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Kolčakas pabėgęs Manžurijon
Ukrainiečiai paėmė Odessą

Europa gaus $50,000,000 pašelpos

Judeničius buvo suimtas už pasisavinimą 
savo valdžios pinigą

KOLČAKAS PABĖGĘS Iš 
BEI^AISVfiS.

Esą slapstosi Manžurijoje.

HONOLULU, Havraii, s. 30.— 
Pasak Tokio žinios vietos japo
nų laikraščiui Nippu Ji j i, ad
mirolas Kolčakas pabėgęs nuo 
bolševikų ir slapstosi Manžuri- 
joj. Socialė revoliucija, kuri iš
liko Irkutske ir kuri nuvertė 
Kolčaką,* pavedė valdžių bolše
vikams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 31» 1920 
as roqmred by the rci ut Ori. 6,1917

UKRAINIEČIAI PAfiMC

VIENNA, s. 29.—Ukrainos 
presos agentūra skelbia apie 
gen. Pavlenko komanduojamos 
Ukrainos paėmimą Odessos.

Komitetas iš ukrainiečių ir 
žydų piliečių įvykino tvarką ir 
gerina maitinimą miesto ir ve
dimą jo reikalų.

Tr«e translMion filed wtth the post- 
master at Chicago, iii. Jan. 31, 1920 
uk reouired by the art of Oct. tt. 1917
BOLŠEVIKŲ BESIVERŽIMAS 

SIBERUOJE APSISTOJO.

Nebegali aprūpinti armijos 
maistu. Veržiasi palei Kaspijaus 

jurą.

LONDONAS, s. 30.—8 ame
rikiečiai ir 2 anglų oficieriai, 
manoma, pakliuvo į bolševikų 
rankas, pasak Daily Mail ko
respondento Harbine, kurio pra
nešimas nepaduoda jokių smulk 
^ienų.

Ta pati žinia sako, kad 15,- 
000 čechų yra išsisklaidę 400 
mylių plote palei geležinkelį į 
vakarus nuo Irkutsko. Jie vis 
dar turi 20,000,000 svarų ster
lingų iŠ Kolčako valdžios auk
so ir bolševikai esą nusisprendę 
neperleisti to aukso į rytus nuo 
Baikalo ežero.

Maskvos bevieline žinia sako, 
kad anti-bolševikų spėkos bu
vo priverstos evakuoti miestą 
Derbent, vakariniame pakraš
tyje Kaspijaus jurų.

(Derbent yra už 70 
Petrovsk, kurį nesenai 
kai paėmė. Bolševikų 
žimas palei vakarinį Kaspijaus 
pakraštį gręsia Denikino deši- 
niąjam sparnui).

Sunkumas aprųinti armiją 
maistu galbūt sustabdė bolševi
kų kareivių besi veržimą palei 
Trans-Siberijos geležinkelį į va
karus nuo Irkutsko, pasak pra
nešimo karės ofisui. Tečiaus jo
kio pasipriešinimo bolševikams 
niekur nedaroma.

pakraš-

m. nuo 
bolševi- 
besiver-

True translntion fded with the 
master at Chicago, III. Jan. 31, 1920 
a< reouired by tho act of Oct. 6,191 •

ESTONAI BUVO AREŠTAVĘ 
JUDENIČIŲ.

Areštavo jį už pasisavinimą 
armijos pinigą, bet talkininkai 

išreikalavo jo paliuosavimo.
--------- r—.

REVELIS, s. 28. (Rašo Chi
cago Daily News koresponden
tas Michael Farbman) .—Jude
ničiaus šiaurvakarinė avantura
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užsibaigė vakar farsa Revelio 
viešbutyje. Judeničius rengėsi 
išvažiuoti Anglijon, kuomet 
hetmanas Balachovič atvyko su 
savo šalininkais kad “nubausti” 
savo komanduotoją “už išdavy
stę prieš naujos armijos karei
vius.” Gen. Balachovič yra pa- 
skilbęs tuo, kad jis nenori im
ti belaisvių ir tas jo baudimas 
Judeničiaus butų gal užsibaigęs 
tragedija, jei Estonijos valdžia 
nebūtų pasiuntusi stiprios poli
cijos spėkos neleisti Judeničiui 
išvažiuoti iš šalies, kadangi jis 
turi daug pinigų, prigulinčių 
šiaurvakarinei armijai, kuomet 
kareiviai yra • neaprupinti ir 
miršta šimtais.

Tuo Judeničius su savo šta
bu iš 5 generolų ir daugelio pa- 
gelbininkų, tapo išgelbėti nuo 
hehnano Balachovič pirties, 
kadangi jie tapo areštuoti Es
tonijos policijos ir nuvesti į 
saugesnę vietą. Judeničius gal
būt bus teisiamas už bandymą 
pasisavinti šiaurvakarinės vald
žios pinigus.

Kaltinama, kad pereitą vasa
rą jis gavo 500,000 svarų ster-4 
lingu (nominaliai $2,500,000) 
nuo talkininkų pegnadm. Kol
čaką. Jie turėjo būti užtikrini
mu už Judeničiaus pinigus. Te
čiaus Judeničius niekad neati
davė pinigų šiaurvakarinei vald
žiai, bet pasidėjo prie savo pi
nigų Anglijos bankuose.

Gruodžio 5 d. šiaurvakarinė 
valdžia nutarė formaliai parei
kalauti mažiausia £100,000 ar 
£150,000 nuo Judeničiaus, bet 
negavo nuo jo nė atsakymo. 
Cirkuliacijoje yra 125,000,000 
Judeničiaus pinigų, daugiausia 
rankose jo vargšų kareivių, ku
rie nieko su jais negali nusi
pirkti, ar išsimainyti ant kito
kių pinigų.

(Gauta vakar iš Londono ži
nia sako: “Pusiau oficialiuose 
rateliuose kalbama, kad gen. Ju
deničius, kuris tapo areštuotas 
Revelyje, jau yra paliuosuotas. 
Privatinės žinios sako, kad jis 
liko paliuosuotas delei Anglijos 
ir Francijos valdininkų Estoni- 
joj panaudoto spaudimo”).

komiteto, kad galutinai tą da
lyką nusprcndlis. žymesnieji 
komiteto demokratai pirmieji 
pasiūlė $50,000,000 paskirimą ir 
tikėjosi, kad ir republikonai 
juos rems.

Komiteto gautosios konfin- 
dėncialės žinios parodo, kad ne- 

I galime tikėties Anglijos ir Fran 
Į cijos prisidėjimo prie šelpimo 
Austrijos,* nes jos yra palinkę 
duoti pagelbą Lenkijai jos ka
rėje prieš Rusijos sovietų vald
žią.
Amerika gal nešelps Lenkijoš.

Niekurie komiteto narių pasi
priešino Amerikos teikimui pa
šelpos Lenkijai, nes Lenkijos 
armija dabar yra 100 mylių už 
savo rubežiaus rytuose.

Tečiaus tūlų pasitikima, kad 
iš $50,000,000 fondo bus galima 
sušelpti ir Lenkiją. Austrijai 
yra reikalinga pašelpos $30,000,- 
000, Budapeštas $5,000,000 ir 
Armėnija $1,500,000 kas mene- 
Sįz

True tianslation filed with the poni 
master at Chicngo, III. Jan. 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,191

Apvalė mokyklą
SAKSONIJA PANAIKINO 

TIKfiJIMO MOKINIMĄ 
MOKYKLOSE.

Pamaldininką skaičius mažėja 
ir prisiėjo net prisaiką 

permainyti.

Religi-BERLINAS, s. 30.
nis pajautimas Vokietijoje per
gyveno milžiniškų permainų po 
pasirašymui mušjų paliaubos,” 
sako Leipzig Neueste Nachrich- 

, ten, rašydamas apie panaikini
mą tikėjiminių pamokų Sakso
nijos viešose mokyklose—vieną 
iš pirmųjų radikalių permainų, 
įvykinti viešąjame Saksonijos 
gyvenimo po jos patapimui lais
va valstija po socialdemokratų 
valdžia.

“Per du šimtmečiu tikėjimas 
buvo vienu iŠ svarbiausių išgul- 
domų dalykų Vokietijos mokyk
lose ir visų tikėjimu vaikai bū
davo priversti dalyvauti pamo
kose, kiekvienam tikėjimui tu
rint atskirą klasę.

O ■ ' J ' ■■ .)

“Nuo sukilimo anti-religiniai 
elementai vedė agitaciją prieš 
tęsimą tikėjimo lekcijų ir da
bar seimas tikrai priėmė įstaty
mus, panaikinančias jas.

“Bažnyčios praneša apie nuo
lat ii4 mažėjimą pamaldininkų 
ir net teismų liudytojai ir tei
sėjai apleidžia žodžius “padenk 
man Dieve,” kada jie ima pri
saiką.”

23 ŽMONES ŽUVO ANT LAIVO.

i rue translation filed with the post- Į True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 31, 1920 1,1 1 04 4nnA
<s reųuired by the act of Oct. 6,1917

mastei* at Chicago, III, Jan. 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos ■ Lenkijos Atibuoda taikos
santikiai rusteja sutartį senatui

Truo iranslatton filed wtth the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

13 bolševikų pa
siuntinių žuvo

Pradeda veikti partizanai.

LONDONAN s. 30.—Vakari
nėje Rusijoje latviai paėjo 90 
mylių* fronte viso aį>ic 65 my
lias. I

Nesutikimai į tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tebesitęsia ir grąsina 
yatapti labai račiais, delei už* 
puldinėjimu partizaną pulką.
Talkininkai bandą sutaikinti ryboms apie susilaikymus prie

REPUBLIKONAI SENATO* 
RIAI NEGALI SUSITAIKINTI 

SU DEMOKRATAIS.

Neužilgo vėl, prasidės debatai 
senate apie sutartį. Ir vieni ir 

kiti pasitiki, kad ji nebus 
ratifikuota.

WASH.INGTON, s. 30.-For- 
maliai šiandie užsibaigiant tu

17 PELNAGAUDŲ 
APKALTINTA.

GHICAGO.—Vakar federalis 
irand jury apkaltino 17 cukraus 
pardavėjų, kaipo pelnagaudas. 
Su jais, jau apkaltintu viso 55 
vikraus pardavinėtojai.

Užmušė buvusį ministerį.

SOFIJA, s. 30.—Buvęs Bul
garijos viešų darbų ir vidaus 
ministeriu 1918 m. Malinovo ka j 
binete, 'tapo užmuštas sausio 
24 d. Pesceroj. Užmušėjas pa
bėgo.

Angliakasiai grąsina 
pelnagaudoms

PAVES ANGLIJOS KASYKLŲ 
NACIONALIZAVIMĄ REFE- 

. RENDUMUI?

Angliakasiai kaltina savininkus 
pelnagaudystėje ir>grąsina 
griebties aštrią priemonių.

valdžią stovi naujas 
klausimas, nes anglia- 
prigrąsino streiku, jei 
nesustabdys anglių sa-

TRIS sušaudyti finlandi- 
JOJE BEVEŽANT MARTEN- 

SUI INSTRUKCIJAS IR 
PINIGUS.

Tik 7 iš 20 pasiuntinių pasiekė 
Martensą. Rusija turi padariusi 

kontraktą su Amerikos fir
momis.

WASHINGTON, s. 3O.-šian- 
die Rusijos pirklybinis atstovas 
Ludwig C. A. K. Martens prieš 
senato užrubežinių reikalų komi 
tetą, turinėjantį Rusijos propa
gandą, pradėjo pasakoti, kaip 
sovietų Rusijos karjerai, vež
dami pinigus į Ameriką įsten
gė sulaužyti pertvarą mirties, 
apsupančią Rusiją.

Martens atsisakė atsakyti į 
tulus klausimus apie kurjerus

tautų lygos santarvės, demokra
tų vadovas senatorius Hitch- 
cock paskelbė, kad įnešimas 
bus padarytas vasario 10 d. at
naujinti svarstymą taikos su
tarties senate.

Yra nurodymų, kad įnešimas 
bus priimtas ir kad kova apie su 
silaikymus vėl prasidės pačia
me senate. Tos kovos pasekmė 
nuspręs ar taikos sutartis bus , ir paliko komitetui nuspręsti 
ratifikuota, ar tautų lygos klau 
simas bus atidoutas prezidenti
nei kampanijai.

Abi pusės pasitiki, kad nebus 
ratifikuota.

Senatorius Hitchcock pasiti
ki, kad yra 33 ar daugiau demo
kratų, kurie neleis ratifikavi
mo, jei Lodge susilaikymai ne
bus ant tiek pakeisti, kad jie 
užganėdintų prezidentą. Sena
torius Lodge irgi pasitiki, kad 
33 ar daugiau repąblikonų ir 
demokratų neleis ratifikuoti, 
jei bus pakeitimas Lodge susi
laikymų principe?

Kaip dabar išrodo, sutartis 
nebus ratifikuota, jei demokra
tai nepasiduos* republikonams 
ir nesutiks palaikyti Lodge su
silaikymus.

I

Duona vėl brangsta
Duonkepyklos vėl pakelia 
duonos kainą po 2c. ant 

kepaliuko.

rrue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 31, 1920 

* renulred by<he act of Oct. 6. 1917

REPUBLIKONAI SUTINKA 
PASKOLINTI EUROPAI 

$50,000,000.

Demokratai irgi tam pritaria. 
Nelabai nori Šelpti Lenkijos.

WASHINGTON, s. 30.—Re- 
miblikonai nariai atstovų buto 
biudžeto komiteto Šiandie su
tarė pritarti autorizavimui iždo 
departamento suteikti dar $50,- 
000,000 kreditų niekurioms Eu- 
ropoms šalims nupirkimui mai
sto.

Kurioms šalims suteikti pa- 
šelpą, bus nutarta vėliau komi
teto didžiumos narių susirinki
me. Sekretorius Glass savo pra
sime $150,000,000, kurį vėliau 
sumažino iki $125,000,000, pa
davė Lenkiją, Armėniją ir Aus
triją.

Po padarimo tokio sutarimo, 
pirmininkas Fordney sušaukė 
ant rytdienos susirinkimą pilno

Laivas perlūžo pusiau.

NEW YORK, s. 30.—čia gau
ta bevieline žinia, kad Ameri
kos aliejaus laivas Mielero, 
plaukęs iš Kubos į Philadel- 
phia, perlūžo pusiau ir pasken
do. 18 žmonių liko išgelbėta, 
bet 23 žmonės prapuolė ir tur
būt yra žuvę. 

........ I I —........ .
5,000 DARBININKŲ

SUSTREIKAVO.

BOMiBAY, Indijoj, s. 30.— 
5,000 dokų darbininkų sustrei
kavo, reikalaudami pakėlimo 
algos.

LONDONAS, s. 30.—Evening 
Globė tvirtina, kad premieras 
Lloyd George pasiūlys anglia
kasiams, kad 1 referendumas 
20,000,000 balsuotojų butų pa
darytas klausime. Anglijos nacio 
nalizavimo anglių kasyklų.

Prieš 
sunkus 
kasiai 
valdžia
vininkų pelna^audystės.

Angliakasių vadovas Robert 
Smillie kaltina, kad savininkai 
susirinko nuo £50,000,000 iki 
£60,000,000 pelno nelegaliais bu
dais ir reikalauja, kad tie pini
gai butų iš jų atimti ir panau
doti nupiginimui pragyvenimo, 
nupiginant anglių kainą ar pa
keliant darbininkams algas.

Premieras prisipažinęs, kad 
valdžia yra susirupinusi padėti
mi. Smillie sako, kad pakėlimu 
algos angliakasiai nepasinaudo
jo, nes kartu pakįlo ir pragy
venimas. Jie todėl pripažįsta, 
kad vien pakelti algą dar nepa
gerins padėties, bet reikia su
stabdyti pelnagaudystę. Jis sa
ko:

“Mes pripažįstame, kad vien 
tik pakėlimas algos nepanaikįs 
blogo. Jeigu valdžia negali su
stabdyti pelnagaudysitės, kuri 
didina pragyvenimo brangumą, 
dėl mus nelieka nieko kito da
ryti, kaip panaudoti spėką mu
sų organizacijos ir patiems 
žmonėms paj ieškoti teisybės.”

GHICAGO.—Didžiosios duon- 
kepyklos vakar pranešė groser- 
nėms, kad kaina duonos ant 10 
ir 15c kepaliukų yra pakelia
ma ir dabar ta duona parsida- 
vinės po 12c ir 17c.

Tečiaus busią pardavinėjama 
duonos ir senąja kaina, bet ta 
duona busiant kepama iš pras
tesnių miltų, negu kad dabar 
kepama. Pigesnei duonai bus 
naudojami valdžios miltai iš va
sarinių kviečių, kurie yra pras
tesni už dabar vartojamus žie
minius kviečius.

Naujoji duonos kaina pradės 
veikti nuo panedėlio.

True translation filed wltn the post- 
master at Chicago, III. Jan. 31, 1920 
•s reųuired by the act of Oct. 6,1917
KAUTSKY PRIEŠ KAIZERIO 

TEISIMĄ.

Sako, jį turėtą teisti 
■ beprotnamyje.

Perkėlė kitan kalėjimam

KALINYS MIESTO MAYORU.
DUBLIN, Airijoj, s. 30.— 

Naujoji miesto taryba, suside
danti didžiumoje iš sinn feine- 
rių, šiandie pirmu kartu susi
rinko ir iškėlė ant miesto salės 
respublikoniškąją vėliavą.

JOLIET, III., s. 30.—22 aido 
blistai kaliniai tapo perkelti va ______ „
kar iš DfiVight kalėjimo į Po n- Į Pasitraukiantis lordas mayo- 
tiac, po pasikėsinimui sudegin,- ras O’Neill pasiūlė, kad mayo- 
ti Dvvight kalėjimą. Perkeltie- ru butų išrinktas Tom Kęlly 
ji kaliniai atsisakė valgyti mai- sinn fein narys parlamento, ku
štą, daužė indus ir viską ką ga- ris dabar yra kalėjime. Jis ir 
Įėjo sudaužyti, ar sulaužyti. tapo išrinktas.

BERLINAS, s. 30.—“Trauki
mas kaizerio teisman gali pa
daryti jį pavojingu kankiniu.

“Jo prasižengimai, kiek aš ži
nau, yra tokios rūšies, kad jis 
turi būti teisiamas ne prieš teis
mą, bet prieš beprotystes komi- 
’iją-

“Jis turėtų būti paliktas ra
mybėje.”

