMO 

VARTUS.

Taipjau paėmė keletą kitų 
miestelių.

Kiekvienas ko
munistas gali 
būt deportuotas

DEPORTAVIMUI UŽTENKA 
VIEN PRIGULĖJIMO PRIE 

KOMUNISTŲ PARTIJOS.
< -

Taip nusprendė darbo sekreto
rius Wilson.

KAREIVIAI ŠAUDO 
STREIKIERIUS.

Daug darbininkų sužeista.

BOMBAY. Indijoje, s. 20.— 
3onibay distrikte pradžioje šio 
mėnesio sustreikavo 200,000 ho- 
velnos darbininkų.

Ikišiol streikas tęsėsi ramiai, 
bet šiandie streikieriai pradėję 
rinkties gatvėse ir stabdyti gal- 
vekarius. Pašaukia kareivius, 
kurie šovė į streikierių minią, 
laug žmonių sužeisdami, o vie
nas tapo užmuštas.

True translation filed with the post-master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

300,000 vaiky badauja Viennoj
Gabenami į kitas šalis maitinimui
BADAUJANTIS VIENNOS 

VAIKAI IŠVEŽAMI Į KITAS 
ŠALIS.

28,000 vaikų jau išvežta iš 
Viennos. Klaikus reginiai 

stotyje.

ir kad visa situacija priguli nuo 
to, ar sovietų valdžią yra palin
kusi autorizuoti importą ir eks
portą per kooperacijas ir ar ji 
palengvins pirklybą.

Tuos du dalyku sudedant iš
rodo nepaprastai sunkiu dirbti 
su kooperacijomis, kurios yra po 
bolševikų kontrole, neturint rei
kalų su bolševikų valdžia.

Laik ra šči uos išspa usd in tas 
Maskvos bevieliais pranešimas 
sako:

kininkams, kad ji yra pasiren
gusi atnaujinti pirklybinius ry
šius, bet pirmiausia reikia pa- 
daryti palui ubą. Jei talkininkų 
valdžios nesuteiks tos paliau
bos, visi talkininkų laivai, kurie 
bus rasti Rusijos uostuose, bus 
paskandinti.’’

Kadangi pasirodė, kad nieko 
neišeis iš blokados nuėmimo, 
kįla klausimas ką dabar talki
ninkai darys su Rusijos proble
ma. Francijos politikai laukia 
sekamo žingsnio iš Londono ir 
tuo pačiu laiku vaigšto gandai, 
kad sekamas žingsnis priartins 
pripažinimą sovietu valdžios.

Bolševikai nenori Pabaltijos 
likimo.

LONDONAS, s. 24.—Mask
vos žinia, kalbėdama apie tal
kininkų atnaujinimą pirklybos 
su Rusijos koopera tyrėmis drau 
gijoms sako:

“Talkininkų panaudotoji eko
nominė politika linkui Estoni- 
jos, Latvijos ir kitų šalių, kuri 
susideda iš išviliojimo bran
giausių žaliųjų medegų mainui 
už drabužius ir cigaretus, yra 
nepriimtina mums. Mes galima 
priimti tik tokį apsimainymą 
tavorais, kuris alsteigs musų in
dustrijas ir transportacijos bu
dus.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
■h retjuircd by the ?ct of Oct. 6.1917
NORI UŽMEGSTI PIRKLYBĄ 

SU RUSIJA. .

Amerikos firmos laiko apie tai 
pasitarimą.

LONDONAS, s. 24.—Maskvos 
bevieliais pranešimas skelbia 
apie, bolševikų paėmimą Pere- 
kop, 60 m. į pietryčius nuo Gher 
soniaus, pietinėj Rusijoj, prie 
Juodųjų jurų, įėjime į Krymo 
pusią usalį.

Kitas bolševikų pranešimas 
sako, kad smarkus mušis siau
čia Krivoi Rog, 40 m. į šiaur
ryčius nuo Chersoniaus, kuomet 
toliau į rytus bolševikai paėmė 
kairįjį krantą Sal upes Kon- 
s ta nt i no vska ja apygardoj e.

Bolševikų kavalerija padarė 
smarkią atką ir paėmė Aleksan- 
drovski, Nikolajevski ir Orlov- 
ka, su daug belaisvių ir grobio.

Varšuvos žinia sako, kad len
kų ir latvių kareiviai Lietuvos 
ir Ukrainos fronte vejasi bol
ševikus rytų link.

Bolševikai suėmė lenkus ir 
amerikiečius.

ČITA, s. 19.—Pasak sumaiši- 
tos telegramos nuo Joseph H. 
Ray, buvusio Amerikos konsu
lo Irkutske, pulk. Blunt ir 7 ki
ti Amerikos inžinieriai, p-lė 
Ford, kapt. Charette ir keli ki
ti nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir visi lenkų armijos 
korpusai, susidėdantįs iš buvu
sių belaisvių tapo paimti bol
ševikų KliuČinskaja miestelyje.

Bolševikai paskirė moterį savo 
atstovu Italijoje.

RYMAS, s. 25.—Maskvos be
vieliai žinia paskelbia, kad so
vietų valdžia .paskirė Angeliką 
Balabanov, kaipo Rusijos diplo
matinę atstovę Italijoje.

yrne translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as renuired by the act of Oct. 0,19J7

LENKAI PASKELBĖ 
MOBILIZACIJĄ.

COPENHAGEN, s. 25.—Po
litikei! išspausdino iš Varšuvos 
žinią, kad Lenkijos kabinetas 
paskelbė mobilizaciją. Tai pa-1 
daryta, sako žinia, delei bolše
vikų besiveržimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 28, 1920 
as reąuired hy Ihe act of Oct. 6,1917
LATVIJA GAVO GARVEŽIŲ.

LONDONAS, s. 25.—Vokieti
ja atidavė Latvijai 52 garvežius 
ir 829 vagonus.

WASHINGTON, s. 24.—Atsto 
vai kelių Amerikos biznio fir
mų susirinko šiamdie kad su
organizavus “Am erikos-R unijos 
pirklybos tarybą,” pakėlimui 
pirklybos tarp Amerikos ir so
vietų Rusijos.

E. P. Jennings, prezidentas 
Lehigh Machine Co. pirminin
kavo ir paskelbė, kad bus deda
ma pastangų, kad Suv. Valstijų 
valdžia nuimtų blokadą sulig 
vyriausios tarybos Paryžiuje 
nuosprendžiu.

Jennings sako, kad dalyvavu
sių kompanijų buvo: Morris & 
Co., Chicago, Borden’s Con- grasas neturi 

yra po kontrole sovietų valdžios daneed Milk Co., Rahn, Larmtm valstijų dalykas.

PROKURORAS KRITIKUOJA 
MAIŠTO BILIUS.

WASHINGTON, s. 25.—Bu
vusia generalio prokuroro pagel 
bininkas Alfred Bettman, kuris 
vedė visas bylas prieš peržen
gusius špionažo ir maišto įsta
tymus, prisiuntė telegramą, ku
rioj jis aštriai pasmerkia Gra
liam maišto bllių, kurį remia ir 
generalis prokuroras Palmer, 
kaipo “nekonstitucinj, pavojin
gą laisvei žodžio ir priešingą 
Amerikos tradicijoms.” Jis sa
ko, kad tokio bilio priimti kon
gresas neturi teises, nes tai1 yra

WASHINGTON, s. 24.—Dar
bo sekretorius Wilson, kurio ži
nioje yra immigracijos depar
tamentas, kuris sprendžia apie 
dcportavinnis žmonių, šiandie 
nusprendė, kad vien prigulėji
mo prie Komunistų partijos už
tenka, kad deportavus ateivį, 
nors jis ir nebūtų nieko veikęs 
prieš valdžią.

Tai jis nusprendė dalyke El- 
glebret Prieš, kurį nutarta de
portuoti Austrijon. Tečiaus tas 
nuosprendis palies ir visus ki
tus, kurie yra areštuoti ir ku
riuos valdžia barnio deportuoti.

Savo nuosprendį jis remia 
vas. 5, 1917 įstatymais, kurie 
sako, kad kiekvienas narys or
ganizacijos, “kuri mano, skel
bia ar ragina nuversti per spė
ką ar prievartą Suv. Valstijų 
valdžią,” gali būti deportuotas. 
Jis-gi iš Komunistų partijos 
manifesto ir konstitucijos išve
da, kad Komunistų partija nė
ra “vien politini partija, besi
stengianti įgyti kontrolę valsty
bės reikalų, bet revoliucinė par
tija,. besisickianti pergalėti ir 
sunaikinti valstybę atviroje ko
voje.” Iš to jis mano, kad Ko
munistų partija ir papuola po 
tais įstatymais ir sulig jais, 
kiekvienas jos narys svetimša
lis gali būti deportuotas vien už 
prigulėjimą prie tos partijos, 
nors šiaip ir nebūtų nusidėjęs 
prieš valdžią.

Wilsonas sakosi neapsiimąs 
spręsti ar tie įstatymai yra tei
sinai, taipjau neapsiimąs sprę
st? ar protingai darė Komunistu 
partija rašydama tokią konsti
tuciją, vien, jis tik pildo įstaty
mus, kokie jie yra. 0 įstaty
mais jam esanti suteikta gale 
areštuoti kiekvieną svetimšalį, 
kuris yra nariu Komunistų par
tijos ir jį deportuoti.

Tuo savo nuosprendžiu jis 
padarė Įeisioh1 valdžios agentų 
padarytą medžioklę ant komu
nistų ir kitų pažangiųjų žmonių.

GAL IŠVES DEPORTUOTŲJŲ 
MOTERIS.

WASH1INGTON, s. 25.—De
portuotųjų į Rusiją žmonių pa
čios ir vaikai galbūt bus išga
benti sovietų Rusijon su pirmu 
išplaukiančiu j ten laivu. Jau 
paduotas valstybės departamen 
tui prašymas leisti išsiusi!i į Ru
siją laivą su vaistais ir pienu 
ir juos kartu išvežti tas mote
ris ir vaikus. Tuo rūpinasi 
tam tikras Amerikos moterų 
komitetas, kuris apsiima ir ke
liones lėšas toms moterims pa
dengti.

RADO PASIKORUSl ŽMOGŲ.

Kitas žmogus užmuštas.

CHICAGO.—Vakar bemedžio 
jaut Niles Center rastas pasiko
ręs ant medžio nepažįstamas 
žmogus. Bus jau trįs dienos 
kaip jis pasikorė.

Užvakar Cicero j ant

GAL PASKELBS KARĖS 
STOVI AIRIJOJ.

VIENNA, s. 22.—šiandie buvo 
diena verksmo ir juoko. Moti

ems ir tėvai verkė, kuomet jų
LONDONAS, s. 24.—Anglijos ( 

valdžia yra nusisprendusi grieb/ 
ties aštresnių priemoinių prieš 
siaučiantį terorą Airijoje ir gal
būt ten neužilgo paskelbs kares 
stovį. Šiandie valdžia paskelbė 
10,000 svarų sterlingų atlygini
mo už išdavimą žmonių, kurie 
užmušė tūlą policistą.

k
IŠARDYS DIDELĘ DARBI

NINKŲ UNIJĄ.

BARCELONA, s. 24.—Valdžia 
nutarė išardyti Nacionalę Kata
lonuos Darbjni’tkų Federaciją, 
turinčią 1,000,000 narių.

dar 32,000
i svetimas

burgomis-

9 ŽMONĖS ŽUVO.

MADRIDAS, s. 24.—Mažiau
sia 9 žmonės užmušti ir 20 su
žeista Cordova, Ispanijoj, trau
kiniui nušokus nuo bėgių.

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.

ARMORY, Miss., s. 23.—Char 
lie Marshall sėdi kalėjime po 
didele sargyba ir visa apielinkė 
tariasi apie jo nulinčiavimą už 
jo žiaurų išskerdimą visos Mil- 
lerių šeiminos iš 4 žmonių. 
Tarp jo nužudytųjų yra jo mer
gina ir jos kūdikis, jos tėvas ir 
jos brolis. Tai padaręs jis iš
sprogdino namą ir sudegino jos 
lavoną. Jaunesnioji Millerio 
duktė pabėgo ir viską papasa
kojo policijai, kuri žmogžudį ir 
žmogžudį ir suėmė.

IR SENATORIUS PRIEŠINASI 
PAŠALINIMUI SOCIALISTŲ.

WASHINGT()N, s. 24.—At
stovas Dallinger iš Mass., kuris 
pirmas pareikalavo pašalinti iš 
kongreso Victor L. Berger, šian 
die išleido pranešimą, kuriame 
jis pasmerkia pašalinimą pen
kių socialistų iš Nevv Yorko le- 
gislaturos. Jis sako, kad Ber
geris tapo pašalintas už teikimą 
priešui pagelbos ir nelojališku- 
mą, tuotarpu Ncw Yorko socia
listai tapo pašalinti be jokios 
priežasties, kadangi jiems ne
galima padaryti jokio užmeti
mo.

Naujas žemės drebėjimas 
Meksikoje.

MEXIC0 CITY, s. 23.—Smar
kus žemės drebėjimas vėl buvo 
jaučiamas šįryt Vera Cruz ir 
apidlinkės miesteliuose. Iš 
žmonių gal ir niekas npžuvo, bet 
daug namų, kurie buvo išlikę 
pirmesnių žemės drebėjimų, da
bar tapo sugriauti.

6 VAL. DARBO DIENA 
VELNIO IŠMISLAS.

NEW YORK, s. 25.—John D. 
Rockcfeller, Jr., kalbėdamas sa
vo baptistų bažnyčioje (jis ten 
išguldinėja bibliją) pasakė, kad 
6 vai. darbo diena yra tikrų-

gatvės ! tikriausias velnio išmislas ir bu 
rasta užmuštas Thomas Hana- tų labai kenksminga, jei tai bu- 
han, kontraktorius, 1217 S. tų įvesta, nes tada velnias pasi- 
50th Avė. Kas jį užmušė neži- griebtų visą liuosąjį laiką, nes 
nia, bet pfnlga! nuo fo neatim- žmonas nežinotų k< au juo da
ta. ■'

Jie pasilieka badauti Vienno- 
je.

Klaikus skurdo reginiai buvo 
matyti stotyse, kur vice-burgo- 
mislras Winter ir jo pati šįva
kar atsilankė oficialiai atsisvei
kinti su miesto mylimais, bet 
badaujančiais vaikais. Įskaitant 
jšiaaiakt išgabeni uosius, viso 
Vien na persiskirė su 28,000 vai
kų. Iki pavasariui 
vaikų bus išsiųsta 
šalis.

Kaip tik atvyko
Iras, į stotį, iš kurios buvo siun 
čiama 650 vaikų ir mergaičių, 
kaip tuoj susirinko būriai mo
tinų, maldaudamos įleisti į 
traukinį, o kitos dėkavodamos 
valdininkams. Vienas tėvų ban
dė,' pagal paprotį, pabučiuoti p- 
ios Winter ranką, bet ji nesi
leido, sakydama:

“To nebedaroma respubliko
je.”

Palaukiamam kambaryje vai 
kai jau valgė sausainius ir bal
tą duoną, kurios čia nebuvo 
per penkis metus. 20 Vielines 
mergelių dalino maistą po prie
žiūra Debordesse, žinomos Ho- 
laiidijos moteries. Traukiny j 
tautiniais rūbais pasirėdžiusios 
Holandijos mergelės prižiurinė- 
jo vaikus.

Vice burgomistras tada kiek
viename vagone pasakė sekamą 
prakalbėlę:

“Su Viennos linkėjimais, lai
mingos kelionės, kylėkite savo 
priglaudėjus, bukite darbštus ir 
mokslingi, ir neužmirškite savo 
šalies. Sugrįžkite sveikais ir 
stipriais ir pasakykite savo žais
mių draugams, kad jus tikitės, 
jog ateis laikas, kada jus galė
site atsimokėti jiems su vaikų 
pokiliu čia.”

Tada jis išdalino dainų kny
geles ir vadovavo daina “Mes 
esame jauni, pasaulis laisvas.”

Kitoj pusėj stoties 5,000 žmo
nių, apiplyšusių daugelis pur
vinų, pavargusių ir raudonomis 
akimis pasiliko vaikams lipant 
traukiniu. Tie vaikai ir mer
gaitės buvo silpni, bekraujai, su
džiūvę ir išbliškę, be dainos, 
juoko ar paprasto gyvumo. Jie 
važiavo Italijon, po globa Mila
no mayoro, kuris pažymėjo, 
kad tik skurdžiausių vaikų dar
bininkai butų siunčiami.

Vaikams lipant viena moteris 
praslinko pro sargybą ir rado 
savo vaiką traukiny j. Ji para
gino jį šokti per langą, pagavo 
jį ir nusinešė. Mayoras Caldo- 
ra pagavo ją, bet ji gynėsi na
gais, kad tik neatidavųs vaiko. 
Delei jos hysteriškumo, galbūt 
delei badavimo, jai leista pasi
laikyti vaiką, po ko šimtai mo
tinų pasiūlė savo vaikus, ku
riuos atsivedė į stotį, laukda
mos tokios progos.

