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True translation filed with the post*nnasler at Chicago, UI. Jan. 30, 1920 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

Vokietija neužilgo busianti 
priimta tautų lygon

Kaizeris nebus teisiamas

Bolševikai sužmfi 5,000 belaisvių

Francija reikalauja paliuosuoti Kolčaką
TALKININKAI NORI PRI
IMTI VOKIETIJĄ TAUTŲ 

LYGON.

Tikisi, kad tada visi sustiprėtų. 
Kaizeris nebebus daugiau t 

teisiamas.

LONDONAS, s. 29.—Vienu iš 
pirmiausių dalykų, kurie bus 
svarstomi alsinaujinančioj už 
trijų savaičių Londone taikos 
konferencijoje bus pasiūlymas 
priimti Vokietiją į tautų lygą.

Anglai ir net francuzai jau
čia, kad lyga bus nepilna ir be- 
jiegė be Vokietijos ir taipjau 
Jaučiama, kad priėmimas su
stiprintų rankas dabartinės Vo
kietijos valdžios prieš monar- 
chistinę reakciją ir bolševikiš
ką revoliuciją.

Paliks kaizerį ramybėje.
Buvęs Vokietijos kaizeris ne

bebus teisiamas. Francuzai da
bar galutinai priešinasi teismini, 
o Anglijos valdžia' apsidžiaugė 
Holandijos atsisakymu išduoti 
pas ją pabėgusį Wilhelmą. Čia 
jaučiama, kad premieras išpildė 
savo rinkiminius prižadus pa
darydamas reikalavimą ir nega
lima tikėties, kad 'tas dalykas 
bus ir toliau varomas.

Sekamu žingsniu bus talki
ninkų prašymas iš Holandijos, 
kad ji gvarantuotų už kaizerio 
saugumą ir neleistų jam sugrį
sti Vokietijon. Sumanoma, kad 
kaizeris butų perkeltas toliau 
nuo Vokietijos rubežiaus, arba 
net, kad jis butų internuotas 
Holandijos Rytų Indijoje.

True tranMMinn filed with the pnst 
jnaster at Chicago, III. Jan. 30. 1920 
sis required l<v the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA BIJOSI 
SUKILIMO.

Prašo nereikalauti išdavimo 
karės nusidėjėlių.

BERLINAS, s. 29.—Didėjan
tis valdžios susirūpinimas apie 
išdavimą už nusidėjimus karė
je vokiečių, matyt iš šiandie tal
kininkams pasiustos notos, pra
šančios atmainyti tą Versailles 
sutarties skirsnį.

Pasikėsinimą ant Erzberger 
gyvasties valdininkai skaito 

kaipo parodančiu kas gali atsi
tikti didesnėj skalėj, jei valdžia 
pasiduos talkininkams ir pa
naudos spėką areštavime žmo
nių, sužymėtų talkininkų sąra
še.

Valdininkai išreiškė abejonę, 
ar gali rastis koks nors žmogus 
Vokietijoje, kuris Nutiktų areš
tuoti žmogų, kad jį paskui tei
stų svetimos šalies tribunalas.

“Visa šalis gali paskelbti vi
suotiną streiką,” pasakė valdi
ninkas, svarstydamas valdžios 
padėtį, “jei ji bus priversta pa
daryti nors mažiausį žingsnį 
linkui areštavimd reikalauja
mų žmonių.’’

25 ŽMONĖS SUŽEISTI.
RICHMOND, Ind., s. 29.-25 

Žmonės tapo sužeisti Ohfo Elec
tric Co. gatvekariui nušokus 
nuo bėgių ir apvirtus.

Tme translation fiien wtth the post- 
niaster at Chicago, ID. Jan. 30, 1920 
as reųuircd hy Ihc act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 5,000 
BELAISVIŲ.

Kolčaką atidavė socialrevoliu- 
cionieriams čechai.

LONDONAS, s. 29.—šiandie 
gautas bolševikų pranešimas sa
ko, kad Rusijos sovietų kavale
rija, komanduojama gen. Du- 
menko perėjo upes Manič klo
nyje, Dono apygardoje ir po 
dviejų dienų mūšio suėmė 
5,(XX) belaisvių. Toliau į rytus 
palei tas pačias upes mušis siau
čia su kitomis spėkomis.

Kolčakas pasidavė socialrevo- 
Ihicionieriams. Bus teisiamas 

karės teismo.
LONDONAS, s. 29.—Admi

rolo Kolčako pasidavimas Si- 
berijos revoliucionieriams tapo 
autorizuotas čechų armijos gen. 
Janin, kuris tapo pastatytas ko
manduotojo talkininkų karei

vių į vakarus nuo .Irkutsko sau 
šio 1, d. Kolčako paliepimu, sa
ko Harbino činia.

Didele sensacija tolimuose ry
tuose tapo sukelta žinia, kad 
Kolčakas pasidavė ir vienas ru
sų generolas iššaukė gen. Janin 
į dvikovą, kuomet gen. Semio- 
novo oficieriai sudarė lygą, kuri 
priėmė obalsiu “Pralieti Jani- 
no kraują.”

Laukiama gen. Janin paaiški
nimo, bet yra žinoma, kad če
chų pranešimai apie situaciją 
Irkutske pratelegrafuoti gen. 

Janinui Verchne Udinske pri
vertė jį sutikti su Kolčako pasi
davimu. Čechai sako, kad ne
buvo kito išėjimo, kaip išduoti 
vieną žmogų, arba stoti mušiu, 
kuriame visi galėjo būti išnai
kinti.

Japonai norėjo Kolčako.
Japonijos atstovai prašė če

chų išduoti Kolčaką japonams, 
bet tas prašymas tapo atmes
tas. Vėliau ir revoliucionieriai 
atmetė tokį pat prašymą ir pa
sakė, kad jis nebus išduotas, 

kol nebus nuteistas karinio teis
mo.

Geležinkelio ir telegrafo ko
munikacija tarp Verchne 
Udinsk ir Vladivostoko tapo 
pertraukta, sako žinia/

rru? translntion filed A? 9 h the post- 
master at Chicago, 111/Jan. 30, 1920 
as reųuited by the act of Oct. 6,1917

FRANCUZAI REIKALAUJA 
PALEIST KOLČAKĄ.

PARYŽIUS, s. 29.—Pasak 
Temps, Francijos premieras 
Millerand pasiuntė telegramą 
maj. gen. Janin, komanduojan
čiam čechų spėkomis Siberijo- 
je, reikalaudamas tuojaus pa
aiškinti apie savo išdavimą Kol
čako Siberijos revoliucionie
riams. Laikraštis sako, kad te
legrama reikalauja, kad gen. Ja
nin griebtųsi priemonių tuojaus 
paliuosuoti Kolčaką.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
NAUJIENAS

(LINAS, s. 29. Kada Vo-

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, UI. Jan. 30, 1920 
as reųilred by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA NORĖTŲ 
PRIJUNGTI AUSTRIJĄ.

BEI
kietija pasirodys tautų lygoje 
peri vai 
reikalaus unijos su Austrija.

Vokietija galbūt labai, greita i 
bus nariu tautų lygos, kadangi 
žinios iš\Paryžiaus ir Londono 
yra tam prielankios.

Pasą k autoritetingų žmonių, 
Perlinis jau yra nusitaręs rei
kalauti Austrijos, kad jai pa
gelbėti. Vokietija pasisiūlys 
sutvirtinti Austriją ekonomi
niai ir suteikti pagelbą, kurios 
ji dabar sulig Paryžiaus sutar
tim, teikti negali.

“Šiame, kaip ir visuose kituo
se klausimuose,” pasakė užru-

rkymui jos reikalų, ji pe- 

dininkas, “Vokietija turėjo pa
siduoti talkininkų diktavimams 
ir buvo priversta todėl su skau
dančia širdimi nukreipti ausį 
nuo Austrijos išreiškimų pagei
davimo prisidėti prie Vokietijos 
respublikos. Tečiaus yra vil
tis, kad verčiama atsitikimų 
Vokietija privers permainyti 
talkininkus savo poziciją ir tau
tų lyga padarys naują išrišimą 
klausimo.”

-d------------------------
True Irnnslatlon filed with the post 
inaster at Chicago, III. Jan. 30, 1920 
as renuired by the act of Oct. 6. 191*

Reikalauja pašalpos 
Europai

GLASS REIKALAUJA 
$125,000,000 SUŠELPIMUI 

EUROPOS.

Mažesnė supta negali pagelbėti 
badaujantiems Europos žmo

nėms, sako Hoover.
WASHINGTOnT^. 29.—Iždo 

sekretorius Glass šiandie sutiko 
sumažinti $150,000,000 sumą 
ant $125,000,000 Europos šelpi
mo biliuje, bet pasakė, kad tos 
sumos sumažinimas iki $50,- 
000,000 butų blogesniu dalyku, 
negu visai nieko neduoti.

Glass pasakė atstovų buto ko
mitetui, kad jis svarstė su Hoo- 
veriu sumanymą sumažinti su
mą iki $50,000,000, kas yra pel
nu grudų korporacijos.

“Hoover patvirtino mano nuo 
monę, $50,000,000 padarytų 

daugiau blogo, negu gero ir ne
pagerintų situacijos,” pasakė 
Glass.

“Mes tečiaus išvedėm, kad 
$150,000,000 gali būti suma
žinta iki $125,000,000. Jus jau 
Ainote, kad tai nėra naujas pa- 
sk irimas, bet butų padengtas 
jau iš esančio grudų korpora
cijos fondo.

“Tie, kurie ateina pas mane 
apibudinti sąlygas Europoje 
stačiai baido mane savo pasa
kojimais. Jie saiko man, kad 
vyrai, moterįs ir vaikai miršta 
tūkstančiais.

“Vienas ponas papasakojo 
man, kad dviejuose < blokuose 
vienaine Austrijos mieste jis su
skaitė 37 gulinčius ant gatvės 
nepalaidotais lavonus; kad vai
kai, kurie dar išlieka, užauga 
paliegėliais.

“Mes turime tikėties, kad kiek 
los sumos atgausime atgal, bet 
neturime jausties suviltais, jei 
mes nealtgausimc jos tiesiogi
niai. Hoover mano, kad iš už
tikrinimų, kuriuos mes gausi
me, niekurie bus geri, visi lė
tus, niekurie bus blogi, o nie
kurie ir beverčiai.”

Norman Davis, iždo sekreto
riaus pagelbininkas, pasakė, 
kad Anglijos valdžia sutiko 
duoti laivus transportavimui 
maisto iš Suv. Valstijų, ar už- 
mokėti už juos. Jis sako, kad Lietuvos prisidėjimas prie šios 
pervežimas $110,000,000 vertės atramos gali būti galimas tik- 
maisto atseis apie $30,000,000. tai tuomet, kuomet Lenkija pri

Friie translation filed wHh the post- 
niiisler at Chicago, III. Jan. 30, 1920 
is recjuired by the act of Oct. 6,1917

Apie Pabaltas 
konferenciją

Helsinkuose
-t—[Lietuvos atMovybės žinia].

Nors apie įvykusį Helsinkuo
se Lietuvos, iatvijos, Estorii- 

jos, Suomijos ir Lenkijos atsto
vų pasitarimą nuo Lietuvos Vai 
džios nėra gauti tiesioginių pra
nešimų, lėčiau paduodamos že
miau keturios jelogramos gau
tos Suomių Atstovybės, tinka
mai nušviečia dalykus.

HELSINGFORS, s. 21.—Fin
landijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos konferen
cija šiandie svarstė poziciją lin
kui sovietų Rusijos. Vienbal
siai padarytas nutarimas ir už
kirtas programas kooperavi- 
nui ekonominiuose ir susineši- 
nų klausimuose.

Finlandijos atstovai pradėjo 
.varstyti klaushną neutralizavi- 
no Finlandijos įlankos ir kitų 
vandenų. Klausimas atiduotas 
komitetui.

Konferencijoj Helsinkuose 
hirp Finlarulijos, Lenkijos, Lie- 
luvos, Latvijos ir Estonijos at- 
•.tovų pasiekta tikros pasekmės 
keliuose svarbiuose klausimuo
se apie rubežinius nesutikimus 
r priemones apsigynimui nuo 
lavojaus iš rytų. ,

Sausio 24.—Finlandijos, Len
kijos, Lietuvos, ^Latvijos ir Es
tonijos konferencija savo pa
skutiniame posęįiyje priėmė re
voliuciją apie neutralizavimą 
Baltijos jurų ir apie principus 
ateities gynimos programų.

Finlandijos, Lietuvos, Latvi-1 
’os, Estonijos ir Lenkijos pri- i 
ėmė rezoliuciją apie bendrą prin 
cipą palaikymui savo nepri
klausomybės ir padarė sutartį, 
sulig kurios visi teritorialiai ne
sutikimai tarp minėtų šalių ir 
taipgi itarp jų ir Rusijos turi bū
ti nuspręsti pamatu tautų savęs 
a ps isp rend i mo. Konf erencij a
išreiškė viltį, kad Pabaltijos ša
lių nepriklausomybė ir valdžios 
netolimoj ateityj bus pripažin
tos de jure. Konferencija su
sitarė apie bendras priemones 
apsigynimui prieš pavojų iš ry
tų ir kad jų santikai su Rusija 
turi būti nusistatyti su tikmėj 
su talkininkų norais, ant kiek 
jie neprieštarauja butiniau- 

siems interesams paliestųjų ša
lių. Konferencija priėmė re

zoliuciją apie suderinimą eko
nominių interesų ir komunika
cijos tarp tų šalių, taipjau kad 
turi būti išrinkti centraliniai ir 
lokaliai komitetai naudai ben
drų ekonominių interesų. Len
kija sutiko, kad nesutikimai 
apie rubežius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos butų pavesti specia
liam komitetui. Konferencija 
nutarė ištirti galimybę neutra
lizuoti Finlandijos įlanką ir ki
tas dalis juros, prieinančios prie 
tų šalių. Pasekme tokio tyri
nėjimo bus priduota sekamai 
konferencijai. Konferencija iš
siskirsitė pelnyčius ryte.

Be to nuo Lietuvos atstovo 
Francijoj p. Milošo gauta žinia, 
kuri apibudina lietuvių dabar
ties santikius su Lenkija. Jis 
rašo: Jau kelios savaitės kaip 
francuzai didžiai nerimauja dė
lei bolševikų pasisekimo. Jie 
spėja, kad pavasarį Rusų Tary
bos pradės karo akciją prieš 
Lenkus; jie norėtų iš visų kai
mynių tautų sudaryti tvirtą at
ramą prieš bolševikus. Tečiau 

pažins Lieuvos nq>riklausomy- 
bę, sugražins Lietuvos sostinę 
Vilnių ir susitaikys dėl rubežių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.”

Reikia spėti, jog panašus rei
kalavimas buvo lietuviu atsto
vo pakartotas ir Helsinkų Kon
ferencijoj. Delei tos tat prie
žasties kai-kuriuose anglų dien
raščiuose tilpo žinių ir neva 
apie išsiskyrimą Lietuvos nuo 
kitų susirinkusių valstijų ir, ži
noma, apie neva Lietuvos sim
patiją prie Vokietijos.