Taip pasakė socialistas Kari 
Kautsky, svarstydamas Holan- 
lijos notą, atsisakančią išduoti 
?x-kaizerj. Jis mano, kad ta 
nota užbaigia dalyką ir kad to- 
imesni žingsniai, net jei ir bu- 
ų pasekmingi, pasidarytų vien 

kenksmingais.

True iranslation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Jan. 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nori milžiniš
kos armijos

REIKALAUJA VISUOTINO 
KAREIVIAVIMO.

Norima sudaryti 2,000,000 ka
reiviu Amerikos armiją.

WASHINGTON, s. 30.—Su- 
mobilizavimas organizuotos lau 
kų armijos iš 2,000,000 kareivių 
bus galimas už penkių metų po 
priėmimui senato armijos re
organizavimo biliaus. Taip pa
sakė šiandie senatui senato ka
rinio komiteto pirmininkas 
WadsWorlh savo raporte apie tą 
bilių. Tokios armijos užlaiky
mas nekainuosiąs daugiau, kaip 
$590,987,000 į metus.

Butą įvestas priverstinas 
kareiviavimas.

Į ar jo “diplomatinė ncpaliečia- 
įnybe” paliuosuoja jį nuo toli
mesnių tame dalyke klausinė- 
jimų.

Vėliau jis papasakojo apie jo 
pastangas išgauti valstybės de
partamento pripažinimą Rusi
jos valdžios ir padariiną kon
traktų su Amerikos firmomis 
pristatyti.Rusijai už $25,000,000 
maisto, drabužių ir mašinų.

Jis sakė, kad prezidentui Wil 
šonui įteikta du ar trįs laiškai, 
raginan.tjs pripažinti Rusiją, 
nors valstybės departamentas 
vistiek stovėjo prieš jo pripaži
nimą.

B 20 jmihtThfų, kiTfle išva
žiavo pereitais metais iš Mask
vos su pinigais ir laiškais dėl 
Martens, 7 perėjo armijų per
tvarą ir riibežius. Keli tapo su
šaudyti Finlandijoje—“trįs

kiek aš žinau,” patėmijo Mar
tens. “Iš 10, kurie bandė per
važiuoti per Vokietiją, 9 tapo 
sugauti ir pasodinti kalėjimai!.”

Pirmas pas jį atvažiavęs žmo
gus atvežė $30,000 ir jo manda- t>nų paliuosąvinių delei indus- 
tą, kaipo sovietų įgaliotinio trinių rtdkalavimų.” \

ar
tas 
ka- 
ra- 
se-

Įskaitant stovinčią armiją iš 
298,000 kareivių ir piliečių 
miją ir nacionalę gvardiją, 
bilius, įvedantis priverstiną 
rin.į lavinimąsi, kaip sako 
poetas, leistų sumobilizuoti
kamais metais armiją iš 1,198,- 
000 kareivių. Išlavintieji jau
nuoliai pereitų į piliečių rezer
vo armiją ir 1926 metais šalies 
karinė spėka susidėtų iš 3,345,- 
200 oficierių ir kareivių, kuo
met kaštai vieno kareivio išla
vinimo nuo $509 1921 metais 
iki $176 1926 metais. .... ♦ I u*’®' • '■ «

i Tūrėtą 2,000,000 kareivių 
armiją.

^suorganizuotam są- 
fdytam 1926 m.,” sa-štatui

ko raportas, “bus galima po ap- 
rųinimui užrubežinių garnizo
nų ir pakraščio * apsaugos, su
mobilizuoti laukų armiją -iš 
2,000,000 kareivių, su ganėtinu 
perviršiu užvadavimams ir su
darymui naujų ir netikėtų or- 

Į ganizacijų. Tas galima bus pa
daryti net po suteikimui ganė-

Suv. Valstijose. Karjerai vežė
si Finlandijos markes ar Skan
dinavijos pinigus ir turėjo įvai
rius pasportus. Martens tečiaus 
atsisakė pasakyti kaip jie va
žiavo ir kas jie buvo. Taipjau 
atsisakė pasakyti jų vardus.

Jis prisipažino, kad ir jis 
siuntė kurjerus, apie jų likimą 
jam nepranešta.

Viso jam atvežta $150,000 ir 
taipjau instrukcijos, kad ne
eikvoti pinigų “politikai ar rė
mimui vidurinių frakcijų ar par 
tijų Suv. Valstijose.7

Martens padavė komitetui 
sąrašą kontraktų, su paaiškini
mu, kad pažymėtos firmos su
tiko siųsti tavoms tik su sąly
ga, kad valstybės departamen
tas išduos joms leidimą eks
portuoti tavoms į sovietų Rusi
ją*

Didžiausiu kontraktu yra su 
Lehigh Maciūne Co. ant spaus
dinamųjų presų, už $4,500,000. 
Elias Berlon iš NeKv York apsi
ėmė parduoti už $3,000,000 če- 
verykų, Fischman & Co. už $3,- 
000,000 skalbinių, Weinberg A 
iPosmer už $3,000,000 mašinų 
įrankių, o Babroff Co. už $1,- 
400,000 čeverykų ir mašinų.

Morris & Co., skerdyklų sa
vininkai iš Chicago, sutiko pa
rūpinti 50,000,000 svarų maisto 
esančiomis kainomis.

Tik $10,000 įmokėta ant kon- apsaugai sveikųjų žmonių. Skai 
trcjktų. Joikių tavorų neišsių- 6ius susirgimų influenza mažė- 
sta Rusijon.

Uždraudė viešas 
laidotuves

Tik artimiausieji giminės 
galės dalyvauti laidotuvėse 
mirusiųjų nuo influenzos.

CHICAGO.—Sveikatos komi- 
sionierius Dr. Robertson vakar 
uždraudė viešas laidotuves ir 
gedėjimus dėl mirusiųjų nuo 
plaučių uždegimo ir influenzos. 
Laidotuvėse gali dalyvauti tik 
artimiausi giminės ir draugai, 
bei ne daugiau, kaip 10 žmonių. 
Vaikams visai uždrausta daly
vauti laidotuvėse.

Tai padaryta delei apsaugoji
mo nuo užsikrėtimo ta liga ki
tų žmonių, kurie dalyvauja lai
dotuvėse. Taipjau uždrausta 
viešos pamaldos bažnyčiose.

Pernai, kada siautė influenza 
irgi buvo išleistas panašus palie 
pilnas. Jis mažai buvo pildo
mas.

Dr. Robertson sakė, kad mie
ste yra tik 175 vežimų kar
stams ir jie nebespėja laidoti 
žmonių, nes skaičius mirštan
čiųjų siekia daug daugiau, negu 
yra vežimų. Jis tečiaus prašo 
nenusigąsti delei tokio patvar
kymo, nes tai daroma vien tik

PARYŽIUS.—Rašytojas Ana- 
tole France priešinasi atnauji
nimui diplomatinių ryšių tarp 
Francijos ir Vatikano.

ja, nors skaičius mirčių yra pa
didėjęs. Laike pastarųjų 24 va
landą mirė 192 žmonės—112 
nuo influenžos ir 80 nuo plau
čių uždegimo. Užvakar mirt 

j 150 žmonių nuo abiejų ligų.

.Hv.jf'



Koncert

Stato

KgĮimatizmas Sausgėla

Rengia

Kuris įvyksPIRMAS LIETUVIŲ KAREIVIŲ

IMPERFECT IN ORIGINAL

J. J. ELLIAS SVETAINĖJ 
Prie 46tos ir So. Wood Gt,

Reiškiame karščiausios užuo
jautos leriojamiems musų bro
liams žemaičiams ir reikalau
jame iš svetimų valstybių poli* 
tikos Lietuvoje pasitikėti lietu-

Musų laimingoj Amerikoj.
• Sugrįžimas atgal į tėvynę ir kova

—— i n........

Pradžia 7 valandų vakare

Veikalas statomas scenoje pirmą kartą 
Birutės draugija su visom savo spėkomis

31 d. Sausio, 1920, Meldažlo svetainėje, 2242-44 West 23 Place. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Programe dalyvauja kompozitorius 
MIKAS PETRAUSKAS, Birutės Choras, Masalova ir kiti.

tempj Ką veikia Komunistai i
KOMITETAS,

O prie to turėsite progų gražiai pa
imti, prie puikios muzikos. Visus kvic 

* t.
D. L. K. K. P. IR P. KLIUBAS.

GRUODŽIO 8 D. DEMONSTRA- viena didelė vėpava su parašu 
C1JĄ KAUNE. I “Už ginklo! Lietuvos Šaulių Są 

J____ •• T Y Y _ Y _ _ • A'l Yit 1 _

Pirmadienį, gruodžio 8 d., į- 
vyko Kaune didelė demonstra- 
ija prieš vokiečius ir bermonti- 

n'nkus, kurie terioja Žemai
tis. Demonstracija prasidėjo 
’ eŠoje Aikštėje 12 vai., kur ke- 
t is kalbėtojų nupiešė vokiečių 

veriškus darbus. Demonstran- 
’i tarpe buvo matyti tarp kitų

Koncedas susidės iš turtingo Programo, susidedančio iš Dainų ir Muzi- 
kališkų gabalėlių. Po programo šokiai. Taipgi Lietuviai ir Lietuvaitės mel
džiame atsilankyti kaip galima kuoskaitlingiausiai, kadangi su šiuomi atsi
lankymu pamilsite taipgi ir labų Lietuvos.

Tikslas šitos organizacijos yra, kiek tik galima sutraukti visus buvusius 
kareivius ir nekareivius lietuvius nuo 18 iki 45 metų Į vienų didelę organiza
cijų, kuri galėtų rupinties politiniais reikalais dėl išgavimo neprigulmingos 
Lietuvos.

Norinti dažinoti kų nors plačiau apie mierius tos organizacijos, meldžiame 
atsilankyti ant virš minėto Koncerto, kame trumpa prakalbate bus išaiškinta.

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI KAREIVIAI.
’ — Rengiamas

PIRMOS KUOPOS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ KAREIVIŲ AMERIKOJE

Naudai Liet. Tautiškoms Kapinėms
Rengiamas suvienytomis spėkomis

Lietuvių Pirmeiviškų Draugijų
NEDĖLIOJ. VASARIO-FEB. 8 D., 1920

PILSEN AUDITORIUM
1657 Blue Island Avė., arti 18tos gatvės, Chicago, Iii

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare.
Koncertas prasidės 6 vai. vakare.
Inžanga 50c, 75c. ir $1.00 ypatai.

Koncertas susidės iš muzikos/prakalbų,, dainų, 
deklamacijų ir solų.

junga.” Iš Viešosios Aikštės de
monstrantai su muzika ėjo prie 
ministerio pirmininko būstinės, 
kur vėl buvo pasakyta keletas 
kalbų. Čia kalbėtojai nurodė vai 
džiai, kad labiau klausytų visuo
menės balso ir nesilenktų prieš 
Lietuvos priešus. Buvo čia aikš
tėn iškeltas ir netaktingas Nie- 
Gselio komisijos žingsnis. Buvo

NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB. 1, 1920 
STRUMILŲ BROLIŲ SVET., 

158 E. 107th Street
Svetainė atsidarys 5:30. Programas prasidės 7 v. ▼.

Šis veikalas yra pirmu syk statomas 
scenoje Roselande.

Muzika J. Petraičio
Inždnga 35c, 50c ir 75c.

Kviečia KOMITETAS.
■ ■■■■■■■■■■BBBBBBBflBBBBBlBBHI

šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir pamatyti taip puikių komedijų, nes nabašiunkus 
esame matę kiekvienas, bet gyvus ir da kalbančius tai retai tokia proga gali pasitaikyti pamatyti.

Išpildymui to viso yra pakviesti gabiausi Orą-matiško Ratelio lošėjai. Po perstatymui puikus balius.
Kviečia visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti L. N. K. KOMITETAS.

Rengiamas
DRAUGYSTES LIETUVOS DUKTERŲ 

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

MILDOS SVETAINĖJE, 
3140 S. Halsted St- »

Prasidės 6 valanda vakare.
šis balins bus vienas iš gražiausių balių, taipgi kviečiame visus 

atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

NEDĖLIOJ, VASARIO 1 D„ 1920 METUOSE, 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44V.23rd Plact 
Duris atsidarys-kaip 5:30 vai. vakare. landžia ligiai 6:30 vai vok

* • •-'I art 4 4. «

Ateikite!
Kvięčia Koncerto Rengimo

KOMISIJA

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pašalpos Kliubas
Rengia didelį

KONCERTU, PRAKALBAS ir BALIŲ

“Gy vi Nabašninkai”
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas Stato scenoje 3-jų veiksmų komediją
NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEB.) 8 d.,.1920 m., M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 W. 23rd Place, Chicago. Pradžia 7 vai. vakare ,

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 36c. ir augščiau
Stato scenoje 5ių*veiksmų dramų 

“JONO ŠLRBIS”
Šiuo m i kviečiame visus skaitlingai atsilan

kyti ir pamatyti šį puikų perstatymų, kurį 
atliks gabiausios spėkos Keistučio KLubo 
Dramos Skyrius, taipgi bus ir kitų pamargi- 
nimų. O prie to turėsite progų gražiai pa
silinksminti, ].
čia atsilankyti be skirtumo.

1- MAS AKTAS — Apleidimas tėvynės, važiavimas į
Ameriką.

2- RAS AKTAS
3- čIAS AKTAS

už Lietuvos laisvę.
Kviečia KOMITETAS

Muzikališka Tragi-komedija naujai parašyta 
Kompozitarious ST. ŠIMKAUS. C. S. P. S. Svet

1126 W. 18th St., netoli Racine Avė. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Extra Visiems žinoti kad
Visus kviečiame be skirtumo, jaunus ir senus atsilųnkyįi, nes galėsit iš

girsti daug ko^naudingo. Programas susideda iš gabių Chicagos dainininkų. 
Dainuos Chicagos Lietuvių Komunistu choras ir Komuništų Mišrus choras 
Sietyno Mišrus choras. Kalba G. Geležėlė!, U * " 
už kų jie yra persekiojami ir kiti pamarginjmai.

Kviečia visus attfilknkyij, nes busit užganėdinti

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie'dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vonės prsveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

KnygaALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

; Scenoje sUtbma 

Dviejų veiksmų komed ja

; “Musų Gerasis”
A. Parašė žemaitė

■
■ Sulos Lieutyių Scenos Mylėtojų Ratelis
3*1 B BBBBB1BBBBBBBBBH

D. L. K. KEISTUČIO POL. ir PAš. KLIUBAS
■ — Rengia —

VAKMA gimiiIlBM
Nedėlioje^.1 d. Vasario-Feb., 1920 

PULASKIO SVETAINĖJE,
ANT ASHLAND AVĖ IR 18los GATVfiS

NAUJIENOS, Chicaįt

pabrėžta, kad nieko neturima | 
prieš prancūzų tautą tik Niesue- 
lis nesąs palankus bietuvos rei
kalams, kadangi jis susiblčiuo- 
liavęs esąs su Lietuvos priešais 
lenkais šiokių tokių paaiškini
mų dėl vokiečių avantiūros Lie
tuvoje davė ministeris pirminiu 
kas Galvanauskas.

Toliau demonstrantai buvo 
atėję pas vokiečių pasiuntiny
bę, kur muzika pagriežė jai lai
dotuvių marša, o demonstrantai 
ją apšvilpė.

Pagaliau demonstrantai atėjo 
prie generalinio Šlabo rūmų, 
kur sveikino Lietuvos kariuome
nę. Tenai buvo išėjęs sveikinti 
demonstrantų vyriausis kariuo
menės vadas Liatukas. Pasakius 
dar keletą kalbų, buvo priimta 
sekamoji rezoliurija:

Mes, Lietuvos piliečiai, susi
rinkę į kelių tūkstančių žmonių 

ldeni0nstraii,įą Kaune gruodžio 
8 d. reiškiame griežčiausį pro
testą prieš vokiečių ir bermon
tininkų — kolČakininkų vandali
škų žudymą ir organizuotą plė
šimą Lietuvos gyventojų.

Protestuojame prieš begėdišką 
Vokietijos valdžios sulaužymą 
duotojo pasižadėjimo, kad besi
traukianti iš Lietuvos vokiečių 
kariuomenė nedarys žudymų ir 
plėšimų ir neveš iš Lietuvos jo
kio turto.

Reiškiame didžiausį pasipik
tinimų gen. Niesselio politikos 
žygiais, kuriais buvo sustabdy
tas žygiavimas pirmyn Lietu
vos kariuom lies, turėjusios at
vaduoti kraštą nuo plėšikų gau-

I



įbata, Sausio 31 d., 1920

[korespondencijos
KENOSHA, WIS.

Sausio 18 d., “Birutės” drau
gija laikė pusmetinį susirinki
mą. Apsvarsčius draugijos rei
kli hts rašt. A. Kvedaras pers
kaitė nuo Liet. Gelbėt dr-jos 
raštinės atsišaukimų. Atsišau- 
kirtijiH priimtas ir puaukavo 

$10.00 iš iždo. Padaryta rink
liava tarpe narių ir sukrapšty
ta netoli $40.00, kurie nutarta 
pasiųst per pusę—ty. Liet. Gelb. 
dr-jai ir A. L. R. K.

Šiomis dienomis atsidarė va
karinė mokykla, kuria lanko ne 
mažas skaitlius mokinių. Sma
gu matyt, kad lietuviai stengias 
įsigyt sau reikalingiausiu daly
ko —mokslo. Visi yra užga
nėdinti mokytoju p. Preči- 
nausku iš Wuakegano. Lietu
viai ir liehivaitūs, kurie norite 
lankyti šių mokyklą, atsilanky
kite seredos ir pėtnyčios vaka
rais į šv. Petru i>ar. mokyklų. 
Yra priimami visi be skirtumo 
pažiūrų. — A. Kvedaras.

ROCKFORD, ILL.

Del tų areštą.

Roekforde Ibuvo areštuota 
daugiau kaip 50 lietuvių įtartų 
esant komunistais. Imant ru-

.... i

sus ir švedus areštuotųjų skai
čius siekia daugiau, šimto. Bet 
švedų nedaug areštuota. Mat, 
kai Socialistų Partijoj įvyko 
skylimas, tai švedai prie komu
nistų neprisidėjo.