Skurdžiausi, badaujantis vai
kai tapo paimti, sunumeruoti ir 
susodinti į vagonus, o tėvai ir 
mo'linos pravirko džiaugsmo 
ašaromis ir suklaupė ant kelių 
prieš mayorą.

Prieš išeinant traukiniui per
tvaros tapo nuimtos ir tCvai su
ėjo j kiemą, prispaudė prie lan*

gų ir bąndė atidaryti duris, kati 
dar sykį apkabinus savo vaikus, 
bet sargyba bijodamos! hyslcriš 
kų scenų, laike duris uždarytas. 
Traukiniui išeinant minios pa
siliko ant platformos nejudėda
mos, nuleistomis galvomis. O 
kad gatvekariai nevaigšto, dau
gelio turėjo dvi ar keturias va
landas eiti pėsti.

Vienuos žiema kątik praside
da. Sniegas krinta ir yra dide
lis trukumas anglių ir maisto, 
ir kiekvieno vaiko išvažiavimas 
padaro galimu geresnį maistini- 
mą likusių vaikų.

Išviso yra 300,000 badaujan
čių vaikų, iš kurių 120,000 mai
tina amerikiečiai. Rolandai, 
italai, šveicarai ir skandinavai 
paims globoti 60,000, taip kad 
du penktadaliai Viennos vaikų 
pasiliks be prieglobos.

T r v. e translotinn filed wi1h the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reąulred by the act of Oct. 6.1917
ČERNOGORIJA PROTESTUO

JA PRIEŠ TALKININKUS.

Sako, talkininkai sulaužė jos 
nepriklausomybę, jos nesi

klausę.

PARYŽIUS, s. 24.—Černogo- 
rijos valdžia pasiuntė aštrią no
tą taikos konferencijai sąryšy j 
su svarstymu Adriatiko klausi 
mo.-*

Protestas yra atkreiptas prieš 
“budus, kuriais čerriogorijos 
savuvaldybė tapo paminta” ir 
užreiškima, kad vyriausioji ta
ryba “tyčiomis, be pasitarimo 
su Černogorijos žmonėmis pa
darė nuosprendžius, kurie grie- 
štai prieštarauja pirmesniems 
nuosprendžiams.”

Nota užsibaigia priminimu 
taikos konferencijai, kad “6er- 
nogorijos karalystė yra jūsų 
talkininkes, o ne nugalėtas prie 
šas; nepriklausoma ir konstitu
cinė valstybė, kurios teises tal
kininkai turi gerbti taip pat, 
kaip ir didžiųjų valstybių.’’

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917
RUSIJOJ DIRBA PO 12. VAL. 

DIENOJE.

LONDONAS, s. 25.—Iš Hel- 
singforso pranešama, kad bol
ševikai bando priversti Rusijos 
gyventojus dirbti kiekvieną die
ną savaitėje ir įvedė priverstiną 
12 vai. darbo dieną. Visi dar
bininkai yra paliesti to paradi
nio. Sakoma, kad naujoji tai
syklė yra verčiama pildyti visu 
smarkumu.

Pralaimėjo bylą.
BERLINAS, s. 25.—Laikraš

tis Satyr patalpino karikatūrą, 
kurioj kabineto nariai buvo nu
piešti įvairiais žvėrimis ir už
rašyta “Musų žvėrynas”. Prezi
dentas Ebert buvo šernu, Noske 
beždžione, o ErzBerger chame
leonu. Eberlas ir Noske labai 
tuo įsižeidė ir patraukė laikraš
tį teisman, šiomis dienomis 
buvo nagrinėjama byla ir skun
dikai pralaimėjo—teismas laik
raštį išteisino.

1,300 mokytojų pasitraukė iš 
vietos.

NEW YORK, s. 23.—Delei že
mų algų, palyginus su brangu
mu pragyvenimo, 1300 moky
tojų viešųjų New Yorko moky
klų pasitraukė iš vietos perei
tais metais ir nuėjo jieškoti pel
ningesnio užsiėmimo.

, H. I
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Talkininkai vai rengia
si užpult Rusija?

Bolševikai reikalauja 
paliaubos

Nesutinka pradėti pirklybos 
be susitaikymo

Bolševikai ir toliau veržiasi pie 
tineje Rusijoje

TALKININKAI PRADĖSIĄ 
NAUJĄ KARŲ PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Maršalas Foch vadovausiąs už
puolimu, o anglai ir franeuzai 

duosią kareivių Lenkijai.

PARYŽIUS, s. 24.—Maršalas 
Foch šiandie po piet išvažiavo 
į Varšuvą, kad padaryti pilnus 
prirengtoms prie talkininkų 
projekntuojamo užpuolimo ant 
bolševikų.

Sprendžiama, kad Francija 
duos kareivius kooperavimui su 
Lenkijos armijomis, kuomet 
Anglija prisidės su savo laivy
nu.

Abelnas vadovavimas kare 
prieš sovietų spėkas visuose 
frontuose bus pavestas marša
lui Foch. Žinia apie jo išvažia
vimą gauta šiandie po piet, nors 
yra slepiama ir dar nėra viešai 
paskelbta.

Priėmimas pieno bendros 
kampanijos prieš bolševikus 
yra pergalė franeuzų ginkluotos 
spėkos skelbėjų išrišimui Rusi
jos klausimo ant Lloyd George 
atvirų durų politikos linkui Ru
sijos.

(Reikia palaukti dar šios ži
nios patvirtinimo, pirm negu ją 
pilnai priėmus, nes kiek žino
ma, Francija negali pasiųsti 
savo kareivių Rusijon. Tas pats 
yra ir su Rusija* Lenkija gi 
irgi negali daug veikti, nes pati 
yra bankroto kranto).

ir kad visa situacija priguli nuo 
Į to, ar sovietų valdžia yra palin
kusi autorizuoti importą ir eks
portą per kooperacijas ir ar ji 
palengvins pirklybą.

Tuos du dalyku sudedant iš
rodo nepaprastai sunkiu dirbti 
su kooperacijomis, kurios yra po 
bolševikų kontrole, neturint rei
kalų tui bolševikų valdžia.

Laikraščiuos tšspausd Intas 
Maskvos bevielinis pranešimas 
sako:

True translation flled with the post- 
inaster at Chicago, Iii. Jan. 26, 1920 
an reųnired by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI REIKALAUJA 
MŪŠIŲ PALIAUBOS.

Tik tada atnuajins pirklybą. 
Kitaip jie skandins talkininką 

laivus.

PARYŽIUS, s. 24.—Talkinin
kų programas nuėmimo Rusi
jos blokados neužmesgant jo
kių ryšių su sovietų valdžia, da 
bar pasirodo esant negalimu.

Pirma, sovietai išsiuntė be- 
vielinį pranešimą, kad jie su
tinka atnaujinti pirklybinius 
ryšius su talkininkais tik su są
lyga, kad bus padaryta karinė 
paliauba ir sako, kad jei nebus 
paliaubos, tai atplaukiantis į 
bolševikų uostus talkininkų lai
vai bus paskandinti.
Kooperacijos irgi negali veikti.

Antru, yra Rusijos koopera- 
tyvių draugijų atstovų Paryžiu
je pripažinimas, kad jie nega
lėjo gauti Lenino-Trockio suti
kimo su pirklybos pienu. Kiek
vienoj kooperacijoj yra komi
saras sovietų valdžios.

Vienas iš kooperacijų atstovų 
Paryžiuje, Krovopuskov, šian
die pripažino, kad kooperacijos 
yra po kontrole sovietų valdžios

& Co., įrankių išdirbėjai Cinci- 
nnati, Fischman & Co., New 
Yorko importuotojai ir Colum- 
biu Freight FonAvarding Co., 
New York.

Taipjau dalyvavo Dudley 
Field Malone, buvęs Rusijos at
stovo Martelis advokatas. Jis 
atstovavo savo interesus, taipjau 
interesus savo klientų, New Yor- 
ke.

Kiekvienas ko
munistas gali 
būt deportuotas

KAREIVIAI ŠAUDO 
STREIKIERIUS.

Daug darbininkų sužeista.

True translntion filed with the post-rnaster at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

300,000 vaikų badauja Viennoi

True translution filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reguircd Dy Ine act of Oct. 6,1917
BOI^EVIKAI PAĖMĖ KRYMO 

VARTUS.

DEPORTAVIMUI UŽTENKA 
VIEN PRIGULĖJIMO PRIE 

KOMUNISTŲ PARTIJOS.

Taip nusprendė darbo sekreto
rius Witaon.

BOMBA Y, Indijoje, s. 20.— 
Bombay distrikte pradžioje šio 
mėnesio sustreikavo 200,000 bo- 
velnos darbininkų.

Tkišiol streikas tęsėsi ramiai, 
bet šiandie streikieriai pradėję 
rink ties gatvėse ir stabdyti gal
voku rius. Pašaukia kareivius, 
kurie šovė į streikierių minią, 
laug žmonių sužeisdami, o vie
nas tapo užmuštas.

Gabenami į kitas šalis maitinimui
BADAUJANTIS VIENNOS 

VAIKAI IŠVEŽAMI Į KITAS 
ŠALIS.

28,000 vaikų jau išvežta )iš 
Viennos. Klaikus reginiai 

stotyje.

Taipjau paėmė keletą kitą 
miestelių.

LONDONAS, s. 24.—Maskvos 
bevieliais pranešimas skelbia 
apie bolševikų paėmimą Pere- 
kop, 60 m. į pietryčius nuo Cher 
soniaus, pietinėj Rusijoj, prie 
Juodųjų jurų, Įėjime į Krymo 
pusią usalį.

Kitas bolševikų pranešima® 
sako, kad smarkus mušis siau
čia Krivoi Rog, 40 m. į šiaur
ryčius nuo Chersoniaus, kuomet 
toliau į rytus bolševikai paėmė 
kairįjį krantą Sal upės Kon-

Bolševikų kavalerija padare 
smarkių atką ir paėmė Aleksan- 
drovski, Nikolajevski ir Orlov-

Varšuvos žinia sako, kad len
kų ir latvių kareiviai Lietuvos 
ir Ukrainos fronte vejasi bol- 

“Sovietų valdžia praneša lai-| ševikus rytų link.
kininkams, kad ji yra pasiren
gusi atnaujinti pirklybinius ry
šius, bet pirmiausia reikia |Ki- 
daryti paliaubą. Jei talkininkų 
valdžios nesuteiks tos paliau
bos, visi talkininkų laivai, kurie 
bu$ rasti Rusijos uostuose, bus 
pa skandint i.v

Kadangi pasirodė, kad nieko 
neišeis iš blokados nuėmimo, 
kįla klausimas ką dabar talki
ninkai darys su Rusijos proble
ma. Francuos politikai laukia 
sekamo žingsnio iš Londono ir 
tuo pačiu laiku vaigšto gandai, 
kad sekamas žingsnis priartins 
pripažinimą sovietų valdžios.

Bolševikai suėmė lenkus ir 
amerikiečius.

ČITA, s. 19.- Pasak sumaiši- 
tos telegramos nuo Joseph H. 
Ray, buvusio Amerikos konsu
lo Irkutske, pulk. Blunt ir 7 ki
ti Amerikos inžinieriai, p-lė 
Ford, kapt. Charette ir keli ki
ti nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir visi lenkų armijos 
korpusai, susidėdantįs iš buvu
sių belaisvių tapo paimti bol
ševikų KliuČinskaja miestelyje.

WASHJNGTON, s. 24.—Dar
bo sekretorius Wibon, kurio ži
nioje yra immig^acijos depar
tamentas, kuris sprendžiu apie

remia

GAL PASKELBS KARĖS 
STOVĮ AIRIJOJ.

LONDONAS, s. 24.—Anglijos 
valdžia yra nusisprendusi grieb 
ties aštresnių priemonių prieš 
siaučiantį terorą Airijoje ir gal
būt ten neužilgo paskelbs kares 
stovį. Šiandie valdžia paskelbė 
10,000 svarų sterlingų atlygini
mo už išdavimą žmonių, kurie 
užmušė tūlą policistą.

------------------------- r-----

IŠARDYS DIDELĘ DARBI
NINKŲ UNIJĄ.

Bolševikai nenori Pabaltijos 
likimo.

LONDONAS, s. 24.—Mask
vos žinia, kalbėdama apie tal
kininkų atnaujinimą pirklybos 
su Rusijos kooperatyvėmis drau 
gijoms sako:

‘‘Talkininkų panaudotoji eko
nominė Į>olitika linkui Estoni- 
jos, Latvijos ir kitų šalių, kuri 
susideda iš išviliojimo bran
giausių žaliųjų medegų mainui 
už drabužius ir cigaretus, yra 
nepriimtina mums. Mes galima 
priimti tik tokį apsimainymą 
tavorais, kuris alsteigs musų in
dustrijas ir transportacijos bu
dus.”

Bolševikai paskirė moterį savo 
atstovu Italijoje.

RYMAS, s. 25.—Maskvos be- 
vielinė žinia paskelbia, kad so
vietų valdžia .paskirė Angeliką 
Balabanov, kaipo Rusijos diplo
matinę atstovę Italijoje.

True translatlon filed with the po^i- 
rnaster at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

LENKAI PASKELBĖ 
MOBILIZACIJĄ.

COPENHAGEN, s. 25.—Po
litikei! išspausdino iš Varšuvos 
žinią, kad Lenkijos 
paskelbė mobilizaciją. Tai pa
daryta, sako žinia, delei bolše
vikų besiveržimo.

kabinetas

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, UI. Jan. 26, 1920 
■s reųuircd by the act of Oct. 6.1917
NORI UŽMEGSTI PIRKLYBĄ 

SU RUSIJA. .

True translation tiied with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reguircd by Iho act of Oct. 6,1917
LATVIJA GAVO GARVEŽIŲ.

Amerikos firmos laiko apie tai 
pasitarimą.

LONDONAS, s. 25.—Vokieti
ja atidavė Latvijai 52 garvežius 
ir 829 vagonus.

WASHINGTON, s. 24.—Atsto 
vai kelių Amerikos biznio fir
mų susirinko šiandie kad su
organizavus “Amerikoa-Rusijos 
pirklybos tarybą,” pakėlimui 
pirklybos tarp Amerikos ir so
vietų Rusijos.

E. P. Jennings, prezidentas 
Lehigh Machine Co. pirminin
kavo ir paskelbė, kad bus deda
ma pastangų, kad Su v. Valstijų 
valdžia nuimtų blokadą sulig 
vyriausios tarybos Paryžiuje 
nuosprendžiu.

Jennings sako, kad dalyvavu
sių kompanijų buvo: Morris & 
Co., Chicago, Borden’s Con-
densed Milk Co., Rahn, Larui bn valstijų dalykas.

PROKURORAS KRITIKUOJA 
MAIŠTO BILIUS.

WASHINGTON, s. 25.—Bu
vusia generalio prokuroro pagel 
bininkas Alfred Bettman, kuris 
vedė visas bylas prieš peržen
gusius špionažo ir maišto įsta
tymus, prisiuntė telegramą, ku
rioj jis aštriai pasmerkia Gra
liam maišto bilių, kurį remia ir 
generalis prokuroras Palmer, 
kaipo “nekonstitucinį, pavojin
gą laisvei žodžio ir priešingą 
Amerikos tradicijoms.” Jis sa
ko, kad tokio bflio priimti kon
gresas neturi teisės, nes tar yra

nusprendė, kad vien prigulėji
mo prie Komunistų partijos už
tenka, kad deportavus ateivį, 
nors jis ir nebūtų nieko veikęs 
prieš valdžią.

Tai jis nusprendė dalyke El- 
glebret Prieš, kurį nu tai ta de
portuoti Austrijon. Tečiaus tas 
nuosprendis palies ir visus ki
tus, kurie yni areštuoti ir ku
riuos valdžia bando deportuoti.

Savo nuosp
vas. 5, 1917 įstatymais, kurie 
sako, kad kiekvienas narys or
ganizacijos, “kuri mano, skel
bia ar ragina nuversti per spė
ką ar prievartą Su v. Valstijų 
valdžiij,” gali būti deportuotas. 
Jis-gi iš Komunistų partijos 
manifesto ir konstitucijos išve
da, kad Komunistų partija nė
ra 
stengianti įgyti kontrolę valsty
bės reikalų, bet revoliucinė 
tija,. besisickianti per 
sunaikinti valstybę iro j e ko
voje.” Iš to jis mano, kad Ko
munistų partija ir papuola po 
tais įstatymais ir sulig jais, 
kiekvienas jos narys svetimša
lis gali būti deportuotas vien už 
prigulėjimą prie tos partijos, 
nors šiaip ir nebūtų nusidėjęs 
prieš valdžią.

Wilsonas sakosi neapsiimąs 
spręsti ar tie įstatymai yra tei
singi, taipjau neapsiimąs sprę
st? ar protingai darė Komunistu 
partija rašydama tokią konsti
tuciją, vien jis tik pildo įstaty
mus, kokie jie yra. O įstaty
mais jam esanti suteikta gale 
areštuoti kiekvieną svetimšalį, 
kuris yra nariu Komunistų par
tijos ir jį deportuoti.