ANGLAI GRĘSIA VISUOTI
NAS ANGLIAKASIŲ 

STREIKAS.

LONDONAS, s. 29.—Vienas 
iš angliakasių vadovų, Frąnk 
Hodges, kalbėdamas angliaka
siu federacijos susirinkime apie 
tarybas valdžia, davė suprasti, 
kad neužilgo gali kilti vtsuoti- 

į nas angliakasių streikas.

ITALIJOS GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS SUTAIKINTAS 

KOMPROMISU.

LONDONAS, s. 29.—Pasak 
Central News žinios iš Rymo, 
susitarimas , visuose svarbes
niuose dalykuos!’ tapo pasiek
tas tarp valdžios ir streikuojan
čių geležinkelių darbininkų va
dovų. Tikimasi, kad slreikie- 
riai tuojaus sugrįš prie darbo.

Nusišovė lietuvaitė
DETROIT, Mieli.—Susisielo

jusi, kad jos vaikinas Stasys 
Zelionis nenorėjo palydėti jos 
namo iš baliaus, kurį kėlė šven
to Juozapo Draugija salėj prie 
Michigan avė. ir 24tos gatvės pra 
eitą subatą, sausio 24 d., jauna, 
18 melų mergaitė, Virginija 
Pietriu te, išsitraukus revolverį 
viduryj šokamosios salės palei
do į save kulipką. Ją urnai po
licijos ambulansu nugabenta į 
lligoninę. Daktarai nesitiki, 
kad ji pasveiktų. Vežama į li
goninę Pietriutė pasakojo poli
cijai, kad ji tik norėjus Zelio- 
niui parodyti, jog ji turinti re
volverį ir todėl kad ir vidurnak
tį nesibijanti eiti viena namo. 
Revolveris netyčia išsišovęs ir 
kulipka jai pačiai pataikius.

Policija salėj paėmė penkis 
liudininkus, kartu ir Stasį Ze- 
lionį, kurs irgi yra tik 18 metų 
amžiaus, ir nugabeno policijon 
iškvosti. Visi jie sakė, kad mer 
gėlė pati sau šovus. Iškvotus 
policija visus paleido.

STREIKAI ARGENTINOJE.

BUENOS AIBES, s. 29.—Di- 
delis darbininkų nepasitenkini
mas apsireiškia veik visoje Ar
gentinoje. Be streikuojančių 
ūkio ir geležinkelių darbininkų 
taipjau grąsina streiku vyrėjai, 
patarnautojai, gatvekarių dar
bininkai, vežėjai, duonkepiai, 

karpenteriai ir k.

TRŪKSTA POPIEROS.

WASHHNGTON, s. 29.—Pir
mininkas federalės pramonės 
tarybos Colver atstovų buto ko
mitetui pasakė, kad liuosnoris 
sumažinimas laikraščių gali su
mažinti trukumą popieros, nęs 
kongresas negali reguliuoti laik 
raščių didumo. Popieros gi, 
nors jos dabar daugiau paga
minama, labai trūksta, nes laik
raščiai jos daug daugiau dabar 
suvartoja. Jis taipgi reikalavo 
panaikinti mokesčius nuo pelno 
perviršio, nes dabar fabrikan
tai, girdi, kad sumažinus tą per
viršį, išleidžia daug pinigų ap
garsinimams, delei ko ir suvar
tojama tiek daug popieros.

Socialistu byla
Skaito St. Louis platformą ir 

Dėbso paskutinę prakalbą.

ALBANY, N. Y., s. 29. Bylo
je penkių pašalintųjų iš legisla- 
turos socialistų šiandie proku
roras pirmiausia skaitė pasku
tinę Eugene V. Dobs kalbą, lai
kytą CJevelan.de prieš pat jo iš
važiavimą į kalėjimą. Jis pasi
sakė ten, kad kalbėsiąs kaipo 
socialistas, revoliucionierius ir 
bolševikas ir išreiškė pasmerki
mą augščiausio teismo ir esan- 
čiųjų įstatymų.

Taipjau skaityta Socialistų 
partijos St. Louis konvencijos 
1917 m. platforma ir jos pri
imtoji prieškarinė rezoliucija 
ir manifestas, kuriame, šaukia
ma priešinties karei vįsais ga
limais budais, kadangi karė nė
ra vedama prieš militarizmą ir 
už demokratiją.

šiandie, taipjau pašaukta liu
dyti Algernon Lee, direktorių 
socialistų Rand mokyklos. Cir
cuit teismo klerkas Dickcrson 
buvo klausinėjamas apif apkal
tinimą žmonių, kurie dalino 
paskelbimus susirinkimo, šau
kiamo reikalauti paliuosavimo 
politinių kalinių. Frank Was- 
serman liudijo apie laikytus su 
pašalintuoju socialistu Clacs- 
sens debatus, kuriuose buk pa- 

' storasis pavadinęs konstitucijų
“sklypu poqyieros.”

TRIMS METAMS KALfiJIMAN 
Už PLATINIMĄ REVOLIUCI

NĖS LITERATŪROS.

TACOMA, Wash., s. 29.— 
William Randall, kuris buvo 
kaltinamas peržengime valsti
jos sindikalistinių įstatymų, ta
po nuteistas valstijos teismo 
trims metams federalin kalėji- 
man už suokalbį platinti ir lei
sti maištingą literatūrą.

Pakeliama alga plieno 
darbininkams.

NEW YORK, s. 29.—Plieno 
trusto galva Gary paskelbė, 
kad paprast iemsiems dieni
niams darbininkams (day labor 
ers) alga plieno liejiklose bus 
pakelta 10 nuoš. ir kad taipgi 
bus sulig to pertvarkyta alga ir 
visiems kitiems darbininkams.

ANGLIAKASIAI UŽDARYTI 
KASYKLOJE.

BERLINAS, s. 29.—Iš Dort- 
mund pranešama, kad visas 
naktinis šiftas delei potvinio 
tapo uždarytas Aplerbeck ang
lių kasykloje.

I 

BIJOSI, KAD DAUGELIO 
NEGALĖS DEPORTUOTI.

NEW YORK, s. 29.—Valdžia 
išreiškia susirūpinimą, kad dau 
gelio areštuotų žmonių ji ne
galės deportuoti, nes negalės 
prirodyti iš kur jie paeina. Gir
di, daugelis gali atsisakyti pa
sakyti kur jie gimė, o tada val
džia negalės prirodyti, kad jis 
ateivis, o tą paprastai prirodo 
pats areštuotasai. Valdininkai 
taipgi yra susirūpinę tuo, kad 
dabar areštuotieji iš pat pra
džios gali pasisamdyti advoka
tą, kuomet pirmiau tik tada 
leisdavo pasisamdyti advokatą, 
kada valdžia su deportuojamuo 
j u jau veik visai apsidirbdavo.

BOSTON, Mass.—Boston and 
Albany ir Boston and Maine ge
ležinkelių tavorų krovėjai su
streikavo ir delei to tie geležin
keliai negali išsiųsti daugiau ta
vorų kaip po vieną vagoną, ku
riuos prikrauna patįs siuntėjai. 
Streikuoja viso 1,200 darbinin
kų.

True translntion filed wiin the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 30, 1920 
as reąulred by the act of Oct. 0,1917

Vengrija pataps 
monarchija

VENGRAI Už MĖNESIO 
IfiSIRINKSIĄ KARALIŲ.

BUDAPEŠTAS, s. 29.—Ven
grija bus monarchija ir naujas 
karalius bus išrinktas tuoj kaip 
tik susirinks nacionalis susirin
kimas, pasakė premieras Hus- 
zar, kalbėdamas ketverge mo
terų susirinkime.

“Pirmąja pareiga nacionalio 
susirinkimo, kuris yra sušauk
tas vasario 16 d. bus išrinkti 
valstybės galvą,” pasakė pre
mieras po išreiškimui užsiganė- 
dinimo, kad nacionalistų krikš
čionių partija laimėjo rinkimuo 
sc.

“Yra aišku, kad Vengrija bus 
karalyste, bet butų per anksti 
pasakyti vardus tų, kurie dabar 
yra svarstomi užimti sostą.

Jo kalba buvo priimta su di
deliu entuziazmu.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 30, 1920 
us reqiiircii by the act of Oct. 6,1917
ESTONUA GAL JAU PASIRA

ŠĖ TAIKĄ SU RUSIJOS 
BOLŠEVIKAIS.

Latvija irgi pasirašys taiką?

COPENHAGEN, s. 29.—Poli
tikei! gavo žinią iš Revelio, kad 
taikos sutartis tarp Estonijos ir 
sovietų Rusijos bus pasirašyta 
šiandie.

Tidfndc Helsingfors kores
pondentas sako, kad pasirašy
mo taikos tarp Latvijos ir so
vietų Rusijos tikimasi už kelių 
dienu. Ą

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 30, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Japonai pasilięka 
Siberijoje

Bent dabar neištrauks Japonija 
savo kareivių iš Siberijos.

TOKIO, s. 27.—Karės minis- 
teris maj. gen. Tanaka atsaky
damas į interpeliaciją j>arla- 
mente pasakė, kad jis negali pa
sakyti, jog Japonijos kareiviai 
bus ištraukti iš Siberijos po iš
traukimui iš ten čecho-slovakų.

Jis ir laivyno m misteris adm. 
Kato spirėsi, kad Japonijos ka
rinis programas pasiliktų ne
permainytas ir taikai ^atėjus, 
kadangi jis vien esąs taikomas 
savęs apsaugai, o ne užpuoli
mui.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris viskontas Uchida j>asakč, 
kad tarybos tarp Japonijos ir 
Amerikos yra draugiškiausios. 
Jis sakė, kad niekurių išreiš
kiama, jog Amerikos valdžios 
nota apie siuntimą Japonijos su
stiprinimų Siberijon yra įžeidi
mu Japonijos, bet tas tvirtini
mas neturįs pamato.

Kalbėdamas apie Rusijos si
tuaciją jis pasakė, kad talkinin
kai nemano pripažinti bolševi- 
kų.

Nusinuodijo medžio alkoholiu.

CHICAGO.—Vakar nusinuo
dijo medžio alkoholiu Mrs. Vic- 
toria Jankows'ki, 4842 S. Jus
tine St. ' Kada atvyko policija, 
jau rado ją mirštančią.

HALIFAX, s. 29.—Ateina ži
nių, kad pietvakarinės dalies 
Nęwfoundlando salos gyvento
jams gręsia badas delei nepa
prastai žiaurios žiemos. Mais
tas jau baigiasi, o jo privežti 
negalima.

CJevelan.de
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dulių. Jie tarytum Žaidė su
kniubusio vienuolio plaukais. 
Kartais, kai vienuolis nuimdavo 
nuo veido rankas jie rūpestingai 
glamonėjo ją, tarytum naujos 
vilties suteikti norėjo.

Povaliai, yt nusenęs seiiclii, 
atsistojo Kastas. Jo galvųj teli
ko viena mintis: veikiau! vei
kiau! Bent greičiau išgirstų 
savo lausmę Ir kai Vyriausias 
Teisdarys pareikš jo bausmę, 
Kastas didžiu džiaugsmu ją pri
ims ir nusilenks likimui. Baus
mės rūstumas lengvins jo kan
čias. Rasi ir verkti jisai galės...

Drebančia ranka Kastas palie
tė vienuolio drabužius, skubiai 
susidorojo ir išėjo lauk. Veikiau 
iŠ šito nuodėmingojo kambario! 
Kiekvienas atsidusimas šičia jį 
nuodija... Yt nusižengėlis Kas
tas skubiai bėgo klioštoriaus 
kiemu. Nors saule gausiai ap
teikė jį savo spinduliais, bet Kas 
tas visu kunu drebėjo. Svirdu
liuodamas jisai artinosi prie di
džiųjų vartų. Nė nematė, kad 
eina pro nusenusį kliostoriaus 
perdėtinį. Tik kai pastarasai len 
gvai palietė jo petį, Kastas su
žiuro.

—Kur link tu, Kastai?,
-Aš eisiu... eisiu... pnju- 

rin.. .

riaus langas. Kastos krdptelia 
ir paliečia rankomis kaktą.

Jis nubudo, nubudo iš baisaus 
nors ir jam malonaus sapno. Jis 
gerai nebesumoja, kaip visa tai 
galėjo įvykti, tik žino, jogei tai

kad jis susiras Ją, susiras ir — 
Sėdi Ji kur noi*š prie lango, 

prisižiūri į mėlyną dangų ir vis 
laukia jo. Laukia ir tiki, kad 
jis ateis. Jos akyse sužiba krik- 
štolinės ašaros — ilga lūkesio 
ir vilties diena dingo, jo dar nė- buvo Ji. Žino, kad jiedu bitvo 
ra. I drauge. Buvo susibūrę vienon

Kartą, kai abudu broliu nu-Kastas prisistato, kad reikia nedalomon vienutėn. Jųdviejų 
širdis bendrai tvaksėjo, lupas 
lietė bendra liepsna... Dievas ir 
žmogus buvo susibūrę vienoj bu 
tyj... Kastas sėdosi ant lovos 
krašto. Nepareiškiama baime 
liepsnojo Kasto smegenįs. Tary
tum pagalbos j ieškodamas jis 
suspaudė rankomis galvą. O, kad 
bent nenubudęs butų!

Melstis Kastas nebedrįso: nu-

J. Grihn.

Nuodėmė
(Tąsa)

ra.

plaukė toli juron, kilo didelė ne
permatoma migla. Jiedu įrėši, 
nors ir nenusimanydami kurion 
pusėn jų namai. Ūmai jiedu 
miglų debesyse sumatė didelį 
būrį skaisčiųjų vandens dukrų. 
Tyliai tyliai jos supėsi ant siū
buojančių juros bangų. Žals
vus vandens gėlėmis kaišyti 
plaukai, tvyskėjo krikštoliniais

vykti pas Ją, vykti per didžiąją 
šėlojanČią jurą. Ten, už juros, 
anapus šėlojančių bangų Ji lau
kia savo Kasto. Laukia ir sun
kiai sunkiai atsidusta jo nesu
laukusi.

Taip, Kastas irsis pas Ją, irsis 
maža lengva valtele. Įšėlusias 

i bangos mėtys jo valtelę tarytum 
plunksną. Mėtys ir nuneš toly-

Vasario 22 diena
bus

vandens lašais. Jos tyliai tylu- man kraštan. Bangos žino kuriu. simanė neturįs teisės kartoti 
Inlini numtotr/Y vitrlinianAin noi_ w . • v v yi • V* 1 •• _•tėliai niūniavo vyliojančią dai
ną. Balkšvi mėnesienos šešė
liai siekėsi link nuogųjų pečių.

Jaunesnysis brolis ilgai įtem
ptai prisiklausė jų dainai. Ūmai 
jis atsistojo ir ryžosi šokti ju
ron. Vyresnis jį sulaikė. Ilgai 
jiedu dar Yrėsi mi 
padengta jura.