Buvo skelbta, kad areštuotų
jų byla busianti sausio 20. O 
krvcl iki tai clivimi citit* buvo cit, vi- 

gitUl kaip dvi savaiti ,tai areš
tuotiesiems butų prisiėję pasė
dėti, jei nebūtų buvę išbonsuoti. 
Jų išbonsavimui pasidarbavo ir 
socialistai, kuriuos komunistai 
pirma pravardžiuodavo sniala- 
viriais, sočia i buržujai s ,sociališ- 
davikais ir tt.

Dabar jie vieni keikia savo 
komunizmą, kiti šį surėdymų, 
o treti po policijos akių drasko 
savo nario knygutę ir prisieka- 
voja, kad daugiau prie jų nesi- 
desių. Tai tau! “Tiesiu keliu’ 
eidami prie proletariato dikta
tūros, dabar patįs jos išsižada..

Atsirado tečiaus ir tokių nie
kingų gaivalų, kur ir dabar ne
sigėdi apmeluoti socialistus. Tū
li komunistai melagiai ėmė va
pėti, buk socialistas S. P. juos 
įdavinėjąs! Ir tai neveizint to, 
kad ir pats S. P. buvo aretuotas 
ir tik po ilgo tardymo paliuo- 
suotas, nes prie jo nebuvo kaip 
kabintis: pasirodė, kad jis ko
munistams nepriklauso. Tik

, i . ------ "L..1-

tuomet, kai vienas tokių mela
gių buvo pareikalautas i^rba pri 
parodyti .savo šmeižtų tikrumų 
arba nutilti — jie liovėsi.

Tai tokia musų komunistų lo
gika. Bet neką padarysi: tokia 
jų prigimilis. Kas naudinges
nio ir tobulesniu — jiems tatai 
svetima.

Dabar tariamieji komunistai 
dar tebesėdi kalėjime, nes byla 
lapo atidėta sausio 26 dienai.

— Revoliucionierius.
Komunistiška malimalienč

NAUJIENOS,-CKIcm^ HL

............. .
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TAUPYKIT

KLEIN BROS.

ŠTAMPAS.

KLEIN BROS.
HALSTED & 201h SIS.

Atidarą nuo

8:30 iki 5:30.

Išpardavimas Sampeliniu Pančiakii
5,875 poros vyrų, moterių ir vaiky pančiaku yra išstatyta perdavimui. 
Sampelinės — tai reiškia, jog yra nepaprastai gerai padarytos. Me- 
dega ir padarymas jų paprastai kainuotų mums mažiausia 25 nuo
šimčiais daugiau.

Moterių juodos bovelnines pan- 
čiakos dvigubai stora 
pėda; pora liktai w -U 
Vaikų juodos bovelnines uanče- 
kos — didžio nuo R1 H
5 iki 8; pora tiktai v - “U 
Vyrų Pančiakos — darytos Suv. 
Valstijų armijai; visos tikros vil
nos; dvigubai storos 
pirštuose; 59 centų 
vertės už
Moteriškų pančekos — šilkinių 
siūlų; juodos, baltos ar spalvuo
tos; gryno šilko viršui; 
pėda; antrininkės $1.00 
ir 31.50 vertės už
Kūdikių panrekos — baltų siūlų; 
labai minkštos; vertės <4 Cea 
25c. dabar už ■ UG

kulnyse ir
33c

dviguba
55c

Vyrų panėtkoa — Vilnoniai kaš- 
myrinės; bovelninis viršus; tru
putį pažeistos, 4 Ol/,^
poru už I C '-G
Vyrų bovelnines pančekos — juo 
dos ar spalvuotos; 4
tiktai ui 1C /-C
Moteriškos bovelnines — juodos 
ar spalvuotos; pastorokais pa
dais; 19c iki 25c ' 4
vertės, pora už I fc '-G
Vaikų partčekos — extra storos 
mokyklon eiti; dvigubi padai; 
vien juodos; 50c ver- 
t ės, noru CvG
Vyru pančekos — extra rųšies 
pusšilkinės; pilkos, juodos ir rus
vos; 35c vertės 1Qa
dabar pora I v G

IŠPARDAVIMAS 11,000 VYRIŠKU MARŠKINIŲ 
Vyrai ir moters, kurios perka vyrams marškinius, žino gerai kaip 
augštos kainos prašoma už vyriškus marškinius. šis išpardavimas 
bus tokiu budu dideliu palengvinimu. Ar dabar ar vėliau jus busite 
reikalingi marškinių, tik šis išpardavimas yra, kad isigytumėte marš
kinius.
Lot 1. Vyrų Darbiniai Marškiniai — tam 
šiai mėlino chambrav marškiniai; su 
kalnieriu. pajungė, užsegamomis ranko
vėmis, kišenių ir nuolaidžiom siūlėm: vi
sokio didžia; 31.25 vertės 7Qf*
dabar Liktai oo i^G
Lot 2. Vyru Domet flaneliniai marškiniai
— padaryti iš geros medegos; lygiai pil
kos spalvos; pilno iškirpimo su apykak
le ir užsegamomis ranko- fl* 4 4 Q 
vėmis, dabar po ■ ■ I v
Lot 3. Vyrų Puošnos Marškiniai
— didelis atliekis iš pareitos ma
dos; minkštos rųšies marškiniai; 
rankovelės dvilinki ar kietai pro 
sitos; visi šviesios spalvos; tūli 
truputį sutept; 
dabar po

Brand ir Elder 
iš gero

Lot 4. Clermant
Marškiniai —. padaryti 
šviesios spalvos perkelio, mudrus 
arba gražaus visdŽio, dvilypes 
ranki velės; gražaus ^4Ui I .03QQ« rankivelės

Ovv išdirbinio

VIEN TIKTAI PANEDĖLYJE
Cukraus svaras už 17Vjc prie kiekvieno pirkinio už $15.00 ar dau
giau (neįskaitoma čia miltai, dažytos materijos, pienus dėžėsą ir viš
čiukų lesalus).
Baltintas muslionas 
minkštos išdirbystčs 
siuvinėjimui 36 colių 
pločio; yardas .. 26c

Audeklas abrusams; 
ištrižai austas, aiš
kios spalvos, mėlinais 
pakraščiais; 16 colių 
platus; yardas .. 15c

Nerti moterišku apati 
niai; extra dydžio; 
marškiniai ir kelinės; 
mažu ančių; ilgos 
rankovės; visokio dy
džio po .............. 49c

Nepaprasta Proga Amerikos Lietuviams
Lietuvos Atstatymo Bendrovė Pasiūlo 

ant Pardavimo

Ruiikoi ir Turkiškos Vidos

12th STREET
T.L Kedile 8002.

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

CHICAGO, |LL.

Perdi tų rudenį Baltrušaitis 
rašė, kad kapitalistiška valdžia 
pirmiausiai persekiojanti nenu- 
sistovėjusius, menkos vertės re>- 
voliucionierius, nes tokie žmo
nes greitai nusigąstų ir vėl grįž
tų garbinti kapitalistinę tvarkų.

Jeigu Baltrušaičio teorija tei
singa, tai komunistiški Stilso- 
nai, Šukiai, Vidjkai ir Staliorai- 
čiai buvo mažiausiai revoliu
cingi žmonės, nes valdžia ėmė 
juos persekioti pirmiausiai ir 
jie visi kažin kur sulindo iš bai
mes taip, kad ir balso jų negir
dėt.

Dabartinė medžioklė ant ko
munistų irgi matyt patvirtina 
Baltrušaičio teorijų. Mes žino
me, kad su komunistais nuėjo 
daugelis fauvudiųjų vyčių ir 
šiaip pabostų, kurie šliejasi šian 
ir ten, o nėra nė susipratę nė nu
sistovėję revoliucionieriai, ši

tokius elementus galiom da su
drausti ir priversti kapitalizmui 
pataikauti. Tatai ir daromos ab- 
lavos ant komunstų. O da Nau
jienos rašė, bus Baltrušaičio te
orija esanti ne visai teisinga.

Baltrušaitis rašė, kad ne re
voliucionieriai vykinę revoliuci
jas, o kapitalistai su šnipais ir 
reakcionieriais. Dabar Amerikoj 
yra tiek daug kapitalistų, šnipų 
ir visokių reakcionierių ir jie 
savo darbų varo taip sparčiai, 
kad jeigu Baltrušaičio teorija y- 
ra teisinga, tai jie ūmai įvyk- 
dins revoliucijų.

Į koktu niėneB>tp**4urėjome 
daug permainų: buvo “revoliu- 
cioniniai”* socialistai, kurie vir
to bolševikais, kurie virto ko
munistais ir suskilo į dvi dalis. 
Lietuviškieji komunistai, iš
dergę socialistų vardų, vėl prie
varta vadinasi esą socialistais, 
nors su socialistais jie nieko 
bendra nebeturi.

iJabartiniaj komunistai per
nai kėsinosi išvyti iš Socialistų 
Partijos visus socialistus ir va
dinti save socialistais. Kada tai 
jiems nenusisekė, tuomėt jie iš
sižadėjo socialistų vardo.

Jiems Naujienos pereitą vasa
rų įsistebėjo, kad greičiau Socia
listų Partija apsivalys nuo a- 
narcliistų ir kitokių neaiškių e- 
lementų, negu ji leis paversti 
save į nesocialistinę organizaci
jų. Komunistų vargonus Laisvė 
tik juokės iš to ir sake, kad to
kius niekus gali kalbėti tik vai
kai. Ji esanti tikra, kad kaires- 
parniai užkariausią Partijų.

Bet šitas jos tikrinimas nus
muko.

5000 serų
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių Bankas sutvertas 
pramonės ir prekybos tikslams.

Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėrų ir turi savo atstovą direktoriate, kuris prižiūri banko 
veikimą. ’ į- iUJi.liJll

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai auga ir bujoja ir jau 
turi savo karospendentais užsiniuose sekančias įstaigas:

1) Kopenhagene — Privat Blank;
2) Stockholme — Enskilda Bank;
3) Berlyne — Bank Fur Handel und Industrie;
4) Lausanne (Šveicarijoje) — Banque Federale; ir
5) New Yorke — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš visų šalių Lietuvon.
Lietuvos Astatymo B-vė L. Pramonės ir Prekybos Banka valdo 2,500 šėrų ir turi du at

stovu direktoriate.
Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir Lietuvos Atstatymo B-ve ir pirkite tiek Lietuvos 

Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, kiek tik išsigalite. Skubinkite, nes tik 5,000 šėrų teturime.

Banque Federale; ir

v Lithuanian Oevelopment Corporation
294 EIGHT AVENUE, AND 25th STREET, 

NEW YORK, N. Y.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadū po Jcrutine. Vidurių rėžir 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tok| skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras?

SALUTARAS
CHEMICAL LNST1TUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chleaąo,

•o ^rūtine. Viduriu rėžimas 
sa- 
pa 
ge 
to

UI.

r

DAKTARAS NAMUOSEr*

Tik ką išėjo iŠ spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re- 
ęeptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina 31.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Ro?hester, N. Y,

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

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

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

Puvo pati kad karštų 
r;-uų mėty*' a- šen ir ten, o lio

vei* imas pit ’rr .ir darbo gali 
tik iššaukti bereikalingų perse- 
l’iopmų. Liisv' gyrėsi, kad ji 
nebijanti jokių persekiojimų.

Persekiojimai prasidėjo ir į- 
doUnu butų žinot, ar Laisvė ir 
jos sekėjai dabar džiaugiasi tuo?

Komunistų lyderiai užtaraba- 
nijo savo sekėjus padaryti su
važiavimų, išsižadėti socialistų 
vardo, pasivadjnt komunistais 
ir pasiglemžti visų Sąjungos tur
tą. Pradėta—padaryta.

Pasekmėj pasirodė, kad ko
munistai neteko visų teisių prie 
Sąjungos turto ir titulo. Jie no
rėtų ir vėl vadintis socialistais, 
kad tik atgavus teises prie turto 
ir titulo, bet socialistų Pild. Ko
mitetas užrleiškia, kad Sąjun
gos vardu komunistams nevalia 
leist laikraščių ir kitko daryt. 
Apie turtų įr kalbos negali būt 
— jis vfsas liks socialistams.

— NevabąjM.

PIRTIS-MAUDYNfi.
čysčiausia ir geriausia garinė pirtis, ir kitokios 

vigados, su visokiais sveikatos pagerinimais.

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

STERIUZSD

PUTUP

BEK’S
DEPT. STORE

2lbs.

TAUPYKIT PINIGUS ANT PLUNK- 
NŲ DABAR. 

Kųinos tiktai dviems savaitėms.
Vasąrio 1 d. kiekvienas svaras bus 

50c. daugiau.
Tikros baltos žąsies v

vertos $2.29, dabar svarui $1.79
Baltos žąsies

vertus $1.89, dabar svarui $1.39
Baltos maišytos

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman 

tinę adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartota* 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

nie tikros šikšnos 
svetinei eilę ir k) 
Urnų.

Mes taipgi turime kr 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
ma pratuštinti vietą

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME5 
PRISIUSIME C. O- D. LEIDŽIAMA 
APŽIŪRĖTI. Si* yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuoja'u 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGF 
2810 W. Harrison St. Chicago, II) 
Ktdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

Įlomis nuo 10 Iki 4

tyiškiĮ Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

įas užganėdinimas. Vyry ir vaiki
au ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai .ir overkotai vėliau 
dos stailės ir konservatyvi tnode 
liai, $20.00 iki 345.00.

Vyry ir vaikiny gatavai padaryt 
dutai ir overkautai 31.00 iki 328.0*

Vyry kelinės 33.00 ir augščiau.
Vaiky siutai 35.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa 

kol prieš ateinančią žiemą nepaki 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartoty siūty Ir ©ver
kautų 38.50 ir augščiau.

Fu 11 dress, tuxedo, frock siutai, 
•r tt. 310.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki f vai vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suuoto 
nis visą dieną Iki 10 vai. vak

S. GORDON.
1415 So. Halsted St„ Ociaąo, 

Ištaigu 1NZ

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graboriua

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

TeL Canal 21 M.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131*35 Blue Island Avenuek

WM. VORSATZ. Savininkas

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47tb SL, kampas 

Ashland Av®. Tel. Drover 9660.

Moterim irVyram
Dr. J. SHANKS
Gydytoju Ir Chirurgat
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai;
859 North 

Robey Street 
-8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madiaon'St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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March 17th, 1914. at the Post Office 
Of Chicago, Iii., under the. act of 
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Naujienos eina kasdiena, llskiriant 
aediltkenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
III. — Telefonas: Canal 1Ž06.

Metams .............................
Pusei metą ......... . ..........
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiams ...........

> Vienam mėnesiui .............
Chicago j e — per aešlotojas:

Viena kopija ....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ......... . .................

tevienytose Valstijose, ChlcagoJ,

•6.00
3.50
1.85

.71

12 
M

didelės, tuo tarpu pajamos 
mažos. Už 1919 metus mui
tais surinkta viso tik 250 
milijonų dolerių. Prohibici- 
ja gi dar labiau sumažins pa
jamas. Taip kad viskas turės 
būti surinkta padidintais ant 
žmonių mokesčiais.

Privatiniai bizniai, pa
vyzdžiui bankai, per karę 

padarė daugiaus pelno nogu- 
per visą pusę šimto mėtų. 
Vienas tik New Yorko Re
zervo bankas pelnė 1919 m. 
130 procentų; ką bekalbėti 
apie kitus biznius, kurie pa- 
siplėšė net iki 500 ir daugiau 
nuošimčių pelno.

Gelbėti iš prapulties sui
rusią Europą turės, jeigu no 
rėš, Amerikos kapitalistai. 
Jie darys tai, jeigu Ęuropa 
turės kokio nors užtikrini
mo, kad ji kuomet? nors Ha
lės skolas grąžinti. O tas sko 
las turės ne kas kitas pa
dengti kaip tik tie patįs iš
alkę, nuvargę Europos žmo
nės, Ar jie tatai pajiegs pa
daryti?

•5.00
3.00
1.65
1J5

Metams ...............................
> Pusei metą ..........»..............

Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ............. .

Lietuvon ir kitur užsieniuoee:
(Atpiginta)

Metams ................ .. ......................
Pusei metą .........................
Trims mėnesiams ................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

•7.00
4.00

Apžvalga
Pasaulio Biznis 
Ir Nebiznis.

Visapasauiinis biznis ei
nąs prie galutino suirimo. 
Susirūpinę niznieriai ir jž\- 
mųs finansieriai iš Ameri
kos, Anglijos, Francijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Danį 
jos ir Norvegijos vienijasi, 
kad pasukus biznio ratą į 
normales vėžes. Jie sako, 
kad dabar atėjęs laikas, kuo
met visos šalįs ir visos žmo
nių klasės turėtų rupintĄ- 
sugrąžinti senovę.

Tie ponai nenori žinotij 
kad senovė nebegali jau su
grįžti, kad žmonės tokio pa

saulio, tokių sąlygų, kaip 
kad buvo prieš karą, nebe
nori. Produkcija ir ekonomi
nis gyvenimas visur turės 
būti sutvarkytas teisinges- 
niais, žmoniškesniais pama
tais. Europa sugebės atsi
gauti, jei jį galėtų Mauti pa
skolos, ir tai įmanomai leng

vesnėmis ir prieinamomis 
sąlygomis. Bet kur jai tos 
paskolom jieškoti?

Lenkų socialistų iaikraš- 
jtis Dziennik Ludowy rašy
damas apie Lenkiją, sako: 

“Paderewskiui pasitrau
kus, Lenkijoj neužsibaigė 
beprotiška ir avanturinė po
litika. Lenkijos viltis tai jos 
darbo žmonės, kurie jau nuo 

keleto mėnesių reikalauja 
taikos su Rusija, nežiūrint, 
ar joje šeiminikaus Leninas, 
ar kas kitas. Taika būtinai 

reikalinga. Jeigu valdžia 
neišpildys, Lenkų Socialistų 
Partijos reikalavimų, tai 
mus laukia netolimoj ateityj 
eilė nelaimių — jeigu ne ka
rinių, nes tų nebegali būti, 
tai bado ir galutino suirimo”.

Lenkijos padėtis labai pa
naši į Lietuvos padėtį. Kaip 
Lietuvos taip ir Lenkijos 
darbo žmonėms teks visą 

politikos, ekonomijos ir so- 
cialio gyvenimo vairą paim
ti į savo rankas, kad neda
vus šaliai galutinai suirti.

* — Embė.