Tuo savo nuosprendžiu jis 
padarė teisiota valdžios agentų 
padarytą medžioklę aut komu
nistų ir kitų pažangiųjų žmonių.

BARCELONA, s. 24.—Valdžia 
nutarė išardyti Nacionalę Kata- 
lonijos DarbMenkų Federaciją, 
turinčią 1,000,000 narių.

9 ŽMONĖS ŽUVO.

i ir

GAL IŠVES DEPORTUOTŲJŲ 
MOTERIS.

WASH1INGTON, s. 25.—De
portuotųjų į Rusiją žmonių pa
čios ir vaikai galbūt bus išga
benti sovietų Rusijon su pirmu 
išplaukiančiu į ten laivu. Jau 
paduotas valstybės departamen 
tui prašymas leisti išsiųsti j Ru
siją laivą su vaistais ir pienu 
ir juos kartu išvežti tas mote
ris ir vaikus. Tuo rūpinasi 
tam tikras Amerikos moterų 
komitetas, kuris apsiima ir ke
liones lėšas toms moterims pa
dengti. 9

RADO PASIKORUSĮ ŽMOGŲ.

Kitas žmogus užmuštas.

gatvės

MADRIDAS, s. 24.—Mažiau
sia 9 žmonės užmušti ir 20 su
žeista Cordova, Ispanijoj, trau
kiniui nušokus nuo bėgių.

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES.

ARMORY, Miss., s. 23.—Char 
lie Marshall sėdi kalėjime po 
didele sargyba ir visa apielinkė 
tariasi apie jo nulinčiavimą už 
jo žiauru išskerdimą visos Mil- 
lerių šeiminos iš 4 žmonių. 
Tarp joi nužudytųjų yra jo mer
gina ir jos kūdikis, jos tėvas ir 
jos brolis. Tai padaręs jis iš
sprogdino namą ir sudegino jos 
lavoną. Jaunesnioji Millerio 
duktė pabėgo ir viską papasa
kojo policijai, kuri žmogžudį ir 
žmogžudį ir suėmė.

IR SENATORIUS PRIEŠINASI 
PAŠALINIMUI SOCIALISTŲ.

WASHINGT()N, s. 24.—At
stovas Dallinger iš Mass., kuris 
pirmas pareikalavo pašalinti iš 
kongreso Victor L. Berger, šian 
die išleido pranešimą, kuriame 
jis pasmerkia pašalinimą pen
kių socialistų iš New Yorko le- 
gislaturos. Jis sako, kad Ber
geris tapo pašalintas už teikimą 
priešui pagelbos ir nelojališku- 
mą, tuotarpu New Yorko socia
listai tapo pašalinai be jokios 
priežasties, kadangi jiems ne
galima padaryti jokio užmeti
mo.

Naujas žemės drebėjimas 
Meksikoje.

MEXIC0 CITY, s. 23.—Smar
kus žemės drebėjimas vėl buvo 
jaučiamas šįryt Vera Cruz ir 
apHinkės miesteliuose. Iš 
žmonių gal ir niekas npžuvo, bet 
daug namų, kurie buvo išlikę 
pirmesnių žemės drebėjimų, da
bar tapo sugriauti.

6 VAL. DARBO DIENA 
VELNIO IŠMISLAS.

D.NEW YORK, s. 25.—John 
Rockcfellcr, Jr., kalbėdamas sa
vo baptistų bažnyčioje (jis ten 
išguldinėja bibliją) pasakė, kad 
6 vai. darbo diena yra tikrų- 
tikriausias velnio išmista® ir bu

CHICAGO.—Vakar bemedžio 
jaut Niles Center rastas pasiko
ręs ant medžio nepažįstamas 
žmogus. Bus jau trįs dienos 
kaip jis pasikorė.

Užvakar Cicero j ant
rasta užmuštas Thomas Hana- tų labai kenksminga, jei tai bu- 
han, kontraktorius, 1217 S. fų įvesta, nes tada velnias pasi- 
50th Avė. Kas jj užmušė neži- griebtų visą liuosąjį laiką, nes 
nia, bet pinigą! nua Jo neatim- žmonės nežinotų ką su juo da
ta. 1 ryti.

V1ENNA, s. 22.—šiandie buvo 
diena verksmo i?-ftioko. Moti
nos ir tėvai verkė, kuomet jų 
vaikai juokėsi.

Jie pasilieka badauti Vienno- 
je.

Klaikus skurdo reginiai buvo 
matyti stotyse, kur vice-burgo- 
mistras Winter ir jo i>ati šįva
kar atsilankė oficialiai atsisvei
kinti su miesto mylimais, bet 
badaujančiais vaikais. Įskaitant 
jšianaikt išgabentuosius, viso 
Vienna persiskirė su 28,000 vai
kų. Iki pavasariui dar 32,000 
vaikų bus išsiųsta j svetimas 
šalis.

Kaip tik atvyko burgomiš
iras, į stotį, iš kurios buvo siun 
čiamu 650 vaikų ir mergaičių, 
kaip tuoj susirinko būriai mo
tinu, maldaudamos įleisti į 
traukinį, o kitos dėkavodamos 
valdininkams. Vienas tėvų ban
dė, pagal paprotį, pabučiuoti p- 
ios Winter ranką, bet ji nesi
leido, sakydama:

“To nebedaroma respubliko
je”

Palaukiamam kambaryje vai 
kai jau valgė sausainius ir bal
tą duoną, kurios čia nebuvo 
per penkis metus. 20 Viehncs 
mergelių dalino maistą po prie
žiūra Debordesse, žinomos Ho- 
landijos moteries. Traukinyj 
tautiniais rūbais pasirėdžiusios 
Holąndijos mergelės prižiurine- 
jo vaikus.

Vice burgomLstras tada kiek
viename vagone pasakė sekamą 
prakalbėlę:

“Su Viennos linkėjimais, lai
mingos kelionės, kylėkite savo 
priglaudėjus, bukite darbštus ir 
mokslingi, ir neužmirškite savo 
šalies. Sugrįžkite sveikais ir 
stipriais ir pasakykite savo žais
mių draugams, kad jus tikitės, 
jog ateis laikas, kada jus galė
site atsimokėti jiems su vaikų 
pokiliu čia.”

Tada jis išdalino dainų kny
geles ir vadovavo daina “Mes 
esame jauni, pasaulis laisvas.”

Kitoj pusėj stoties 5,000 žmo
nių, apiplyšusių daugelis pur
vinų, pavargusių ir raudonomis 
akimis pasiliko vaikams lipant 
traukiniu. Tie vaikai ir mer
gaitės buvo silpni, bekraujai, su
džiūvę ir išbliškę, be dainos, 
juoko ar paprasto gyvumo. Jie 
važiavo Italijon, po globa Mila
no mayoro, kuris pažymėjo, 
kad tik skurdžiausių vaikų dar
bininkai butų siunčiami.

Vaikams lipant viena moteris 
praslinko pro sargybą ir rado 
savo vaiką traukinyj. Ji para
gino jį šokti per langą, pagavo 
j j ir nusinešė. Mayoras Caldo- 
ra pagavo ją, bet ji gynėsi na
gais, kad tik neatidavus vaiko. 
Delei jos hyisteriškumo, galbūt 
dėlei badavimo, jai leista pasi
laikyti vaiką, po ko šimtai mo
tinų pasiūlė savo vaikus, ku
riuos atsivedė į stotį, laukda
mos tokios progos.

Skurdžiausi, badaujantis vai
kai tapo paimti, sunumeruoti ir 
susodinti į vagonus, o tėvai ir 
mo'tinos pravirko džiaugsmo 
ašaromis ir suklaupė ant kelių 
prieš mayorą.

Prieš išeinant traukiniui per
tvaros tapo nuimtos ir tėvai su
ėjo į kiemą, prispaudė prie lan*

gų ir bandė atidaryti duris, kad 
dar sykį apkabinus savo vaikus, 
bet sargyba bijodamos! hysleriš 
kų scenų, laikė duris uždarytas. 
Traukiniui išeinant minios pa
siliko ant platformos nejudėda
mos, nuleistomis galvomis. O 
kad gatvekariai nevaigšto, (lan
gelis turėjo dvi ar keturias va
landas eiti pėsti.

Viennos žiema kątik praside
da. Sniegas krinta ir yra dide
lis trukumas anglių ir maisto, 
ir kiekvieno vaiko išvažiavimas 
padaro galimu geresnį maistini- 
mą likusių vaiku.

Išviso yra 300,000 badaujan
čių vaikų, iš kurių 120,000 mai
tina amerikiečiai. Rolandai, 
italai, šveicarai ir skandinavai 
paims globoti 60,000, taip kad 
du penktadaliai Viennos vaikų 
pasiliks be prieglobos.

Trv.e translntinn filed wi1h the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
a* regulrcd by the act of Oct. 6,1917
ČERNOGORIJA PROTESTUO

JA PRIEŠ TALKININKUS.

Sako, talkininkai sulaužė jos 
nepriklausomybę, jos nesi

klausę.

PARYŽIUS, s. 24.—černogo- 
rijos valdžia pasiuntė aštrią no
tą taikos konferencijai sąryšyj 
su svarstymu Adriatiko klausi 
ino.

Protestas yra atkreiptas prieš 
“budus, kuriais Čerriogorijos 
savuvaldybė tapo paminta” ir 
užreiš'kima, kad vyriausioji ta
ryba ‘‘tyčiomis, be pasitarimo 
su čemogorijos žmonėmis pa
darė nuosprendžius, kurie grie
žtai prieštarauja pirmesniems 
nuosprendžiams.”

Nota užsibaigia primininm 
taikos konferencijai, kad “čer- 
nogorijos karalystė yra jūsų 
talkininkais, o ne nugalėtas prie 
šas; nepriklausoma ir konstitu
cinė valstybė, kurios teises tal
kininkai turi gerbti taip pat, 
kaip ir didžiųjų valstybių.”

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 26, 11)20 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
RUSIJOJ DIRBA PO 12. VAL. 

DIENOJE.

LONDONAS, s. 25.—Iš Hel- 
singforso pranešama, kad bol
ševikai bando priversti Rusijos 
gyventojus dirbti kiekvieną die
ną savaitėje ir įvedė priverstiną 
12 vai/darbo dieną. Visi dar
bininkai yra paliesti to parėdi- 
ino. Sakoma, kad naujoji tai
syklė yra verčiama pildyti visu 
smarkumu.

Pralaimėjo bylą.
BERLINAS, «. 25.—Laikraš

tis Sa'lyr patalpino karikatūrą, 
kurioj kabincito nariai buvo nu
piešti įvairiais žvėrimis ir už
rašyta ‘‘Musų žvėrynas’’. Prezi
dentas Ebert buvo šernu, Noske 
beždžione, o Erzberger chame
leonu. Ebertas ir Noske labai 
tuo įsižeidė ir patraukė laikraš
tį teisman. Šiomis dienomis 
buvo nagrinėjama byla ir skun
dikai pralaimėjo—teismas laik
raštį išteisino.

1,300 mokytojų pasitraukė iš 
vietos.

NEW YORK, s. 23.—Delei že
mų algų, palyginus su brangu
mu pragyvenimo, 1300 moky
tojų viešųjų New Yorko moky
klų pasitraukė iš vietos perei
tais metais ir nuėjo j ieškoti pel
ningesnio užsiėmimo.

IMPERFECT IN ORIGINAL



J. Grihn. išėjus pajurin -šėlojunčių ban
gų sutartinės prisiklausytų. Ma
tę '' ną-kitą praskrendantį pau
kš y bangų išskaluotą pa- 
kraoua žuvį — visa apie ką 
jie galėdavo papasakoti savo 
bendrams klioštoriuj.

Dauguma vienuolių tečiaus vi
sai nusenę — žili susilenkę sene
liai. Jie yt šešėliai vaigšto klioš
toriaus kięmu. Yra ir tokių, 
kur vaigščioti visai nebegali. 
Juos kiti vienuoliai vakarais ima 
po ranka ir vedasi bažnyčion. Jų 
veiduose pažymu slėgiant|s se
natvės šešėliai.

Jauniausias visame kliošto- 
riuje buvo Kastas, apie devynio
likos metų amžiaus kūdas jau
nikaitis. Jis visuomet nubalęs, 
užsimąstė?. Akys nuolat tary
tum ko jieško, tyrinėja. Kastas 
gyveno savyj, retai su kuo kalbė
davo ir kalbėdamas dažnai pri- 
stygdavo reikiamų minčiai pa* 

‘ reikšti žodžių. Aštuonis metus 
žia arba savo .įruošė kambart 1“ Pagyveno savo mažame siau 
liuese ar bažnyčioj. Tik kada ne rn,nc kambarelyj. ...ėgiantis 
kada kuris nors atsidarydavo klioMoriaus gyvenimą, kone vi- 
sunkius ąžuolinius vartus, kad »i4kai Utrynč jo atmmties pir- 
________ ____________ i mesniuosius pasaulinio jo gyve- 

! nimo įvykius. Retkarčiais jo o- Kodėl Tūkstančiai žmonių Ir menyj lyg ir nubusdavo viena 
■ ■ ■■ _____ . i — kita mintis iš senos praeities.

Nuodėmė
Ant augšto juros kranto, yt 

milžiniška želvė, stūkso senas 
klioštorius. šeši žemi muro na
mai, nedidelė bažnyčia ilgu me 
diniu bokštu ir augšta lentų tvo 
ra—visa kas sudaro šį kliošto- 
rių. t/*

Niekur apylinkėj nematyt nė 
vieno namelio, nė vienos žvėjų 
lūšnos. Žemė klioštoriaus apy
linkėj mat nederlinga—uolos ir» 
smiltynas. Tik keturiasdešimts 
varstų atstu randasi pirmutinis 
kaimas, iš kur kas mėnesį klioš- 
toriun atgabenama dtionos, 
džiovinti/zuvų ir vyno. Daržo
vių turiAialjs vienuoliai: kliošto
riaus k 
darželį.

Vienuoliai visą laiką praleid-

icme jie įsitaisę mažę

Vaiku Miršta kas meta nuo bet va “■VČ1 j* suPlenii? pirma _ —Z _____  _ 1   negu jis spėdavo jų gerai apver-

Plaučiu UždBglmo. tinti. Vėl ir vėl jam rodėsi, kad 
nubudusi jo /menėj mintis tai 
gražus sapnas, kuris gaišta kar-

Todėl kad jie sutinka šias ligas . nubudimu kaip: šalti, influenzą, kosulius, ka- tu 8U nubudimu, 
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud- | 
žia gerkle, skausmus krutinėjo, ir: 
nebūna atsargus gx <iy * 
gą, iš kurią PlauČią uždegimas at
siranda. Jeigu jąs kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus r _
jaučiate, tuojaus eikite j vaistinę ir vvrp'vienuoliu Nekarta nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet vyresniųjų vie“UOiių. m Kurių 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su ! 1 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie- vo i: pavyl<ižiu kitiems, 
no pakelio. Tas vaistas tudjaus su- Ji r j 
stabdys kosulj.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- vjs« dieną praleisdavo bažny- 
samišką alėjų, Šaltmėčių, kumparo, r ui.,
ir kitokią naudingą dalią; kurios čioje. Saulėtomis dienomis Dly- 
ramina visus skausmus, kaip gal- skųs saulės spinduliai skriosda- 
ir reumatiškus skausmus. i vo kodilo durnus ir nerdvioj baž

.i » » nytėlėj, rodos, slankiodavo slėpiDaugybė gydytoją ir ligonių var- • . į * * 1
loja ir rekomenduoja KAMPHROL. mngi šešėliai, šveplųjų paveik- 
l’irkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- s|aj tarytum atgydavo, išrody- 
rankumoj; ka.na: 50 ir 8., rentai. | pa|d| 7 Net me(Unis
26S3 w«tE«thMSP"R°LCM?;g.. III. Jėzaus pavidalais kaipir atsigeivč

lųs krutinėjo, ir = Visas vienuoliui privalomas 
dydami tokių Ii- pareigas Kastas deramai atlikda- t

vo. Visą ceremonijų tvarką jis 
žinojo puikiau negu daugelis

klioštoriaus perdėtinis statyda-

Didesnėmis šventėmis Kastas

davo j> nebuvo toks pagailėti na* 

Antano ranka puikiai valdė var
gonais, ir jų guriai pildydavo 
bažnyčią pakilumu.

Kastas mėgo maldas, šventų
jų pa veiksi v)i Ir saulę. Jo kam
barėlio langas buvo į rytus. Sau 
lei tekant jis nuolatos atkalbė
davo rilmetinę maldą Saulės 
spindulių žaidime jis visuomet 
matydavo visagalingojo visa ma 
tančią akį. Jps akyvaizdoj Kastas 
prisistatydavo save esant maža 
neįmatoma dulke ir kartu milži
nu.