Vidurnaktyj prisiirė krantan. jjais 
Sužiedotinės jų tebelaukė. Vy-1L 
resnysai brolis savąją pasitiko, j0 ugnįngas svajones.

Ten Ji sulauks savo Kastą, šventąją maldą. Iki šiol jis vi
lnis jį po ranka ir ves savo gely-, suomet j ieškodavo gusiranuni- 
nėlin. Jie atsisės ant suolelio, mo maldoj. Nūnai ir to jam ne- 
virš jų žydės skarota liepa ir 
girdėsis bičių dūzgimas...

Vakaras. Visutėlis tykumas. 
iglos skraiste Bažnyčioj slankiojo balkšvi šešė-

liai. Ilgos baltos žvakės povaliai . 
švaistė melsvos liepsnos licžuve 

Kastas tyliai širdingai 
meldėsi. Malda kaipir išsklaidė

paemė po ranka ir pabučiavo, 
bet jaunasai savosios kaipir* ne- 

matė. Skubiai grįžo lušnelėn ir 
atsigulė.

Ankstus rytas. Saulėtakio pu

sėn kįla ugningos i

liko.
Kastas prisistatė, kad tuč- 

i žemė ir jis 
skardžiomis nugarmės jon. Jo 
nuodėmė buvo taip didi ir 
skaudi, kad nieks josios nebeat- 
leis. Jis, jis užsigeidė pasisa
vinti nekalčiausią, Dievo pasi
rinktą mergelę. Užsigeidė daę 
kai ko daugiau...

Visa jam užbaigta. Jis, kur l>u-

NAUJIENŲ 
BALIUS

, . ....... pašvaistės. jo be«U nuo [“*7
Nugaletoji tamsa tolydžio slen- ^aus žemiškojo Ryvenujio klioš-

Ilgai jis varles! lovojjr nesą- ka vakarų Į)us?n. žvaigždės, 
įėjo užmigti. Rudens vėjas gau- (ary(unl lenki viii uodą mosi, gęs- 
dė už lūšnelės langų ir jame jau- (a ;icna po kilai Paukščiai 
nesnysis brolis suklausė masi- karĮoja naujosios dienos preliu- 
nančią vandens dukrų dainą... t __
Jis nebesusilaikė. Povaliai išėjo Z^ošia sveikindami prisiarti- 
iš lūšnelės, sėdo valtin ir nebe- nančia 8allię. _ virš miško 
grįžo... - * -

Čia, klioštoriuj, prie sienos 
kabo Josios paveikslas. Bet pati 
Ji gyvena kai kur toli, toli. Ir ji 
laukia Kasto, laukia ir tikisi,

diją. Miškai tarytum atsigeivi

torilin, kad čia išsisergejus nuo 
jo nuodėmių ir paaukojus save 
Augščiausiui, jis minai papildė 
amžiną nedovanotiną nuodėmę. 
Kai kas, yt milžiniškas akmuo, 
užgulė ant Kasto ir slėgė, dusino 
jį. Tai nuodėmė.

Plačiai praviromis ir baime 
miško degančiomis akimis Kastas ste- 

iž beilijosi į aslą, f Jo kančios ir

Rengiamos ___
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTERŲ 

Atsibus
SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 31 D., 1920 M.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3140 S- Halsted St- 

Prasidės 6 valandą vakare.
Sis balius bus vienas iš gražiausių bigių, taipgi 

atsilankyti. Kviečio KOMITETAS.

' viršūnių kyšo rausvas skritulys. 
Povaliai kopia virš 
saulė. Kopia yt Venera 
juros putų. Šviesiomis ’spalvo- baimė buvo perdaug didi, kad 
mis sublyksta rytinis kliošlo- galėjus verkti. Kai vėsula šėlo- 

josi jo galvoje mintįs: motina, 
Dievas, jura, sesuo, šventoji 
mergelė, pasibaisėtina bausmė, 
kuri jo laukia, — visa pynėsi, 
sukosi jo liguistoj vaidentuvėj. 
Urnai ugningasai minties siūlas 
tarytum \ nutruko. Galvoj liko 
tuščia, klaiku. Tokia padėtis 
jam rodėsi esant dar baisesne.

Saulė povaliai kopė augštyn ir 
siuntė pro vienuolio kambario 
langą šiltų glamonėjančių spin-

I Svarbios Prakalbos
Rengia Town of Lake

Lietuvių Mechanikų Kliubas 
PĖTNYCIOJE,

Sausio-January 30
1920 m.

BLINSTRUPIO SVETAINĖJE, 
4501 So. Hermitage Avė.

Durys atsidarys 6:30 vai. vakare. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Apart prakalbų bus dar daugiau pamargini- 
mų: dainų ir deklcmacijų.

širdnigai visus kviečią/ .
L. M. K. KOMITETAS.

—Matau, kad su tavim jau ke
linta diena kai kas pasidarė. 
Kas tau? Tu drebi. Tikėjausi, 
kad tu pats visa užbaigsi be pa
šalinių, nūnai matau, jogei tavo 
kova tau vienam neatlaikoma, 
Tu reikalingas pagalbos. Eik su 
manim į kambarį, pasikalbėsi- 
va. Išpasakok man savo prie
puolį — visa kas slegia tavo jau
ną sielą. Rasi aš galėsiu duot 
patarimą.

Nenusimanydamas ką bedarąs 
Kastas sekė jį.

Perdėtinio kambarys buvo er
dvesnis, ne toks kaip kitų vie
nuolių. Ant sienos kabo šven
tųjų paveikslai. Prie jos — di
delė šėpa su knygomis. Ant jos 
matėsi suvytusi palmos šakelė.

—Mano sunau, — pradėjo per 
(lėtinis, — pasitikėk manimi. 
Savo jaunystėj aš taipjau esu 
pergyvenęs daug didžių ir skau 
džių sielvartų. Įvairių pagun
dų teko man pergyventi. Augš-į 
čiausias visuomet mus išbando, 
bet pastarosios vilties jisai 
mums neatima. Jisai ir tave dar 
'nuramins.

—Jisai man negali... negali 
atleisti..., dejavo Kastas.

—Kodelgi ne? Jis mielašir- 
iingas.

—Todėl, kad mano nuodėmė 
vra nepareiškiamai didi ir skau 
Ii. Aš — prapuolęs!... Aš ir ti
kėti atleidimui neturiu teisės...

West Side Auditorium 
Tailor St. ir Racine Avė

Muzikališkai tragi-komedija, naujai parašyta komp. ST. ŠIMKAUS 
veikalas statomas scenoje pirmu kartu.
Stato BIRUTES DRAUGIJA

NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEB.) 1 d., 1920
C. S. P. S. SVETAINĖJE

1126 W. 18th St., Netoli Racine Avė.
Pradžia 8-tą valandą vakare.

Turime atkreipti atydą Chicagos lietuvių visuomenės, jog šis veika 
tas paimtas iš šiandieninio lietuvių nuotikių ir pirmas tokios rųšįes 
pas lietuvius. Kas girdėjote gerb. St. Šimkaus naująjį tvarinį “Atsis
veikinimas su tėvyne.” Tas gali suprasti pačio veikalo vertę, nes “At
sisveikinimas” yra paimtas iš “Išeivio”. Pirmas aktas apleidimas tė
vynės, važiavimas į Ameriką. Antras aktas — musų laimingoj Ameri
koj. Trečias aktas sugrįžimas algai į tėvynę ir kova už Lietuvos laisvę.

Išpildyme dalyvauja asmens: plės: Marijona Rakauskaitė, Ona Ru- 
dauskaitė; prijos: E. Satkuskėnė, A. Lekavičėnė, M. Žalpėnė, S. šolčnė; 
pnai: Povilas Stogis, Karolis Sarpalius, A. Makaras, K. Jaučius, J. Pui
šys ir kiti žymus lošėjai bei daniininkai. Kviečia “BIRUTĖ”.

—Kuo tu nusižengei, Kastai? 
Na, kokią nuodėmę čia, kliošto- 
riuj, tu galėjai papildyti? Nieko, 
veikiausia, baisaus.

—Aš mylių Ją... šventąją; 
mergelę... Dievo motiną...

—Tai gera, mano sunau. Ir. 
tai — jokia nuodėmė. Ją mylč-' 
ti mes privalome. Ji juk tarpi-j 
ninkauja tarp musij ir Augš-j 
čiausiojo.

—Ne, ne! Mano meilė nuodė
minga. Aš Ją myliu taip, kaip 
galima mylėti tik nuodėmingą 
šios žemės dukrą. Ji man prisi
stato sapne ir aš dažnai Ją — 
bučiuoju!... Ją, Dievo pasirin
ktąją, aš užsimaniau... aš —

—Tai negalima, Kastai. Sap
nas... sapnas juk nenuodėmin
gas. žmogus dažnai ir daug sap
nuoja.

—Ne, netik sapne. Kelinta die 
na, o aš vis svajoju ąpie J^ 
Bažnyčioj Josios paveikslas sa
vo gražumu mane sužavi ir 
traukia savęspi. Taip, gerasai 
tėve, aš sunkiai nusidėjau. Au- 
gščiausias mano maldų nūn ne
bepriima. Aš neturiu teisės ar- 
tinties jam savo malda.

(Bus daugiau)

PIRTIS-MAUDYNĖ.
ČysČiausia ir geriausia garinė pirtis, ir kitokios 

vigados, su visokiais sveikatos pagerinimais.

S. MARKŪNAS,
2448 West 47th Street, Chicago, III.

(ftftfcsaESBšBšaffiSEEEB 
v**m nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
.—ui-n- rekordus, vartotas

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros Šikšnos 
MmHHBI svetinei eilę ir ki-j g || 1 Hmų.

: ; Mes taipgi turime ke
■ I UvShT 1 let,i augštos klesos M B lllDUii I plionografy, kuriuos kSB | UMftv™ J mes parduosime už 

I bile pasiūlytą kaina
» ]r~|( už tai kad mes turi* 

J| 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 Laisvas Bondus.
WF.STERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Hatrison St. Chicago, Iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki 4

■■i" 1 1 "f ' '' ' "

Vyrišky Drapanų Darganai 
• Teisingas apsiėjimas. Garantuo
tas užganėdinimas. Vyrų Ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 Iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.01*

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau. 
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau. Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Hemą nepaki
lo kainos.

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

Full dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 Ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 tai. vak. 
Nedaliomis iki 6 Vai. vak. Sonato
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
1418 So. Halsted St., Chctaąo.

Įsteigta 1M7

Žemaites
• — Rengia —

L. S. S. 22 kp. žemaitės pagerbimui ir jos naudai
— Bus —

Subatoje, 31 d. Sausio, 1920

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 W. 23rd Place 
k

t Pradžia 7:30 vai. vakare.
----------------------------- -■ ......................................................... . ........................... . I.. I..II..........................f. ------- „ „ ,

I Šį žemaites koncertą rengiasi visa Chicaga — visi lietuviai.
PASTABA: TĖMYKIT. — šitame koncerte dalyvauja kompozitorius 

MIKAS PETRAUSKAS.

PROGRAME DALYVAUJA:
Kalba apie Žemaitę — Marč Jurgelionienč.
BIRUTĖS CHORAS, vedamas kompozitoriaus Stasio Šimkaus.
Aleksandra MASALOVA.
BRIEDUKAI.
P-lč Stelta Staniuliutč ir Algirdas Briedis.
Birutiečiai dainuos solo, duetus, kvartetus, sixtetus ir tt.
Negirdėtas originalis monologas, sakys žinomas mopologistas p. UKTVERIS
Dovana, puikiausiai išsiuvinėta paduskaitč, vertės $30. Ją turės progą kas 

nors laimėti.
Orkestrą Grušo.
Tokio puikaus koncerto (Jiicagiočiai dar neturėjo. Po koncertui links

mus šokiai ir įvairus žaidimai.
Ateikite visi. Kviečia Koncerto Rengimo KOMISIJA.

Extra Visiems žinoti kad
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašalpos Kliubas 

Rengia didelį

■KONCERTĄ, PRAKALBAS ir BALIŲ
• . •

NEDĖLIOJ, VASARIO 1 D., 1920 METUOSE, 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 W. 23rd Place 
Duris atsidarys kaip 5:30 vai. vakare. Pradžia Ilgiai 6:30 vai. vak. 

Inžanga 35 centai ypatai.

Visus kviečiamo be skirtumo, jaunus ir senus atšilankyti, ries galėsit iš
girsti daug ko naudingb. Programas susideda iš gabių Chicagos dainininkų. 

. Dainuos Chicagos Lietuvių Komunistu choras ir Komunistų Mišrus choras 
Sietyno Mišrus choras. Kalba G. Geležėlės, temoj Ką veikia Komunistai f r 
už* ką jie yra persekiojami ir kiti pamarginimai.

. Kviečia visus atsilankyti, nes busit užganėdinti. KOMITETAS.
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Sušalėti, R. JoviirausOuonč, T. 
Beleckis, J. si mansis, D. Jan- 
. ikauskas, A. Kadze^ičiiRe1, 'r. 
Grigaliūnas, J. Mikalanckas, M. 
Grigas, A. Butkus, P. Augštai-

ROCKFORD, ILL,

Sušelpė savo narį.

Vietos lietuvių l’kesų Pas. 
Kiiubo pasidarbavimu čia tapo 
sušelptas vienas jo narys, Petras 
Zaleckis, kurį per pusę metu 
kankino sunkti liga. Ktiubiiečiai 
jo naudai parinko aukų pas ge
ros valios žmones. Aukojo seka
mi asmens:

V. Mizeris, $5; J. A. Li adžius, 
$2; Po $ 1.50: T. Zakarevičių, F. 
Kilikštanavičia; jm) $1: J. Žekis, 
J. C. ha pas, J. .Akelaitis, .1. Viziut, 
Si. Misevičia, J. Brautis, K. Kisie 
liūs, J. Cidila, A. Lapekis, F. 
luiudanskas, J. Benikaitis, J. 
Rudis,, J. Bindokas, J. Dočkus, 
Broliai Dubinai, J. Bakaitis, J. 