I Javiniams, o ne Britanijos kolo
nijų politikai, ėmė steigt vėl be
veik tokią pat administraciją, 
kokią buvo sudaręs/išvytasai gu 
Uernaltorius. Tuomet žmonės, 
išėję iš kantrybės, nutarė visi 
tą biurokratinę “gongę” šluot 
laukan. Jie pasiuptė tani tik
rą delegaciją pasakyti admini
stratoriui p. Carey, teisėjui Be- 
vamii ir sekretoriui Evansui, 
kad jų pasitraukimas nuo vietos 
busiąs mielai žmonių sveikina
mas. Ir kadangi tuo tarpu jau 
stovėjo visai priruoštas garlai- 
vys, tai delegacija nusprendė, 
kad tiems valdininkams butų 
duota 24 valandos susikrausty- 
trant laivo. Supratę, kad žmo
nės nejuokauja, valdininkai il
giau nebelaukė ir lekiosi save 
deportuoti.

Suprantamas dalykas, kad Au 
stralijos valdžiai tokie apsireiš
kimai baisiai x nemėgųs. Ap
maudu degdama dėl tokio .to 
krašto žmonių iMisjdlgiltio, ji 

ėmė leisti alarmingų praneši
mų, kad buk žmonės .ten stei
giu “sovietų” valdžią ir norį 

kraštą valdyti kaip tinkami. 
Betgi ištikrųjų nieko panašaus 
čia nėra. Visa, ko žmonės nori, 
tai kad su jais valdžia elgtųsi 
kaip su baltais žmonėmis, o 

ne kaip su vergais ar baudžiau
ninkais. Jie prašo, kad butų 
paskirta komisija jų skundams 
ištirti. Jie neturi balsavimo 
nei kitų teisių, kuriomis kiti

Užtat jie atsisakė mokėti mo
kesčius, kol jiems nebus leista 
balsuoti ir rinkti savo atstovus 
Australijos parlamentam

Išpradžių valdžia norėjo pa
vartoti jėgą, bet paskui apsimą
stė, juo labiau, kad pasirodė ne
lengvas darbas sudaryti čia mi
liciją, gauti jai vyrų, kurie no
rėtų ginklu rankoj kovoti prieš 
saviškius žmones. Tat galų ga
le valdžia (sutiko paskirti 
misiją, kuri turės ištirti, 
yra bloga.

ko
kas

Tasai Gabrys. Kauno “Dar
bas“ rašo: “Gabrys ir Slopas, 
kaip teko patirti, nejuokais ren
gėsi su vokiečių, bermontinin
kų ir išdalies prancūzų pagal

ba nuversti dabartinę Lietu
vos valdžią, kad patiems visa 
ką paėmus į savo rankas. Vo
kiečiai esą žadėję Gabrio-Bopo 
valdžiai 300 'milijonų paskolos 
duoti. Sąmokslas nepavyko dėl 
rfiusų garbingos kariuomenes ir 
šaulių žygių Radviliškį ^Šiau
lių kryptimi.” — Amerikos lie
tuvių klerikalai gali dabar ypač 
didžiuoties savo auklėtiniu Ga- 
briu-Paršaičiu.

antrojo internacionalo kairiojo 
sparno partijų, kartu su tomis, 
kurios nors dar jame pasilieka, 
bet nėra juo patenkintos. Man 
taipjau atrodo, kad tai butų 
svarbu, jeigu Anglijos, Fralici- 
jos, Vokietijos ir Šveicarijos 
kairiojo sparno elementai, kar
tu su galinga Italijos socialistų 
partija susieitų daiktai! ir pa- 
jieškotų -kelio, kaip iš tos keb
lios padėties išeiti.

“Francijos socialistų partija, 
nežiūrint, kad jos priešai pasta
raisiais rinkimais atstovų Į par- 
lamėntą dėjo visų pastangų ją 
sunaikinti, ką tik įvykusiais po 
Ito nuinicipūliais (rinkimais ta 
partija pasirodė dar stipresnė 
negu kada buvus. Socialistai 
užkariavo didesnę dalį visų 
svarbesniųjų Francijos miestų.”

socialistai niekuomet nesisvaidč 
skambiomis, nereikšmingo
mis frazėmis. Jie nedarė taip, 
kaip musų komunistai kad da
ro. Komunistai mat nuolat tvir
tino, kad Lietuvoj tuoj įsikurs 
“tikra darbininkų valdžia.” So
cialistai šitą jų pranašavimą pa
šiepė. Jie sako, kad kalbėti apie 
proletariato diktatūrą tokioj 
Lietuvoj yra negudru.'Vietoj to 
jie ragino ir ragina Amerikos 
Jieluvįius darbininkus organi

zuotis ir visais galimais budais 
remti tokį Lietuvos darbininkų 
judėjimą, kuris stengiasi ištai
kyti jau iškovotąsias darbiu n-

prieš Lietuvos reakcininkuš, 
musų “komunistai” vietoj rem
ti mus, dar bcgėdinggi meluo
ja, kad mea einą su ta buržua- 
žine valdžia. Tuo, vadinas, jie 
ir vėl padeda atžagareiviams. 
Vietoj socialistų pradėtą kam
paniją 'išplėtoti, “komunistai” 

šutiniai ją žlugdo. Ar tai re
voliucinu iŠka? Pagalios, ar tai 
darbininkiška?

Tegul jie pasiskaito ir pagal
voja: kurlink jie eina?

Socialistas.

Iš įvairią Sričių.

DR. A. MONTV1D 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
25 E. Washington 8t 
Marahall Field Annea 

18th 11. Ruimas 1827 
Photte Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė.

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

• — ........... <

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1808 S. Morgan Si. Chicago. Iii.

Amerika yra didžiausi 
pasaulio produkcijos šalis. 
Europa šioje valandoje tiki
si gauti antf bargo iš Ame
rikos visokių reikalingų jai 
daiktų. Bet kokia dabar pa
dėtis? Del karės ji užsitrau
kė ant savęs 26 bilijonus sko
los žmonėms. Aliantams A- 
merika turi paskolinus 10 
bilijonų dolerių. Ji tikisi, 

kad aliantai jai tą skolą kuo
met nors sugrąžins, nors jie 
iki šiol negalėjo nė procentų 
užmokėti ir prašo, kad pro
centų. mokėjimo laikas butų 
jiems dar pailgintas..

' Padengimui kariuomenės 
ir jūreivių užlaikymo lėšų 
tikimasi surinkti mokesčiais. 
Išlaidos tos siekia pusantro 
biliono dolerių. Pensijoms 
ir kitoms išlaidoms reikia ir
gi apie dviejų bilionų dole
rių. Išviso taksais manoma 
surinkti iš žmonių apie 4 bi- 
lionus. Išlaidos neapsakomai

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

Truc Irnnslation filed with thc post- 
master at Chicago, III. Jan. 31, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

SIDNEY. — šiaurinio Austra
lijos krašto žmonės, kurie kone 
visi yra organizuoti į unijas, ne
pasitenkinę Ipono gubernato
riaus metodais, kuriais jis ten 
vykino “demokratiją,” paliepė 
jam tuojau išsikraustyti labkan 
iš gubernatoriaus juanių Port 
Darwine. Ir ponas gubernato
rius nebelaukė, kad liepimas 
jam dar butų pakartotas. Au
stralijos valdžia buvo dar mėgi-

siuntė pakraštin karinį laivą 
“įstatymams ir tvarkai’’ išlaiky
ti, tečiaus pasirodė, kad laivy
no kareiviai nelabai linkę tam 
“įstatymų ir tvarkos“ išlaiky
mo bizniui—taip nieko ir ne
padaryta.

Vyresnybė, ažuot davus žmo
nėms tokią valdžios formą, ku-» 
ri labiau atatiktų žmonių reika-

LONQUET APJE 
INTERNACIONALĄ.

[Federuotos spaudos žinia] “ • 
LONDONAS. — Besilankąs 

čia žinomas Francijos socialistų 
vadas Jean Lonquet pasikalbė
jime su Federuotos Spaudos at
stovu, socialistų Internacionalo 
klausimu šiaip išsireiškė:

“Karo metu Internacionalas 
labai nukentėjo, dabar gi mes^ 
susitinkame su dviem nelaimin
gais injernacionalails—su ant

ruoju, įsteigtuoju Berno konfe
rencijoj, ir trečiuoju, kurs tapo 
Rusų komunistų įkurtas Mask
voj v

“Šveicarijos socialistai išpra- 
džių atsisakė (dėties prie ant
rojo internacionalo: jų kraštu- 
tinysis sparnas norėjo, kad bu
tų prisidėta prie trečiojo. Ame
rikos ir Norvegijos socialistai 
užėmė tokią-jau poziciją. Itali
jos Socialistų partija prisidėjo 
prie maskviškio. Pagalios Vo- 
kietijos nepriklausomieji pasi
traukė iš antrojo ir sviruoja dėl 
prisidėjimo prte trečiojo.

“Aplamai, padėjimas labai 
nelemtas. Dviejų internacio

nalų negali būt, o sutaikyti vi
sas tas atskiras grupes begalo 
sunku. Francijoj yra kairiojo 
sparno socialistų, kurie stoja už 
trečiąjį internacionalą, betgi, 
kiek tenka pastebėti Anglijos 
Darbo partija ir socialistų ju
dėjimas yra, su mažais išėmi
mais, grieštai priešingi prisidė
jimui prie maskviškio interna
cionalo. O kadangi internacio
nalas, į kurį neįeitų Didžioji 
Britanija, butų absurdas, tat ir 
franeuzų kairiasparnių noras 
prie maskviečių dėties yra visai 
nepraktinga. Antra vertus, tok
sai žingsnis Francijoj padarytų 
didelio suskylimo musų judėji
me, nes dešiniojo sparno socia
listai, su kuriais bėgiu paskuti
nių kelverių karo metų aš kovo
jau, pasinaudotų proga ir pasi
trauktų iš musų—jeigu tik mes 
bandytume dėties su maskvie- j 
čiais.

"Tuo tarpu Vokietijos nepri
klausomieji ir Šveicarijos socia
listų partija proponuoja šaukti 
konferenciją visų išstojusiųjų iš 1

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

SEATTLE. Central Labor 
Council of Seattle tardama, kad 
tie vienuolika žmonių, kaltina
mų dėl žmogžudybės laike bu
vusių Centralijoj pogromų, ne
galės gauti bešališko teismo 
sprendimo ant vietos, ryžosi 
kovoti tol, kol ta teisybė bus su
rasta. Visi kaltinamieji—jie 
visi I. W. W. organizacijos na
riai—laikomi Mon’tcsano kalė
jime uždaryti. Prieš juos pase 
ta tokios neapkantps, jogei kal
tinamųjų advokatai ir liudinin
kai negali niekur gauti kam
barių apmokyti, o jei jie patįs 
bandytų nuosavus įsisteigti,, tai 
'jiems (grumoj|a sudeginimu. 
Patsai teisėjas John M. Wilson 
pripažino, kad kaltinamieji 
Montesanoj netik negali laukt 
bešališko teismo sprendimo, 
bet |nci pakankamos apsaugos 
nuo govėdų užpuolimo ir linčo. 
Tatai pripažinęs, teisėjas buvo 
leidęs bylos nagrinėjimą per

kelti kitur, bet paskui savo lei
dimą atšaukė, nors aplinkybės 
nė kiek neatsimainiusios.

Organizuotieji darbininkai 
paskyrė tągu tikrą savo atstovų 
komisiją, kuri turės klausyti vi
so bylos ' iiagririejimo proceso 
Montesanoj ir visa ką savo or
ganizacijoms raportuoti. Metai 
Trades Council ir Central La
bor Council savo grieštą protes
tą prieš daromas neteisybes iš
reiškė tam tikrose rezoliucijos, 
kurios tąpo visiems atatinka

miems valdininkams pasiųstos.

Jiems pasiskaityti
Nusimanau, kad musų “ko

munistai”, nors ir labiausiai 
keikdami Naujienas, jų redak
torius ir pritarėjus musų dien
raštį vistiek stropiai skaito. Ta
tai jiems pasiskaityti rašau šį 
straipsnelį. Tegul jie atidžiai 

perskaito ir pagalvoja.
Dalykas toks. Jki šiol lietuvių 

“komunistai” ir jų organas Lai
svė pakartotinai tvirtino, kad 
LSS. nariai esą reakcionieriai, 
buržuazijos bernai ir dar kito
kį. Kas sviete buvo ir yra nege
ra, tai vis kalti “tie socialisti” ir 
“tos Naujienos”. Šitam' “komu
nistų” tvirtinimui tūli lengvo 

budo žmonės širdingai plodavo. 
Kartoti visus musų “'komunistiš
kų” phinksnalaužų prasimany
mus nėra reikalo. Priminsiu tik 
vieną, būtent: jų prasimanymą, 
iuk socialistai romią “Lietuvos 
Įburžuažinę. valdžią’. Brookly- 
niškis social-anarchistų organas 

šitą negudrią pasakaitę bent 
celetą kartų pakartojo.

Bet kaip yra tikrenybėj ? LSS, 
įšildomasis Komitetas grtežtaj 
pasireiškė, jogei Alnerikos lic- 
uviai socialisti Lietuvos valdžią 

nerems. Ir nė vienas musų orga^ 
nizacijos narys nei kuopa prieš 
lai neužprotestavo. Maža to. ši
tą musų organizacijos viršinin- 
cų žingsnį remia visi LSS.
riai.

Tai kame čia rentimas 
)uržuaziškos valdžios? Jo 
nivo, ir jo nėra. Tai tik “ko

munistų” prasimanymas. Tiesai

na

tos
ne-'

kų teises ir kuris kartu eini 
pirte iškovojimo naujų teisių. 
Kada Lietuvos darbininkai bus 
susiorganizavę, kad jie jaunis 
ganėtinai stiprus, kad by atsiti
kime jie galės netik atmušti 

savo priešus, o ik išvyti juos iš 
jų pačių pozicijų, tada — kas 
ki ui.

Tokius musų argumentus 
“komunistai” vadindavo parsi
davimu. Esą, mums reikia tik 
proletariato diktatūros.

Gerai. O kaip dalykai stovi 
dm,ar? Lietuvo) įsigldi aršiau 
šia reakcija, l.ieluvos reakci
ninkai ardo darbininkų organi
zacijas, uždarinėja jų luikntš- 
čiss ir persekioja |)asižymėjtį
sius darbininkų judėjimo vadus. 
Juk šitaip dalykams stovint — 
ar galima kalbėti apie kokias 
ten diktatūras?

Kagi dabar daro “korhuni- 
stai”? Ar jie eina pagalbon Lie
tuvos darbininkams? Ne. Jie ir 
dabar tebesvajoju apie savo dik
tatūras. Jię Lietuvos darbinin
kų judėjimui remti nesurinko 
nė vieno sudilusio dvilekio. Ma
ža to. Tuos lietuvius darbinin
kus, kurie remia kovojančius sa
vo draugus Lietuvoj, musų ko
munistai vadina išdavikais! O 
žinome juk, kad Lietuvos dar
bininkai nuisų paramos labai 
reikalingi. Amerikos atžaga

reiviai visonfis jieggmįs remia 
savo sėbrus Lietuvoj. Tam jie 
išeikvojo (dešimtis ihvel dešim
tis tūkstančių dolerių. Už Ame
rikos lietuvi^ atžagarei v m€i pini
gus Lietuvos atžagareiviai lei
džia savo laikraščius, samdosi 
agitatorių ir varo platų verginio 
ir mulkinimo darbą. O “komu
nistai,” kurie trukdo Amerikos 
lietuvių darbininkų pastangas 

padėti savo draugams Lietuvoj, 
faktinai remia tuos atžagarei
vius.

Ir dabar, kada Lietuvių So
cialistų Sąjunga viešai išėjo t

Rašo ŠERNAS.

MUILAS Iš SVIESTO.
Telefonas Pollman 856.

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas 

10657 Michigan Avė., JRoaeland.
Valandos: 9 iki 9 vakare.

ilIlIlIlIlHHIliO

Muilui dirbti paprastai varto
ja lajų, gyvulių taukus, bet jei
gu yra kitokios, pigesnės tinka
mos tani tikshd medžiagos, ga
lima ir tokią vartoti, ir vartoja. 
Sibire muilui dirbti vartoja 
sviestą, nes ten yra jo daugiau, 
negu jo valgymui žmonėms rei
kia, ir jis ten pigesnis negu ki
tokios tani tinkamos medžiagos. 
1910 metais Rusija svetur išga
beno 58,806,000 kilogramų svie
sto, tame 52,000,000 kilogramų 
išgabenta iš Sibiro. 1911 m. išga 
benta 74,752,000 kilogr., o lame 
iš Sibiro 64,176,000 kilogramų. 
1912 m. išgabenta 75,776,000 ki
logramą, o iš Sibiro 63,952,000 
kilogr. Karei užstojus, iš Rusi
jos sviesto galbenimas visai pa
siliovė; bolševikų įsiviešpatavi
nilas apsunkino net gabenimą 
sviesto Rusijon; tada Sibiro gy
vumų augintojams neliko nieko 
kita su savo sviestu dhryti, kaip 
gallienti jį muilo dirbtuvėms; 
nors bolševikų apvaldytoj Rusi
joj už kilogramą sviesto moka 
po 40 — 50 rublių, tečiaus Silii- 
fe jis labai pigus, nes tenykščiai 
gyvulių augintojai neturi kur jį 
gabenti. Muilo dirbtuvės murluį 
dirbti su noru ima sviestą, nes 
jo ten yra daug, ir daug piges
nis už lajų. Bet ar iš sviesto pa
dirbtas muilas yra geresnis, rei
kia albejoti.

........... ..........    m-tf

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

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

Tel. DrexeJ 2880.

Kazimieras>Gugis 
advokatas

Veda vUottltia reikalus, kaip krimtnalilkuose 
taip ir civiUikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras i

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III 
v —**

Namų Ofisu: 
1328 8. Hilttod St 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto OftoMt 
117 N. Betrborn St. 

1111*13 VnltyBIČf.
Tel. Central 4411

... ............................ . ——-------------
Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho

Influenza.
t

Sugrjžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok 
savę, savo šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, ŠlapaVimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, gaivos ii' raumenų, šaltis, šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Sėvėros Antisepsoliu, 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) Šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles 
nuo Grifo'irPcršalinių; daryk tai kas tris valandos kol nėpaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsikloję Jei^u nepalengvins i vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios 
gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo Šios epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. v Parsiduoda 
jos visose vaistinyčiosc šitokiomis kainomis:

Scvera’s Ahtisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grlppe Tablets 30c ir 2c taksų.
Scvera’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyČiojc, užsisakyk tiesiog iš: H

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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Siųskite Pinigus j Lietuva
Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišku 

markiu. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN 8IIREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. Petratis. S. L. Fabijonas.

i

..