Dienos, kadir nuobodžiai, pra
slinkdavo ir vėl ateidavo. Gels
vi usukai, kadir maži ir liaunu- 
čiai, ėmė dengti Kasto viršutinę 
lupą ir smakrą. Tris kartus jisa: 
buvo nuvykęs pas brolį Antaną, 
kuris klioštoriaus barzdaskučio 
pareigas ėjo. Brolis Antanas bu
vo raudonas ir storas yt rąstas. 
Jis dažnai įbėgdavo vapėti — 
pasakoti juokingų įvykių iš sa
vo praeities, kuomet jis didelia
me mieste dar tebegyveno. An
tano globoj boto buvo kliošto
riaus maisto ir vyno išteklius. 
Perdėtinis dažnai godėsi, kad 
nuo tada, kai brolis Antanas vi
sa pasiėmė globoti, vyno niekuo
met nebūdavo perdaug. Bet bro
lis Antanas visuomet surasdavo 
priežasčių: statinei nutrukęs 
lankas ir vynas pasiliejęs ant 
žemės...

Kastas visu apsiprato ir nie
ko jis nesiilgėjo. Jam rodėsi, 
kad kitaip būti ir negali, kad vi
sa susideda sulig geriausių Au- 
gščiausiojo troškimų. Jis šitaip 
nori, ir taip yra. Rami ir aiškiai 
permatoma tūnojo prieš jį atei
tis — yt tyras nesudrumstas 
kalnų ežeras.

Tūlą rugpiučio vakarą Kastas 
nuvyko bažnyčion pasimelstų. 
Atsiklaupė ties šventosios mer
gelės paveikslu ir pradėjo mal
dą. Lupos mechaniškai krutėjo, 
žodis sekė žodį — vienas už kitą 
nuoširdesnis, pakilesnis.

Paveikslą tapęs tūlas paskil-

Vasario 22 diena

NAUJIENŲ 
BALIUS

West Side Auditorium
Tailor St ir Racine Avė

4 J h t c a r;

o

.. ' ■'

bęs dailininkas. Apie penkiasde
šimts metų atgal pats dailinin
kas buvo apsigyvenęs šiame klio 
štory ir atminčiai palikęs šven
tosios mergelės paveikslų.

Dailininko butą didelio seno
vinės dailės mylėtojo, ir visos 
jo šventosios mergeles išrodė 
graikščios — yt graikų Venera.

Paveikslas buvo pakabintas 
kampe prie vakarės sienos. Tik 
trumpai valandytei, prieš saulė
leidį, jį apšviesdavo saulės spin 
dūliai, tuomet paveikslas visa
me savo pakilume prisistatyda
vo žiūrėtojui.

Kastas kilstelėjo akis.
Yt balta lelija žydėjo švento

sios mergelės veidas. Jame žai
dė laiminga šypsą. Sudėjusi 
rankas ant krutinės ties juo sto
vėjo mergelė . Kastas visa kuo- 
geria usia suma te, dagi baltą taš
kelį ant vieno mergelės nago. 
Didysai spalvų meisteris ir tai 
neužmiršo.

Šį vakarą ji prisistatė jam to
kia artima, masinanti — netaip 
kaip kad būdavo iki šiol. Iš mel
svųjų akių žėrėjo įdievumas, tik 
toks žemiškas, suprantamas ir 
atjaučiamas.

Kaip kad sodipinkas užsimirš
ta ką bedirbęs, kai rytą pastebi 
pirmąjį rožės žiedą, taippat už
simiršo ir Kastas: jo malda pra
dėjo irti, pinties ir visai suiro.

Tarytum sugėdintas kūdikis 
Kastas ėmėsi įsnauja. Malda nū
nai sekėsi dar geriau. Dabar jis 
kalbėjo ne senuoju įprastu me- 
chaniškumu, bet sužiniai.

Kastas sukalbėjo visas tas mal 
das, kuriose tik buvo suminėta 
šventoji mergelė. Jam rodėsi 
kad kiekvienas jos vardo atimi
nėjimas juodu artina, vienija.

Kai saule nusileido ir pasta
rieji jos spinduliai dingo nuo 
šventosios mergelės veido, Kas
tas atsistojo ir stipriai pabu
čiavo paveikslo kampą.

Tysųs mėnesienos šešėliai 
slinko pro langą į siaurąjį Kas
to kambarėlį. Ant žemės, rodos, 
žaidė sidabrinis voras. Balto
sios kambarėlio sienos liko mel
svos, jomis šen ir ten driekėsi 
balkšvi šešėliai. Už sienos, į 
uolas nuolat teškeno neramios 
bangos.

Kastas ilgai negalėjo užmi
gti. Nuolat vartėsi savo kietoj 
lovoj.

Urnai Kasto galvoj blykste
lėjo senai užmiršta mintis: Ka
žin, ar mama vis dar tebelaukia 
tėčio sugrįžtant iš kruvinojo 
franeuzų karo? O, kaip jinai 
laukė! Vos užmatydavo kurį 
nors vyrą artinanties prie lūšne
lės, visuomet išbėgdavo pasitik
tų...

Geras Maistas—Tyras Medus. 
Mano kostumerial yra patenkinti 
kurio pirko daugybę nuo manęs 
medaus. Užsisakykite per laiškų, 
o bus jums pristatytų į namus. 
PARGABENTOJAS \V. STRYGAS 

3022 W. 40 St., Chicago, III. 
Taipgi galite gauti nusipirkti 

Šiose vietose vakarais: 
JUOZAPAS PAUNKSNIS,

2029 W. Coultcr St. (2 hibą) 
JOKIMAS CICĖNAS,

9033 Cotlage G rovė Avė. 
(antrą lubą)

S. TELKSNIS, 10610 Edbrook 
Avė., Roscland, III. (2 lubą)

M. JAKUBKA, 1920 W. 14 St.
Cicero, IR. (antrą lubų).

Virš minėtos ypatos daugybę 
medaus suyartoją ir .kitiems parū
pina, kurio nor nusipirkti ant 
vietos. Viedrukas MEDAUS pen
kių svarų 81.80.

i’anedėlis, Sausio 26 d., 1920

Tiktai trjg spektakliai 
Žinomu Ukrainą Trupa iš New Yorko, 

ve<lama garsaus artisto

D. MEDOVA

Iks Theatre
Lafayette & Cass Avc 2 Sq. nuo didžio Pašto.

Statys scenoje

Pelnyčio j e Sausio 30 d., 1920 m.
Iš karės būties. Vinis sezono

Vychrest 4 veikmėse 
— .............

Subatoje Sausio 31 d., 1920 m.
Juokinga operetė, 3-jose veikmėse

MilijonšČik Bute

Nedėlioję Vasario 1 d., 1920 m.
Istorinė drama 4 veikmėse

Taras Bullba

Tikietai parsiduoda Ukrainą biure prie 
1399 Michigan Avė.

Pradžia 8:30 vakare
Atsakomasis direktorius: M. Miller.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimą tą lajikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.,
Generalis štabas

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šiuomi jgaliojame “Lietuvią Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

rinkti prenumeratą “Kariškią žodžio^’ laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metą 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

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

Todėl 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 BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

veikslą jie sudeginę mugės aikš
tėje. Nūnai Dievas pasirinkęs 
Kastą atsikeršinimo įrankiu, ir 
Kastas pilnai nusimano savo di
džią priedermę ir žino, kad per
gales. Kerštas ir nevaldoma 
spėka šėlojasi jo dirksniuose.

Atokiai pasirodo didelis bn- 
ris netikėlių. Prasideda mušis.

Mama sėdi sukrypusioj lūšne
lėj ir mezga. Neramia širdžia ji 
neria kilpą po kilpos ir vis lau
kia ir laukia. Neužilgo ji užbai
gs savo didžiąją aulę, kuria pri
sidengus pasitiks jį prie Augš- 
čiausiojo kojų...

Mama dažnai verkia, kukliai 
ilgai verkia. Povaliai rieda aša
ros ir kopiasi daiktan. Kartą tė
tis nusiplaus sayo sukruvintas 
rankas jos gaižiose ašarose ir 
galės deramai stoti prieš visaga- 
lingojo veidą...

Dažnai josios karšta ašara 
nupuola ant mažojo Kasto gal
vos ar rankutės. Jis pasižvelgia 
į mamą ir paslepia akutes josios 
priekyštčj. Jam gailą mamos, 
tik jis nesupranta kodėl ji taip, 
dažnai verkia ir niekuomet ne- 
pristygsta ašarų.

Kastas iš pat mažens buvo ty
lus, savy užsidaręs. Retai mėg
davo žaisti kartu su kitais vai
kais. Dažniausia Kastas stovi 
prie lango ir ištisomis valando- i 
mis prisižiūri sesers Varutės 
gėlynėliui.

Kai jis pramoko skaityti — 
kone kasdieną sėdėdavo prie sa
vo knygos. Pradžioj, kai mama 
pradėjo jį mokyti, raides Kaš
tui rodėsi esant nepaprastai kei
stos, bereikalingos. Knygas jis 
pamylėjo tik tada, kai pradėjo 
suprasti, kas slepiasi už tų keis
tųjų raidžių. Kada matė, kad 
jose išreiškiama visa žmogaus
laimė ir sielvartai. Neužilgo Kastas mojasi į kairę ir dešinę, 
visas mažasai Kasto knygų rin- Į ir kiekvienu pasimojimu priešai 
kinelis jam buvo žinomas iš 
atminties. Varutė — ji mylėjo 
savo Karolį, kuris kartu su tė
čiu karau išėjo. Jų Varutė treti 
metai kaip laukia, nors senai 
žinojo, kad jiedu nebesugrįš.
Vis dėlto, gautomis žiniomis ne
tikėjo nė sesuo Varutė nė ma
ma: jodvi vis laukė ir laukė... 
Laukė ir tarėsi

Didesnėmis šventėmis jie visi 
trįs eidavo bažnyčion. Suklaup- 
pusios ties šveistosios mergelės 
paveikslu mama melsdavosi už 
tėtį, o Varutė — Karolį. Kastas 
irgi klūpodavo ir ųielsdavosi; 
maldą jis žinojo iš atminties 
pradedant šeštu savo amžiaus 
metu.

Anoj bažnyčioj. Ji tečiaus ne
buvo tokia graži. Kastas labiau 
mėgdavo Josios sūnelį, kurį Ji 
laikė ant rankų. Apie kūdikio 
galvą matėsi spalvuotas lankas. 
Jo plaukai buvo ilgi ir balti. Ka
stas bažnyčioj visuomet žiūrėda
vo į šventąjį paveikslą ir melsda
vosi, kad Kristus atleistų jam 
jo “nuodėmę.” Matai kartą kū
dikystėj Kastas mamos atklau- 
sė: kodėl tas berniukas tokiais 
žilais plaukais... Mama jį su
draudė ir pasakė, kad jis papil
dęs nuodėmę. Ir Kastas ilgai ne
galėjo užmiršti savo didžių nuo-

krinta y t rudens lapai. Jis pra
simuša pro priešo eiles, bet jo 
buris galutinai sumuštas. Paga
lios Kastas pasitinka patį prieši
ninkų vadą. Jis didelis ir drūtas, 
kaip brolis Antanas. Kastas pa
leidžia jin ragotinę. Svctiinasai 
tečiaus vikriai išsisuka. Po to 
jisai taiko į Kastą ir Kastas ge-

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

/fflįį&įP' tik 30 dienų.
Mes taipgi turi- 

mc tikros šikšnos 
svetinei eile ir ki
limą.

w Mes taiP£i turime ke
ra lėtą augštos klesos

Mm M 1 phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kalną 

v ----"HĮ už tai kad mes turi-
] v me pratuštinti vietą.

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

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

Įlomis nuo 10 iki 4
ką jiedu veikia, t rai nusimano, kad priešo ragoti- 
ventėmis jie visi nė jį pervers...

Umai Kastas, tarytum nuo 
augštos uolos, puola paversmio 
ir — nubunda.

Sidabrinis voras, kur žaidė 
ant aslos, jau dingęs. Mėnuo pa- 
sislinkęs už klioštoriaus sienos.
' Kastas apsidairo, visas išpiltas 

šaltu prakaitu. Pasiima storą 
paklodę, susivynioja jon, sukal
ba maldą ir apsiverčia kitu šonu 
Sapnas ir vėl čia. Jis ima Kastą 
po ranka ir rodo jam kitą vaiz
dą. Kaštas nusimano: jis guli 
dideliam erdviam salione. Ma
sinančiai virpa vargonų garsai. 
Kai kur kai kas skambina. Už 
lango saulė ir gėlės, šviesa ir 
svaiginantis kvėpėsis dvelkia 
pro visus langus.

Nepareiškiama laimės atjauta 
nugali Kastą. Iš visų dirksnių 
veržiasi širdin karšto kraujo 
srovė ir atsineša su savim nau-

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
t) Anglą kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Gcometrojos ir kilų 

matematiką.
5) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvią kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos -*• V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia Ir 
geriausia, jos’ tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslą, kad su jo 
pagelba galima butą pagerinti gy
venimą.

Deki didesnės naudos sau ir pa- 
rankuino mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halstcd Street

Vidurnaktis. Miegas pagalios 
nugalėjo vienuolio vaidentuvę ir 
jis užmigo. Po to sapnų karalai
tę melsva svajonių gija nusive
dė jį į erdvią savo valstybę. Ne
paprastų vaizdų reikšdinosi jo 
akyse.

Kastas stiprus ir graikštus, jo
ja prieky didelio būrio kareivių. 
Dešine ranka jis laiko ragotinę, 
kairia — vėluką su kryžiumi* 
Kastas yra didelio kareivių bū
rio vadas ir veda juos kpvoj 
prieš netikėlius, kurie sukonc- 
veikę, išniekinę tikinčiųjų baž
nyčias. šventosios mergelės pa-

Povaliai atsidaro didelės švie
sios durįs. Kai kas šiušia mar
muro asla. Kastas pasigrįžta ir 
mato prisiartinant graikščią, 
baltai apsirengusią moteriškę. 
Povaliai ji artinasi prie Kasto 
lovos, atsisėda ir padeda ant jo 
krutinės ranką — tiesiai ant šir
dies. Jos ranka balta baltutėlė. 
Ant smiliui© nago mažas baltas 
taškelis.

Jos lupos, y t gėlės žiedas į 
ryto saulę, atsidaro ir 
glamonėjantis balselis 
“Kastai!”

.Bus daugiau)

mielas 
sako:

Vyriškų Drapanų Bargooai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
au neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi moda
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrą ir vaikiną gatavo] padaryt! 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.09

Vyrą kelinės $3.00 ir augščlau.
Vaiką siutai $5.00 Ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol pHoš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotą ąiutą Ir over- 
kautą $8.50 Ir augščlau

Full dress, tuxcdo, frock siutai, 
1r tt. 810.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras Iki 9 vai. rak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vaL Šute to
mis visą dieną iki 10 va), valu

S. GORDON,
1415 So. HalMed St., Chelaąia, 

įsteigta 1907

Skaitykite ir Platinkite 
•« A IT I I V K A a »
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SO. OMAHA, NEBR.

Naujienų nr. 5 buvo išspaus
dinta korespondencija iš So. O- 
mahas, po kuria pasirašo SLA. 
87 kp. Narys. Jis gan plačiai ra
šo apie įvykius vietos kuopoj ir 
nepasigaili kaltint jos valdybą. 
Girdi, kuopos valdyba elgiasi 
kaip tinkama, didžiumos ji ne- 
siklausianti, tik visa veikia pa
dedama kelintos šalininkų.

Norėčiau paklausti: kągi tų 
valdyba turėtų taryti, jeigu na
riai nesilanko į susirinkimus? 
Kiekvieną juk neatsives!.

nenurodė kur jie eikvojami. O 
dėl tų mokesčių irgi netiesa. 
Iki šiol jokių ekstra mokesčių 
nariai nemokėjo. Tik ant 1920 
molų nutarta mokėt po 5 centus 
kuopos kason. Ir lai nedello, 
kad kason pinigų nebūtų. Kiek 
teko; patirti iš protokolo, tai ka
soj randasi netoli šimtas dole
rių. Bet kada buvo svarstyta 
apie tuos penkis centus, tai Žal
pių tame susirinkime nebuvo. 
Tatai jokio protesto jis ir nekė
lė. O tie kili, kurie nesilankė į 
susirinkimus ir be kurių žinios 
kaip Narys sako, talai buvo pa
daryta — jie nieko ir nesakė.

Tolinus Narys stengiasi nu
šviesti p. Zalpio nuopelnus. Gir
di, praeitais metais jisai turė
jęs net tris vietas SLA. 87-tos 
kuopos valdyboje. Apsiimti tai 
jis apsiėmė, bet per visus me
tus vos vieną žinutę teparašė į 
SLA. organą Tėvynę. Ir parašė 
tik apie tai, kas jam išrodė e- 
sant netinkama. Mat, kai tie pi
nigai buvo eikvojama, tai Zal- 
pis tylėjo, nepranešė organui ir

13850 FLU SUSIRGIMAI
85 MIRTIS

APSIREIŠKĖ CHICAGOJE

Pastaruoju laiku pranešama, jog 
įvyko 3850 susirgimai influenza ir 
buvę 85 mirtis pasekmėje.