Turčinskas, M. J. Szejantis, G. 
Brass, B. J. Steponavicb, V. Dar 
gis, K. Aikočeitis, C. Pūkeli. J 
Andrulis, L. Jospelklis, St. Pau
lauskas, F. Lamizus, M. Jovarai: 
skus, A. Petrauskas, J. Stakauc-

kas, M. Zikas, M. Viverienė, Bro 
liai Andruliui, P. Buškevičius, 
V. M. Ramanauskas, A. Haus- 
man, J. kilikas, M. Petraitis, S. 
Vasilius, M. l linskas, P. Pe tra
le vičia, J. Suvogė, J. šūkis, J. 
Vešinske, B. Povilaitis, K. Bub
liene; po 50c.: F. Aktinis, D. Ver 
sinki, F. šuklis, P. Šimaitis, G. 
Skerstom .1. Bardauskas, P. Zla- 
tnikas, St. Maziliauskas, F. Danį 
binskas, Ig. Joneliunas,, D. Ma
tas, J. Kučinskas, M. Savickas. 
J. Jovaiša, A. Mikšys, S. J. Pet
rauskas, M. VailkuMienč, G. Bra 
ziatis, J. Bagdonas, A. Ribokas.
F. Žilinskas, J. Zelmsky, P. As- 
tikis, V. M. Grublevičius, J. Nor- 
kaitis, J. Kuiliukus, V. J. La tva
nas, J. Brazavilis, Aug. Vaičiu- 
kauskas, K. Adomaitis, A. lxa li
piem, A. Tam’ošaitis, Ig. Bace
vičių, A. Petronis, J. Karam skis, 
V. Grigas, M. Zareckiutė, S. Jan- 
kauskiule, A. Simonais, V. Man- 
dravickas, S. Dijokas, K. Žuolis. 
D. Očhus, A. Kruvelis, J. Kubi
lius, J. Kaliukaitis, G. Žemaillis,
G. Sadauskas, J. Bacevich, A 
Keidošius, A. Kieta, K. Dragū
nas, St. Armėnas, J. Žilinskas, F. 
Tenzagalsklis, A. Brazis, D. Va- 
rašius, A. Benescvičia, V. Juo- 
dickis, B. Dočkus, M, šidlaskas, 
V. M. Damošauckas, V. Atkočiū
nas, St. Gaubus, J. Lukošius, J. 
Miliūnas. J. Aleksynas, V. M. 
Joninas, P. Kazake\ličius, J. Vait 
kevičius, J. Knašius, F. Jankus, 
St. Kasparavičius, J. Tamošiū
nas, M. Gerulis, T. Kumža, P.

tis, J. Marma, T. Patašius, D. 
Butkus, St. Bašinskas, B. Spoi- 
sva, M. Beis, P. Katra, A. Taut
kus, K. Pilipavidla, St. Arminas, 
A. Kolek, St. Adomaitis, S t. Moę 
kas, F. Jankauskas, A. Antanai
tis, P. Bindauskienė, K. Moikus, 
T. Peteris, J. Ūsas, G. Ki.lirys, 
A. Žuolis, P. Kunza, V..M. Kala- 
šinskas.V. M. Grajauskas, K. Bra 
zas, J. Šidlauskas, L. Vilečkas, 
J. Gi tau lis, B. Katusevičia, B. Ge 
ležius, F. Asevidia, J. Žilinskas, 
J. Juozuonas, Al. Savastis, J. 
Matis, P. G. Aleksynas, J. Nor
kus, P. Tamošauskas, J. Jani- 
nas. D. Daenienė; 50c. Viso su
rinkta $122.55.

Visiems aukojusiems varde 
Lįiet. U kęsų Pašalpos Kiiubo ta
riu širdingą ačiū.

—Rašt. J. Merčaitis.

KENOSHA, WIS.
TMD. 119 kuopa kaip ir mi

rus. Nors valdyba yra darbšti, 
bet kad nariai neprijaučia, tai 
darbas yra be pasekmių. Kuo
poje narių yra 64. Už 1919 m. 
užsimokėjo vos 23 nariai. Kiti 
net neateina savo raštus atsiim
ti. Todėl matau reikalo praneš
ti viešai, kad nariai būtinai atei 
tų į susirinkimą 1 dieną vasario 
Sihlitz Hali (3 vai. po pietų), 
nes bus renkama valdyba 1920 
metams. Jeigu neateisite, at
minkite, kad ir aš nesu prira
kintas. Aš tada statau kryželį 
imt visko.

Čia nemažai pasidarbavo 
Centro Valdyba. Ji aukojo iš

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

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

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

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

iždo narių sudėtus centus neva 
Lietuvos reikalams, o dabar vėl 
kaip elgeta maldauja paramos. 
Bet nariai atsisako, nes jie nie
ką negauna iš centro. Kodėl L. 
D. L. D. duoda kas met raštus, o 
T. M. D. ne?

Sek r. Kaz. Brazevičius.

fountain7mich.
Nelinksmos žinelės.

Nelinksmos pas mus žinelės. 
Trumpu laiku turėjome dvejas 
Mdotuves. Pa v. ląpkiiičio 18 
dieną, praeitais metais, čia tapo
pargabentas iš Siberijos kūnas 
a a Juozo Mieliauskio, tarnavu
sio šios šalies kariuomenėj. Lai
dotuvės buvo lapkričio 21 dieną.

28 Lekcijosbuvo $1° Dabar $3.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugražinsime jums pinigus
Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
angly kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys nelik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiami i mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lieluviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia- 
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jcign jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščrų prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progą gauti ji už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orde
riu” šiuo adresu: / •

Bet nelaimingos motinos širdis 
{nespėjo užgyt nuo pirmosios 
jai suteiktos žaizdos, kaip ne
laboji mirtis paguldė ir kitą jo
sios sūnų, Petrą Mielitfttską. Ga
vęs plaučių uždegimą ir ketvir
tą dienų pasikankinęs Petras mi
rė. Velionis paliko dideliam 
nuliūdime moterį1 ir devynis 
našlaičius. Dvi dukters jau šė
liotos. Viena gyvena čia pat ant 
ūkės, o kita Chicagoje. Vyriau
sias sūnūs turi penkioliką metų, 
jauniausias — trijų metų am
žiaus.

Petras Mieliauskas buvo pir
mutinis lietuvis ūkininkas, ap
sigyvenęs šioj apylinkėj, bū
tent tryliką metų atgal. Penki 
mestai atgal a a Petras neteko 
savo moters — mirė. Tada jis 
apsivedė irgi su našle, turinčia 
du kūdikiu. Bet albudu labai gra
žiai gyveno. Taipjau jie sutikda
vo ir su kaimynais ūkininkais. 
Tatai a a Petro Mieliausio lai
dotuvėse dalyvavo daugybė ūki
ninkų dagi ir svetimtaučių. Ve
lionio kūnas palaidotas sausib 
24 dieną tose pat kapinėse, kur 
ilsisi jo pirmoji moteris ir bro
lis Juozas. Tebūnie jam lengva 
ši žemelė. — Velionio Susiedas;

N. BEN. WAITCHES,
4456 So. Hermitage Avenue, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TeL Kedzle 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louh Avė. 

CHICAGO, ILL
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AŠ ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 5 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksite pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prbf. 

1707 So. Halsted St, Telephono Canal 6417. Chicago, m.

Kada Amerika Praktikavo
Ka Leninas Skelbe
Trjs šimtai metų atgal Kapitonas John Smith ir govėda vyrų ir moterų atėjo į A- 

meriką.

pasakė: Sistema valdymosi draugijos Europoje yra netikusi. Neturėtų būti parsi- 
samdančiųjų, nė samdytojų kliasų. Algos turėtų būti prašalintos. Neturi būti uždarbio 
ne “kapitalo” ne “darbo”. . žemė, maistas, apdaras ir visi produktai turi priklausyti 
žmonėms. Ką vienas žmogus pagamina, tas prigulėtų visiems.

i. , P f ■
Jie apsigyveno kur dabar ytii Virginijos Valstija.- Jie sutvarkė viską ant tokios papėdes, kad 

savastis ir viskas ką jie pagamina butų vaisiumfi visiems lygiai pifiklausoma. Jie gyveno tankiose 
giriose, iš kurių lai statė sau triobčsius, maitinosi vaisiais ir pamedžliotais žvėrimi. Ant derlingos 
žemes turėjo ganėtinai maisto.

• 1 b > ‘ ♦
Jie būdavo sako: “Mes pasiekėm tobulumo laipsnį ir kalipo komunistai ideališkai gyvenam”.

i
Bet nepoilgam dalykai pradėjo eiti blogin, nekuric 

iš gyventojų buvo tinginiai ir neatsakanti. Jie pasakė: 
“Mes turiny dali maisto, drapanų ir stabų. Mes ga
lim turėti visko, kas reikalinga. Kuomet yra pagamy- 
ta, tai kam man dirbti.”

Kiti buvo darbštus, sako: '‘kam mums dirbti dcl 
kitų?”

Nepoilgam visi priėjo prie panykos ir bado. Kapi
tonas Smith apšaukė save diktatorium ir išleido prok- 
lemaciją: “Kas nedirba tas ir nevalgo.”

Bet kuomet žmonės pamiršo išbadėjimą, tinginiai ir 
vėl tykojosi iš darbščiųjų triūso, užėjo ir vėl kitas 
badmetis.

Ponas Thomas Dale, kolionijbs naujas vadas, suti
ko kad žemė butų padalinta proporcionaliai po tris ak
rus kožnam, tomis išlygomis, kad kiekvienas gale metų 
turėjo atiduoti po pustrečios bačkos komų į valstybės 
iždą.

Šitoks padalinimas žemės į privačias rankas nuosa
vybes užbaigė badmečius, žmonės buvo patenkinti tuo- 
mi, bet kiekveinas buvo priverstas sau maistą pagamin
ti savo darbu.

Darbštus ir teisingas žmogus, trokštantis ką at
siekti sau ir savo šeimynai geresnį gyvenimą, ką uždir
ba tą ir turėjo. Tinginiai turėjo badu dvėsti arba dirbti.

Komunizmas buvo bandomas ir Naujosios Anglijos 
koliopijose pradžioje. Tų laikų užrašuose randame ga
na daug nesąmonių butą, kad pavyzdžiui tvirti ir jauni 
vyrai buvo priverčiami uždirbti netik savo pragyveni
mui, bet turėjo užlaikyti kitų pačias ir vaikus.

Pažangumas ir pasitenkinimas įvyko tik nuo tada, 
kuomet Gubernatorius Bradford pavedė dalį žemės taip, 
kad jo užrašai sako: “Kiekvienas pasidarė taupus, 
daugiau kornų buvo užauginta negu pirmiau.”

Ką pirmieji ateiviai Amerikon darė, tai niekas su 
tuorni nesiskaito, tai bereikalingas laiko aikvojimas. Da
bar ta pati istorja pradėjo kartotis Rusijoje. Žmonių 
nuosavybė, — tai yra Bolševikų siekinys, tas pats tiks
las Bolševikų ir Suvienytose Valstijose.

Kaip puolė Naujoje Anglijoje, kaip puolė Virgini
joje, taip puls ir Rusijoje.

Bet gal jus pasakysite, kad tas atsitiko 300 metų 
tam atgal.

Taip, tas ir prives Bolševikus ir I. W. W. pasekė
jus ir komunistus prie puolimo. Praeityje visuomeniš
koji nuosavybė buvo išbandyta visokiais budais, šim
tai buvo visokių nesusipratimų, tarp mažos saujalės, o 
šiandien milijonai yra intraukti. Tuoni laik drapana, 
maistas ir kitos gyvenimo reikmenys tiko kiekvienam, 
o Šiandien kas kita.

šiandien kožnas reikalauja daugiau negu turėti pei
li, kirvi, šautuvą, prie savo darbo, šiandien viena žmo
nių grupė turi pagaminti kitai grupei maistą, drapaną 
ir kitus gyvenimo reikmenis. Miestų gyventojai tuo
jaus imtų badum mirti. Jeigu sustotų transportactja iš 
kaimų su maistų.

Priežastis komunizmą puolimo/, tai toji, ta pati gam 
ta priverčia.

Tas surasta, kad įvedus tokią tvarką, kad kiekvie
nas vyras ir moteris artymą mylįs, kurs mano, kad jo 
kaimynas yra visuomeniška nuosavybė, pirmiau negu 
jis pamislyje pats apie save, tai jau užtenka, nereikia 
jieškoti ne tinginių, ne neteisingų pasielgimų.

Rusijos Sovietų inslatai sako: “Tas tegul nevalgo, 
kurs nedirba.”

Leninas dabar neišduoda kortelės tam, kurs nedir
ba, su kuria gaunama maistas.

Bet tai neviskas.
Leninas Įvedė “kapitalistišką” tvarką Valstybės 

dirbtuvėse: vieniems mokama dimgiau, kitiems mažiau, 
pagal darbininko gabumą; ekspertai, kurie prižiūri dirb 
tuves, ir kurie daugiau pagamina dirbinių, gauna bran
giau negu darbininkas kad gauna čion Amerikoje.

Taip kaip vadai seniau Čion Amerikoje bandė ko
munizmą, taip Leninas pamatė, kad yra reikalinga pa
daryti darbas kiekvienam, kad dirbdamas turėtų progą 
ką norint pagaminti sau.

Jo ingyvendinamas principas išdirbystėje tas, kurį 
jis per porą metų su pasišventimu piovė.

The Inter-racial Council
į Z O Broadwav-*NewYorK
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i NAUJIENOS dešimtas nuošimtis vos bai- Tru« p®’1:snaster at Chicago, Ui. Jan. 30, 1920 
urHUANiAM DAILY pirmų “grade , daugiaus as reųuired by the act of Oct. 6,1917

r kaip pusė pasiekę vos iki 
, ketvirto grade; trečias nuo

šimtis baigę pradedamąją 
mokyklą, ir tik vienas nuo
šimtis teturėjo progos lan
kyti vidutinę (high school) 
mokyklą. Vos dvidešimt ke
turi vaikai iš tų 19,696 buvo 
ne čia gimę.

Kas kaltas, kad musų vai
kai vos iš vystyklų išėję 
ipdversti sau uždarbiauti ? 
Mes turime neužmiršti, kad 
Amerikos dirbtuvė tai ne 

Lietuvos laukai, kur mes 
paleisdavom savo vaikus 
karvių, arklių ar kiaulių ga
nytų.

Dirbtuvėse yra tam tikri 
suvaržymai tam tikri išnau
dojimo metodai, kuriais iš- 

! čiulpia iš vaiko visus jo kū
no ir dvasios syvus. Dirbtu
vėje vaiko domė turi būt 
nuolatos sukoncentruota j 
tam tikrą jam paskirtą dar
bą. Vaikas, dėl tos priežas
ties, negali vystyties, augti, 
ir dar nesuaugęs pradeda 
senti.

Ne1 visuose atsitikimuose, 
suprantama, kaičia puola 

ant tėvų. Kaikurie tėvai 
skurdą skursdami ir savo 
vaikams per savo tamsumą 
nežino geresnio duoti; kai- 

I kurie vėl, ligos ar neturto 
slegiami, priversti savo vai- 

I kus į dirbtuvę siųsti, kuo
met vaidai dar nesuspėjo 
išaugti į žmones. Bet yra. ir 
tokių tėvų, kur su pilna są
mone savo vaikus išnaudo
ja. Ar maža yra ir lietuvių, 
kurie savo vaiką palaiko mo
kykloje iki 13 metų, ar ma
žiaus, paskui keletą meti) 
jam prideda ir meluoja, kad 
buk vaikas jau turįs šešio
lika metų?