Registruota Akušerka

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

“Aušros”
Mokykloj

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

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

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

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

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

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Seka ant 2-ro pusi.)

yių tauta ir priversti vokiečius 
grąžinti Lietuvai išvežtąjį turtą, 
o iš Lietuvos Vyriausybes —- 
neklausyti svetimųjų patarimų, 
kurie Lietuvon nepriklausomy-1 mokratmė Lietuvos respublika 
bes ir jos žmonių nenaudai ei
na, bet remtis musų krašto pa
jėgomis ir kuo greičiausiai gin
klu pašalinti iš Lietuvos visus

okupantus.
Salin vokiečiai ir bermonti

ninkai \ galvažudžiai grobi
kai! \ ' I vokiečių bermontininkų žandarų

Lauk iŠ Lietuvos visus ofcu-1 iš Šaukėnų miestelio. Tokiu pat 
pantus!

Tegyvuoja nnreų kariuome
nė! /

Tegyvuoja šauliai!
Tegyvuoja nepriklausoma de-

riuomenės daliai.
Apie 22 — XI šaulių būrys ;po 

atkaklaus šaudymosi išvijo 30 
vokiečių bermontininkų žandarų

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra tai vienas lymptomas, kurs pa
prastai draugauja perialitaamt, gri
pui ir tokiem, uMtnacumama. kuria 
ulcauaa kvAparlmo triuMlaa. Toki
ame atvajyje reikalinga, Talataa. kurs 
n«Tlan apmaHlna uždegimą. bat kartu 
sulaiko Iritaoij* ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio ui

Severą s 
Balsam 
for Lungs

(Sevaros Balsamo Plaučiams) kuris yra 
garai ilnomaa nuo 18B1 metu, kaipo 
vienas paeekmlngiaualu vaistu nuo 
peiAalImo. užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo triubellu uždegimo, ii priežas
ties spasmodlilco smaugulio arba In- 
fluensos. Kainos: K ot. ir 1 ot. taksu, 
arba 60 et. Ir ž ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.

Severea Lletuvlžkaa Kalendorius 
1920 metama duodamas dovanai! Pa
prašyk nua sava aptiokeriaaa.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

su sostine Vilnląįe!
[L. Uk.]

IS SAULIŲ DARBUOTOS.

. Maždaug nuo lapkričio 2 d. 
ligi gruodžio 1 d. šauliai laimė- 

J jo kovose su bermontininkais 
I šiose vietose:

Lapkričio 23 d. 2 šauliu, dary 
g j'damu žvalgybą Kražių srity, su

žinojo Pagių kaime esanti 4 
vokiečius beriiiQntiuiiikus plė
šikus. Pasiėmę kelius vietos 

| šaulius, jie nuėjo suimti, bctl 
šie pasirodo buvo išvažiavę į 
Karklėnus. Tuomet Šiauliai, ga
vę arklių, nusivijo juos ir rado 
apsistojus pas vietos kalvį. Na
mas buvo apsiaustas, ir po ilgo 
šaudymosi 1 vokietis nušautas 
3 suimti. Pas plėšikus rasta vi
sokių auksinių ir sidabrinių dai
ktų, vertės apie 100,000 auks.

Visus daiktus įkainavus ir 
EI surašius protokolą, pavesta vals 

čiaus valdybon grąžinti savi- 
“] niukins, nuginkluoti plėšikai pa- 

I įsiusi artimiausiai musų ka-

budu išvalyti Kurtavėnai. Ėmus 
skubotai šauliams tvarkytis Ra
seinių srityj, vokiečiai priversti 
buvo išsikraustyti iš Lipkiškės, 
Nemakščių, Bagdonavo ir kel
inės. Telšių komendantas ben
drai su šauliais užėmė Kuršė
nus.

. Paskutinėmis žiniomis vokie
čiai nesiskubina kraustytis iŠ 
Lietuvos, (keli ešelonai ginkluo
tų vokiečių yra įvažiavę pro 
Tauragę Lietuvon). Priešingai, 
jie stiprinasi Šiauliuose ir plėšia 
gyventojus. Tdkių plėšimų su 
žudymais buvo Šiauliuose, Bu- 
biuose, Kelmėj ir kitur, kur vo
kiečiai traukėsi, žmonės išsigan 
dę bėga iš pakelių, šauliai ne
rimsta dėl Niesselio |X)litikos.

[L. Uk.]

Vokiečiai jau išsikraustė iš 
Lietuvos.

gi paėmė kumelę.
Sujudus jicškdti arkliai buvo 

surasti jau net Kuršėnuose. Ir 
už suradimą vokiečių žandarai 
išreikalavo net 2 tūkstančių ru
blių. O plėšikai lieka nesugauti.

♦ [VAė]

Pašušvio parapijoje 26 lapkr. 
atsitiko baisi nelaimė. Kareivis 

bežiūrėdamas savo šautuvų Č- 
nrė su juo taikint į verpiančią 
toje pačioj gryčioje mergaitę, 
nųmydamas kad Šautuvas neuž- 
tnisytas. Tikt staigu pasigirdn 
šūvis ir margaitė krito ant vie
tos negyva. Mat šautuvo butą už 
taisyta.

[Vtt]

Vilniuje lenkai spaudžia 
lietuvius.

Ne Slėpki!
Pinigų troboje —

Nelaikyki!
Pinigų uždaręs skrynioje

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dėl atsargos 
dėl apsaugos 
dėl naudos

DIDŽIAUSIA — NE — DIDMIESTYJE PIANŲ SANKROVA

Sis Augštos Rūšies Player’is
žemų randų distrikte kainuos 
jums mažiau, negu “žem.os rū
šies Pleyer—pijanas “augšty ren

etų” distrikte!
ĮTEIKI į Kleino Brolių didelį trijų augštų pijanų sankrovą ir re

gėsi tą Kerzlieim Player — Pijaną, tą nepaprastai puikios iš- 
žiuros ir jo daugybę įžymių 
ypatybių. Spręsk pats Ši dide
lį pasiūlymą — tą

Kerzheiifi
$600 Player-Piianą**^ suolas, 
uždangąlaš<'ant grindų pasta
toma lempa 
ir 20 grojamų 
rolių. — visa 
pilnai už

Lengvomis išlygomis — 
nuošimčių.

$485
Be

i The Kerzhelm Pijanas Stovi 115 
augščiau visų Amerikoniškųjų vk # 1^1 ■ 
Pijanų. $300.00 vertės tiktai iiž<P4dlCz V

šičia lengva įsigyti pijanas. Prie pirkimo įmokėti tik biskį, 
likusius išmokėsi mažais įmokėjimais.
ir lengviausios išlygos išmokėti, čia ne cento neimama palukų 
Visa tai patvirtinama raštiška ' ” ’ nn ‘
elgimasis liudija.
GALI. Įmainyti savą apnešiotą

pijaną arba kalbamąją ma 
šiną. Duodama užtai geros 
išlygos.

Cable-Nelson Pijanai ir Player-Pijanai $350 iki $750.

0 
čia yra žeminsies kainos

gvarantija ir 39 metą sanžiningas

TAIPGI pamatyk musų dideli 
rinkinį pigumynų vartotų 

ir visai naujų pijanų ir player- 
pianų.

KLĘINBęos
^ 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

■ NEAPSIRIK 8U *toru* Atsimink, mes esame prie Halsted gj 
gatvės arti 20-tos (

I Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatotnis, 6 vai. vakare. ■

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybine Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Ir kampas Leavltt SI.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Vaidilos ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvurantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bui 
išmokėti ant pareikalavimo.

8 nuošimti* mokama už padėtu* pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. ‘
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietą Subirtoje ado 9 ryto iki 
12d^ Utarninko ir Subalos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Karteriu* 
JONAS KROTKAS, Viw-P|ra.^^SZYMKėWICZ, ^ice-Prez. j

ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGTBL ZIGM. BALCZIKOMIS
ST. SZYMK1EWIGZ JUSTIN MAQKEWICH ’
M. S. BRENZA . JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA, -

Kauno “Vienybė” gr. 14 rašo: 
Sulyg gautos telefonogramos 

iš ‘‘Šiaulių Sąjungos” vokiečiai 
13 gruodžio lig 11 vai. ryto išė
jo visi per Tauragę. Išeidami 
žvėriškai plėšė žudė paplentės 
gyventojus, atimdami kuo ne
visus arklius, kiaules, mėsą, dra 
bužius, pinigus, sušerdanri žmo
nių pašarą. Viename Nemakščių 
valsčiuje padaryta nuostolių 
(langiaus kaip ant 200,000 auk
sinų. Stulgių ir Nemakščių val- 
ščiuose nužudyta keliolika žir
nių. Jų lavonai subadyti durtu- 
vaiįfe, įgįslos perpjautos, padirf 
sukruvinti. Sudeginta keletą na
mų ir viensėdijų. x

Tauragėje vokiečių maj. Ro- 
senbachas 13 gr. sakė savo ka
reiviams prakalbų, apgailestau
damas, kad jiems prisieina traij- 
kties iš Lietuvos ir Kuršo. Da
bar jie pasiliksią Rytų Prūsuo
se, pavasary gi jiems busią skir
ta nauja užduotis. Majoras pasi
sakė užstojus savo asmenim už 
savuosius, kaltinamus dėl plė
šimų, ir perspėjo toliaus “būti 
doriems”.

Lietuvių valdžia turės dabar 
reikalauti per tarptinę Taikos 
Komisiją atgrųžiuti žmonėms 

vokiečių padarytus nuostolius ir 
visus plėšikų vadus, pradedtartt 
nuo von der Golco ir Rcrmonto 
patraukti kariškajan teisman.*

Amerikos atstovas p. J. A. Ga- 
de buvo atvykęs Kaunan su A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovu. Amerikos atstovas nuo
lat gyvens Rygoje ir laliks nuo 
laiko Inakysiųs Kaune ir Revely, 
suteikdamas savo valdžiai žinių 
apie IJetuvą. Kaunan nesektai 
buvo atvykęs |ir Ukrainos atsto
vas Zalizniak, Ukraina nori su 
Lietuva sueit į artimesnius ry
šius. Latvių atstovai tariasli su 
Lietuvos valdžia apie politikos 
ir ekonomijos reikalus. Latviai 
norėtų, kad jiems nors laikinai < 
butų užleisti Mažeikiai |ir gelžke- 
lis Ringen-Mažeikiai-Vainodo. 
Dar jie norėtų Pakuršės ruože 
10—15 varstų, nes dia gird esa
ma nemažai latvių, bet tikimasi 
dėlto geruoju susitarti.

Kaunan dabar atvažiuoja daug 
danų, švedui, norvegų, olandų a- 
genlų derėtis dėl ęėmenų, linų 
grudų ir kitoh|iU IJetuvos ūkio i 
produktų iMrkimo iir pristaty
mo į jų vietų savų šalių prekių. 
Daroma neblogi “sopiai”.

[V->lye]

darė lietuvių kalboje leidžiamų 
lųikraštį ir lenkų kalboje leid
žiamą “Glos Litvvy”. Pastara
sis uždaryta už tatai, kam pa
talpino žinias apie rinkinius į 
Steigiamąjį Seimų. Redakcijoj*1 
“GI. L.” buvo daroma revizija 
ir paimta 63 dks 163 N. Lietu
viai rengėsi at'idtry.ti Vilniuje 
Lietuvių Kliirfbą, bet lenkų vy
riausybė neleido.

[V4bė]

Peoples Stock Yards State Bank
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 14 mi

lijonų dolerių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Su
vienytų Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai 
darbininkų pasideda savo pinigus mu sų banke.

Pašiaušė, Šiaulių apskr.

Kupiškis. — Jau kitokį dabmr 
musų padange, negu' buvo pridš 
keletą metų, yjNtČ prieš karą. 
Atsiminus kaip prieš karų mušt: 
žmones rūpinosi švietimo rei
kalais ir kaip šiandieną rūpina
si — net skaudu darosi. Būda
vo plaukia didžiausiais pundais 
laikraščių į Kupiškio paštą, ir 
jie visi kuoveikiausiai pakisda
vo po sodžių gražias ir vargdie
nių trobeles. Mielai juos .skaity
davo. Gražu būdavo matyti, k Ji 
šventės dienoje šen ir ten jauni
mo pulkelis laikraščius rankose 
bevurto, jame 'keliam-
čiomjiis irjintim'is įdomaujasi, 
lyg kokie svečiai knygų ryšulė
liai ėjo per žmones vis tai žmo
nių ^dvasių /keldami. Jaunimo 
tarpe gyvas, gražus dvasios al- 
mdlmas virpėtų virpėjo.

Bet tiems nelabiesiems vokie
čiam^ viešpataujant jau virto 
žmonių tarpe permaina, žymus 
(k)ros puolimas. Paplūdus vokie
čių kareiviams po miestelius ir 
sodžius, jų bltigi papročiai per
sidavė Lietuvos * gyventojams, 
iados tad jų nelabasis padaras, 
iravarai, kurie stumte stūmė į 
icdugnę musų krašto gyvento- 

, us. *
Sunkiais Lietuvos badavimo 

nikais dygio dygo bravarėliai b 
savo bjaurioje atmosferoje 

skaudino skaidrių žmonių dva
sių. Nuo to laiko degtinės vary
mas didėja ir didėja. Del to da
lyko demokratingesni žmonės 
abai susirūpinę, matydami ne 

4ik geriantiems, bet ir visai ša
liai pavojų. Milicija ir kareiviai 
beįstengia degtines išnaikinti. 

Paskutiniu laiku pasklydę gan
dai, kad atidarysianti' valdžia 
bravarus ir monopolius, dar la
biau padrąsino degtindarius. Db 
bar jau jie dėl to ndbesigėdi sa
vo bi a u raus darbo. Jie sako, 
“kad jau ptfti valdžia varys bra- 
varus, tai ko mintis nevaryti”. 
Taigi valdžia dar labiau leidžia 
bjauriajai girtybei šakotis, aug
ti.

Matyt, ne vien musų vienų pa 
dangė .biaur'ių degtinės kvapu

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai. tuoj juos neškie j

People Stock Yard 
State Bankan

ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

I

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 4:30 po pietų. Ketvergais ir va
kare nuo 7 iki 9; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

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

Utarninkais, Seredomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Ncdėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare. 
• ---------------- -------- -------

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

naujus muro namus, kuriuos mes parduosime labai pigiai 
ir ant labai lengvo išmokesčio. Tie namai yra būdavot! visi 
pagal naujausią madą: maudynės, elektros šviesos ir tik 
pusė bloko nuo Lietuviškos Bažnyčios. Visi tie namai ran
dasi tarpe 43-čios ir 44-tos ant California Avė. Tamsta ga
li pirkti vienų tų namų įmokant tik $1,000 ir $35.00 kas mė
nuo. Namas ramios neša į mėnesį po 50 dolerių.

Atvažiuok ncdčlioj ir kokių kitų dienų, mes parodysime 
Jums namus ir išaiškinsime apie lengvą išmokėjimą. At- 

. važiuodamas atsivešk savo žmoną ir nepamiršk pasiimti 
, pinigų ant rankos duoti. Jei manai įsigyti gražų namą, 

nepraleisk šios progos.

Vokiečių plėšikų gauja, apie 
10 kareivių naktį iš 6 į 7 lapkri
čio š. m. užpuolė ant dvarininko 
Pašiaušės dvaro Karolio Oerte- 
lio, išdaužė langus, vieni sušoko 
butan, šaukdami: “kur ponas”? 
j— Užklupę jį miegamajame 
kambaryje paliepė rankas pa
kelti aukštyn, — atėmė kišeni
nį laikrodėlį ir 100 rubliu. O kiti 
hiotarpu paėmė visus (7) ark
lius, išjojo vieškeliu ant Šiaulių.

Tą pati vokiečių gauja, pake
ly! — Tribuiku kaime, pas gy
ventojų Jokūbų Šimkaus išlau
žus! kutčte duris išvedė paskuti
nę kmndlę, ir Vileikių kaime 
nuo ūkininko Kazio Zitinškio ir-

se. . (L. Uk.)

Radviliškis. — Vanlainių kar
ine lapkr. 30 d. buvo sulaiky
tas, žmogus, kuris pavakare a- 
tėjęs į šniuraičių kaimą, laikė 
save karininku ir klausinėjo 
kiek gyventojai turį ginklų.

tų. Pasivaręs arklį nuvažiavo į 
Gudelių ki/imų.. Tena'į sukosi, 
jo gimtinė esanti apie Joniškį, 
Trumpių kaime, o gyvenąs 
Kaune; .efcąs įgaliotas Apsaugos 
Ministerijds sužinoti kas vidu
je (ledas. Gudeliuose įbaugirięS

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

■*»■> .. ...... i............. ........... ...................... .. ............................... ........... .......................... ..

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sekly ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu nedali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą klek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

žjiipnes atvažiavo j Vanlainių 
kaimą, ir reikalavo arklių joti 
j Radviliškį. Kol arklius pri
rengė, jis visų laikų pasakojo, 
kad muštinose pas Radviliškį 
lietuvių $uvę 600, o vbkiečių 
tik 15, ir kad santarvės misija 
palkiego, vokiečiai eisiu pirmyn. 
Liepė imti ginklus, arklius ir

joti ne lietuvių link, bet vokie
čių. Kai Vtmtainiuose pareiki^ 
Javo parodyti dokumentų, tąi 
pasirodė, kad jis ne karininkais,

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampJMarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 Iki 

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

Tada jį areštavo ir pristatė ka
rininkui, kuris buvo, prie san
tarvės misijos. (L. Uk.)

IN TeVYNB.
—-....... v

Geriausia dovana savo giminėms 
laikraštis Amerikos Ūkininkas. Jo 
niekur neužlaiko ant rubežių, nes 
yra bepartyviškas. lik rašo apie uki- 
ninkystę. Amerikoj metų kaina $1, 
tėvynėje 31.25c.

Broli ir sesuo! Tau tas doleris tai 
niekas, o tavo draugams ar gimi
nėms liūs didelis džiaugsmas ir gau
si padėką. Adresuok:

AMERIKOS ŪKININKAS.
Box 96, ’ Hart, Michigan.