Taipgi 825 susirgimai plaučių už
degimu ir 139 mirtis. Gydytojai 
pranašauja, jog tai pradžia epide
miškos Influenzos, kokią turėjome 
praeitais metais, kada šimtai tūks
tančių žmonių pasimirė dėl jos.

Influenzos galima išvengti, tai 
parodė praeitieji metai. Gydytojai 
rekomenduoja daug vartoti tokių 
vaistų, kurie naikina bakterijas. Vie
nu pasekmingiausiu vaistu, vartotų 
praeitais metais, tai buvo Turpo, ku
ris yra sudėtinis iš senovėje žino
mos gyduolės terpetino (kuris me- 
tų-inetais buvo žinomas, kaipo ge
rinusi* vaistas dėl bakterijų!, kam- 
phoro ir metylių. Daugybė gydyto
jų ir ligonbučių vartoja ir rekomen
duoja Turpo.

Intrauk i nosę po truputi Turpo 
po kelis sykius per dieną ir “flu” 
bakterijos maža teturės progos įsi
gauti į plaučius ir tenai susisukti 
lizdą. ✓

Atminki, jog Influenza daugiausia 
išsivysto į plaučių uždegimą, todėl 
buki atsargoje.

Nusipirkie podžiuką Turpo pas sa
vo vaistininką, kol jis dar jo turi, 
ir naudokie kaip nurodyta.

Jeigu, nepaisant viso šito apsisau
gojimo. Influenza jumis apimtų, to
dėl atsigulk lovon ir tuoj pasikviesk 
gydytoją.

Lapkričio 9 dieną, kai nutarta 
suspenduoti Žalpiai balsą, buvo 
no aštuotii, o penkiolika narių. 
Taigi — kam kalbėti netiesą? 
Taipjau netiesa, buk pirmininko 
žmona su tūlom kitom moterė
lėm kėlusios triukšmą. Jokio 
triukšmo nebuvo. O gruodžio 14 
dieną, kai buvo perskaityta p. 
Zalpio laiškas, tai esą buvę visi 
nariai. Je, iš 65 susirinkime bu
vo 25 nariai.. Ar tai visi? Bet 
išklausius jo skundo-laiško dau
gelis pradėjo juokties. Vadinas, 
dalykai stovėjo netaip, kaip kac 
rašo Narys. Ir delei to nieks ne
buvo apkaltintas. Dagi kuopos 
valdybon išrinkta tas pats pir
mininkas. Naujasai kandidatas 
balsavime gavo tik tris balsus, 
o senasai — 20. Tai rodo, kad 
kuopa į savo valdybą žiuri ne
taip, kaip kad stengiasi persta
tyti p. Narys. O kai dėlto sek
retoriaus, apie kurį p. Narys 
rašė, ir paties p. Zalpio, tai na
riai žiuri visai kitaip. Nes jie 
mato, kad tie žmonės jau susi
bičiuliavę su — klebonija.

Tiek turėjau pasakyti dėl p. 
Nario korespondencijos. —N. N.

Lietuvos misijos pasi* 
matymas su valsty

bės sekretorium.
* 1 r A * *4

Sausio 5 dieną Lietuvos Mi
sijos nariai buvo nuvykę į Wa- 
slungtoną, kad gavus pasima
tyt su šios šalies vyriausybe ir 
pristatyt jai savo įgaliojimus. 
Misija matėsi su įvairiais val
džios atstovais, pasakojo apie 
Lietuvos reikalus, o ypač apie 
karštą norą kaip pačios Lietu
vos taip ir Amerikos lietuvių, 
kad naujoji Lietuvos valstybė 
taptų ir Jungt. Valstijų veikiau 
pripažinta kaipo nepriklauso
ma. Po kelių dienų buvo Mi
sijai pasakyta, jog sausio 12 d. 
ant 11 v. išryto Lietuvos Misi-

į Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po IJetuvą, da
bar rengiame kita laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista- 
tvti nevėliaus vasario 10 d.■Į * V i . ,■ 1 t —

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

L ----------------------------------------------------------------- -------*

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Amonių 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 sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

GydaSrftaipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 W«st 47th Street.

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

jos nariai busią priimti ncoficia 
liai valstybės sekretoriaus p. 
Lansingo. Tasai pirmas, kad 
ir neoricialis, Lietuvos Vals
tybės atstovų priėmimas tu f 
daug politinės reikšmės, nes tą 
dieną didžioji viso pasaulio res
publika pirmą sykį sutiko kal
bėlis su atstovais nuo vivnop iš 
Pabaltijos valstybių, kurios yra 
apsiskelbusios nepriklausomo
mis ir ant visados nuo Rusijos 
atsiskyrusiomis.

Paskirtu laiku p. Lansingas 
atvyko į priėmimo salę ir visi 
Misijos nariai buvo jam prista
tyti. Keliais žodžiais buvo p. 
Lansingui pasakyta apie Lietu
vos Misijos atvažiavimo tikslus 
ir įteikiąs apie tat platesnis raš
tas. Valstybės sekretorius p. 
Lansingas, pabrėžęs, jog nors 
jis šiuo laiku negalįs priimti Mi
sijos narių oficialiai, nes iki šiol 
dar Lietuva nesanti pripažinta 
kaipo- nepriklausoma valstybė, 
lėčiau linkius jai pasisekimo ir 
patarė kreiptis įvairiais reika
lais prie atskirų departamentų 
vedėjų.

Tą pačią dieną Misijos narinį 
buvo priimti užsienių reikalų 
pramonės departamento vedėjo, 
kur jie kalbėjo apie Lietuvos 
finansų padėjimą, apie prekybos 
reikalus ir apie suteikimą Lie
tuvai kredito. Tarp kitko buvo 
Misijai pasakyta, jog Jungt. Vai 
stijų vyriausybė nesanti priešin
ga daromai paskolai Ameriko
je. Ant rytojaus, tam pačiam 
departamento vedėjui tapo įteik 
las memorialas apie Lietuvos 
padėtį delei maisto ir prašyta, 
kad ir Lietuvai butų paskirta 
dalis pinigų, kaip kad žadama 
skirti Lenkijai, Austrijai ir ki
toms valstybėms.

Įteiktas, pasimatant su p. 
Lansingu, raštas šiaip buvo su
statytas:

“Lietuvos Laikinoji Valdžia 
pasiuntė į Jungtines Valstijas 
specialę misiją, kuri atvyko Wa 
diingtonan sausio 5, 1920 m. 
Misiją sudaro p. Jonas Vileišis, 
buvęs finansų Ministeris, Majo
ras Žadeikis, buvęs Karo Mi
nisteris ir Jonas Žilius, buvęs 
ta rys Lietuvos Delegacijos prie 
Talkos Konferencijos Paryžiu
je. Pirmininku Mjsijos yra Jo
nas Vileišis, kuriam Lietuvos 
valdžia davė specialį įgaliojimą 
reprezentuoti Lietuvos interesus 
Jungtinėse Valstijose.

“Nors Jungtinės Valstijos dar 
nepripažino Lietuvos nepri
klausomybės ir jos valdžios, lie
tuvių tauta vienok jau patyrė 
žymią pašelpą nuo Jungtinių 
Valstijų per HooVer’io maisto 
komisiją ir Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. Jungtines Valsti
jos taipgi davė kredito Lietuvai 
užpirkimui įvairių prekių, y- 
pač aprūpinimui IJetuvos jau
nutės kariuomenės. Už tat pir
mas tikslas lietuvių tautos yra 
išreikšti jos dėkingumą už vis
ką tą, ką Amerikos valdžia ir 
tauta suteikė Lietuvai.

“Dar prieš karę Lietuva pirk
dama daug įvairių produktų iš 
Jungtinių Valstijų, o dabar, pa
gerėjus aplinkybėms, prasiplė- 
lus komercijai ir industrijai, 
Lietuva reikalauja daugybės 
prekių, kurių negali gauti iš 
Vokietijos ir artimiausių kaimjy 
nų tautų, ir todelei jų reikią jieš 
koti Amerikoje. Tad nustaty
mas pastovių finansinių ir ko
mercinių ryšių su Jungtinėms 
Valstijoms yra antras ir svar
bus tikslas šios Misijos.

‘‘Lietuva jau išdirbo savo val
stybei rimtą ir tvirtą konstitu
ciją, sudarė savo valdžią ir su
tvėrė kariuomenę, kuri netik 
kad pasekmingai atlaikė užpuo
limus bolševikų, išvydama juos 
iš savo rubežių, išgujant juos 
net už Dauguvos, bet taipgi per 
galėjo vokiečius, kurie laikė Lie 
tuvą okupavę per keturis karo 
metus, ir taipgi išvarė ir juos 
iŠ savo krašto. Lietuva dabar 
jau yra pripažinta de f acto ne
priklausoma Anglijos, Pranci- 
jos ir kitų valstybių, ir Misija tu 
ri vilties, kad ir Jungtinės Val
stijos, kur daugiau kaip 750,- 
000 Lietuvos išeivijos laukia prl 
pažinimo Lietuvos nepriklauso
mybės, taippat trumpu laiku 
matys reikalingu ir naudingu 
sireikšti už Lietuvos nepri-

klausomybę ir Ino sutverti stip
rų pamalą draugiškam susine
šim u i jaunai Lietuvos respubli
kai ir didžiai Amerikos demo-

“Pastanga realizuoti šia viltį 
yra trečias, ir svarbiausias, Mi
sijos tikslas.”

Kas dedasi 
Lietuvoj.

BATAKIAI (Tauragės apskr.)

15 lapkričio 8 vai. ryto prie 
Batakiškio klebono kunigo Spa- 
kausko einančio iš bažnyčios 
prisikabino du vokiečių karei
viu, reikalaudami atiduoti jiems 
ginklus. Klebonas pasakė jokių 
ginklų neturįs, bet visgi jie 
draug nuėjo į kleboniją ir darė 
kratą; klebono komodoje radę 
pinigų, pasiūlijo juos apkeisti į 
“kerenkas”; klebonui nesutikus 
keisti, išėjo, bet už valandos 
tuodu kareiviai sugrįžo pasiėmė 
dar trečią; vienas iš jų, turėda
mas rankoj granatą, grūmojo 
nužudysiąs kleboną, jei jis nea
tiduos jiems visų savo pinigų, 
kitas įrėmė klebonui į krutinę 
didelį peilį, trečias iš komodos 
surankiojo visus ten rastus pini
gus: poperinius, auksinius, si
dabrinius ir net geležinius ka
peikas, viso labo 2(X)0 su vir
šum rublių. Aplankė ir vietinį 
vikarą kunigą Rutkauską, pas 
kurį surado liktai 2 markes ir 
5 fenigius, ir tuos pasiėmę išsi
nešdino. Išėję į klebonijos kie
mą, liepė iškinkyt kuliamosios 
mašinos 4 arklius ir pakinkyti 
į du vežimu ir nuvežti į Skaud
vilę. Klebonui pranešus apie 
apiplėšimą, plėšikus čia ir suėmė 
ir 17 lapkričio pristatė į Bata
kius. Klebonas plėšikus pažino 
ir vokiečių leitenantas rastus 
prie jų 53 rublius klebonui su
grąžino, arklius taipogi sugrąži
no; trečiojo plėšiko buk-tai ne
suradę. Tuos 2 kareivius — plė
šikus žadėjo pristatyti j Šiau
lius kariškam teismui; ar juos 
nubaudė ir kaip, nėra žinios.

Skaudvilėje, khme pirm kcle- 
tos dienų liko nužudytas vokie
čių žandaras ir kiti du sužeisti, 
atvykusieji iš Šiaulių kolčaki- 
ninkai taipogi darė kratą ir plė
šimus. 17 lapkričio iš Skaudvi
lės apie 50 kolčakininkų nukelia 
vo į Šilalę, jieškodami kaltinin
kų nužudymo Skaudvilės žan
daro; ir tenai daug jie šunybių 
padarė. Iš Šilalės kalėjimo palei
do 6 plėšikus, kurie prisirašė 
prie kolčakininkų ir draug su 
jais iškeliavo į Skaudvilę, o iš 
ten 18 lapkričio j Šiaulius.

-[“V-be“].

1 A.a. Antanas Pavalkis
“Lietuvos Ūkininkas“ gruod

žio 14 d. 1919 m. paskelbia to
kią žinutę:

Tik dabar gauta žinia, kad 14. 
XII, 1918 m. pasimirė Petarpily. 
Antanas Pavalkis. Gimęs SuvaL 
žemėj, Naumiesčio apskr., bene 
ZigmantiškiuoSe, pabaigęs Ma- 
riampolės gimnaziją ir Petrapi- 
lės universiteto gamtos skyrių 
toliau visą amžį buvo Valstybės 
kontrolės valdininku Petrapily
je. Jo nuopelnai — 1) buvo 
vienas iš iniciatorių pirmutinės 
lietuvių draugijos Rusijoj, t. y. 
“Petrapilio Labdaringosios Lie
tuvių ir Žemaičių Draugystės”, 
įsikūrusios 25. IX, 1892 m., (se
nojo stiliaus), 2) laikraščių ko
respondentas; 3) aukotojos tau
tos reikalams (buvo narys 
Bortkevičienės ir K. Griniaus 
Bendrovės); 4) šelpėjas einan
čiosios mokslan jaUnuomenėb. 
Jisai buvo pusbrolis pažuvusios 
1918 m. nuo bolševikų kulkos 
Kislovodske daktarienės Joanos 
Griniuvienės.

Vokiečių teroras 
Žemaitijoj.

“Liet. Ūkininkui“ rašo:
Atvykusieji Kaunan iš vokie

čių užpultų vietų (5-~6—XII) 
pasakoja baisiausių dalykų. 
Šiauliuose tikras pragaras; ply
šimai, žudymai (vaikams plau
stą pirštus, kad negalėtų šau
dyti). Niesselis su savo misija

- ' ... 1 1 1 .................. ■ - \........ .... . .................................. -......... -

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

niekados neskelbia liesos 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
troliuoja pa t js didžiaturčiai, palįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti liesos žiniose neiškraipę jų taip, luiip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

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

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

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Fedeniotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B, Ault, laikraščio Thu Seattle Union Rccord redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletin redaktorius; J. Deutcibamn, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossbcrg, oficialio Amalgamated Clothing \Vorkers of America organo 
The Advancc redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 

; vedėjas; ir F. J. Sclnvanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Leadcr redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus Ncw Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,060 bonų.

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

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

Išpildykite paduotą čia blankutę irS^arlu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Fedeniotos Spaudos ofisą.

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

1506 Markei St., 
WHEELING, W. VA.

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

į Name ...................................... . ..........................................................................................
i Address .....................................................................'........................................................

pabėgęs Tilžėn. Vokiečiai tyčio
jasi iš jo ir pačios santarvės. Vi
sos musų įstaigos išvaikytos. 
Nuo Šiaulių iki Kuršėnų ir to
liau plačiausiu frontu traukiasi 
demoralizuota vokiečių geleži
nė divizija, ir siausdama po kai
mus plėšia, degina ir šaudo ra
mius gyventojus. Tokiu budu 
tarp 30 — XI — 4 — XII išpie
šta Bubiai, Kurtuvėnai, sude
ginta Skaudvilių kaimas. Išplė
šta Kelmė ir kitur.

Vokiečiai apsiaučia kaimą ir 
šaudo kulkasvaidžiais į bėgan
čius gyventojus, pasislėpusius 
rūsiuos žudo rankinėmis gra
natomis. .. Terorizavę gyvento
jus plėšia. Paima netik arklius 
bei gyvulius, bet ir paskutinius 
marškinius. Išplėštuose kaimuo
se gręsia didžiausias vargas ir 
badas. Važiuodami traukiniu 
vokiečiai šaudo į gyventojus.

Žmonės pergandinti, be pagal
bos, kas gali, bėga į miškus. Iš 
nukentėjusių kuriasi šaulių par
tizanų būriai, pasiryžę keršyti 
plėšikams.

Visos šalies padėtis be galo 
baisi! Reikalinga kuo greičiau
sia valdžios pagalba, nes toksai 
teroras gali iššaukti visoj šalyj 
anarchiją su visais jos vaisiais 
ir galutiną krašto sunaikinimą.

KARO LAUKUOSE.

Gruodžio 8 dieną lietuvių ka 
riuomenė užėmė Šiaulius. Rasta 
50 vagonų, traukinys šovinių 
bei šautuvų* ir kitos karo med
žiagos.

Vokiečiai išsivežė į Prusus ir 
sušaudė Raseinių komendantą 
Rimavičių.

Lenkai buvo mėginę pulti Kai 
vari ją, nuo kurios buvo už 5 
verstų. Tečiaus musų kariuome 
n? ir partizanai privertė lenkus 
atsitraukti ligi senosios linijos.

[L. Uk.]
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‘ AŠ ADOMAS A. KARALLAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, BĮ.

Nosies Kliutjs
gali paeiti nuo 

migdalinių gilių— 
tonsilų arląi nuo 
užsikrėtimo slogo- 
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
f>riežasčių, bet gali 
uiti ir kitos prie- 

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

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

120 State gat., 2 lubos. Antros du- 
l įs i šiaurę nuo Fair .sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadieniais 
nuo 10 iki 12.