Tėvai turi duot progos 
savo vaikams nė'tik išaugti, 
sustiprėti, bet ir mokslą įgy
ti. Reikia visados atsiminti, 
kad musų vaikai turės būti 
musų kovų papėdiniai, musų 
šviesesnės, laimingesnės at
eities idealų vykintojai, o 
tam .jie turi būt šviesus ir 
dvasia bei kunu stiprus 
žmonės. Embe.
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Mtter P. Grigaitis
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SIBIRAS.
[Federuotos Spaudos žinia]

TOKIO. — Pasak vieno anglų 
oįficid'iaus, didžiuma Kolčako 

kariuomenės niekados nenorė
jus kariauti su bolševikais. Ta
tai galinti liudyti ir ta aplin
kybė, jog visame sužeistųjų ka
reivių skaičiuje, kurie dėl žvaiz- 
dų turėję būt paleisti namo, 80 
nuošimtis buvę tokių, kurie pa
tįs tyčia savais šautuvais susi- 
žeidę.

Naujienos eina kasdiena, lisUriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
I1L — Telefonas: Canal 1506.

Chicago ja — pačta:
Metams ................................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ?............

Chicago j e — per nešiotojas:
Viena kopija ....................... (
Savaitei  .......................
Mėnesiui .................... . .........

Savi

66.00
3.50
1.85

.71

02 
12
50

tOM Valstijose. u Chlcagoj,

Metama ...................................
Pusei metų ............................
Trim# mėnesiams ................
Dviem mėnesiams................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

65.00
6.00
1.65
1.25

17.00 
4.00 
100

True translallon filcd with the post- 
master at Chicago, III. Jau, 30, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA.
[Federuotos Spaudos žinia] 

BERLINAS. — Dr. Ahderlial- 
dcm, Universiteto profesorius ir 
demokratų lyderis Prūsų land
tage, rezignavo nuo savo vie
los, pareiškęs, kad jis nužudęs 
visokią viltį į parlamentarizmą 
ir kad vienintelė, jo nuomone, 

I viltis Vokietijai nuo pragaišties 
išsigelbėti, tai įsteigimas darbi
ninkų tarybų respublikos.

— Buvęs policijos kasinin
kas, Ernest Sonnenfeld, paskel
bė spaudoj raštą, kuriuo jis vie
šai kaltina Phillipą Scheide- 
manną, buk pastarasis siūlęs vi
są milijoną markių tam, kas 
atgabens į reichstago rumus 
Karoliuus Liebknechto ir Rožės 
L.uxemburgiutės lavonus. į

•— Nepriklausomųjų Sociali
stų partija neapsakomai auga ir 
tvirtėja kaip savo narių skai
čium, itaip ir spauda. Dabar par
tija turi daugiau kaip 750 tuk-

| JUNGTINES VALSTIJOS.
I [Federuotos spaudos žinia]

SEATTLE, Wash. — Samdy
tojų Asociacijos rūpesčiu, pa
plito čia spausdintų lapelių, ku
riais atvirai gundoma žmones 
griebties lynčo ir smarkavimų 
prieš bruzdančius nepatenkintus 
darbininkus. Cirkuliaruose sa
koma: “Atsikratykite nuo visų 
aidoblistų ir .kitų ne-amerikie- 
čių organizacijų. Išdavinčkite 
radikalus, arba pavartokite vir
vę taip, kaip kad buvo Ccnlra- 
Hioj.”

[Federuotos spaudos žinia] 
SEATTLE. — Policija, besi

stengdama sunaikinti laikraštį 
The Forge, Darbininkų, Karei
vių ir Jūreivių tarybos organą, 
padare užpuolimą ant laikraš
čių pardavinėtojų stočių ir pen
kis pardavinėtojus areštavo.

[Federuotos spaudos žinia] 
CLE

ND. — šio miesto 
fabrikantai ir šiaip samdytojai, 
kurie pastaraisiais streikais sa
kosi negavę “pakankamai poli
cijos apsaugos,” dabar organi
zuoja savo interesams ginti val
stijos nacionalės gvardijos re- 
gimentą. Jie leidžia tūkstan
čius dolerių verbavimui gvar
diečių, o visas tas išlaidas pa
dengia Vaizbininkų Asociacija.

Skaitytoju Balsai
Į Ui iinlkitaa Siame skyrių ja 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

TINKAMI PAVADUOTOJAI.

Apžvalga
...... —■ ■■■■■......■-■■■! ,

Vaikų Darbas 
Jungt. Valstijose.

• l

įdomios, nors labai liūd
nos medžiagos suteikia “Vai 
kų Biuras’l prie valstybės 
dąrįųdępar.tamento, Wa- 
shingtone, apie vaikų darbą 
Jungtinėse Valstijose.

Ąugščiausias šios šalies 
teismas dar birželio mėne
syj 1918 m. pripažino vaikų 
darbo aprubežiavimo įstaty
mą esant priešingą šalies 
konstitucijai. Tuo, supranta
mas dalykas, pasinaudojo 
ponai kapitalistai.

Iškilus karei, mažų vaikų 
darbas buvo labai naudoja
mas. Nesuaugę vaikai buvo 
priimami į darbą ir jiems, 
sulyginamai, brangiai buvo 
mokama, šios nenormalios 
aplinkybės privertė net kaž
kurias valstijas griebties 
savųjų įstatymų ir regulia
cijų.

Vakių Biuras patyrė, kad 
vienoje valstijoje trisde
šimts penkios dirbtuvės iš 
keturių dešimčių samdė dar
bui vaikus jaunesnius kaip 
dvylikos metų amžiaus. Ki
toj valstijoj, kur minimum 
amžius turėjo būti 14 metų, 
dirbo 721 vaikų žemiaus to 
amžiaus, ir 50 vaikų, ku-

narių ir 55 dienraščius leidžia
mus įvairiose Vokietijos daly
se.

— Vokietijos socialdemokra
tai didžiuni iečiai ruošiasi įnešti 
reichstagai) įstatymo sumany
mą apie antdėjimą laipsningų 
mokesčių ant skelbimų laikraš
čiuose. Didžiuliai kapitalistų 
dienraščiai piestu šoka prieš 
šitokį sumanymą,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

MEXIKO.
[Federuotos Spaudos žinia] 

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Apie tai, kokioj vergijoj Ameri
kos kapitalistai laiko Mexikos 
darbininkus, vienas kasyklų dar 
bininkas praneša štai ką: Mexi- 
kos darbininkai priversti dirbti 
10 valandų dienoje už 80 cen- 
lavų (apie 40 centų). Samdy
tojas turi neapribotos galios pa
šalinti darbininką iš darbo, ka
da tik nori, o todėl kiekvienam 
darbui yra mažiausia šeši be
darbiai, prašantįs užsiėmimo. 
Kasyklose nėra ne jokių įtaisų 
darbininkų sveikatai ir gyvybei 

' # I apsaugoti, o todėl kasyklose
riems dar nebuvo suėję 10 Į nuolatos pasitaiko nelaimių ir, 
metų. >

Šitokio amžiaus vaikai tu
rėtų dar sėdėti ant mokyk
los suolo, o ne dirbti dvo
kiančiose dirbtuvėse. Jeigu 
vaikai priversti išmažens 

savo spėkas aikvoti, tai kas 
gal iš jų palikti, kuomet jie 
sulauks 40 metų? Jie netiks 
jokiam darbui, nekalbant 

jau apie tai, kad jie bus ne
apšviesti.

Nemokančių skaityt-ra- 
šyt čia gimusių vaikų skai
čius yra labai didelis.

Vaikų Biuro tyrinėjimai 
rado, kad iš 19,696 vaikų 
tarp 14 ir 16 metų amžiaus, 
daugiaus kaip viena ketvir
ta dalis nemokėjo gerai pa
rašyti savo pravardės. Apie

aplamai imant, kas mencsis 
bent po du darbininku vienose 
kasyklose žūsta. Kad paskati
nus darbininkus stropiai dirbti, 
samdytojai įtaisė kasyklose ka
taliku altorius. Dirbk ir mels
kis.

OLANDIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

HA AG A. — Pildomasis ko
mitetas paskyrė keturis socia
listų internacionalo narius, ku
rie turės keliauti Vokietijon eko 
nominems ir socialems sąly
goms studijuoti. Tos specialūs 
komisijos nariai yra v Franci jos, 
Jacųues Mislral; Olandijos, Vi- 
baut; Anglijos, Arthur Hender- 
son; Belgijos, Camillc lluys- 
mans.

. ANGLIJA.
[Federuotos Spaudos žinia] 

LONDONAS.
darbininkų judėjimo už nacio
nalizavimą visos Anglijos med
vilnės industrijos nestengė su
stabdyti ne kapitalistų malonus 
aukojimas savo darbininkams 
bonų (dovanų) sumoj 7,500,000 
dolerių. Darbininkų unijų va
dovai sako, kad tą pasiūlymą 
kapitalistai darą tuo tikslu, kad 
suminkštinus darbininkų širdis, 
kada teks ateinantį kovo mėne
sį nustatyti algos klausimą ir 
nustelbti jų pasiryžimą paimti 
dirbtuves į savo rankas. Aky- 
vaizdoje įto, kad fabrikininkai 
begalo išpūtė savo kapitalus, o 
todėl darys visokių pastangų 
darbininkų algoms sumažinti, 
idant tuo budu galėtų dividen
dus savo dalininkams mokėti, 
darbininkų unijos nujaučia be
siartinantį' medvilnės industri
joj krizį. Dėlto į tos industri
jos .nacioĮnalizavimą jos žiūrį 

kaipo į vienintelę išeitį iš keb-

Augančio

Ugą laiką Socialistų Partiją 
ir kartu Lietuvių Socialistų Są
jungą “ėdė” vadinamieji pra
moniečiai. Vyriausias pra(lio
niečių “argumentas” prieš soci
alistus būdavo: “jus parsidavė
liai, politikieriai”, etc. Lietuvių 
pramoniečiai eidavo dar toliau. 
Jie stačiai šmeiždavo netik visą 
musų organizaciją, o ir pavie
nius tos organizacijos narius. 
Kas atsimena patauškus Grikš
tą ir Geležėlę, tiems tatai aiš
kinti nereikalinga.

Pramoniečiai dabar liovėsi. 
Vyriausias pramoniečių unijos 
vadas Hayvvoodas dabar jau sa
ko, kad esą reikia veikti kartu 
su socialistais. Lietuvių pra
moniečiai taipjau suprato, kad 
kovodami su socialistais jie 
nieko nelaimi. Atpenč, diskre
dituoja patįs save. Jeigu atsi
randa vienas-kitas Geležėlė, ir 
pradeda vapėti prieš socialistus, 
tai protingesni pramoniečiai to
kį pataušką tuoj sudraudžia.

Bet dabar mes turime kitą to
kių patauškų rūšį. Tai vadina
mieji “komunistai”. Pastarie
ji, reikia pasakyti tiesą, yra 
daug atkaklesni ir negudresni 
nei anų laikų pramoniečiai. 
Prieš socialistus jie kovoja daug 
aršiau nei prieš “viso pasaulio 
kapitalistus”. Gana pažvelgti 
į vienintelį, išlaikiusį savo mi- 
zerną gyvastį lapelį, brooklyniš- 
kį socialanarchistų organą ir 
darosi aišku. O reikia neuž
miršti, kad laikraštyj jie tegali 
išpilti tik vieną dešimtą dalį sa
vo keršto prieš socialistus. Kas 
veikiama už to laikraščio durų, 
to nė į jaučio odą nesurašytum.

yra ną organizacija, bet tikėji- 
minė sekta.

Lietuvių prairioniečių pava
duotojai susmuks. Susmuks 
taip, kaip kad susmuko Grikš- 
tiniai-Geležėliniai pramoniečiai. 
Pats jų “veikimas” šitokią ateitį 
jiems lemia. Netik lemia, bet 
jau nulėmė, šiandie iš kadaise 
smarkaujančių “kovotojų” liko 
tik pagaiįėtinos skeveldros. Ten, 
kur jie turėjo šimtą — du šim
tu narių, šiandie beliko apie de
šimts, daug — penkioliką narių. 
Visi kiti dingo kaip kamparas. 
Buyo “kovotojai” ir nėra jų. O 
km* jie? Kiti grįžo pas “di’au- 
gi& vyčius”, dar kiti liko “taap 
sau žmonėmis”. Kol pas juos 
buvo daug ūpo, tai jie ėjo su 
“komunistais”; dabar, pamatę, 
kad ūpas nenuvedė jų į “komu
nistišką rojų”, jie atsigrįžo nuo 
savo geradčjų ir tariasi gyven
ti “kaip gyvena, svietas”... Jie 
yra žuvę “komunistiškiems” ge 
ncrolams žmones.

Greitai “susipras” ir patįs ge
nerolai. Netekę armijos kągi 
jie beveiktų? Vieni jų unara- 
vai sudės ginklus ir lauks “lai
mingesnės gadynėj”, o kiti eis 
j ieškoti “pražuvusių avelių” — 
kadir “({raugų vyčiij” dirvonuo
se... Taip bus, — minėsite ma
no žodį!

’ — Paukščio sūnelis.

LS.S. Reikalai
LSS. Laikino Pild. Komiteto 

posėdžio protokolas.

LSS. Laikino Pild. Komiteto 
suvažiavimas įvyko sausio 18 
d., 1920, Brooklync, N. Y.

Suvažiavime dalyvavo penki 
P. K. nariai, būtent: dd-gės M. 
M. RačiutS-Herman ir M. Bal
tuškienė; dd. K. Liutkus, T. Ma
tas J. S. Pruselaitis ir P. Raš’.e- 
vičius. Tvarkos vedėju išrinkta 
d. J. S. Pruselaitis, sekretorium 
d. K. Liutkus.

Peržiūrėta LSS. X-to Suvažia- 
mo protokolas. Pild. K-tas rado 
reikalinga esant leisti sekančius 
X-to LSS.. Suvažiavimo tarimų 
punktus referendumui: 59, 75, 
107 ir 111. Taip-pat rezoliuciją 
“Musų Pozicija Lietuvos Klau
sime’’.

Raportas Ižd.-Adm. d. A. C. 
Hermano apie vedimą bylos su 
lomunistais, taip-pat ir apie Są
jungos reikalus priimta vien- 
>alsiai.

rę Jurgelionienę. Jei ji neapsi- 
imtų, tai stengtis gauti kitą,, ku
ris butų kompetentiškas užimti 
tą vietą. Algą mokėti sulig su
sitarimu.

Pild. Komitetas iš savo tarpo 
(išrinko du iždo globėjus: K. 

Liutkų ir M. Baltuškienę.
Nutarta, kad Sekn-Vcrlčjas 

tuojaus ruoštųsi paskelbti L. S. 
Sąjungos komitetų nominaci
jas šiems metams.

v LSS, laikinis P. K-to Sekr. 
Kazys Liutkus.

Sausio 22, 1920.