Skaitykite ir Platinkite
•• AT A TT T T f M A C » SKAITYKIT IR PLATTNKIT 

NAUJIENAS



J. Grihn.

Nuodėmė.
(Pabaiga) »

- Bet tatai visgį.. Suprantu,; 
jaunystėj žmogaus kūnas esti 
nuodėmingas, nusilenkiąs geidu 
liu valiai. Bemiegio naktimis 
nelabasai dažnai prisistato graik 
čia moteriške. Aš nesuprantu... 
kad jis galėtu prisistatyti šven
tąja mergele — lai man neteko 
girdėti. Kaip tatai jis,drįstų?..

—Gerasai mano tėve, kas da
bar man daryti? Nebcsumoju iš 
kurio galo bepradėti: visa po 
manimi linksta, gniūžta. Kaip aš 
drįsčiau artintis Augščiausiui?

- Sunau, nusiramink. Tavo 
prisistatymas yra liguistas. Ko
vok su juo. Delei to, kad žmo
gus galėtu melstis už savo nuo
dėmes. Dievas jam suteikė žilą 
ją senatvę. Jaunystėj dagi patįs 
šventieji, nu kadir šventasai An

tanas, buvo sekiojami piktų nuo
dėmingų geidulių. Pagyvensi ir 
visa tavyj sugniuš, liks ramu, 
gera. Tyli ir vėsi, y t rudens va
karas, bus tavo senatvė. O tuo
met Augščiausias priims tavo 

/maldas ir atleis visas jaunystėj 
papildytas nuodėmes. Nūnai Jis 
tave išbando, o šito bandymo 
skaudumas liudija, jogei Dievas 
tave myli. Tik tuos, kur Jisai 
labiausia myli, liepia sekioti pik
toms ir skaudžioms pagundoms.

Bet kas man daryti? kas 
daryti? kymiai dudeno Kas
tas.

- Privalai pasistatyti prieš 
piktąją'pagundą ir nugalėti sa
vo kūną. Nors tavo dvasia pa
lanki, bet kūnas jis visuomet 
siekiasi piktų geidulių. Gera, 
kuomet žmogus nugali savo kū
ną ir daro jį palankų dvasiai. 
Dėlto juk turime klioštorių. 
Kaip matau, tai tu savo kūną dar 
nenugalėjai. Tatai, sunau, mels
kis ir pasninkauk.

J B

Cicero State Bank
18th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Capital, Šurplius & Ūndivided Profits .. $85,000.00 
Resources ............................................... $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo !» ryto iki I vai. po pietų, l’tarninko vakarai* nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams i seną Tėvynę. 

% ...........

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
securitv Bank 
MII UIMIII    OF CHICAOO

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3%~~ PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
......„IVIftinorna Svetimialiu Pinigai, _

- Kalbi , kalbėk, tėveli! Tavo 
kalba nm ? stiprina, y t vanduo 
nuilsusį ištroškusį keleivį.

• Matai, sunau, kiekvieną nuo 
dėmę seka Dievo bausmė—kad 
ir ant šios ašarų pakalnės. Tavo 
kūnas nuodėmiavo. Aš įsakau 
jam trijų dienų pasninką, šitoji 
bausmė jį silpnins. O dvasią 
privalai stiprinti malda. Bažny
čioje, ties Augščiausiojo veidu, 
tu sukalbėsi visą evangeliją. Tai 
suteiks naujų jiegų. Pamatysi, 
už savaitės tavo siela bus rami ir 
skaisti.

— Visa, visa, ką tik paliepsi, 
mano tėve, noriai paveiksiu! — 
kalbėjo Kasias ir viltinga šypsą 
eme žaisti jo veide.

Skurdžios ašaros bčgo Kasto 
veidu, kai jis atsisveikindamas 
su perdėtiniu pastvėrė jo ranką 
ir stipriai pabučiavo. Perdėtinis 
paglostė sukaitusią Kasto kak
tą ir pareiškė: t

- Eik ir turėk vilties. Augš
čiausiojo geradarybe yra didi. 
Tavo nuodėmė, yra skaudi, skau 
•Jesnė nei visoks atleidimas. Bet 
nenusimink ir turėk vilties. Aš 
taipjau, mano sunau, melsiuos 
dėl tavęs.

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 va i. vak
»< «

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, o gydosi visai 
kitokios ligos; dcltogi ir ncišsigy-

Dvasia
turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
žmonSs sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Vėla naktis. Mėnuo siunčia 
pro bažnyčios langus ilgus mel
svus šviesos šešėlius. Aplinkui 
visa yt sustingus. Tamsa pražy
dusi melsvais mėnesienos žie
dais. Girdisi klaikus besimeld
žiančio žodžiai. Jis kalba evan
geliją/ Numanu, kad tuose žod
žiuose daug spėkos ir nuoširdu
mo. Jisai tarytum pats pergy
vena visa tai, kas susidėjo tūks
tančiai metų atgal. Jėzaus žy
giai kartu yra ir jo žygiai. Vei
das pareiškia didžių sopulių ir 
baimės, kai lupos ima minėti jo 
kančias ir mirtį.

Trečia naktis. Kastas jaučia
si didžiai laimingu. Kiekviena 
praleista valanda jisai gauna 
naujų jėgų ir vilties. Kūnas nū
nai nugalėtas. Augštai, augštai 
skraido jo nugalėtoja—dvasia. 
Nusimano: minai jis turi teisės 
artintis Augščiausiui.

Mėnuo povaliai slęnka mels
vąja erdvių karalijai Nūnai jo 
šešėliai puola kitan įaugau. Kas
tas kilstelia galvą. Kertė, kur 
kabo šventosios mergelės pavei
kslas, blyškia stebėtinu melsvu
mu. Prisiartins, pasižiūrės. Pu- 
;kelyj jis staptelia: artintis jai 
rasi dar peranksti? Bet ten — 
nieko ypatinga.

Kai Kastas pasigrįžta norėda
mas eiti prie didžiojo aukuro, 
•linai kai kas susideda. Kaštui 
rodosi, kad Ji lyg pradeda krutė 
ti. Jos rankos povaliai tolsta nutf 
krutinės ir taipjau povaliai mo
ja į jį — tarytum kviesdamos 
prisiartinti.

jų ir persižegnoju. Paveikslas 
ir vėl savo vietoj,—mergelė nū 
nesikrutina.

Visa pražuvo! Nepareiškia
ma baime ir kerštas, tarytum į- 
siutęs vulkanas, užgula Kastą. 
Jis puola ant aslos, suneria vir.š- 
galvos rankas, ir jo balsas yl 
sunkios šlėgos atgarsys, skam
ba tuščioje bažnyčioje:

- Atstok tu, šėtono šmote! 
Tu, kur taip graži, viliojanti, bet 
nuodėminga... Aš, kuris taip 
dažnai meldžiausi tavespi, — aš 
tave prakeikiu! Didi yra tavo 
gale: tu pasiveliji gyventi šičia, 
Dievo name, ir dagi prisistatai 
save šventąja mergele, -r- mane 
tu nenugalėsi. Aš tave prakei
kiu! Ar girdi? Prakeikiu!...

Kasto kuništįs ilgai trukčiojo 
virš jo galvos. Pagalios jo bal
sas urnai nutruko, ir vienuolis 
sugniužo. Geroką valandą jis 
spardėsi ant šaltos aslos. Kai 
pirmoji aušros pošvaistė subly- 
skė pro bažnyčios langus,* ji 
ten užtiko didžioj sielvartoj be 
trukščiojanlį vienuolio kūną. Jis 
primine sutrupėjusią slovylą.

Pagalios Kastas povaliai atsi
stojo; plačiai praviromis akimis 
yt stiklinėmis tytėmis, jis ste- 
beilijosi į šventosios mergelės 
paveikslą. Visa jis užsimiršo, 
nebegirdėjo; ne bokšto laikro
džio skambesio, kviečiančio vie 
n uolius pusryčiautų.----------

Verte Klajūnas.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Gindvilių sod., Radvyliškio 

vai., Šiaulių apskr.

Rašo Povilui Daubarui, Cice
ro, ,111, jo brolis:

...Ir jus numanote, kad lais
vės negalėjo būt, viešpataujant 
tokiom žvėriškom užpuolikų 
valdžiom. Maistą sau galėjom 
tik žemėse užkasę išlaikyt. Visa 
prima lėni, bet ir gera negir- 
džiain. Tuojau kaip germanai 
užėjo, pirmais metais, turėjom 
šešias karves, keturis arklius, o 
dabar telūrini tris karves ir 
pustrečio urkįję, Germanai vis 
ką., ėmū;. . surašytu,
vištos ir tos surašytos, o apie 
Jidžiuosius gyvulius nėr ko nė 
ka(lbėt. Vokiečiai nežiūrėjo, 
kad mums duonos reikia: atė
jo žandarai į klėtis, užrašė kiek 
jiem reikia, ir ėmė. Gerai, jei 
kas pūrelį užkasdavo ir žanda
rai nerasdavo, bet jei rado, tai 
atėmė ir dai< pinigais nuštriuo- 
pavo. Kas galėjo daugiau pa- 
kvot, tai ir pinigų turi, ale mes 
tai tik gyvi prasimaitinoni. Be 
to, ką vokiečiai šiaip viską ėmė, 
dar turėjom mokėt pagalves; 
pagalves tūrėjom nuįcėt dagi 
nuo Šunų. Po vokiečių atėjo 
bolšt'vikų valdžia, vėl1 inokę-

■K
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VYRAMS IR
VUENATINI8 MGUTBUOTAB BUBĄS APT1BKOBIUS ANT BRIDGBPOBTO

SUAUGIEM8
Akiniai aukso rtaouooo nuo Ji. M tr 
tfMiau. Sidabro rtauono nuo <1.M Ir 
•untAisu. Pritaikomo akinius uftdjrk*. 
Atminkit: Galvot lopšjimao, narvilku- 
mao, akių skaudį j imu, užvilkima* ir 
tt. yra vaiaiaio įvairių lirų, kurios ga
li būti pralalintoo gorų akintų prilaka
mu. lltyrimao utdykų. jai poriti ar 
•kauda akis. Jei Joo rauaonoo, įtt gal
va oopa, Jai blogai matai, jai aklo »Uf- 
•ta, natgsk ilgiau, o jioikok pagalbon 
aptlakoj, kur kiakvianaia pritaikoma a- 
kiniai utdykų. Atmink, kad man kai
nam gvarantuojam akinius tr Hakvia- 
uam garai prirankaav

S. M. MB8IBOFF, Bkapartaa Optikas.
Jai Juo oargata ir raikalaujata patarimo arba vaistų, ataiktt pas mana. Al buvau ap- 
tiakoriua Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 matų. Ai duodu patarimai DTK AT. Galiu 
padaryti bila kokius ruaiikua vaistus. Ai rakomanduoju tik GERUS daktaru. Ai aau 
draugas Įmonių.

S. M.Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES I
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- I 

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų. i
r^aa B t J mm 2221 So. Kedzie Avenue jDr. u. van raing yai, 7—9 Po pietą Į

Pranešimas.
Turiu už garbę gerbiamiems drau-“ 

gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų, laikrodžių, 
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių mu- 
zikališkų intsrumentų krautuvę. Ir

taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausių britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH HAL8TED STREET, 

CHICAGO, ILL.

tingu, nesuprantama jėga teni- 
pia .ii — prie Jos! Galvoj šėlo-1 jom, vėl jie ėmė; atėjo kalča- 
jasi nerami mintis: ne, ne! Bei Į kai, tie vėl plėšę.
kojos nebeklauso, artinasi prie Į Nauji svečiai* jau pas mus 
Jos. I Lankyties pradėjo,

Kasto lupos mechaniškai va-1 Ir vokiečių sunkią Saldžią 
pi, kartoja didžiąją-šventąją I Ant musų uždėjo. / 
maldą, bet akįs—-tarytum įsi-1 Žddną balta diemužėlė. 
siurbusios į graikščią, melsvais I Naujų žinių neša, 
šešėliais žaidžiančią mergelę. I Atvažiavę jie į kaimą 
Kiekviename dirksnyj jis, ro- Į Tuoj viską surašo. ' 
dos, jaučia jos viliojančią šypsą. Į Pasiėmę savo grobį 
Širdis neramiai tvaksi. Taip ge- Į Jie toliau važiuoja, 
ra, jauku, bet kartu numanu, I Ant šunų labai pikti jie, 
jogei kai kur, už nugaros, tyko I Kam vokiečius loja, 
didysai baisūnas — baimė. Kas-1 lų kalbos negal suprasti — 
tas puikiai nusimano, kad jisai Į Vis pro nosis knarkia; 
tiesia į jį savo Šatas, lavonin-1 Liepia už šunis mokėti 
gas rankas, kad tuoj tuoj su-1 Po šešiolika markių, 
čiups jį už gerklės ir dusins, I Nors kiaušinių jie po kapą 
smaugs, pražudys. Bet visa savo Į Ant karto išgertų, 
esybe jis temano vieną: dar va-1 Liepia šulnius užtaisyti, 
landytę, dar vieną akymirką! I Kad neįsinertų.

Ji prisižiūri Kasto veidan, I Nėra kada žemes dirbti — 
žvelgiasi į akis, tarytum norėda-1 Kelių taisyt varo, 
ma įskaityti visa, kas slepiasi I Prie vokiečių tik tegavom 
neramioj vienuolio sieloj. Josios I Duonos pusę svaro, 
žvilgsnis, tarytum saldus s va i- Į Liepė tvoras nuardyti 
ginantis vynas, sužavi Kastą. Jis I Ir griovius iškasti, 
nusiniano, kad svaigsta, kad še- Į Nuakėti nuobliuoti 
lojantis jausmas galutinai nuga-1 Ir žvyru apvežti.
Ii jo protą, kuris, yt skrusdė, kai (Smailios vokiečių kepurės — 
kur dar krebžda, kutena jo sa-ĮNegal augštai joti: 
monę. I Nuo ulyčių medžių šakas

Žiu, Ji siekiasi į Kastą, šiltos I Liepė nukapoti, 
minkštos rankutės apsilenkia Nuvažiavus munts į1 miestą, 
Kaštui ant kaklo, šėlojantis Negali stovėti: 
jausmas nebeturi ribų. Jisai ga-1 Tuo du vokiečiu atėję, 
utinai nugali nesitveriančią jo Liepia pamoksti, 

sąmonėj skruzdę, kuri dar stip- Jautės jie kai gaspadoriai 
riau rėžia, kutena jį. Bet ūmai Ant mus menkų ūkių, 
Kastas atsipeiki. Pašoka ant ko-10 žandarai perškeltšvarkiai

MAGDE. ^Ak, kaip man įgelti pal
vą! libandiiau visokius mazyojimus, 
trinkimus, muilavimus - ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 4

MARE. “Na, tai kam tau kfst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir čysti.y O tai 
todėl, kad ai vartoju RVFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
pKukų ir odos sustiprintojis,

į kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O.kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFIvE « 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • I 

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai

l pridėti prie kiekvienos bonku t ės. Jei negausite aptiekoje, tai I
į atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : |

I AD, RICHTER G CQ», 320-330 Broadwfty, New York“*-

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar oj> 
tometristą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Nesibijoktie ateiti čia ir duoti a- 

tydžiai išegzaminuoti savo aki^, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čią atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. J ilsų, ūkis yra 
vertos geriausio atsidėjimo. >Jesi- 
gailėkitc jo.

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

120 So. State St., 2 lubos, Chicago. 
Besisukamų šviesų iškaba per

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

Pasidėk savo pinigus i
ROSELAND STATE SAVINGS BANKĘ 

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

X
1 1

Telefonas Canal 7358. Telefoną? Canal 7358
LIETUVYS GRABORIUS

W. ADOMAVICZ. J. RUTKAUSKIS
Mes suteikiame kuogeriausį, pigiausi patarnavimą visokiuose 

reikaluose: Laidituvėse, Vestuvėse ir taip toliaus.
2318 So. LEAVITT STREET, CHICAGO, ILL.

Laksto kai padūkę: 
Rinko varį ir sidabrą, — 
Plėšė ką tik radę;
Žmones nntŠe jie ir spaude 

Ur dūrtuvais badė.
Kai vokiečius išvarysim, 
Tada kitom dtiriin 
Ir kolčakus išdaužysiu! 
Beveik su kepurėm. >

Dabar pradėjo tvertis lietuvių 
valdžia, tai dar nežinom, kokia 
ji bus. Tiek, kad nors lietuviš
kai susišneka m. Dabar jau pri- 
kazus išdavė: mėsos, javų duot 
valdžiai. Kaip užėmė lietuvių 
kareiviai Radviliškį, tai švogerį 
Žaką labai nukrivfidijo, sudegi
no kūtes ir visi gyvuliai sudegė, 
tik arklys paliko, ba buvo iš
važiuotas kurmankos. Kolča- 
kai išbėgdami uždegė.

| Laikraščiai pas mus tiktai 
bažnytiniai, ale jų naujynos me
lagingos. Kad atsiųstumėt iš 

I savoi puses, tai butų geras daik-

tas susipažint su gerais laikraš
čiais. Dabar sudiev, sveikina
me su Kalėdomis ir Naujais 
metais. — I. D.

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. YuszkiewiczBermontas — Kolčako sėbras.

Kaune gauta žinių iš Pary
žiaus per rusus, kad tarp Ber- 
nionto popierių rasta dokumen
tai, jog jisai ėjęs išvien su Jude
ničių, Denikinu ir Kolčaku. Vie
nam laiške Bermontui rašąs Ju- 
deničas: nors jisai buvo privers
tas Bermontą paskelbti valsty
bės išdaviku, bet į tai tegul Ber- 
niontas nežiūri, nes vis tai bu
vo daryta politikos delei. Kituo
se dokumentuose yra išrodoma, 
jog KolČakui ir Denikinas putę 
į vieną dūdą su Bermontu ir vi
sais Lietuvos plėšikais.

fVJbe]

1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

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

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

Lenkai eina išvien su rusais.

Anglų ir vokiečių laikraščiai 
praneša, kad netoli Prdokuroro 
Lenkų kariuomene susidurusi 
su Denikino armija ir dabar a- 
bidvi armiji veikiančios išvien.

[V4bė]



ietuvlu Rateliuose X? “tizt2S
______  , ir mes—su juo.

pramogų vakarų. Ir rengdama 
visuomet rūpinasi, kad pramo
gos butų kuogeriausios, kad pu-

• Viso 4 skyriaus nuo 21 liepos 
1919 m. iki 16 gruodžio 1019 
m. surinko $359.82. Būtent: per

VISI Į ŽEMAITĖS KONCERTĄ.