/—1 .........
Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te į A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

h llj»l * ......I-.... I

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
t *

1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsiiankykit pas mane.

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

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Tel Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
............... .11 ... ..U."......................................J

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

D R. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.
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Tirštas baltas sosas.
1 puoduką pieno; 3 valg. 

šaukštus miltų; 3 valg. šaukštus 
taukų; pusę arbat. šaukštelį 
druskos; y8 arbat. šaukštelį 
pipirų.

Pieno tostams ir su daržovė
mis reikia vartot skystą sosą, 
prie keptų ar smetonihių valgių 
—vidutinį sosą; tirštas sosas 
daugiausiai vartojamas prie duo 
nos.

“nepermaldau jam lems revoliu- 
domioriams” ir “darbininkų 
draugams.” Dabar tečiaus pasi
rodo, kad tie revoliucionieriai,' 
tie darbininkų draugai buvo Jų 
{davėjai, štai ką sako apie juos 
paskilbusls Vkonnmisfų” gar-' 
bintojas, buvęs Finlendijos “am
basadorius,” o dabar sovietų 
Rusijos atstovo Martenso sek
retorius, Santeri Nuorteva:

“Mes turime tikrų-tikriausių 
lindynių, kad justicijos depar
tamento agentai dalyvavo orga
nizavime Komunistų Partijos 
Amerikoje, ir kad kaip tik tie 
partijos programo punktai, dėl 
kurių dabar tūkstančiai žmo
nių persekiojama, buvo ne kie
no kita, kaip tik tųjų valdžios 
agentų sutaisyti ir į programą į- 
dėti.”

Šitaip kalba ne koks social- 
patriotas, bdt artymiaitsiiis 
“komunistams” žmogus, kurį 
jie (“komunistai”) garbino ir 
tebegarbina. Maža to. Jis sako, 
kad šituos savo tvirtinimus ga
lįs by valandą priparodyti doku
mentais. Reiškia, Nuorteva Ži
nosi ką sakąs.

Tatai įdomu bus išgirsti, ką 
dabar pasakys patįs “komunis
tai.” Tuo labiau, kad jie diena 
iš dienos pilia pamazgų ant so
cialistų. Girdi, tai jie esą kalti, 
kad valdžia persekioja “komu
nistus.” Tų pamazgų daugiau
sia išpylė brooklyniškis social- 
anarchistų organas Laisve. Da
bar ve jų žmogus, sovietų at
stovo sekretorius Nuorteva, ii ėmė ir pasakė, kad juos (“ko

munistus”) įdavinėja jų pačių 
draugai šnipai! Tie “draugai,” 
kurie, jiems padėjo organizuo
ti “tikrai revoliucinę darbininkų 
klesos partiją” ir parašė jiems 
dar rcvoliucingesnį programą.

Mes, socialistai, senai sakė
me ir sakome, kad su tais “re
voliucionieriais” yra something 
wrong... Mes pakartotinai 
graudenome lietuvius darbinio 
kus apsižiūrėti, kad nepatekus 

ant rrrevoiliucingos “draugų” 
šnipų meškers. Tie, kur šito 
nepaklausė, dabar patįs mato, 
kad mfes sakėme tiesą. Stilso- 
nai ir kiti lietuvių darbįnipkų. 

dem orai ižu o tojai—mulkintojai 
žinojo kur įlysti. Jų “silpni 
kūnai” dėlto ne kiek nenuken
tės. Tie demagogai veikiausia 
dabar gardžiai juokiasi, kuo
met tūkstančiai lietuvių darbi
ninkų yra persekiojami, gru- 
džiami į kalėjimus, kankinami 
ir rengiami deportavimui.

Tokia jų “revoliucija,” šitaip 
jie “pasitarnavo” Amerikos 

lietuviams darbininkaųis—išar- 
dydaini jų organizacijas ir sa
vo sekėjus atiduodami į “drau
gų” šnipų rankas.

Dar kartą mes graudename 
lietuvius darbininkus: bukite 
atsargus! Budėkite, saugokities 
tų “revoliucionierių.” Jie ne 

jūsų draugai, bet įdavėjai. Ne 
revoliucines frazės, šnipų agen
tūroj nukaltos, išganys liaudį. 
Liaudis-darbininkai patįs priva
lo save išganyti, visų pirma 
tvirta savo organizacija. Tokia 
organizacija, kuri savo veikimą 
neremia tuščiomis fražėmis, 
bet rimtu tveriamuoju darbu. 
Tokia organizacija yra Sociali
stų Partija ir josios dalis—Lie
tuvių Socialistų Sąjunga. Tatai 
burkites į ją ir veikite. Stilso- 
nų, Paukščių, Baltrušaičių ir 
kitų lietuvių darbininkų demo
ralizuotųjų “komunizmą” pali
kite jiems ir jų “draugams” 
šnipams. — Genių Dėdė.

reiškė: ‘Spaudos laisvė yra tik 
nonsensas.”

“Gen. Davison, kuris buvo pa 
siųstas su kareiviais Haboke- 
nan, užimti streikuojančių dar
bininkų vietas, Spalių 21, 1919 
m. The Ndw World’e sako:

“ ‘Jei mes liepsime kareiviams 
užimti sargybos vietą,—jie už
ims; jei mes liepsime jiems lo- 
duoti laivus, jie loduos; jei mes 
liepsime jiems sušaudyti kai- 
kuriuos žmones, jie padarys ir 
tai.’ ”

“Respublikos kareiviai nenau
doja tokios kalbos, jei viskas 
su ja yra tvarkoj. Pas mus ne 
viskas tvarkoj. Pas mus siau
čia reakcija, remiama ekonomi
nėmis ir militarinemis jėgomis 
ir minios opinija.

“Mes patariame musų inter- 
nacionaliams valdininkams da
boti Washingtono įvykius.

“Pirma, sekretorius Baker ir 
generalis štabas nori 576,000 pa
stovios armijos, ir muštravoti 
kas metą, 1,250,000 jaunuolių.

“Antra, Chamberlain—Kalino 
bilins siūlo, kad kiekvienas 18 
metų jaunuolis tarnautų kariuo
menėj 6 mėnesius. Tame pa
čiame biliuj proponuojama pa
stovią armiją ir laivyno jėgas 
užpildyti tais jaunuoliais. Tai 
bus daroma pagal lioteriją. Iš
traukusieji 'kareiviavimo liosą 
turės da tarnauti viršaus 22 mė
nesių.

“Trečia, Nacionalė gvardija 
nori konskripcijos keliu papil
dyti savo skaičių.

“Ketvirta, New Yorko valsti
jos Amerikos legionierių kon
vencija reikalauja ‘industrinės 
konskripcijos* sekamai karei!

“Prakilnioji demokratija! Bet 
jei mes kovosime bendromis 
spėkomis, mes laimėsime. Siųs
kite protesto rezoliucijas ne tik 
kongresui, bet ir “senųjų par
tijų? vadams savo valstijose. 
Siųskite grieštas rezoliucijas.

Skaitytoju Balsai

Iš (vairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

Lenkija, sulyginus SU Lie- na buvo nuteistas mirtin uŽ pa-

ĮNaplcs ir Cremonos dmtrikitai 
atstovu į parlamenta. Tąsyk 

pabėgėlis sugrįžo iš Viennos.
Kada Misiano inejo parlamen 

tan, premjeras Orlando jį tuoj 
pažino ir pareikalavo, kad jis 
prisiektų karaliui.

Misiano atsikėlė ir atsake:
“Aš prisiekiu ir pranašauju, 

kad greit įvyks komunistų re
voliucija. Ir ta revoliucija bus 
•laimėta.”

* tuva, yra didelė ir turtinga | bėgimą iš armijos. Jį išrinko 
kaip savo natūraliais tur
tais taip pramone ir žmonių 
skaičium. Lenkijos atŽaga- 
reivę politiką remia AnglL 
ja ir Francija, suteikdamos 
jai amunicijos, produktų, 
kareivių ir drąsos eiti į šiau 
rę ar į vakarus. Lenkijos 
atžagareivių apetitai yra di
deli, bet tai dar nereiškia, j 
kad mažosios tautos turi iš
sižadėti savarankybės. Jos, 
reikalui esant, gali dėtis į

Subscription Ratas:
86.00 per year in Chicago.
85.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada. , _
Z JeCrePder„COĮ£ond Cla« Ma.ter | ^ryšius, bet tai turi būti 

daroma liuosu noru ir be 
nuoskaudos vienu kitiems. 
Bet šioje valandoje Lietu? 
vos padėtis tokia: Lenkijos

E rito ved
March 17th, 19f4, a f the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879,

----- --   •"<-------■—
laiko Lietuvę už 

ul - kąkl0> J«.jaugia, ir prie-
, varta verčia ją dėtis su ja.

86.00
3.50
1.85

02
13 
W

Chicago j* — pačtu:
Metams .................... ..
Pusei metu ........................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiams .......... ..
Vienam mėnesiui ..............

Chicago}* — p*r aešiotojas:
Viena kopija ...................... .
Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

Suvienyto** Valstijos*, a* Chieagoj, 
pačtu:

Metams ...................... .......
Pusei mėty .......... .................
Trim* mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvos ir kitur užsieniuo**:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metu .......... .................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia ’ siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

85.00
3.00 
1.65
125 
M

87.00 
4.00 
2 00

Lietuva ir jos 
kaimynai.

Lenkų nacionalistų laik
raščiai džiaugiasi bandomu 
įsteigti Pabaltės tautų sąry
šiu kovai prieš vokiečius ir 
bolševikus. Bara lenkai lie
tuvius, kam pastarieji atsi
saką dėties prie to sąryšio. 
Lenkai lemia, kad Lietuva 
pasiduosianti vokiečių jun
gui, ir kad lietuviai vokie
čiams “vandenį nešios ir 
malkas skaldys’’, jeigu jie 
neįgysią proto ir nesusidė- 
sią su Lenkija taip, kaip kad 
lenkai lietuviams patarią da 
ryti. Lenkai agituoja lietu
vius pašalinti “tarybinin- 
kus” (lenkai juos vadina 
“tarybiarze”), ir mesti sva
jonę, kad Lietuva galėtų gy
vuoti kaipo savarankė vals
tybė. Toliaus lenkai tvirti
na, kad Baltgudžiai greičiau 
nesidėsią prie Lietuvos, bet 
norėsią būti su lenkais.

Tie patįs lenkų tautininkų 
organai guodžiasi, kad lie
tuviai Suvalkijoje žvėriš
kiausiai elgiąsi su lenkais. 
Dziennik Chicagoski skel
bią, kad lapkričio 11 d. 1919 
m. atvykusi į Valšavą lenkų 
delegacija iš Seinų malda
vus sustabdyti lietuvius, ku
rie Suvalkijoje užmušinėją 
ir plėšią ten gyvenančius len 
kus ir kad spalio 15 d., kuo
met lietuviai turėję savo mo 
bilizaciją, jie prievarta paė
mę į lietuvių armiją du šim
tu lenkų.

Taip rašo lenkų tautinin
kų laikraščiai apie lietuvius.

Lietuvių gi laikraščiai a- 
teinantieji iš Lietuvos rašo 
panašių ir dar blogesnių da
lykų apie lenkus. Lenkai, 
paėmę Vilnių, įsteigė ten sa
vo universitetą, mokyklas ir 
į jas pakvietę gabiausius mo 
kytojsu lenkus, kad įmano
mai greičiau sulenkinus 
tuos, kurie dar nepersiėmę 
lenkybės dvasia. Lenkai Lie 
tųvoje gauna didelės para
mos iš Lietuvos dvarponių, 
kurie, kaip Lietuvos laikraš
čiai praneša, remia lenkus, 
kolčakininkus ir kitus Lie
tuvos priešus.

GYVULIŲ NUTEISIMAI.

VENGRIJA. ,
[Federuotos spaudos žinia]

Berlinas.— [Baltgvardiečių 
1 teroras]. Vokietijos ir Austrijos 
social-demokraltai išspausdino 
laikraštyj “Die Voi*waerts” atsi
šaukimą į viso pasaulio socia
listus, kad protestuotų prieš balt 
gvardiečių terorą Vengrijoj. At
sišaukime sakoma, kad laike 
raudonojo teroro žuvę tik 500 
žmonių, o baltasis teroras pri
skaito jau 5,000 su viršum au- 
kų.

Visai nesenai magjarų balt-

Ir Lietuvos, ir Latvių, ir 
kitų panašių mažų tautų pa
dėtis bus tokia tol, kol Len
kija, ar Vokietija, ar kitos I gvar^ječiai sušaudė 14 sociali 
didesniosios kaimynų tautos 
bus viešpataujamos atžaga
reivių, kapitalistų ir imperi
alistinių grobikų, kurie sten 
gsis pavergti, prislėgti ma
žąsias tautas, kad iš jų pa
sinaudojus. Kiekviena tau
ta šiandie gali tvarkytis pa
ti ; jokie advokatai arba glo
bėjai joms nereikalingi. 0 
tą naminę tvarką turi dary
ti patįs žmonės per savo ren
kamus atstovus. Sermėga, 
ar ji yra lietuviška, ar len
kiška, ar latviška — yra 
sermėga. Darbininkas, ar 
jisai yra lenkas, ar lietuvis, 
ar latvis — yra darbinin
kas. Tai sermėgai, tam dar 
bininkui ir teks, gal būti la
bai greitai, tarti paskutinį 
savo nuosprendį. — Embė.

slų, o gruodžio 29 d. jie vėl pa
korė 9 socialistus, kurių tarpe 
buvo Korwin, žymus socialistų 
vadas ir idealistas. Korvvin li
ko pakartas be jokio apkaltini
mo.

AUSTRALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Sydney.—[Anglies baronų už
darbiai]. Karės metu anglies 
baronai traukė milžiniškų pelnų. 
Tyrinėjimo komisijos raportas 
rodo, jog anglies ponai turėjo 
155 nuoš. pelno. Keturiais ka
rės metais jų vidutiniškas pel
nas buvęs 88 nuoš.

JUNGTINES VALSTIJOS.

[Federuotos Spaudos žiniai 
f VVashington.—[Plieno baro

kų algos]. Kuomet plieno dar
bininkai šaudoma už tvirtini
mą, kad $600 nepakanka šeimy
nos pragyvenimui, tai Ameri
can* Metai Co. viršininkams mo
kama milžiniškos algos.

_ I. * a ■*

s-translation filed with thtrpost- Į“ FederalėtrpirklybOs komisijos 
dokumentas No. 248 rodo, ko
kios algos yra mokamos virši
ninkams:

4 C. M. Loeb, kompanijos pre
zidentas, ....................... $364,326

Gito Eussman, vice preziden
tas ............................. 221,596

B. Hochschild, direktorių ta
rybos pirm..................... 179,663

Louis ofiso administrato- 
............................. 148,530 

Loeb, vice preziden- 
............................. 147,936

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

master at Chicago, III. Jan. 26, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius.—[Francuzų diplo
matai sako, kad Chinija užmeg 
sianti draugiškus ryšius su ta
rybų Rusija]. Francuzų diplo
matiniuose rateliuose vis labiau 
ir labiau pradedama kalbėti 
apie tai, kad Chinija atnaujins 
draugiškus ryšius su tarybų Ru
sija. Tai įvyksią delei Kolčako 
sumušimo. Chinijos kabinetas 
mano, kad Kolčako spėkos tu
rėsiančios pasitraukti ligi Bar
bino, kadangi Japonija nega
linti teikti jam paspirties be 

Jungtinių Valstlijų, sutikimo.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius.—-[Antrasis Interna
cionalas griusiąs]. Francuzų so 
ciialistų vadai pranašauja An
trojo Internacionalo griuvimą./ 
Pastaruoju laiku socialistai la
bai pradėjo krypti prie Maskvos 
Internacionalo. Socialistų kon< 
gresas bus laikomas liepos 31 
d., Gencvoj. Tai ekzekutyvio 
komiteto patvarkymas. Nema
ža taipgi kalbama apie įsteigi
mą ketvirtojo Internacionalo.

Ispanų socialistai paskutiniais 
metais labai “sukairejo.” Jų 
atstovai kongrese stosią už pri
sidėjimą prie trečiojo Interna
cionalo. Kairiaisiais socialis
tais vadovauja atstovas Saborit.

Vokietijos nepriklausomieji ir 
komunistai, Italijos, Jugo-Sla- 
vijos, Serbijos, Skandinavijos, 
Anglijos ir Amerikos socialistai 
vis labiau ir labiau pradeda 
krypti prie Maskvos Internacio
nalo.

Paul Faure, žymus socialis
tas, rekomenduoja burti kairių
jų spėkas, idant įveikus 
niuosius socialistus.

st.
rius

tas
M. Schott, Denverio ofiso ad

ministratorius .......... 136,558.
Penki kiti viršininkai gauna 

daugiau, negu Jungtinių Valsti
jų prezidentas. Ir daugeliui 
viršininkų mokama nuo $5,000 
ligi $50,(XX).

Raporte sakoma, kad tos su
mos išmokėta už darbą, o ne 
investuotą kapitalą.