Iš įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

DIRBTINIS KALI.
* ■ \ - •’-t

Kali tai yra svarbi medžiaga, 
turinti lygiai žemdirbystėj kaip 
ir pramonėj gana platų pritai
kymą; daugelis pramones šakų 
be kali uogai apsieiti. Iki dabar
tinei karei veik visam civilizuo
tam pasauliui tą medžiagą ru- 
pindavo Vokietija. Bet užsto
jus karei ir pačiai Vokietijai ė- 
mč jos pritrukti. Todėl mokslo 
žmonės ėmė sau galvas laužyti, 
kaip suradus būdą lai labai rei
kalingai medžiagai padirbti.. O 
kur mokslininkai pradeda sau 
galvas laužyti, ten paprastai ir 
suranda tą, ko j ieškojo. Vokieti 
joj ir surastas kaliaus dirbimo- 
būdas, taigi tame krašte, kurs ii 
pirma rūpino jį visam civili
zuotam pasauliu). Hejldcrbergo 
cemento dirbtuvės jsitikrmo, 
kad nuoplaukose iš pečių kana
lų ir dulkių darosi kali druskos. 
Iš vieno pečijaus kanalų gauna
ma kas diena po 400 kilogramų 
palšų miltų, kuriuose yra 21% 
kali. Trasai kali čia su rūgštimis 
susijungęs. Augmenįs gali leng
vai kali suvartoti, nes 7% yra jo 
augmenų naudojamame vande
nyj, o kita jo dalis lengvai sup 
tirpsta lengvose rūgštyse. Tuo 
tarpu yra tai tik pradžia, bet su
rastas jau būdas, ir surasta jau, 
kur kaliaus reikia jieškoti.zBe 
al)cjo. bus įrengtos dirbtuvės 

pramonei kali jų rūpinti.

3850 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, kokių turėjome 
praeitais metais, kada šimtai tūks
tančių žmonių pasimirė dėl jos.

Influenzos galima išvengti, tai 
parodfl 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 ine- 
tų-metais buvo žinomas, kaipo ge- 
riausis vaistas dėl bakterijų), kam- 
phoro ir metylių. Daugybė gydyto
jų ir ligonbučių vartoja ir rekomen
duoja Turpo.

Intrauk i nosę po truputi Turpo 
ix> 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.

Nusipirkto 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.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. WashingtOB St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Špinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 
-....................  . ..-s

ioterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas 
jeigu jys nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane \

Ofisai: 
859 North 

Robey Street

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas: Miesto Ofisas)

3323 8. Halsted St 127 H. Dearbarn St.
Ant trečių lubų 1111-13 Unlty Bldg.

Tel. Drover 1310 TeL Central 4411

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. MadisoiriSt.

11 rytų iki 7 vai. vąk.

True translatinn filed with the post- 
niaster at Chicago, 111. Jan. 30, 1920 
as reųuired by the'pcl of Oct. G, 1917

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

PARYŽIUS. —■ Parlamentui 
priėmus visai neatsakomą am
nestijos aktą, ant tų pėdų socia
listai įnešė kitą, savo sutaisytą
jį aktą, kurs nusako:

Pilna ir visiška amnestija 
duodama visiems žemiau nuro
dytiems nusidėjimams, papildy
tiems dar šio aklo neišleidus: 1. 
Visiems kariniams nusidėji
mams, išskiriant šnipavimą ir 
susižinojimą su priešu; 2. Vi
siems politiniams luisidčjU 
mams; 3. Visiems nusidėji
mams ir prasižengimams sąry
šy] su susirinkiiųais, rinla- 
tUais, streikais, ir viešomis de
monstracijomis; 4. Visiems nu
sidėjimams reiškiant savo nuo
mones žodžiu ar raštu.

tuo mažiau jiems sekasi. Vi
suomenę apgaudinėti ilgai mat 
nėgalima. Karta apgauta ji nu- 
sirgįždh nuo savo apgaudinėto
jų ir daro kas jai reikia. Juk 
visai nesenai “komunistai” ant 
visų kampų sukaudavo, kad m i 
nia einanti su jais. O dabar? 
Dabar ir patįs uoliausi “ko
munistų’ sekėjai bėga nuo jų. 
Nebcrcikalo lodei brooklyniš- 
kis socialanarchistų lapas siel
vartingai šukavo, kad jam esą 
nesvarbu, joi “komunistų’ par
tija pakriksianti. Jisai esąs tik 
ras, kad tie žmones “dvasioj tik 
raį bus komunistiški”. Matai, 
reikia gi kuo nors nusiraminti. 
Veikiai tcčiaus jis įsitikins, kad 
jo viltis buvo bergždžia. Dva
sia šventa . šiandie žmonės ne
begyvena. Ja negali gyvuoti ir 
organizacijos. Organizacija, ku 
ri manosi, kad jai užtenka būti

Nutarta atsišaukti į kuopas, 
<ad jo$ stengtųsi kiek galėda
mos didinti L. S. Sąjungos iž
dą. Pinigai yra labai reikalingi 
sutvarkymui ir vedimui Sąjun
gos reikalų. Taipogi pinigai li
nini laiku labai reikalingi ve li
nu.i bylos su komunistais dėl 
jų užgriebto L. S. S. turto.

Nutarta, kad Jžd.-Adim. d. 
Herman butų užnu keta iš LSS. 
iždo už jo sugaištą laiką ir iš- 
aidas bylos dalykais.

Nutarta^ nusamdyti tinkamą 
LSS. Sekr.-Vertėjo pądąjėją, ku
ris nuolatai dirbtų raštinėje ir 
varkytų visus Sąjungos reika- 
us. ’ t • \

Nutarta tuo sekretoriaus-Ver
tėj o padėjėju pakviesti dgę Ma-

DR. JOHN N, THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WU>1 St. kampjfarshfield &▼ 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avon u e.

WM. VORSATZ, Sąvininkas
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| Influenza. IS=ES ’ ■=
Sugrjžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok U 

=S savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo sveikatų, s 
Pirmiaušieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies,

S skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir » 
i jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- === 

=== riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, s 
S vartodamas vienų jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada ||| 
E== turi šalti ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles S 

nuo Grifo irPcršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo-
=g=š suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i vic- === 
E nų dienų, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 

gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuę šios epide- 
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda » =7= jos visose vaistuiyčiose šitokiomis kainomis:

Sevora’s Antisepsol 35c ir 2c taksų. <'
Severa’s Cold ir Grippc Tablels 30c ir 2c taksų.
Sevora’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir lc ir 2c taksų.

Jeigu negaulumei savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:■ B
■ W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. g

llllllllllllllllllllllllllllliu

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1303 8. Morgan Si. , Chicago, UI.

Telefonas PuIIman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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.

f*...... . —..... w*"'" 11 111 <
DR. C. K. KLIAUGA 

Dentistas. 
NAUJIENŲ NAME 

1739 So. Halsted SU Chicago, I1L 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

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.

Dr. Charles Segal
Persikėle į savo naują ofisą 
pa. 4729 So. Asland A ve. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistus džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.
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Jetuviii Rateliuose
MIKAS PETIIAUSKAS IR 

JO KONCERTAS.

Po Miko Petrausko koncerto, 
važiuojant namo, viena ponia 
man kalbėjo: '

“Ach, ką-gi jus manote, tai 
taip apgailėtina, taip apgailėti
na... Jau nebe tas balsas, ne- 
betas...”

Ta ponia nebuvo lietuvė, ir 
todėl jai terūpėjo savo įspūdis, 
ir ji gailestavo:

“Kam-gi jis bes i rodo. ..**
Man irgi buvo gaila Miko, bet 

tik iš kitos pusės, ir aš jį teisi
nau.

Gal būt jo balsas jau nebe
toks, koks jis buvo, kada jo sa
vininkas dar žilų plaukų netu
rėjo ir rankose galėjo sugniauž
ti patkavų. O jis gniauždavo 
rankose patkavą. Šiandie to gal 
nebepadarytų.

Gal būt ir jo balsas šiandien 
dažnai falcetu prisidengti turi.

Bet kas yra balsas?
Tai tik instrumentas kito 

mintims išreikšti.
Chicagos lietuviai gal ir nu

manė, kad Mikas tur būt tokio 
balso nebeturi, kokį kad turėjo

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON
per

LIETUVIU 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.

Gerbiamieji:—
Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlai

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

Su pagarba,
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, 
(Parašas) A. Prūsas, Direktorius, 
(Parašas) Julius B. Kaupas, Sekretorius

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

LITRUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

desėtką metų atgal, kada jis 
chicagiečius mokino kaip dailę 
mylėti.

Vienok visa lietuviška Chica- 
ga sugriuvo į Central Music Hali 
pamatyti ir paklausyti savo Mi
ko Petrausko, kurio neužmiršo 
per desėtką metų ir kurio nie
kad neužmirš.

Mikas Petrauskas reiškia 
daug Chicagiečiams, jis reiškia 
daug visiems lietuviams, jų mu 
zikai, jų dailei. Jis buvo pio
nierius lietuvių dailės srityj, pir
mas dailės jausmų žadintojas, 
pirmas didelės dvasios ir dide
lių gabumų artistas ir kompo
zitorius.

Jis turi rody ties mums visuo
met. Mes visuomet jį ir jo mu
ziką gerbsime ir mylėsime.

Never mind senų metų ir ži
lų plaukų... Mikas visuomet 
pasilieka jaunas dvasioje.

Jis moka sekti naujos gady
nės dvasią.

Pro jo ausis nepraskamba vel
tui naujoviškos gaidos.

Savo koncerte seredoj jis da
vė savo naujų kompozicijų pa
vyzdžių, kurie parodo, kad Mi
kas nesustoja vis dar žengęs 

pirmyn.
“Kalvis“—kokia tai puiki ba- 

lada.
O dar man gražesnis dalykas 

buvo “Rudens Lapai.’’ Tiek ta
me veikale upo ir švelnumo. 
Tai grynai modernė “dvasinė” 
muzika. O prie to ją dainavo 
Mikas taip graudžiai, lyg tary
tum savo gulbės dainą dainuo
damas:

“Gal paskutinį kartą kartoju 
“Žodžius suderintus, žodžius 

nederintus.
Sakyk, ponia, ką nesakius: 

Mikas yra Mikas:'didelis muzi
kas, didelis žmogus.

Visa lietuviška Chicaga taria 
jam ačiū už jo atsilankymą, už

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš Detrinų ir desainą 
kirpti ir šilti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNLNG 
SCHOOL

jb3103 So. Halsted St., Chicago.

jo koncertą, už jo dainas, už jo
muziką. — D.

PETRAUSKAS DAINUOS 
žEMAITfiS KONCERTE.

Chicagiečiai išgirdo vakar 
smagią naujieną: Jie dar turės 
savo tarpe kompozitorių Miką 
Petrauską ir turės progos jį dar 
sykį girdėti.

Sako, kas ten tokio atsitikę 
su tikėtais ir traukiniais važiuo 
jaučiais į Bostoną, kad Mikas 
Petrauskas turėjęs pasilikti Chi- 
cagoje. KaijAtcn su tuo buvoT 
tai tikrai sunku pasakyti: gal 
būti ir tiesa, kad koks nors trau
kinys sau kur ratą nusisuko.

Faktas betgi yra, kad Mikas 
Petrauskas urnai paskelbė, jog 
jis ne tik dar užsilieka Chica- 
goje iki nedėlios, bet dar ir dai
nuos Žemaitės vakarė, kurs yra 
rengiamas subatoje, sausio 31 
d., Meldažio svetainėje.

Daugelis, kas vakar išgirdo 
šitą naujieną, pradėjo rėkti 
ura.

Ir tiesa, juk tai beveik butų 
buvusi skriauda Chicagai, jeigu 
Mikas Petrauskas butų pasiga- 
nėdinęs vienu pasirodymti.

Ne visi juk galėjo sutilpti į 
Central Music Hali. Dabar už
tai daugelis veršis pas Meldažį 
Žemaites vakare.

Beje, žemaitės koncertui ne
paprastai klojas... Jos koncer
ne pasižadėjo dainuoti dar vie
ną naują žvaigždė, kuri.... 
Bet..ššš.. tuo tarpu tai dar se
kretas.

BR1DGEPORT___
LSS. 4tos kuopos susirinkimas.

Praeitą nedėldienį, sausio 25, 
įvyko LSS. 4tos kuopos susirin
kimas Felloįwship svetainėj. Ka 
daugi daugelis dabar serga in- 
fluenza, tai susirinkimas buvo 
neperskaitlingiausias.

Butų geistina, kad naujoji 
kuopos valdyba daugiau domės 
kreiptų į organizacijos reika
lus bei jų tvarkymą.

Nutarta trumpoj ateity su
rengti prakalbas. Butų geisti
na, kad komitetas tatai padary
tų kuoveikiausia. Taipjau tar
ta paraginti Centro komitetą 
prie spartesnio veikimo.

— Bačionis.

DAINININKŲ REIKALAIS.

Tegul dainininkai neapsigauna.
Tie elementai, kurie stengė

si sugriauti Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, bet savo tikslo ncat- 
siekę pasikrikštijo “komuni
stais,’’ o dabar patįs išsižadėję 
savo vardo, ryžasi sugriauti ir 
Cliioagos liet. soc. dainininkų 
apskritį. Praeitą savaitę įvyko 
vietos apskričio konferencija. 
Prieš konferenciją socialistų 
priešai dėjo visa, kad gavus jo
je daugumą rankų. O tų ran
kų gauti nesunku. Ant greitų
jų “iškopę’’ bent kelis naujus 
chorus jie tuoj pristatė tų cho
rų “atstovybes.“ Ir visa jau 

atlikta.
Taigi dabar tie gaivalai, kur 

šiaip viešai gėdisi pas išakyti, 
kad jie yra “komunistai,” susi
būrė į apskritį ir žada veikt 
socialistų vardu. Bet jie nėra jo
ki socialistai. Jie aršiausi so
cialistų priešai. Tatai socialis
tai dainiiiirrkai ir jų pritarėjai

Kotryna Rasymiene
Mirė sausio 28 d., 1920 m. 10:13 min. 
vakaro. Amžiaus 61 metų.

Paliko dideliame liūdėjime tris 
sūnūs ir keturias dukteris. Velionė 
buvo kilusi iš Jiestrakio kaimo, Se- 
napilūs pavieto. Jos kūnas pašar
vota prie Atexandro Milvydo, 2018 
So. Washtenaw Avė.

ŽENTAS.

Kazimiera Ruzgis
(RAČKAUSKAITĖ)

Mirė sausio 29 d., 1920 m. 10:50 vai. 
ryto. Paliko, dideliame liūdėjime 
motiną, vyrą ir sūnų. Giminės ir 
pažįstami meldžiame atiduoti pasku
tinę pagarbų vėlionėi. Kūnas pa
šarvotas prie 3612 Enierald Avė. 
Laidojimas įvyks nedėlioję iš šven
to Jurgio bažnyčios. 

tegul neapsigauna. Įsimugu- 
liavę į pirmąjį apskritį “komu- 
nistdi” jiems gali privirti tokios 
jau košės, kaip kad privirė sa
voj organizacijoj. Už jų dar
bus socialistai negal atsakyti.

O kad tos košės jie daugiau 
nebevirtų, tai socialistų ir jiems 
pritariantis chorai kuoveikiau
sia privalo susiburti į savą ap
skritį. Tas apskritis, kurin da
bar “komunistai” verbuoja sa
vo sekėjus, tegul pats valgys tą 
košę, kurios jam patieks “ko
munistiški” kukoriai.