Tūlas prieteiis, išgirdęs, kad 
Žemaites koncerte šį vakarų da
lyvauja ir musų kompozitorius 
Mikas Petrauskas, suplojo:

— Sakykite, ir Mikas ir jis 
dainuos tame koncerte! Nu, be- 
tinu: Meldažio svetainę prisieis 
repėrinti... To svietelio ji neat
laikys. 1

Ar ji atlaikys ar ne, man ne
svarbu. Nusimanau tik tiek, 
kad šį vakarų to svietelio ten 
bus daugybė. Kasgi nenorėtų 
pagerbti musų senelę rašytojų 
Žtomaitęj? Kas (nenorėtų pasi
gerėti Birutes choro dainomis? 
Kas pagalios— ir tai svarbiausia 

dar kartų nenorėtų išgirsti 
musų Mikų Petrauskų? Mikų 
Petrauskų chicagiečiai visuomet 
mėgdavo klausyti. Jis buvo pir
majai jų mokytojas, pirmasai 
musų muzikos pionierius. Ir da 
bar ve paskutinė proga išgirsti 
jį. Miko Petrausko daugiau, 
mes, chicagieėiai, nebemalysK 
me. Jį rasi vienam kitam teks

Ar Moldažiui savo svetainę 
teks “repėrinti” ar ne, o chica- 
giečių joje šį vakarų žada būti 
tiek, kiek ten dar niekuomet 
nebuvo. — R.

ROSELAND

Phone Yards 6492

Juozapas Shusho

Muzikalių instrumentų Taisytojas. 
Taisau visokias juuzikališkas maši
nas; gramofonus, siuvamas mašinas 
ir tt. (Taipgi visokias elektrines 
vartojamas mašinas: prosus, verda
mus indus, skalbiamas mašinas ir tt.
3255 S. Halsted SU Chicago.'

Draugija LDK. Vytauto Ne. 2.
Toji draugija gyvuoja jau de

šimti metai. Narių turi netoli 
pustrečio šimto. Draugijon ga
li priklausyti ir vyrai ir moters. 
Mėnesinių duoklių mokama 35 
centus, o ligoj |mšalpos moka
ma septynis dolerius. Bcto 
draugija turi įsteigusi vadinamų 
našlaičių fondų, kurio palaiky
mui kiekvienas narys moka po 
50 centų metams. To fondo pi
nigais yra šelpiami mirusiųjų 
draugijos narių kudikiai-našlai- 
čiai. Pirma jiems mokėta po 
keturius dolerius į mėnesį— 
kiekvienam. Praeitais metais 
toks nuolatinis išmokėjimas ta
po sulaikytas. Dabar pašalpa 
našlaičiams bus skiriama taip 
greit; kaip komitetas matys, jo- 
gei našlaitis jos būtinai reika
lingas. Beje, gruodžio 7 dienų 
draugija įgaliojo komitetų skir
ti iš našlaičių fondo Kalėdų do
vanėlę našlaičiams. Komitetas 
taigi paskyrė du trečdaliu fondo 
pinigų, būtent 135 dolerius. 
Kiekvienas našlaitis gavo po 15 
dolerių (našlaičių yrą devyni).

Vytauto draugija yra pažangi 
ir kiek galėdama tų judėjimų 
remia. Beto ji pirmoji prisi
dėjo palaikymui Aušros knygy
no. Taipjau pirko Boselando 
Lietuvių Darbininkų Bendro
vės (svetainės statymui) Šerų 
už tūkstantį dolerių. Kai kada 
draugija surengia vienų-kitų

blikų nesuvylus. Užtai jos ren
giami vakarai visuomet apsčiai 
lankomi. , šiemet draugija ir 
vėl rengia vienų pramogų va
karų, būtent vasario 1 dienų 
brolių Strumilų svetainėj. Liet. 
Scenos Mylėtojų Ratelio nariai 
vaidins trijų veiksmų komedi
jų, “Musų Gerasis.” Tai musų 
gerb. rašytojos Žemaitės veika
las. Tegul publika nepaskupi 
atsilankyti.

šiems metams draugijos val- 
dybon įeina sekami asmens: 
pirm. P. Petronis, jo padėjėjas 
J. Karečka; nut. rašt. A. Grebe- 
lis; turto rašt. V. Maišėmis; ižd. 
V. Prušinskas. Našlaičių glo
bojimo komitetas: A. Narbutas 
ir M. Titenis.

Draugijos susirinkimai laiko
ma kiekvieno mėnesio pirmų 
nedėldienį kaip 2 v. po pietų 
brolių Strumilų svetainėj 158 
E. 107 St.

— Rašt. A. Grebelis. 
i

S. Pėtrauska $132.50; D. Baę- 
dauskienę $34.25; F. Mačiulį 
37.30; T. Butkų X18 00: J- Du- 
koviče $21.00; W. Platkauska 
$14.00; J. Bačinckų $7.00.

Pilnų narių skyrius turi 84, 
rėmėjų 65.

S. Petrauskas, ižd.
S. Bardauskien®, rašt.

NAUJIENŲ APIELINKe

T0WN OF LAKE

Pramogų vakaras.

Sausio 25 dienų Dr-stė Liet. 
Vėliava Amerikoj No. I suren
gė pramogų vakarų School 
Hall’ėj. Vaidinta vieno veiks
mo juokažaislė “Aš numiriau.” 
Veikalėlis nors ir trumpas, ale 
publika juoko turėjo į valės. O 
tai dėlto, kad lošėjai savo už-j 
duotis atliko labai gerai.

'Publikos buvo nedaug. Vis 
dėlto, nuostolio draugija, tur 
būt, neturės.

Ta oleikinė publika tikrai 
stebėtina. Ji težino tik stokjar- 
dus* ir savo namus. Į pramogų 
vakarus ir šiaip viešas sueigas

Sausio 27 d. Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj įvyko susi
rinkimas tikslu išrinkti vietos 
komitetų ir paskirti stotį Lie
tuvos bonams pardavinėti. Susi
rinkimas pavyko. Komitetan 
išrinkta: pirmininku Jonas Kaz 
lauskasr rašt.—Pdtras Jakubo
nis, ižd; Jonas Kastenas. Stotis 
Lietuvos paskolos bonams par
davinėti paskirta prie Jono Ka
štono, iždininko, 663 W. 18 gat
vė.

Sekamas susirinkimas nutar
ta įtaikyti ketverge, vasario 5, 
kaip 8 v. v. D. šemaičio svetai
nėj. v — P. Jakubonis.

LANGŲ PLOVĖJŲ STREIKAS.

Praeitų panedėlį daugiau kaip 
pusantro šimto langų valytojų, 
priklausančių langų valytojų 
unijos 12865 lokųlui, metė dar
bų. Reikalauja, kad kontrak- 
toriai pripažintų unijų, padidin
tų algas nuo 36 iki 40 dolerių 
savaitėj ir nustatytų darbo lai
kų—44 valandų savaitę. Tuo tar+ 
pu tik viena kompanija pripa
žino unijų, tai City Window 
Cleaning kompanija. Daugiau 
kaip-penkiolika kitų kompanijų 
dar spiriasi. Bet veikiausia ir 
jos turės nusileisti, kadangi

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:— X
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.

ji nesilanko. Tai, turbūt, tam
piausias kampelis visose Jung
tinėse Valstijose. — Oleikietis.

Suvylė publikų.
- „

Anų dienų čia buvo toks at
sitikimas. Išgarsinta, kad. Ali
jošiaus svetainėj bus rodoma 
“paveikslai iš Lietuvos.” Žmo
nės patikėjo ir susirinko pasi
žiūrėtų. Užsimokėję po 30 cen 
tų žmonės laukia kada čia pra
dės rodyti paveikslus, bet ne
sulaukia. Daugelis ėmė neri
mauti ii* eiti iš svetainės. Eida
mi (lauk jie tečiaus pareikalavo 
gražinti jų įmokėtus pinigus.

— P. S—d.

BRIGHTON PARK

šviesų ir pajiegų suvedame j senus ,ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Lietuvai i Gelbėti Draugijos 
4tas skyrius gruodžio 16 d., 
1919, draugijos certtran pasiun
tė 200 dolerių. Pinigai pasių
sta i>er skyriaus kasierių S. Pe
trauskų. Draugijai aukojo se
kamos (įrhugijos bei pavieni 
asmens:

Visų šventų Draugija į$79.77. 
Draugystė Saldžiausios Širdies 
V. J. No. 1. $5.00 (?). Draugy
stė Sūnų Lietuvos Vakaruose— 
$11.15; po $5.00: K. Kukura- 
tienė, J. Kaminckas; po $3.00: 
B. Maža ik io, J. Jasaitis, A. Bu- 
dakas; po $2.00: B. Mazaikio, 
F.’ Beinaris, P. Beinaris, T. Jau
čius, J. Daunora, U. Bucinckas, 
M. Bucinckas, B. Darankus, J. 
Gamantas, Z. Peleckienč, S. P. 
Walockis, P.Jurgelas, S. J. Shle 
pone, J. Osohvil, G. Mitlocius, 
T. Geruszais, W. Songinas, A. 
Krigzdis, U. Montonoviče, J. 
Mockevičius, J. Andrašiunas, F.

streikas eina labai sėkmingai ii» 
streiklaužy nesiranda. Streiki
ninkai savo susirinkimus laiko 
kasdien ir unijon vis daugiau 
naujų narių įstoja. Butų ge
rai, ikad musų' pavyzdžiu pa
sektų ir didžiųjų budinkų lan* 
gų plovėjai—įstotų Unijort. Kielį 
žinau, tai ddbtir jie dirba už vb 
sai mažų atlyginimų.

i- St. Baltraitis.

Sudužo automobilius.
• ' *  iK- A ‘

Dktelis juodas automobilius 
vakar naktį subirėjo į smulkius 
šipulius, kuomet jis visu smar
kumu smogė į Halsted gatve- 
karį ir vėliau j lempos stulpų 
prie Halsted ir Wrightwood gat 
vių. Keturi, automobiliuj sėdė
jusieji žmonės tapo sužeisti, 
tris (jų tarpe jauna moteris) 
turbut mirtinai^ Lengviau su- 
žeistasai nežinia kodėl pabėgo.

Manoma, kad aultomobilius 
buvo vogtas, kadangi pas sužei
stuosius rasta keli revolveriai.

■ ■ . \’
Agentas patekęs bėdon. \

Lietuvis, C. Butkus, veikęs 
kaipo The Providers Life Assu- 
rance kompanijos agentas, įte
kęs bėdon. Dalykas esųs toks. 
P-lė Petronėlė Bakutis, gyve

nanti 2330 W. 23 St. kartų nud
ėjus į kompanijos ofisų, kur jo
sios “rasytes,’’ kurių jai davęs 
p. C. Butkus, kaipo lindynių už 
priimtus pinigus, skaitytos ne
turinčiomis vertės. Tada p-lė 
Petronėlė Bakutis nusitarusi 
patrauki agentų tieson. Byla dar 
neužsibaigush

Tai bent kavalierius.

LI BERTV BONDS
Mes perkame Pergales Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvas Bondus pilna pinigine verte.
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ket vergais 

fir Subatomis 9—9

CASH
J. G. SACKHEIM & CO 

133S MILWAUKBB AVĖ. 
tarp Paulium ir Wood Sta.

Urbu, A. Srobc, G. Belcales, K. 
Mockevičius, T. Klebonas, K. 
Jononis, J. Kasinckas, J. Lazau
skas* F. Julisauskas, B. Andra
šiunas, J. Petraitis; po $1.00: 
0. Augustoskicnė, F. Budrac- 
kaitė, A. Urba, L. Joncius, F. 
Marcauskas, F. Kazlauskas, K. 
Stankus, (M. Markūnas, P. Pau- 
ris, P. Zatorius, A. Silinckas, 
S. Žukas, K. Kasinckas, K. Ka
minskas, J. Puzaras, M. Nau- 
kas, A. šapas, J. Petrauskiene; 
pu $50c: W. Kimosas, A. Noro- 
nis, J. Pauponis, K. Sraukas, E. 
Brauslieis, E. Strakas; po 25c.: 
A. Kupris.

Kad kavalierius George Bur- 
lingame negalėjo susitarti su sa
vo mergele gražumu, tai jis nu
sitarė apsivesti su ja piktumu. 
Nutaria1—padaryta. Valkar ji
sai nuėjo pas p-lę Margaret 
Creger 2642 N. Troy gatvėj ir 
pakišęs revolverį pareiškė:

— Vienas iš dviejų: ženyki- 
mės arba —

— Gerai... tarė nusigandusi 
mergelė.

Tada George paliepė:
-r- Imk mane po ranka, o aš 

kišeniųj laikysiu revolverį. Jei-! 
gu tu drįsi nors vienų žodelį 
prasitarti prieš klerkų-busi din 
gusi. .

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

, K. A. M.,
Gcneralis štabus

Literatūros Dalis >
Groudžio 19. 1919 m.

No. 437, Kaunas.
i LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI,

Boston, Mass.
šiuomi jgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę“ Amerikoje 

rinkti prenumeratų “Kariškių Žodžio“ laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Gencralio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio“ Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiųjų kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tfevų šalį. Prisiusklte mums $2.00 ir savo adresų ir 
gausite “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, ' Boston, Mass.

>■ i .n i ... ..................... ............ ......... ■ ■ . ......................................... ...

Kavalierius ir pana nuėjo 
kortan. Bet ten turėjo atsitik
ti taip, kad klerkas pats ėmė 
abejoti p-lės Margaretos amžių. 
Jis paliepė mergelei grįžti į na
mus ir atsinešti metrikus.^Ga- 
vus tokids netikėtos progos mer 
gėlė puolė ne metrikų atsineš
tų, bet prie policisto.

Dalbar jaunasai kavalierius 
George Budingame sėdi kalėji
me ir galvčja, kur reikės gauti 
kitų "revolverį, kad privertus sa
vo Margarctų “ženytis.”

Mokytojai vis dar meta savo 
amatą.

To neveizint, kad mokyklų 
taryba nutarė padidint moky
tojams algas, daugelis mokyto
jų vis dar teikia jai savo rezig
nacijų. Mokytojai aiškinasi, 

kad žadamasai padidinimas esųs 
neužtenkamas.

Dar tebesijoja.

Specialia “gnind jury’ dar 
tebesijoja Chicagos polieijos de

partamentų. Daugelis turin
čių ytin šiltas vieteles tvarkos 
dabotojų turėsiu eiti lauk. Tai 
vis delei suktybių.

Sučiupo du juodrankiu.
/ .Į

. Policija vakar ‘netikėtai su
čiupo du italu juodrankiu. Juos 
įdavė tūla italė, iš kurios vyro 
jiedu reikalavę pinigų.

Negavo darbo—bandė 
pasiskandyti.

Giusseppe Mcrcolas, buvęs 
karininkas, vakar bandė pasi- 
skandyti. Chicagos upėj. Bet 
pro Išalį plaukusi valtis jį išgel
bėjo. Mereolas sako, kad tatai 
jis daręs todėl, kad sugrįžęs iš 
kariuomenės negalėjęs gauti 
darbo.

Naujų susirgimų skaičius 
mažėja.

Chicagoj, kaip skelbia sveika
tos departamentas, naujų susir
gimų dabar esu truputį daugiau 
kaip po tūkstantį kasdienų. Mir
šta plaučių uždegimu ir influ- 
enza netoli šimtas žmonių— 
kasdienų.

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ 
PREMIERU.

PARYŽIUS, s. M—Atstovų 
butas šiandie 510 balsais prieš 
70 išreiškė pasitikėjimų nau
juoju premieru Mi'llerand po jp 
kalbos, kurioj jis ginė sąstatų 
savo ministerijos. Šis balsavi
mas skaitoma stambia pergale 
premiero, nes pirmesniaine baD 
savinie tame pačiame klausime, 
nors ir laimėjo premieras, bet 
300 alsttovų susilaikė nuo bal
savimo.

Max Bodacht, redaktorius 
Voice of Labor, tapo areštuo
tas San Francisco. Sakoma, 
kad jis kovos prieš jo išdavimų 
Illinois valstijai.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖ S LIGOS 
Gydomos Specialisto

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

3-čtos lubos, viri Platt’o aptirtos. 
Tėmykite j mano parašą.

Valandas: nuos (Mos vai. ryto iki Z 
•vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

A. A.
Franas Vasin
Mirė 29 d. sausio, 8:30 vai. 

vakare, 17 metų amžiaus. 2528 
Hiawatha Avė., Berviu, III. At
vežtas iš Lietuvos vienų metų 
senumo. Paliko tėvus ir bro
lį Vaclovą, ir seserį Heleną. 
Laidotuvės bus iš Cicero Un- 
dertaking Co., 2303 S. 52 Avė., 
Cicero, III. i National Bohe- 
mian Cemetary. Jis bus su
degintas. Laidotuvės bus pa- 
ncdėlyj, 2 d. vasario, 2:30 vai. 
po pietų.

Lieka nuliūdę
Tėvai, brolis ir sesuo.

Dr. A. R. Blumenlital

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 (liesą 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

JAKUBAS BUZGINAS
Kauno gubernijos, Laukuvos 
parapijos, 45 metų amžiaus, 19 
metų Amerikoj. Pagrabas yra 
pa No.,, 452£1 So. Pauliųa St. 
Laidotuvės įvyks, nedėlioj, va
sario 1 dieną, 9 vai. iš ryto į 
Tautiškas Kapines.

Draugystė šviesybės 
Lietuvninkų No. 1.

KOSTANTINAS VAIČIULIS
Mirė utarninko rytą, 6 va

landą, sausio 27 (L 1920 m., 43 
m. amžiaus, 2130 W. 22 St., 
(Ąicago. Paėjo iŠ Kauno rėd., 
Žagarės mipstelio. Buvo ve
dęs; paliko pačią Zuzaną ir 
dukterį Lonę. Prašome gimi
nių Ir pažįstamų dalyvauti lai
dotuvėse. Lavonas randasi pas 
graborių Butkų, 644 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks nedėlioję, 
9-se ryto iš 641 W. 18th St. Į 
Tautiškas Kūnines.

Liekame nuliudusios 
ZUZANA ir LONĖ.