[Federuotos spaudos žinia]
Bostonas.—[Naujojoj Angli

joj tik du socialistinių laikraš- 
«iVJ. W. N. Putnam, Amerikos 
Svetimomis kalbomis einančių 
laikraščių asociacijos vice pre
zidentas, sako, kad iš 76 Nau
jojoj Anglijoj einančių svetimo
mis kalbomis laikraščių tik 
esą socialistiniai.

[Federuotos spaudos žinia]
Washingtonas.—[Kovon 

militarizmu]. “Klausykite!
musų šalim ne viskas tvarkoj.” 
Taip prasideda Amerikos anti- 
militarinės Unijos atsišaukimas.

“Jus žinote tai. Mes ir-gi ži
nome. Visi tatai žino. Ar tai 
didžiojo biznio darbas? Ar tai 
darbas spaudos? Ar visa tai 
daro militaristų kasta? Grei
čiausia, kad tai yra darbas vi
sų trijų grupių.”

Toliau sakoma:
“Seniau musų armija nesiki

šo į politiką. Bet dabar! Dabar 
ji rengiasi valdyti šalį.

“Biznierių ir spaudos remia
mas, gen. Lennard Wood skver 
biasi į prezidentus. Gen. Har- 
ries, ką įtik Sugrįžęs iš Berlino, 
lapkričio 11, 1919, Wushingtb- 
n>o, komercijos butui atvirai pa-

du

su
Su

deši-

ITALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Rymas.—[Sugrįžo Francesco 
Misiano]. Nemaža sensacijos 

pagimdė sugrįžęs parlamento 
narys, Francesco Misiano. Misia-

ĮIZŽ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

TAI BENT “BIZNIS!”

“Lietuvos” sausio 20tos die
nos laidoj Lietuvos Atstatymo 
Bendrove užima visą lapą savo 
pasigarsinimui. Ten ji paskel
bia taipjau savo metinį raportą 
ir deklaraciją dividendo 5%.

Raportas (statement) parodo, 
kad gryno pelno 1919 metais 
Bendrovė turėjus $6,629.29.

Ant įmokėto akcionicrių ka
pitalo (stock) $523,480 išmoka
ma 5% dividendo, tai yra 
$26,174.

Tai reiškia, jog išmokėdama 
5% dividendo Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė užsitraukia sau 
$19,544.71 deficito—nuostolių.

Koks čia hokus-pokus?
— J. Jevaras.

Tie — jų draugai f 
šnipai.

Praeitą vasarą, kada Nau
jienose buvo paminėta, jogei 
“komunistų” suvažiavime daly
vavo du valdžios šnipai kaipo 
“draugai delegatai,” tai Chica- 
gos lietuvių “komunistų” lape
lis (dabar, amžiną jam atilsį, 
miręs) ir brooklyniškis social- 
anarebištų organas Laisvė sukė
lė dideliausį triukšmą. Jie šau
kė, kad tai esąs nesąžiningas 
melas. “Komunistai” žinąsi ką 
darą. Ir jie darė. Pasikolioję, 
pašukavę jie sutverė net dvi 
“komunistų” parliji. Savo par 
tijai “komunistai” parašė labai 
revoliucingą programą. Tuo pro
gramų jie neišpasakytai didžia
vosi.

Bet kas pasirodė? Tą revoliu
cingą programą “komunistams” 
parašė šnipų biuro agentai! bar 
daugiau. Tie patįs agentai, taigi 
valdžios šnipai, aktyviai dalyva
vo organizavime pačios “komu
nistų” partijos. Vadinasi, jie 
kartu su musų Slilsonais (tas 
vyrukas dabar dievai žino, kur 
nušapo), Paukščiais, Baltrušai
čiais, Bimbomis ir kitais keikė 
Socialistų Partijos “reakcionie
rius” ir medžiojusi lengvalti- 
kių, kurie jiems patikėjo, kaipo

Sacramento.—[Norima dis- 
organizuoti darbininkus]. Iš 
visko matyti, kad Pacifiko pa
krantes kapitalistai nori dišor- 
ganizuoti vietos darbininkus. 
TataĄie nori padaryti sekamu 
bildu: parsikviesti iš kitur, kuo 
daugiausia darbininkų. Skelbi-, 
mai jau pasirodė, kur sakoma, 
kad tuoj reikalaujama 100,000 
darbininkų ūkio darbams. Gi 
su laiku esą bus reikalinga 
1,000,000.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Nots žmonės giriasi savo pro 
tu, bet daugelis jų pasielgimų 
nerodo to didelio jų proto. Prie 
beprotiškų žmoinrų pasielgimų 
reikia priskaityti raganų bau
dimą, nors net neva protingi 
teisėjai, mirtim nutbautlę raga
ną, patįs nežinojo, kas yra raga
na ir už ką apkaltintus net mir
tim baudė. Dar neprotinges- 
nis buvo teismuose gyvulių bau 
diinas — nors juos ir be jokios 
kaičios be teismo mirtim bau
džia gyvulių skerdyklose arba 
jų augintojų peiliu. Bet nema
ža gyvulių nubausta teisėjų tei
smuose. Teisėjai vienok nei se
nuose laikuose nebaudė už pra
sižengimus mažų vaikų, kaipo 
nesuprantančių savo prasižen
gimų, bet jie baudė dar mažiau 
tai suprantančius gyvulius. 
1336 metuose Aacheno mieste, 
Vokietijoj, teismui nusprendus 
buvo pakarta kiaulė, nes ji, vi
sai savo pasielgimo nesupras
dama, sudraskė mažą vaiką. 
1474 metuose laisvoj Šveicari
joj Bazelio mieste, teismas nu
sprendė nužudyti gaidį už raga
navimą, nes jis buk padėjęs 
kiaušinį — ko, žinoma, gaidys 
nepadarė. 1499 metuose Brau- 
vais mieste teismas mirčiai pa
smerkė, ir tas buvo išpildyta, 
jautį, kam jis savo ragais, jam 
gamtos atsigynimui duotais, 
nudure vyrą. 1699 metais Au- 
vergne miesto parlamentas tei
sė kirminą už naikinimą sveti
mo daržo; davė jam net advo
katą; kirminas vienok buvo nu
teistas nuslinkti į paskirtą vie
tą ir ten duotis savo nužudyti. 
Nuosprendis buvo išpildytas.

Gyvulių teismų Ir nubaudi
mų buvo ne vien augštai kultū
riškai pakilusiuose kraštuose— 
Francijoj, Šveicarijoj, Vokieti
joj, — bet ir žemiau stovinčiuo
se, kaip dievobaimingoj Lenki
joj, dagi šventoj Žemaitijoj, ar
ba Rusijoj ,nors raštuose tas ne
paminėta. Panašių atsitikiihų 
buvo ne vien Europoj, bet ir 
civilizacijos lopšyj — Azijoj. 
Visur mat truko kartais žmo
nėms proto.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Naumiesčio, šakių apskr.

• Vincas Leveckis laiške į And
rių Kemėžą, 1739 S. Halstcd St., 
Chicago, rašo gruod. 7, 1919:

Aš vis gyvenu Naumiesty; 
nors buvau per karą išbėgęs iki 
Vilniaus, bet vėl sugįžau. No
rėčiau aprašyt visas baisenybes 
karo dievaičio, bet nežinau, ar 
gusite mano laišką. Dėlto šiuo 
kartu susilaikau. Kada laiškai 
pradės normališlkai vaikščioti, 
tada parašysiu visų valdžių suk 
tybes ir teisybes. Dabar krei
piuos į Jus su dideliu prašymu. 
Amerikoj gyvena du mano bro
liai, vienas New Yorke, antras 
Chieagoj. Jųdviejų adresų ne
beturiu, sudegė per šitą karą. 
Aš degiau keturis kartus, tai 
taip viskas sudegė, kad net mar 
skintai ant kūno buvo pradėję 
degti, tai ką jau kalbėti apie 
adresus. Brolis Jurgis Levec
kis gyveno Chieagoj, turėjo sa
vo mokyklą įkūręs prie Aušros 
Vartų parapijos, bet paskui su- 
sipykus su išnaudotoju klebonu, 
išsikėlė kiton vieton. Antra- 
siš brolis, Bronius Leveckis, gy 
veno New Yorke, rodos ant 
Courtland Av., bet numerio ne- 
bepamenu per tą susisukimą 
galvos. Taigi bukite taip geri, 
sužinokite apie juos, ar jie da 
gyvi, ir kodėl nieko nerašo.

Ūkininkų Balsas.
VALGIAI SUTAISYTI SU 

PIENU.

Kukuruzų krakmolo pudingas.
2 puoduku pieno; puodu

ko cukraus arba pusė puoduk9 
kukuruzų syrupo; 4 pilnus val
gomuosius šaukštus kukuruzų 
krakmolo. Žiupsnelį druskos ir 
vanilės.

Sumaišyk krakmolą su šaltu 
pienu. Užvirink likusį pieną ir 
įdek cukrų ar syrupą, druską ir« 
krakmolą. Maišyk iki sulirštės. 
Uždengk ir virink per 20 minu
čių. Pridek vanilės. Duok šaltą, 
vieną arba su vaisiais. Pridek 
gabalėlį šokolado dėl šokolado 
krakmolo.

* *
*

Smetoniniai valgiai.
Pieno tostas, Smetonos sriuba, 

daržovės su Smetona, žuvis su 
smetona ir kepti valgiai yra ge
ri budai sunaudoti pieną kas
dieniniuose šeimynos reikaluo
se. Pienas čia vartojamas kaipo 
sosas, tirštas arba skystas.

Padarymui sosų, ištirpyk 
taukus, įmaišyk miltų, pridėk 
palengva pieno ir virink iki su 
tirštės, nuolat maišant. Visi 
mieravimai turi būti lygus, bet 
ne su kaupeliais:

Skystas baltas sosas.
1 puoduką pieno; 1 valg. šau

kštą miltų; pusę arbatinio šau
kštelio druskos; arbatinio 
šaukštelio pipirų.

Vidutinis baltas sosas.
1 puoduką pieno; 2 valg. 

šaukštuku miltų; 2 valg. šaukš
tuku taukų; pusę arbatinio, šau
kštuko druskos; j/g arbatinio 
šaukštuko pipirų.

Naujienos pas mus tokios: 
viskas baisiai brangu. Uždar
bių nėra. Naumiestis išdegin
tas, kambarių maža randasi, 
vos valiojame išsamokėt. Aš 
pats keturis kartus per šį karą 
sudegęs. Drapanas nėra iš ko 
įsitaisyti, tai jau ir maišus su
siuvome į drapanas, ba jau pas 
mus pusėtinas maišas apie 30 
rublių m'oka. O apsiavimas 
dar brangesnis: kamašai iki 
1(X) rublių. Girdėjome, buk A- 
merikos lietuviai sudėję pinigų 
Lietuvos padegėliams ir siuntę 
visokių produktų, ale mes to 
visa nieko negavome. Taigi 
nežinome, ar buvo kas siųsta, 
ar viskas tai buvo melas, ar gal 
Lietuvos didžturčiai vtiską su
valė. Rašykit man laišką, o 
aš prirašysiu Visokių naujienų. 
— Su pagarba, V. Leveckis, Ma
žoji gatvė No. 1, Naumiestis, 
Šakių apskr.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurfia 
25 E. Washington St. 
Mariihall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Av*.
* Valandos: 6 iki 8 vakare. 
X-Spindulial. Phone Armltage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126J

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phon* Canal 257

Telcphono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandbs: nuo 10 iki 8 va! vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, III



JBtuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

tulikai.

Ainiais pas vietos parapijos 
kleboną, sako, atvykę keturi vy
rai ir, pasisakę esą valdžios de- 
tektivai, pareikalavę atidaryt kle 
bonijos skiepą. Jie jiešką prohi 
b i ei jos uždraustų vaisių. Visa, 
ką radę, susikrovę vežiman ir 
išgabenę “biuran,” palikę klebo
nui kortelę, kur jis turįs nuva
žiuoti ir duoti pasiaiškinimų. 
Klebonas nuvažiavęs nurodytu 
adresu, bet radęs ten.tik tuščią 
lotą. Tada supratęs, kad tai 
butą ne valdžios agentų, bet žu- 
likų. — N.

Visiems tos pačios bėdos.
—»■ ■■

Nelaukiamoji viešnia influcn- 
za ir Bridgeporto apylinkėj 
stipriai siaučia. Kur nesiklau
sai—vis los pačios bėdos: serga, 
serga, serga. Vienas persirgo,

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON 
per *

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ

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. , . I ■

Gerbiamieji:— 1
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 ęagelbą 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.

133® MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Ste.

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

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

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

Mes perkama Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 

ft* Subatdmis 9—9

kitas tebeserga, trečias—mari
namas.

Liga palietė ir Naujienų skai
tytojus, būtent tuo, kad sausio 
19 ir 20 dienomis į jų namus 
dienraštis neatėjo. Skaitytojai 
tegul nerustauja: mat išnešio
tojai sirgo. Stoties prižiūrėto
jas taipjau (lyg susitaręs su sa
vo išnešiotais!) susirgo. Tuo 
budu visa liko “ant Dievo va
lios.“

Dabar tie naujieniečiai pasi
taisė, ir skaitytojai dienraštį 
gauna reguliariai. — Gvaizdikas.

WEST SIDE
LSS. 22-ros kuopos 

sumanymas.

Praeitame LSS. 22-ros kuo
pos susirinkime nutarta pakvie
sti visas vietos LSS. kuopas su
sitarti dėl bendro vasaros pra
mogų rengimo. Bet kadangi 
įgaliotoji kuopos komisija į vi
sų kuopų susirinkimus atsilan
kyti negali, tai nutarta (komi
sijos) šitą reikalą pranešti dien- 
raštyj. Butų gera, kad kitų 
LSS. kuopų draugai imtų tatai 
domon ir busimame susirinki
me <lėlei to pasitartų. Kuopos, 
kur su LSS. 22 kp. sumanymu su 
tiktų, tegul įgalioja vieną ar du 
draugu į bendrą visų kuopų ko
misiją ir kreipiasi į d. St. Straz 
dą Naujienų adresu. Butų ge
ra, kad bent dvi kuopos atsi
šauktų tuojaus. Vėliau nebe
gausime daržų.

— Komisijos narys.

NORTH SIDE
Jie turėsią užmokėti.

Vietos parapija jau kelinti 
metai neišsikapsto iš skolų. Pa
skelbta už praeitus metus at-

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus apržda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

m 3103 So. Halsted St, Chicago. , 

skaita rodo, kad parapija sko
lų turinti trįdešimta vieną tūk
stantį dolerių, šitą skolą, sako, 
turėsią padengti parapijonai. 
Bet pastarieji nelabai palankus. 
Ypač dar ir dėlto, kad šiemet 
esą padidinta kaina kortelėms. 
Vienas geras parapijonas andais 
man pakuždėjo: “Ak tu sviete
li, jiems niekada negana! Duok 
ir duok, o kiek pačiam liks— 
kam rupi...” — Vietinis.

Padėjo bombą.

/ Nežinomi piktadariai subatos 
naktį padėjo bombą prie namo 
920 E. 41 gatvėj. Bomba gero
kai apgriovė namo “frontą“ ir 
sužeidė keliatą žmonių. Pikta
dariai nepagauti.

Gavo trįsdešimts tūkstančių 
dolerių.

Mlchael Fillicetti, 1017 S. 
Racmc gvė, jm> ilgo dešimts me
tų bylinėjimosi laimėjo bylą. 
Suburbau Electric Railway 
kompanija durės jam užmokėti 
31,341 dolerį. Mat 1910 metais 
ant tos kompanijos karų lini
jos, nelaimei ištiktis, Fillfcjetti 
neteko abiejų kojų.
Ir turčiai piktinasi ablavomis.

Pėtnyčios naktį YiMCA. Au- 
ditoriume buvo surengta dide
lis protesto mitingas delei ne
senai įvykusių medžioklių. Be 
kitų kalbėjo ir buvęsis Illinois 
gubernatorius, demokratas Du- 
nne. Dunne stipriai kritikavo 
valstijos prokuroro ir kitų ata
tinkamų valdininkų žygius.

Pašovė vagilį.

Ballimore and Obio geležinkelio 
kompanijos detektivai užvakar 
naktį užklupo tris vagilius, va
gonus bekraustant prie 64 ir 
Leavitt gatvių. Du vagiliu pa
sisekė pagauti. Tretysis, nors 
ir pašautas, spėjo ištrukti.

Influenza dar siaučia.

Influenza dar siaučia. Nors 
susirgimų skaičius esąs kiek 
mažesnis, bet tikrenybėj galį 
būt kitaip. Mat daugelis dakta
rų sveikatos departamentui vi
sai nepraneša apie savo pacien
tų skaičių. Sakoma, kad Chi- 
eagoj kas dieną suserga ne )>o 
du tuksiančiu, bet nemažiau 
kaip po šešis ar septynis t ūk
iančius žmonių.

Pasiuntė į ligoninę.

Teisėjas Jerccki užvakar pa
siuntė nesveikapročių ligoninėn 
tūlą Morris Levin. Užpuldinė
jęs moteris.