— Socialistas dainininkas. *»
Miko Petrausko koncertas.
Praeitą seredą, s. 28, erdvio

joj Centr. Music Hall’ėj kompo
zitorius Mikas Petrauskas davė 
koncertą. Tai buvo paskutinis 
jo koncertas Chicagoj, nes nc- 
užilgio kompozitorius vyksta 
Lietuvon. Koncertą reikia skai 
tyti sėkmingu—visais atžvil
giais. Be paties kompozitoriaus 
programe dalyvavo žymesnieji 
chicagiečiai dainininkai pp. Sto 
gis, Rakauskaite ir Pocienė.

Komedijos.
Vadinamoji Public Utilities 

komisija padarė didelę gerada
rystę: sekamą nedėldienį eleva
torių “traaisferis” bekainuos 
tik... septynis ir pusę cento. 
Iki šiol jis kainavo aštuonis 
centus. Ponai komisionieriai, 
vadinus, padarė didelę malonę. 
Bet protingi žmonės tečiaus sa
ko, kad jie sulošę labai negud
rią komediją. Elevatorių kom
panija, sako, daranti negirdėtų 
pelnų. Kiti net tvirtina, > kad 
kompanija ir penkis centus im
dama dar pasidarytų “ytin ge
ro kapitalo.”

Varnas varnui į akį nekerta.

’ Brangus karferis.
Tamstos netikite, kad Chica

goj galima mokėti vieną dolerį 
už karferį. Tai pasiklauskite 
pono Lotus Newbcrgerio. Jis 
užsimokėjo nė (langiau nė ma
žiau, tik vieną dolerį už vieną 
“reidą.” Buvo taip. Užvakar 
jis atsistojo prie kampo Boo- 
sevelt ir Wabash gatvių ir lau
kė gatvekario. KAtėjo vienas 
gatvekaris—Nevvbcrger moja 
jam, bet motormanas nesusto
ja. Atėjo antras, trečias ir ket
virtas—taip pat. Neyvberger 
stipriai supyko ir laukė penk
tojo. Tas atėjo, bet veikiausia 
nebūtų sustojęs, jei pons New- 
berger nebūtų suspėjęs pastver
ti šniūrą ir nutraukt kartį nuo 
vielos. Tada nors ir konduk
toriui protestuojant, Ncwbcrge- 
ris įsėdo gatvekarin.

Vakar Newbergeris turėjo 
stoti prieš džiodžę Hayes ir pa
siaiškinti dėl savo priepolio. 
Teisėjas pagalvojo, pagalvojo ir 
pasakė: užteks vieno dolerio.

D . ---------------------
Kad jį galas...

Ponia A'lice Owcn reikalauja 
divorso. Jos prisieka Harry 
esąs didelis begėdis. jNugi, ei
damas gultų jis visuomet mau
nąs ant galvos savo Alicės—šil
kinę pančiakaitę. Rylą poniu
tės pančiaka išrodanti “nė šiuo 
nė tuo.”

Kad jį galas... •

Kad kaip, ji butų nugalėjus.
Du liemeningi dėdės vakar 

karžygingai kovėsi su viena 
drąsią:-- iumteriške. “I>rugšto-

ry“ ant Adams ir State gatvių 
ji pasivelijus dėžutę saldainių. 
O kad savininkai tokių dalykų 
dykai duoti nepratę, tai pašauk
ta policija. Du policistai su
čiupo ją už skvernų ir papra
šė į stotį. Rct moteriškė ‘pa
vaišinusi juos kumščiomis.

Nusivedę stotin policistai go
dosi:

— Ta velnio boba... kad 
kaip—butų ištrukusi...

Vienas dėdė gavęs “juodą 
akį.”

Areštavo saliunininką.
Saliunininkas, George Burke, 

2060 Racine g ve, pateko bėdon. 
Neapsižiurėjo. ' l>avęs “kick’o” 
(degtinės) federalės valdžios 
agentams. Areštuotas.*
Pametė už 6000 dol. radiumo.

Dr. John Larkin, 3518 Van 
Buren gvė, mulais bevažiuoda
mas automobiliu pametė už še-

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

I
K. A. M.,

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19. 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruscckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžių’’ Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisilįskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite '‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis menesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

DOVANA VISIEMS DYKAI,

Tai kas nors nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, naujo išradimo, 
apie kuri dar nėši girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžių 
srityje. Apie jo praktingumą kalba žeminus paduotas aprašymas: 1—Ro
do valandas ir miliutas kaip ir paparastas laikrodis. 2—padarytos iš ge
riausio metalo taip kad gali būti ugnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per 
visą tavo gyvenimų. 3—Augščio 8 colių, pločio 13 colių. 4—Laiką laiko 
geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nesuvėlins nei minutos. 5—Gva- 
rantuotas ant 25metų. 6—-Turi skambutį, kuris taip smarkiai skambina, 
kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį 
nutildytų. 7—Nakties tamsoj nereikia keltis ir žiebti zapalkos, idant pa
matyti kokia valanda, tik paspausk guzikutį ir visas laikrodis apsišvie- 
čia elektros šviesa. 8—Gali kartu šviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpdis-del pašaukimo reikalaujamos ypatus. 
9—Turi egzaminuojamų lemputę dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
klės, nosies ir dantų. 10—Turi elektros baterijų labai pasekmingų gy
dymui nerviškų ligų. 11—Turi savyje nesudegamųjų bankinę spintelę 
dviem perskvrimais, vienas pinigams, antras brangakmenims sudėti. 
Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik ži
nanti paslaptį vpata. Su kožnu laikrodžiu prisiunčiamo pilnas informa
cijas. Kombinacijos numeris užsisiūto. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir 
parankamo gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laik
rodį pirktam, visgi geresnio už šilų negausi. šitoks laikrodis privalo 
rastis kožnoj štlibųj, nes jis yra netik reikalingas, bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerhsi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Baterija 
tame laikrodyje gali užtekti ant kelių metų, ,o paskui labai lengvai 
indčti naujų.'Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia, bet mesgi dėl jų 
daugybes per trumpų laikų pardavinėsime tik po $10.95. Laikrodis yra 
tokis, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname, pinigus. DYKAI, 
VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kožnam šitų geležinį gražų laikrodėlį prie
do, kas užsisakys pas mus aprašytų naujo išdirbinio laikrodį, laikro
dėlis yra labai'geras dirbantiems žmonėms, nes stiprus jo lukštai ir 
tvirtais viduriais, laiko laikų teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dau
giau, o mes duosime jums DYKAI tik per trumpų laikų, jei užsisakysi 
tuojaus stebuklingų naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau 
ar kam nors dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik $1.00, o mes 
tuoj išsiųsime laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daik
tus. Norėdamas pasinaudoti proga, i’aSyk tuojaus.

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVENUE, DEPT. 224, CHICAGO, JLL.

KANKINOSI PER 10 ME- 
TŲ, DEL PILVO LIGOS.

Dabar yra sveikas ir pasako, 
kaip išsigydęs.

Aš sirgau ilgų laikų, Aš turėda
vau dažnai užkietėjimų, nevirškini
mų, dažnus skaudėjimus ir degi
mus viduriuose ir lengvai prasišal- 
dydavau. Aš mėginau įvairius vai
stus ir buvau gydomas garsiausių 
gydytojų, bet niekas man negelbėjo. 
Pagalios aš visiškai nusilpau. Nega
lėjau valgyti ir negalėjau dirbti. 
Pasidariau taip nerviškas, jog ne
begalėjau miegoti. Aš maniau, jog 
man nebėra jokios pagelbos ir aš 
palioviau įdomavęs gyvenimu. Bet, 
mano laimei, aš išgirdai^ apie šv. 
Bernardo gydančių žolių arbatų ir 
aš pradėjau jų vartoti. Trumpu 
laiku aš pasijutau geriau ir dabar 
esu visiškai pasveikęs. Galiu gerai 
miegoti ir gerai valgyti. Jaučiu 
tvirtas ir pilnas angos (energijos), 
ši arbata manę pagydė.

Ir taip, jeigu kuris nesijaučia svei
kas arba turi kokius nesveikumus, 
pilvo, inkšti^, žarnų arba nervų, tas 
privalo vartoti Sv. Bernardo Gyduo- 
lės — arbatą. Ji yra skani gerti, o 
veikia stebuklingai.

Prisiųskite $1.12 už vienų pakelį 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo adre
su: St. Bernard Gardens, D—(24, 
New Orleans, La. ir jie Tamistai 
prisius jos drauge su painoka, kaip 
jų vartoti. Tamistos pinigai bus su
grąžinti, jeigu ši gyduolė nepagel- 
bėtų. Tai yra verta pamėginti.

REIKIA darbininkų, kurie moka 
lendres pinti. Kreipties 120 No. 
Union St. Subatoje po 1 vai. p .p.

Nauja dirbykla; dienos darbas; 
80c valandai,

STURGIS STELL GO-CART CO.» 
120 No. Union St., 

Chicago, 111.

šis tuksiančius dolerių radiu
mo. Daktaras siūlo penkis 
šimtus radybų.

Kėsinosi nužagti mergaitę.

Nepažįstamas piktadarys va
kar naktį kėsinosi sužagti jau
ną, vienuolikos motų amžiaus 
mergaitę, tūlą Ruth Strom, 4111 
Langley gve. Piktadarys pabū
go. *

U. ... u . I. • • y

Nosies Kliutįs
gali paeiti nuo 

migdalinių gilių— 
tonsilų art$i nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
nizlių, nuo triji, 
priežasčių, bet gali 
būti ir kilos prie- 
žastis, o jas gali 

nusinianingas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokių 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimų 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 pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Atėję papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu- 
jŲ

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

120 State gat., 2 lubos. Antros du
ris i šiaurę nuo Fair sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintudieniais 
nuo 10 iki 12.

ŠALIN DEGTINĖ:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjame toki extraktų, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimų, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekviena. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse, krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus Šiandien jau.

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, 111.

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

Charleston, West Va.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met Jus esate arba trumparegis arba 
toli regis, 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 Ilgų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vaL 
vakare. Nedėliotais nuo 9 iki 12 die-

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, viri Platt’o aptiekos. 
Tėmykite į mano parašą.

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak-
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st« 

Telephone Yards 4317.
Boulevard 6437

DR. 6. M. GUSER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 sL 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

dėliomis nuo 9-r-2 po piet. 
•. Telephone Yards 687

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

n————...... . 1 -

'DR. M. HERZMAN
■ Š RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. Ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tikUL

r———— i u.... ■ ■ i ■ ■ .m

Telephone Yards 5032

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

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

DR. 'M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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



fi N A (f J IENOS, Chicago.. III..
f—  m i—    — < m   —. . . .   .,. ■ mm i .■      ■ *^w—' f >■»*'—iiah^a—m •**»w Hetnyčia, Sau: io 30 <1., 1920

Pranešimai ASMENŲ J IEŠKOJIMAI |’ REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ
- -T.T -U F. . J-L 'į-------------------------------------------------------- ---------------- ----------------------------. .. l . . .'..■IĮ JĮ , ... i. J l - J ■
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU RAKANDAI

VYRŲ VYRŲ

žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicagiečiai vėl turės progą pa

matyti ir pusigerėti puikiu koncer
tu. šj 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. Boto, 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-gč Kaminskie
nė paaukavo puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertą $30. Tą paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gą gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę j šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

PAJIEŠKAI’ Kazimierus ir Mag
dalenos Lukuičių iš Gargždų parapi
jos ir Vincento Mineikio iš Jokūba
vo miestelio, Kartinos valsčiaus. 
1909 metais jis gyveno Glasgowe, 
školijoje.

K. IVANAUSKAS,
L. Box lt I, Zeigler, III.

PAJIEŠKAU draugo F. Kazimiero 
Rožis, Kauno rėd., Mažeikių apskr., 
Veiksnų vals., Sverkončių sodos, ku
ris gyveno Chicago . Meldžiu atsi
šaukti ant šito andreso:

FRANK BLUNCUKIS,
P. O. Bos 802, Park City, Utah.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo su 
sirinkimas bus subatoj, 31 d. sausio, 
Aušros svetainėje, 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU draugų: Justino Ge
čo, pirma gyveno Westville, III. Da
bar išvažiavo kitur. Taipgi Alex. 
Puschius, jis gyveno pirmiau apie 
Svattle, VVash. Meldžiu atsišaukti, 
ar juos žinančių pranešti.

PETER YANCHAUSKY,
P. O. Box 802, Park City, Utah.

S. L. Am. 228 kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlioję vasario 1 d., 2 vai. 
po pietų, 1822 Wabansia Avė., t.iuo- 
sybės svetainėje. Bus rinkimas cen
tro viršininkų.

A. Martišius, Rast.

L. M. P. S. 58 kp. susirinkimas j- 
vyks nedėlioj kaip 1 v. p) pietų Da- 
vis Square svetainėj. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų. — Sekretorė.

Ro.seland. S. S. 137 kp. susi
rinkimas jvyks nedėlioj, vasario 1, 
kaip 10 v. ryto, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 116 St. Visi nariai ir 
norintis prisirašyti kviečiame atsi
lankyti laiku, 
reikalų.

Yra daug svarbių
— Organizatorius.

Roseland. —♦ Draugiki L. D. K. Vy
tauto No. 2 susirinkimas įvyks ne
dėlioj, vasario 1, kaip 2 v. po pietų 
brolių Strumilų svet., 158> 107 St. 
Tą pačią dieną tik 6 v. v. bus drau
gijos pramogų vakaras. Scenoj sta
toma Žemaitės komedija “Musų Ge
rasis’’. — Sekr. N. Grebelia.

L. I). L. D. 70 kp. susirinkimas į- 
vyks subatoj, sausio 31, 8 vai. vak. 
K. Grikšo svetainėj, 150 ir Narthcolt 
Avė. Draugai, malonėkit ateiti, tu
rime daug .svarbių reikalų.

— Komitetas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks nedėlioj, vasario 1 d., 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St., 

po pietų. Nariai nialo- 
atsilankyti, nes bus no- 
valdybos j centrą.

Pirmininkas J. Y—ia.

kaip 1 vai 
nėkite visi 
minavimai

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
direktoriai Šiuo praneša visiems šė- 
rininkams, kad metiniame susirin
kime nutarta išmokėt lOtą nuošimti 
už 1919 metus. Kožnas Šėrininkas 
teiksitės ateit į direktorių ofisą, 
1334 So. 49th Ct., ir atsineškit savo 
šėrą, bo kitaip negausite nuošimčio. 
Ateikit vakarais, vasario 3, 10, 17 
24 dieną, 7:30 vai. vakare.

Sekretorius,
A. J. Pečiukaitis,

1533 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

ir

Pajieš kojiniai
ASMĖNŲJ IEŠKOJIM AI
PAJIEŠKAU švogerio J. Bartkaus 

paeina iš Kauno rėd., Tauragės pa
rapijos, Oreliškių kaimo, ir pajieš- 
kau brolio Antano Kirkickio, paei
na iš Kauno rėd., Pagramančio par., 
apie 20 metų kaip Amerikoje, 10 me
tų atgal gyveno Merrvill, III. Kas 
žinot arba jis pats, meldžiu atsi
šaukti, gavau svarbių žinių iš Lie
tuvos.

MYKOLAS KIRKICKIS, 
8428 Vincennes Avc., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sesers Anasta- 
bijos šleinius-Kniukšta; 4 metai at
gal gyveno Michigan City, Ind, ant 
9 gatvės. Ar ji pati ar kas kitas, 
malonės pranešti, busiu dėkingas.

KOSTANTAS ŠLEINIUS, 
4028 So. Brighton PI., Chicago, 11).

PAJIEŠKAU Petro Bendikio pir- 
miaus gyveno Moline, III. Iš ten at
važiavo i Chicagą, girdėjau, kad y- 
ra užmuštas ant geležinkelio, bet 
niekaip negalima surasti ne kaip ne 
kur. Paėjo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Naumiesčio vals
čiaus Meškėnų kaimo. Jis pats ar 
kas apie ji žinote, malonėkite pra
nešti.

JONAS ROMAS, 
2001 E. Adams St., Springfield, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Izido
riaus Androlicio, paeina iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr. Šapališkių kai
mo, 3 metai kaip girdėjome gyveno 
Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsišaukti 
ar kas kitas duotu žinią.

Petranelė Andfolaičiukė P. Rice 
906 W. 19th Plade, Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogerio Simo Kai
rio, K. Bardaucko, S. VVišnuckos, 
J. VValukono, K. Wilkakrcenės. Visi 
Suvalkų gub., Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

ANDRIUS WISNUCKAS , 
Colp, Iii., Box 732.

PAJIEŠKAU Viktoro Vizbaros iš 
Lietmos paeina, Patičkių kaimo, 
Bartninkų valsčiaus, Vilkaviškio ap- 
skriftie. Turiu svarbu reikalą. Mel
džiu atsišaukti pats arba žinantieji 
apiė į pranešti šiuomi adresu:

JOHN KVETINSKAS, 
L U73, Weetville, III.

PAJIEŠKAU pusėserių: Magdės ir 
Katrės, paeina iš Lietuvos, Vilkaviš
kio parapijos, Majoriškių kaimo. 
Taipgi pajieškau Juozo Bukavecko 
ir Vinco Jenušaičio Alvito parapijos. 
Meldžiu atsišaukti visų, nes turiu 
svarbu reikalą.

Mrs Agota Jenuševičiutė 
Vaitkevičienė

607 Montogre St., Rockford, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT BANDOS kambarys. Garu 

šildomas, electric šviesa ir visi pa- 
rankumai. Meldžiu atsišaukti per 
telefoną.

Lincoln 7874 
MR. DROVEIKA,

DIDELIS‘šviesus kambarys su at
skiru inėjimu parandavojimui, 3001 
So. Halsted Street, los lubos fron
tus.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių ant Bridgeporto. Geistina, 
kad valgi namie pagamintų. Kas 
turi toki kambari, prąneškite laišku.

V. MATULEVIČIUS,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis i House- 

reeper:
LAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

REIKIA mergaičių patyrusių ir 
mokinimuisi sortuoti naujų ceppin- 
<ų — gera mokestis, malonios dar- 
jo sąlygos. Kreipkitės

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

Collar padderių prie
Lewis mašinos
Sleeves lining basterių 
Basting pulleriį.

Kreipties:

Alfred Decker 
<& Cohn

3309 W. North Avenue.

DIRBYKLAI 
50 MERGAIČIŲ 

lengvas, švarus darbas, 
rimas nereikalingas. Gera mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

232-242 E. Ohio Street, 
4th Floor.

Paly-

Rubsiuvylklaio
Šlove lining basterių 

Mergaičių

arba geru šou veju 
rankomis

Off presserių;
Second basterių;
Geros darbo sąlygos.
Gera alga. Kreipties:

ALFRED DECKER & COHN 
S. W. Cor. of Franklin & 

Van Buren Sts.

* REIKIA 500 MERGAIČIŲ
Dienos ir nakties darbui 

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

Delei paskirstymo darbo į dieninį ir naktinį, — at
sidarė pas mus labai daug darbui vietų, kurios tur būti 
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
la pačioj dirbykloj; valgiai duodama pigiai.

Samdos ofisas atdaras utarninkais ir ketvergais iki 
9 vai. vakaro.

VICTOR MFG. & GASKET COMPANY, 
5750 Roosevelt Road.

REIKALINGA šeimininkė, našlė 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

Oromus Chemical Laboratory, 
1918 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA moters popaeroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1105 W. 21 St., Chicago.

REIKIA 10 moterų sortavimui 
skudurų.

1820 N. 141h Street.

REIKTA mergaitės prie saldainių 
krautvėje. Patyrimo nereikia.

JASINSKAS,
3302 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 3756.

MERGAIČIŲ 25 darbui prie marš
kinių ir apykaklių. Visuose depar
tamentuose.

SARATOGA LAUNDRY 
214 W. Huron St.

REIKIA patyrusių moterų sorta
vimui popierinių atmatų; taipgi mer 
gaičių \r moterų mokinimuisi. Gera 
mokestis ir gera vieta darbui.

Kreipties:
REPUBLIC WASTE PAPER 

621) W. Taylor St.

MOTERS IR MERGAITES 
darbui buffing

Lengvas darbas, nereikia patyri
mo, 40c valandai.

Laike mokinimosi.
Darbas nuolatinis ir malonus.
Kreipties:

CURTAIN SUPPLY CO.
350 W. Ontario St.

5th Floor.

REIKIA: 5 patyrusių pardavinėji
mui moteriškų, kurios gali kalbėti 
lietuviškai arba lenkiškai, mastinių 
arba moteriškų apatinių drabužių 
skyriuje. Gera mokestis; patogios 
valandos; malonus darbas.

LUSTIG’S DEPT. STORE, 
3410-12 So. Halsted St.

Chicago.

REIKALINGA moteris šlavimui 
mokyklos; po 4 valandas ant die
nos. Nereikia dirbti subatomis ir 
nedaliomis. Atsišaukite 
ENGINEERING LOWSON SCHOOL 
1300 So. Homan Avė., Chicago, III.

REIKALINGA moteris ir mergai
tė; gera mokestis, pastovus darbas. 
Atsišaukite

163 W. Harrison St., 
Room 1100

RANKSIUVOS.
Nepaprasta proga mergaitėms ir 

moterims išmokti rankų siuvimo 
darbo musų dirhykloje, — gera mo
kestis, — mokama laike mokini
mosi.

APSIAUSTŲ DIRBYKLAI.
Siuvinėtojų guzikams skylučių, 

finisherių; arm hole basterių; kreip
ties bi kuriuo žemiau paduotu ant
rašu:

520 So. Wells St.
35 So. Markct St.
723 So. Tripp Avė.
1922 So. Halsted St.
2303 W. St. Paul Avė.

SIJONŲ DIRBYKLAI.
Siuvinėtojų guzikams skylelių, fi

nisherių, kreipties žemiau paduoda
mais antrašais:

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

Hart Schaflfiriier 
and Mara 
520 S. Wells Street.

MERGAIČIŲ ir moteriškų sort 
viniai plunksnų.

Patyrusių ir besimokinančių.
Kreipties:

KURTZ & BRAFF, 
1411 So. Throop SL, 

Chicago, III.

a-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

UNION SPECIAL MACHINE CO.

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių ortirnm /Ii t»hxrlr l/\<« /Int'biiiilengvam dirbyklos darbui.
Bcnch-mechanikų; patyrusių pie- 

lyčę vartoti; lathe ir milling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams.

Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Kreiptis:

X

EMPLOYMĘNT DEPT.
311 W. Austin Avė.

MOKĖS $5.00 i 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.
2201 So. Union Avc.

REIKIA darbininkų prie piausty- 
ino geležies serap iron yarde.

GERBER,
1717 N. Western Avė.

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

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

REIKIA VYRŲ visokiems 
bams.

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, Iii.

DARBININKŲ 
Pastovus darbas 
Gera mokestis 

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.

dar-

REIKIA dviejų patyrusių tvirtų 
vyrų jung shopėj.

MILLER & COHN
1416 Bluc Island Avė. Chicago.

REIKIA angliakasių, vedusių arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbi. Ken-i

REIKIA
Vyrų patyrusių biznyje, formanų, ir darbininkų pardavinėjimui 

Mc.Kcesport Gus šėrų patikėtinos American Gas & Oil Companijos. Duo
dama geras nuošimtis ir suteikiama visos instrukcijos teisingiems ir pa
tikėtiniems vyrams, kurie galėtų parduoti Bėrus savo draugams, pašvęs- 
dnml tam <įn)j ar visą laiką savo apielinkėje Pensilvanijos, Ohios ir West 
Virginią valstijoje. Del platesnių informacijų kreipties:

Mr. Bartus, Sales Manager, 9th floor Vandergrift Building, 
Pittsburgh, Pa.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

TIKTAI ši MĖNESI.

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 

2600 West 31st Street.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-ŽEMB

PARDAVIMUI

Rendos $33.00 mėnesiui. Kaina 
tik $2100.00. 15 kambarių, 4 pagy
venimų namas. Gerame stovyje, vi
si pagyvenimai išnuomuoti. Savinin
kas priverstas šia apiclinkę apleis
ti ir išvažiuoti kitur. Union Avė. 
prie 28tos gatvės.

IGNATIUS CHAP & CO., 
555 W. 31st St., Chicago, III

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

Cutlerių
Rip sawyerių 

Shaper bands 
Sticker liands 

Planer hands
Beit Sanders

Cabinet meikerių 
Bench Hands

Hand Carverių
Finišerių

Bubberių 
Patchers ir Oilers

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj vietoj, vie
nas blokas nuo lieutviškos bažny
čios, ant Halsted St., No. 12107. Par
siduoda iš priežasties, kad nemoku 
kalbėti lietuviškai. Kas norėtų 
pirkti prašau apsilankyti, parduosiu 
pigiai su namu ar be namo. Atsi- 
šaukit po num. 722 W. 120 St.

GERA PROGA: Parsiduoda pi
giai mūrinis namas dviejų pagyve
nimų. Kreipties 1905 Wabansia 
Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas prie 2751 W. 47th St. Savinin
kas verčiamas apleisti ši miestą.

Kreipties

THE BRUNSWICK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
DUBUQUE, I0WA

VYRŲ REIKALAUJA 7

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 Wcst 18-th Street

10 DARBININKŲ PRIE 
ANGLIŲ.

TANNER ROME COAL CO
1121 So. Fairfield Avė.

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

GUMBINSKY BBOS. CO. 
2261 So. Union Avė.

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

711 \V. 15th PI.
REIKIA dviejų duonkepių, pirma- 

rankio ir antrarankio. Geriems dar
bininkams gera alga. Atsišaukite 
tuojau.

J. GEČAS,
716 W. 31 St., Chicago, III.

REIKIA — pečkurių (firemen); 
$75.00, kambaris, valgis.

Kreipties:
CHICAGO BEACH HOTEL,

51 St. and Gomeli Avc.

REIKIA: Prie mašinų ir benčiaus 
molderių. Geriausi mokestis; nau
ja dirbykla; nėra darbininkų nesu
sipratimo.

AMERICAN RADIATOR CO., 
Molloable Iron Dept.,

Ledger and Kertei St., 
Buffalo, N. Y.

REIKIA darbininkų prie darbo 
foundrėje. Bollinger-Andrews Con- 
struction Company, Verona, Pa.

Važiuoti gatvekariu iš Wilkins- 
burg. traukiniu — iš Pittsburgh.

REIKALINGA kriuačius prie pa
taisymo ir prosijimo. darbas nuo- 

tucky valst joj.' Agcntavimas dykai, latinis, gera mokestis.
Atsišaukite S. SAMIS,

30 S. Canal St.» Chicago. 4240 Archer Avė.,

PARSIDUODA krautuvė saldainių 
ir lėdų Smetonos ir visokių minkštų 
gėrimu ir taip visokių daigtų. Vis
kas sutaisyta geriausiai. Biznis iš
dirbtą per 9 metus, biznis gerai ei
na . Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biznį.

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avc., Duųuesne, Pa.

PARSIDUODA grosernė ir kendi- 
nė (saldainių krautuvė). Biznis iš
dirbtas per 8 metus. Lietuvių ap
gyventa vieta. Turim kitą krautu
vę ,todėl parduodame.

4544 So. Paulina St.

PARDAVIMUI barberšapė ir pul- 
rumis. Biznis išdirbtas nuo seniai. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos. Parduosiu greitai.

M. BLUJUS
364 E. 26 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — Player Piano su 
gaidų rolėmis; Phonografas su re
kordais; Saliono rakandai su Ruošo
mis paduškomis; Valgomojo ir mie
gamojo kambarių rakandai; Žalva
rio lova; Kauras 9x12; Pastatoma 
lempa; Skaityklos stalas ir lempa. 
Tur br.’i parduota pigiai

2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, lietuvių apgyvento], 
biznis išdirbtas per ilgą laiką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos.

J. R.,
821 Wcst 24th St., Chicago, III.

PARSIDUODA “office roll top 
desk” ,veidrodis ir visokių kriaučių 
šapai reikalingų daigtų.

751 West 31st St.

PARSIDUODA pigiai batams siū
ti mašina, Yellovv Cab automobilis. 
Priežastis — savininkas apleidžia 
Chicagą.

K. ROŽYNAS,
730 W. 62nd St. Phone: Normai 3501

EXTRA
Parsiduoda Departmentinė 

tuvė, verta apie $10,000.00, ant grei
tųjų parduosiu už $7000.00. Biznis 
išdirbtas per 7 metus lietuvių ir len
kų apgyvento) vietoj. Gyarantuo- 
jam $3000.00 grino pelno j metus. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju j 
Lietuvą. Atsišaukite Į Naujienų ofi
są, pažymėdami num. 37.

RAKANDAI.

Krau-

Nepaprastas

$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, Davcnport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

Chicago. ‘ 2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

PARDAVIMUI: 374Š Lowe Avė.; 
mūras, 2 pagyvenimai!po 5 kamb.; 
visi intaisymai; erdva! kute. Kai
na $2500; Įmokėti $500;'$25 kas mė
nuo.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 619 W. 46th St. 
medinis namas; 2 pagyvenimu po 6 
kambarius; visi įtaisymai; vanos, 
gazas, elektriką. Kaina $2950; įmo
kėti $500.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Bargenas
2 augščių namas, apačio Storas ir 

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

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

Turime naujų namų labai pigių po 
2 ir 3 lutus ant Bridgeporto ir Bri
ghton parke. Kas turit lotus, priima
me už pirmą įmokėjimą, kitus gulite 
mokėti kaip rendą.

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

MOKYKLOS

AMA5TER/ A > 
J5Y5TEMUW
ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daroiųos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bot ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. 74 W. Washington Street.

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