Traukia tieson gazo kom
paniją.

Nora Rodkford, 1520 Wcst 
Harrison g-vė, patraukė tieson 
Chicagos gazo kompaniją. Rei
kalauja dvidešimts tūkstančių 
dolerių. Tai dbl to, kad delei 
netikusių gazo pervadų užsi
nuodijo ji ir josios dvylikos 
metų amžiaus kūdikis.

Gaisras skerdyklose.

Wilson kompanijos “yarde”, 
viename nebaigtame statyti bu- 
dinke andais kilo gaisras. 
Gaisras greit persimetė į šalinį 
namą ir sunaikino daug taukų— 
už kelioliką tuksiančių dolerių.

Apkaltino tris valdininkus.

Federalis “grand jury” 
išnešė kaltinimą prieš tris val
dininkus iš federalio mokesčių 
biuro. Tai vis dėl tų sumoksiu 
su tūlais saliunininkais.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė.

Pagalbininkas. Petras Pauzolis,
313fl So. Emerald Avė.

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

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble St.

r

n
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KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutes Pavidale

spalvomisPortretas nesenai tapo nupieštas puikiomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaites

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

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

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

. JJž 250 portretų antsyk $12.00.
Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

DRAUGIJOS
Kontrolės rašt. Antanas Strolis.

2018 So. Peoria St.
1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,

2713 So. Emerald Avė.
2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,

3417 So. Emerald Avė.
Kasierius, Antanas Antanaitis,

819 W.. 35th St.
Maršalka, Kaz. Vaitkus,

833 W. 33rd Place.
Draugystė laiko savo susirinkimus 

kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

HET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirinininkas,

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

810 W. 19 St.
Frau. Girdvvainis, fin. rašt.

,2000 S. Halsted St.
M. Vainilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shcmaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

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

Valdyba 1920 metams:

W. Prųsis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

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

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margevičia, 
•' 1923 S. Union Avė.

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

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

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Bąrber St. <

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas tAnt. Daujotas. 
Teisėjas Staniai. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

ĮVEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metams.

K. .Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald Avė.
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union Avė.
•L Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

12048 Unioą A ve.
A. Mikalauskas, iždo gi., 

859 W. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

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

12143 G^een St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617‘ Winchestcr Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard SI.

Vicc-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carvcr St.

Fin. rašt., V. Briedis,
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Juliau St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIU- 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Matrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas. ’
Bok 1079, Melrose Purk, I1J. 

Nut. rašt i n. Antanas Jalinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III. 
Fin. rašt i n. Franci šku.s Kazakauskas,

Bok 681, Mchosc Park, III. 
Kasierius Franeiskus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, Iii.
1. Kasos globėjas Myk. Zankcvičia,

Bok 842, Melrose Park, Iii.
2. Kasos globėjus Petrus Apcravlčia,

Box 514, Melrose Park, III.
Maršalka Stanislovas Poška ,

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų .Specialistas

217 </2 Capitol St.
Charleston, West Va.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Box 403, Melrose Park, Iii. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, III.
Savo’ susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldjc- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet, 171 — 2. 
gatvė, kampas Lake gatvės.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

4028 Artesian Avė. 
Beni Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

2351 Custer St. 
Dominik Dailia, fin. rašt.,

1237 So. 48th CL, Cicero, III. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedAl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
Į zval, po pietų.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLfią LIGOS 
Gydomoi Bpoclalteto

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

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

JOHN SBfETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

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

8149 S. Morgan sL, 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- 

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgai 
Roselande: 10900 S. Michigan Arei, 
’lelefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergu vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723.—*

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, ehirurgaa 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

MOS S. Morgan St Chicago, III.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegne?
Priėmimo valandos nuo 8 iki j 
12 iš ryto ii* uuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St.. Chicago. J
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NAUJIENOS, Chtcago

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūrom ir gatvių kampai kur vi- 

Rados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIES1YJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir \Vell, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, N'W 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SXV 
Harrison ir VVabash, NAV 
18th ir State. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

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

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 \V. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 \Vallace St. ’ 
Peldžius, 3651 VVallucc St. 
Miščikaitis, 3500 Ernerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenlhwortb 
1 Avė.
Kčeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Madison, NW 
Jackson, NW 
Van Buren, SW 
121 h, NE
- “------- 1 ■

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

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

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

NORTH SIDE 
Agentūros

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

Gatvių kampai:
Milwaukce ir Paulina, NW 
Milwaukec ir Lincoln. SE . 
Milwaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas. 2334 S. Oaklev Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Hontan Avė.

18tos GATVSftS APIELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis. 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clintnn

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw As 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas. 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bcrtash, 4601 Hcrmitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Ručinskas, 1409 S. 49th Avė.
ROSELAND, ILU

P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė 
M. G. Vaiaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais. 114 F.. 107th St.

ir 
ir 
ir

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

St.

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

Žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicagiečiai vėl turės progą pa

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

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

Susiv. Liet. Kareivių 7 kuopos 
susirnikimas bus 27 sausio, P. Jauk- 
ščio svet., 2158 W. 23rd St. 7:30 vai. 
vakare. Kviečiam visus narius ir 
dar nepriklausančius atsilankyti.

Rašt. J. Pas karimas.

Kliubai, prigulintjs prie Lietuvių 
Kliubų Federacijos ir tie, kure norite 
turėti koki nors reikalą su Kliubų 
Federacija, meldžiami yra kreiptis 
i L. K. Federačijbs sekretorių sekan
čiu adresu: P. Indrei?, 1626 N. 
Oakley Blvd.

PRANEŠAME lietuviams. dirban
tiems Stock Varduose, kad Amalga- 
mnted Meat Cutters and Butchcr 
Workmen ot’ North America A. F. 
of L. Lietuvių lovutes 257 atidarė 
brenčių — ofisą p. A. Petraičio Real 
Estate 3219 So. Halsted St. Gyve
nantieji ant Bridgeporto galite už
mokėti savo mėnesines duokles nuo 
4 po pietų, iki 7 vakare. Pirma$ 
lokalo susirinkimas įvyks seredoje, 
sausio 28 d. 7:30 vai. vak. P. yVoori- 
inan svet,, imt 33 ir Lime got. Visi 
firigulintjs ir neprigulintis prie uni- 
os esate kviečiami atsilankyti.

Jonas P. Parkauskas, RašL 
Office 1539 S. Marshfiekl Avė.

SRi 
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-VYRŲ VYKŲ
PARDAVIMUI

BARGENAS

REIKIA 500 MERGAIČIŲ
Dienos ir nakties darbui 

150 lengvam benčiaus darbui 
150 Ticket-preseriy 
200 Punch-preserių.

Delei paskirstymo darbo į dieninį ir naktinį, — at-
« •• •)sidarė pas mus labai daug darbui vietų, kurios tur būtiPajieškojimaiĮ greitai užpildytytos.

■* ----- Mokestis yra augščiausia kokios niekur nemokama
už panašų darbą.

Extra bonus išmokama kas savaitę, kurie išdirba 
visa laiką. Dirbykla ir sąlygos’ yra geriausios. Valgyk- 

pajieškoma Antanas eižauskas; I la pačioj dirbykloj; valgiai duodama pigiai.
jis gimęs Harisburg, III. Prašoma „ _ _. .
atsišaukti tučtuojaus antrašu: Samdos ofisas atdaras utarnmkais ir ketvergais

Mrs. Bose šupienė 9 Vai. Vakai’O.
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, III. VICTOR MFG. & GASKET COMPANY,

------------  5750 Roosevelt Road.

-i'KMirf----------  ---------------------------------------

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJ IEŠKAU savo draugų Vincen
to. Antano ir Jono Jasulevičių, Su
valkų rėdybos, Panemunės parap. 
Pieščių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti greitai ant 
šio antrašo.

K. G. Rimkus.
1624 N. Wood St., Chicago, III. RANKŲ SIUVĖJOMS

PAJ IEŠKAU Antano Paškausko
iš Meištų kaimo, Bublių valsčiaus, Nepaprasta proga mergaitėms 
Naumiesčio pav. v~* 1
kalas. Atsiliepti

Pranas
916 E. 75th St.,

iki

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.

GRINDERIAI
MOLDERIŲ PAGELBININKAI 

DARBININKAI
Musų naujon geležies faundrėn. Gera mokestis; 

nuolat darbas ir labai geros darbo sąlygos. Kreikties: 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro 
International Harvester Tractor Works 

3600 West 51st Street.

PARSIDUODA ICE CREAMINE 
ir lengvų gėrimų visi parankamai; 
parsiduoda viskas sykiu ar po viena 
viskas kaip nauja; sodus fontanas 
ir mašina dėl sodos dirbimo, 6 sta
lai, 24 krėslai, samovaras dėl šiltų 
gėrymų taipgi pečius dėl šiltų už
kandžių ir visokių fruktų su visais 
parankamais paj-suiduoda labai pi
giai. Pnmatykit,

P. A. BALTRANAS
G16 W. 31st St., Chicago, III. 

Tel. BouleVard 7351

RAKANDAI

TIKTAI SI MĖNESI.

MOKfiS $5.00 j dieną geriems dar
bininkams. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

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

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto- 
esame

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

REIKIA NUOLATINIAM 
DARBUI, PER VISA META, 
GERA MOKESTIS.

Cutlcrių
Rip savvyerių 

Shaper hands 
Sticker hands

Planer hands
Beit Sandcrs

Cabinet meikerių 
Bench Hands 

Hand Carverių
Finišerių

Rubberių 
Patchers ir Oilers

REIKIA vyrų j scrap iron yardą. 
Pastovus darbas, gera mokestis.

Pirmenybė lietuviams. Kreipkitės 
tuoj.

1ROOUO1S STEEL IRON CO.
4620 W. 12th St., Chicago.

Yra svarbus rei- I . 1 ...v .į Į ir moterims išmokti įvairaus
Kačiulis ranku siuvimo darbo musuChicago, III. | - . .

siuvyklose; geni mokestis; 
mokama ir laike besimokinimo.

Coat shop helperių 
Button hole meškerių 
Finisherių 
Armhode beis fenų 

Kreipties bikuriuomi 
antrašų: 
520 So. Wells St. 
35 So. Market S t. 
823 So. Tripp Avė. , 
1922 So. Halsted St. 
2303 W. St. Paul Avė.

West Shop helperių: 
Button hole meškerių. 
Finisherių

Kreipties bškuriuomf 
antrašų:

H art Schafffner 
and Mam

PAJ IEŠKAU brolio Benedikto žu- 
kauskio ir sesers Veronikos iš Kva
pių sodos, Labunavo valsčiaus, Tel
šių pavieto. Meldžiama atsiliepti.

Pranas Žukauskas,
907 — 6th Avė., Seattle, \Vash.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

šių

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

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

50 MERGAIČIŲ dirbykloe dar
bams; $16.00 i savaitę laike mokini- 
mosi. $20.00 iki $23.00 uždirba ant

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO., 

954 W. 21st Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTEHŲ

Kreipties

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARRAS.

NATIONAL LEAD CO.

THE BRUNSW1CK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
DUBUQUE, 10WA

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

15th ir Laflin St., 5th Floor 
Važiuokite. Ashland Avė., 18th, 14th 
St., karais, arba Douglas Park ele
vatorių. -y

900 West 18-th Street

REIKIA angliakasių, vedusių arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbi. Ken- 
tucky valst joj. Agentavimas dykai.

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

šių

RUBSlUVYKI^l 
DARBININKŲ 

----U-- —.H—

The House of
Kuppenheimer

REIKIA 20 mergaičių 
vyniojimui sviesto; 
duodama drapanos darbui, 
laibai gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

THE NŲCOA BUTTER CO. 

28th ir Kilboume Avenue.

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

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

Kreipties
PAUL C. NIEHOFF & CO.

232-242 E. Ohio Sreet, 4th floor.

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.)

REIKIA operatorių prie mašinų 
dirbimui brassiers ir ladies under- 
wear; gera mokestis; gera apšviesta 
dlrbykla; 44 vai. savaitė.

FORM F IT BRASSIER CO.,
230 So. Franklin St, 7th Floor

SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Lining meikerių
Lapei paddlerių
Seam piperių
Patyrusių dėl
KneL Coatll

b/ KUPPENHEIMF.R & COMPANY 
Polk St. & Karlov Avė. 
(Netoli Cravvford Avą.)

Wood and Blucher Sts.
2303 W. St. Paul Avė.

Turi keletą pastovių ir gerai ap
mokamų damų dėl patyrusių dar
bininkų.

REIKIA darbininkų ant formų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
formos darbi), moku i mėnesi nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
feistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
aeiuvos atsiliepkit, rašydami pas 1 

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

REIKIA patyrusio pardavūjo gro- 
sernėje; gera mokestis ir geras dar
bas.

J. VALENTINAS,
653 W. 18th St., Phone Canal 6521

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.

Patarnaujama valgiais pigiai.
Gera mokestis ir bonus; nuola

tinis darbas ir geros išlygos grei
tam pakėlimui mokesties.

Kreipties
1516 VVabash Avenue.

3rd floor. A

REIKIA
MERGAIČIŲ

VIRS 16 METŲ AMŽIAUS
DIRBYKLOS DARBUI
GALI UŽDIRBTI $15 į SAVAITE.
PUSK DIENOS SUBATOMIS.

UNITED STATES GLASS 
COMPANY

Factory “F” 
9th & Bingham Sts, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

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

4343 Bavensvvood Avė.

EXTRA

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
Lįning meikerių
Lapei Padderių
Seam Piperių. •
Sleevc meikerių
Flap meikerių
First basterių
Edge Tapė preserių
Mašinų operatorių
Off preserių
Armhole basterių
Finišerių
Basting pullerių
Antrųjų basterių
Sleeve Sewerių
Arbetter arba Lewis Maš, .
Operatorių
Examinuotojų armhole basterių
Armhole prešerių
Welt meikerių
Bushel preserlų.

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

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

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

. GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

KELNIŲ SIUVYKLAI
Loop tackerių
Mašin. operatorių
Basting pullerių
Pocket meikerių

Polk Street & Karlov Avė. 
(Netoli Crawford Avė.)

UNION SPECIAL MACHINE CO.
l I

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui.

Bench-mechanikų; patyrusių pie- 
lyčę vartoti; lathe ir milling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams.

Reikalinga gera gaspadinė, mergi
na arba našlė, nesenesnė kaip 39 
metų, turėtų būti linksma, dora, my
linti naminį gyvenimą ir turėtų mo
tinišką Širdi. Našlė, kad ir turėtų- 
vieną kūdikį, nebus priešingumo. 
Deltogi katra iš virš minėtų norė
tumėt gyvenimo verto gyventi, mel
džiu atsišaukti per laišką ant šio 
adreso:

Stanley Pocius,
2250 Bo. Park Avė., ~ Chfcatfo, Hl. • 

Chycagoj gyvenanflos MąUtB Ai 
manim pasikalbėti per telefoną va
karais nuo 7 iki 8, Calumet 39.

Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Kreiptis:

nebus priešingumo. EMPLOYMENT DEPT.
311 W. Austin Avė.

mKuimum

REIKIA. — ,
PAGELBININKAI 

IR OPERATORIAI. 
PUNCH PRESO.

Gera mokestis pradžiai. 
GENERAI. CAN CO.

1003 So. Canal St.

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

711 W. 15th PI.
REIKIA darbininkų prie freighto; 
patyrimas nereikalingas; nuolat 

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

General floor.

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

37 St., & Homan Avė.,

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

2431 So. Lincoln Street

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

WM. DANTO,
1980 Canalport Avė., Chicago, 111.

- - »

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

Kreipties.
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avenue.

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

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

REIKIA Patyrusio duonkepio ke
pime juodos ir baltos duonos; taip
gi pagelbininkas duonai kepti. Kreip 
kitės “Naujienų” ofisan No. 35.

REIKIA 25 darbininkai scrap iron 
visad; 

pas-
yarde. Darbas už miesto, 
mokės 52c už valandą geram 
toviam vyrui.

E. PEPPER IRON CO., 
3622 So. Western Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuve ir kote

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

ŪMAI PARSIDUODA gasinis pe
čius, keturios vietos virimui, gali
ma kepti duoną. Parsiduoda pigiai, 
“Naujienų” name, antras augštis.

A. Kemeža.

PARSIDUODA 2 barzdaskutyk- 
lės — (barber shops). Vieta ap
gyventa lietuvių ir kitų tautų. Biz
nis išdirbta per 20 mėtų. Atkišau-

f kitę 2011 So.'Halsted St?

Nepaprastas
Pigumas

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

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

NAMAI-žEMe___
GI£^A PROGA: Parsiduoda pi

giai mūrinis namas dviejų pagyvės 
niinų. Kreipties 1905 Wabansia 
Avė. ( Chicago, 111. 

> „ ..... ...........
MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaon, 
1850 N. Wells 81

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjinuds. Garantija už 910 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing 

Suite 611. 74 W. Wa«hington Street.
Mikinama dienomis ir vakarais. 

Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
kiybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys .

Mokinimo valandos: nuo B rytb 
fki 4 vai. po pietų. Vakardft rfuo e 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.