Kazimiera Ruzgis
(RAČKAUSKAITĖ)

Mirė sausio 29 d.. 1920 m. 10:50 vai. 
ryto. Paliko dideliame liūdėjime 
motinų, vyrų ir sūnų. Giminės u* 
pažįstami meldžiame atiduoti pasku
tinę pagarbą velionei. Kūnas pa
šarvotas prie 3612 Emerald Avė. 
Laidojimas įvyks nedėliojo iš šven
to Jurgio bažnyčios.

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligų Specialistas
217 y2 Capitol St.

Cbarteaton, West Va.

IR. G. M. GUtSER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nud 6—8 vakane. Nc- 

deliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

i —..

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1OT5 W. itth 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

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. McKiuley 263

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnet 
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 
z Telephone Haymarket 25*4 < 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visy ch rokišky Hgy

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

Valandos: 10—^11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
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Pranešimai PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIADARBININKŲ PARDAVIMUI STOCK’AI—šeROS

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pa.š. Kliubo nariai, malonėkite 
prisirengti pancdėlvj 2 vasario |- 
vyks pirma repeticija choro. Prad
žia 7:Š0 vai, vakare. Vieta, J. Neffo 
svet.. 1500 So. 49th Avė. Mokytojas 
J. Katilius. Kviečia Komitetas.

WestMidės Lietuvai Gelb. Dr-Joa 
2-ro skyriaus susirinkimas bus oa- 
nedėlyj, vasario 2. 7:30 vai. vakare. 
M. Meldažio svetainėj, 2242-44 Wes( 
23 Place. Nariai, narės ir rėmėjai 
susirinkite paskirtu laiku, nes turim 
daug livarbių reikalų apsvarstyti. 
Komisijų nariai ir aukų rinkėjai bū
tinai turit pribūti. — Valdyba.

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

Sekretorius,
A. J. Pečiukaitis, 

1533 So. 50th Avė., 
Cicero, III/

Paj ieškojimą j
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

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

Chicagoa Liet. Vyrų Choro repe
ticija įvyks nedėlioj, vasario 1 d. 
Mildos svet. Nariai malonėkite būti 
kaip 11 vai. iš ryto. Beto turime už- 
kvietimą dainuoti, ne visų narių ne
galėsime apsiimti. K. Vaičuiko.

Draugystė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų susirinkimas į- 

vyks nedėlioj, vasario 1 diena, 1 
vai. po pietų, M. Meldažio svet. 2242 
W. 23 Place. Rašt. 4. Mežlaiškia.

PAJIESKAU 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. 
Žinot arba jis pats, meldžiu 
šaukti, gavau svarbių žinių iš 
tuvos.

MYKOLAS KIRKICKIS, 
8428 Vinccnnes Avė., Chicago, III.

Kas 
atsi- 
Lic-

Draugystė Švento Antano iš Pad- 
vos nepaprastas susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 1 1 vai, po pietų
Dievo Apvaizdos parap. svet. 
Union Avė ir 18 gatv. Visi nariai, 
malonėkite atsilankyti, nes yra svar
bus reikalas. —< Valdyba.

PAJIESKAU savo sesers Anasta- 
bijos Sleinius-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, III.

REIKIA 500 MERGAIČIŲ
Dienos ir nakties darbui 

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

Delei paskirstymo darbo j 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.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

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

Nauja dirbykla; dienos darbas; 
80c valandai,

STURGJS STELL GO-CART CO.,
120 No. Union St., 

Chicago, 111.

Keistučio Dramos Skyriaus repe
ticija įvyks nedėlioj, vasario 1 d., 
kaip ’. lo, Pulaskio svetainėj. 
Visi nariai kviečiami susirinkti lai
ku. — Kliubo pirm.

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

Petranelė Androlaičiukė P. Rice 
906 W. 19th PJace, Chicago, III.

Lietuvių Moterų ApŠvietos ilrau- 
gijos narės meldžiama susirinkti ne
dėlioję 8-sc iš ryto vasariu 1 d. š. 
m. prie 36tos ir Emerald Avė., kad 
palvdėįus bažnyčion A. A. musų my 
ic Kazimierą Euzgienę. Nares mel^ 
dtiame turėti draugijos juostas.

Sekretorė.

PAJIESKAU brolio Kazimiero Viz 
uaičio ir ousbrolio Juozo Jurevi
čiaus ir dėdės Antano Vizgaičio. Jie 
visi paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Garliavos pa
rapijos.

ANTANAS V1ZGAIT1S, 
3328 So. Parnell Avė., Chicago, III.

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.
' FRANCIS HUGHES CO., 
’405 W. 21 St., Chicago.

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

Mr. BAILEY, 
Rooin 4 

WEST SIDF TPUST and SAVINGS 
BANK Bldg.

Halsted ir Roosevelt Road

REIKIA 10 moterų sortavimui 
skudurų.

1820 N. 14th Street.

Atsišauki ir,—Kas turi bent vie- 
ną egzempliorių AUDRA GIEDRO
JE, malonėkit prisiųsti žemiaus nu
rodytu antrašu, aš atlygysiu tiek, 
kiek bus reikalaujama ir busiu la
bai dėkingas.:

J. S. PRUSELAIT1S,
943 Bank St., z 

Waterbury, Conn.

Cicero. — L. G. D. 6 skyrius

PAJIESKAU savo tėvo Vincento 
Pociaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Raseinių pavieto, Šilalės valsčiaus, 
Pagraniunčio parapijos, Reivukų 
kaimo. Jis Amerikoje gyvena apie 
30 metų. Girdėjau, kad dabar gy
vena Springfield, III. Malonėkite 
atsišaukti.
MAGDALENA POCAITĖ-JURGINAS 
1816 So. Peoria St., Chicago, III.

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

Kreipties:
REPUBLIC WAŠTE PAPER 

626 W. Taylor St.

MERGAIČIŲ ir moteriškų sorta
vimui plunksnų.

Patyrusių įr besimokinančių.
Kreipties: • 

KURTZ & BRAFF, 
1411 So. Throop St., 

Chicago, III.

REIKIA dviejų duonkepių, pirma- 
rankio ir antrarankio. Geriems dar
bininkams gera alga. Atsišaukite 
tuojau.

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

___  _ _ MH^HĮlai- 
ky» mėnesinį susirinkimą subatos 
vakare, sausio 31, 1020 m. p. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 49th Avė. Na
riai kviečiami kuoskaitlingiausiai 
susirinkti. — Sekretorius.

L. S. S. 234 kp. mėnesinis jusirin- 
kimas įvyks 1 d. vasario University 
of Chicago Settlement svet., 4630 
Gross Avė. Pradžia 10 vai. ryto. 
Draugai nesivėlinkite ir atsiveskite 
naujų draugų. — Org. P. KarusokaB.

PAJIESKAU 2 seserų Marcelės, A- 
melijos Rudaičių, Kauno gub., Ra
seinių pav., Reitavo vol., Pi vorų so
dos. 7 metai atgal gyveno Eston, 
Pa. Jei kas žinot, meldžiu jų pa
čiu ar kas žino pranešt, už ką Imsiu 
dėkingas. ’

IGNACAS RUDIS, 
Tomboy Mine, Smuggler, Colo.

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.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA — DIRBĖJOS KIŠENIŲ 
APSIAUSTAMS. OPERATORES 
PRIE SPĖKz\ VAROMŲ MAŠINŲ; 
PROGA IŠMOKTI SIUVYKLOS 
DARBŲ.

KELNIŲ SIUVYKLŲ 
DIRBĖJOS KIŠENIŲ KELNĖMS. 

THE RO Y AL TAYLORS 
731 SO. WELLS ST. ‘ 

CHICAGO, JLL.

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

Kreipties:
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51 St. and Cornell Avė.

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

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA kriuačius prie pa
taisymo ir prosijimo. darbas nuo
latinis, gera mokestis.

S. SAMIS, 
4240 Archer Avc., Chicago.

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 
drkti prašau apsilankyti, parduosiu 
pigiai su namu ar be namo. Atsi- 
šaukit po num. 722 W. 120 St.

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

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avė., 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 seniau 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos. Parduosiu greitai.

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

 Į

PARDAVIMUI — Player Piano su 
gaidų rolčmis; Phonografas su re
kordais; Saliono rakandai su Kuoso
mis paduškoinis; Valgomojo ir mie
gamojo kambarių rakandai; žalva
rio lova; Kauras 9x12; Pastatoma 
lempa; Skaitykloj stalas ir lempa. 
Tur br*i parduota pigiai

2106 So. 56 Avė., Cicero, III.
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė, geroj vietoj, lietuvių apgyventoj, 
biznis išdirbtas per ilgą laiką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. (

J. R,
821 West 34th St., Chicago, 111.

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

751 West 31 st St.

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

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

NAUJIENŲ šėrų kas turi parda
vimui kreipkitės laišku žemiaus nu
rodytu adresu. Pažymėkite kiek 
norite už šėrą.

A. DS LABARATORY, 
2149 S. Dęarborn Str., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMfi

Parsiduoda pigiai
Didelis lotas 28 pėdų pločio ir 125 

pėdų ilgio, suros, eimentiniai said- 
vokai ir gatvės išdirbta ir apmokė
ta, tikrai vertas $1,000. Greitu lai
ku savininkas išvažiuoja ant far- 
mų, turi parduot šią savaitę ma
žiau kaip už pusę kainos, lotas ran
dasi Brighton Parke labai gražioj 
vietoj.

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas beveik naujas po 6 didelius 
kambarius, maudyklos, riektra, kie
to medžio trimingai ir floorai apda
ryti, dideli viškai ir didelis garage 
dėl 2 automobilių su cementiniu flo- 
oru, namas randasi po numeriu 
2748 West 47th St. Savininkas iš
važiuoja i kitą miestą, turi būt par
duotas Šią savaitę tik už $4,000.00 
ant išmokėjimų.

120 akrų farma išdirbta 70 akrų 
po plugu ir užsėta 35 akrai dobilais 
ir 35 akrai suarta ir prigatavota ant 
pavasario sodinti bulvėms ir kitiems 
javams ir apie 50 akrų miškas ir 
ganykla per kur teka puikus sriau
nus upelis pilnas visokių žuvų, že
mė yra labai derlinga, molis su juo- 
džiamiu ir visa ligi prie puikaus 
pavietavo kelio, 3 mylios nuo Lietu
viško miesto VVoodboro, Wiscons<n, 
mokykla tik pust* mylios. Pora gerų 
arklių vertėj $600; 6 melžiamos kar
vės ir 6 priaugianti; 6 kiaulės, apie 
50 vištų, visoki reikalingi farmiški 
įrankiai ir mašinos, visokių javų ir 
bulvių užtektinai dėl maisto ir ant 
sėklos ir pakankamai šieno dėl pa
šaro; geri <5 budi n k ai. Parsiduoda 
agulniai viskas greitu laiku tik už 
$6500 iš priežasties senatvės dabar
tinio savininko, Šita farma yra tik
rai verta dubellavų pinigų.

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St.. Chicago. 
(Klauskit J. Zacker).

3301

augščių namas, apačio Storas ir2 L_„______ _____
ruimai pagyvenimui; viršui 6 rui-

Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję 1 d. vasario, 2 vai. po pietų 
A. Mališausko svetainėj, 1520 Grand 
St. Draugai ir draugės, būtinai tu
rit ateit, nes yra prisiųsta blankos 
nominavimui centro viršininkų^ Pri- 
bukit visi, kad galėtume išrinkt tin
kamas ypatas i musų org. viršinin
kus, kad potam vienas ant kito ne- 
rugotume. — A. Nanartonis.

PAJIESKAU pažįsatmos Petres 
Torvainikės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šudnagių sodos. 7 metai at
gal gyveno Chicagoje Mechanic St. 
Meldžiu atsišaukti.

IGNACAS RUDIS, 
Tombov Mine, Smuggler, Colo.

REIKALINGA moteris ir inergai- 
ė; gera mokestis, pastovus darbas.

Atsišaukite
163 W. Harrison St., 

Room 1100

EXTRA
Parsiduoda Departmentinė 

tuvč, verta apie $10,000.00, ant grei
tųjų parduosiu už $7000.00. Biznis 
išdirbtas per 7 metus lietuvių ir len
kų apgyvento/ vietoj. Gvarantuo* 
lam $3000.00 grino pelno Į metus. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju j 
Lietuvą. Atsišaukite i Naujienų ofi
są, pažymėdami num. 37.

Krau-

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

2 augščių mūrinis namas su Sto
ru; rendos $29 i mėnesi $2,300

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

C. P. SUROMSKI CO.
8346 So. Halsted St., Chicflgo, III.

'1 ■ " >... .  ■■■■
UNION SPECI^L MACHINE CO.

REIKIA VYRU 
Abelnam dirbtuvės darbui, 
tovus darbas, 
valandą, 
kitę

Dr. Vnico Kudirkos Dr-jos mėne
sinis susirinkimas Įvyks subatoj, 
sausio 31, Meldažio svetainėj kaip 
7:30 vai. vakare. Visi nariai pra- 
ioipi atvykti laiku. — Valdyba.

RAJIEŠKAU savo draugo Emilio 
I Hofmano iš Skirdžemių kaimo, Sar
tininku vai., Tauragės apskr. Yra 
jam laiškas iš Lietuvos. Meldžiamas 
atsišaukti.

JUOZAS PAČKAUSKAS, 
556 W. 15th St., Chicago, III.

L S. S. 22 kp. susirinkimas bus ne 
dėlioj, vasario 1, kaip 10 vai. ryto, 
M. Meldažio svetainėj. Nariai pra
šomi susirinkt laiku. — Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ’
DIDELIS šviesus kambarys su at

skiru inėjimu parandavojimui, 3001 
So. Halsted Street, los lubos fron
tas.

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.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIESKAU kambario prie laisvų 

žmonių ant Rridgeporto. Geistina, 
kad valgį namie pagamintų. Kas turi toki kambarį, praneškite laišku.

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

RANKSIUVOS.
Nepaprasta proga mergaitėms ir 

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

APSIAUSTŲ DIRBYKLAI.
Siuvinėtojų • guzikams skylučių, 

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

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

SIJONŲ DIRBYKIjKI.
Siuvinėtojų guzikams skylelių, fi

nisherių, kreipties žemiau paduoda
mais antrašais:

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

Hart Schafiner 
and Mara 
520 S. Wclls Street.

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių 
lengvam dirbykloš darbui.

Bench-mechanikų; patyrusių pie- 
lyčę vartoti} lalKė ir mllling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams.

Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Kreiptis:

EMPLOYMENT DEPT.
311 W. Austin Avė.

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

A. Martišius, Rašt.

PAJIESKAU kambario vaikinas 
prie laisvų žmonių apie 18 gatvę ar
ba kad ir toliau, butų geistina, kad 
butų švarus kambarys. Malonėkite 
pranešti laišku.

L. TAUTIETIS,- 
1122 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA darbininkų prie piausty- 
mo geležies serap iron yarde.

GERBER, 
1717 N. Western Avė.

L. M. P. S. 58 kp*. susirinkimas j- 
vyks nedėlioja kaip 1 K po pietų Da- 
vis Square svetainėj. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų. — Sekretorė.

PAJ IEŠKAU 2 kambarių arba vie
ną dideli.
kito:

Kas turite — praneš

Pas- 
Mokestis 50 centų į 

8 darbo valandos.
tuojaus:

DARLING & CO., 
4201 So. Ashland Avė.

Ei- RAKANDAI.

PARDAVIMUI du mūriniai na
mai; vienas namas yra dviejų pagy
venimų; kaina $3000; penkis šimtus 
reikia jmokėti. Antras namas 6 pa
gyvenimų, $5800, $1000 įmokėti.

3421 Lemoine St., Chicago.

REIKIA barberio; nuolatinis dar
bas. Gera mokestis ir trumpos dar
bo valandos geram darbininkui.

Pradžia darbo 2 d. vasario. 
JONAS ZIMONčIUS,

722 W. 31 St., Chicago, III.

DARBININKŲ ir truckerių 
Nuolatinis darbas, 
'rime keeper

Kreipties:
WELLS & POLK STS., 

BALTIM(7RE & OHIO R. R.
OPERATORIAI 
prie šikšninių 
Darbų.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO., 

855 Elston Avenue, 
Ne ar Mikvaukee Avė.

• E x t r ai
Nepa Įprastas

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

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

TIKTAI SI MftNESl.

PARDAVIMUI

Roseland. L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 1, 
kaip 10 v. ryto, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 116 St. Visi nariai ir 
norintis prisirašyti kviečiame atsi
lankyti laiku. Yra daug svarbių 
reikalų. — Organizatorius.

ONA P.,
3305 So. Halsted St., Chicago,* III. 

Phone 1986 Drover

REIKIA: 50 SMAGIU MERGAIČIŲ 
DARBUI PRIE SAUSAGE CASINGS 
NUOLAT DARBAS; GERA MOKES
TIS; GRAŽUS DARBUI KAMBA
RIAI.

KREIPTIES:
SUPERINTENDENT’S OFFICE, 

OPPENHEIMER CASING 
COMPANY

1020 W. 36TH STREET 
j CHICAGO.

Kaina

A

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

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

PAJIESKAU kambario North Si- 
dfs npielinkėje, su valgiu ar be val
gio. Meldžiu pranešti

V. JASMONTAS, 
1211 Marion Ct., Chicago, III.

GERA PROGA dėl ženotų žmonių 
ne su daug vaikų, tur mokėti ang
lišką ir lenkišką kalbas. Išvažiuoti 
į šiltą kraštą — Floridą; gaus na
mą ir daržą už pridabojiiną vietos. 
Susižinojimui rašyti I Naujienų 
ofisą No. 37.

REIKIA VYRŲ visokiems dar- 
banųj.

Rendos $33.00 mėnesiui.
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, 
prie 28tos gatvės.

IGNATIUS CHAP 
555 W. 31st St.,

Union Avė.
& CO., 
Chicago, iu

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, III.

^D. K. Vy- 
i įvyks ne- 
v. po pietų 
58 107 St. 
K^bus drau- 

____r____  _ __  Scenoj sta
toma žemaitės komedija “Musų Ge
rasis’’. — Sekr. N. Grabelis.

Roseland. — Draurij: 
tauto No. 2 susi rinki m 
dėlioj, vasario 1, kaip 
brolių Strumilų svet., 
Ta pačią dieną tik 6 v. 
gijos pramogų vakaras.

REIKIA DARBININKŲ

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

— Komitetas.

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis i House- 

keeper:
LAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

REIKALINGA — mergina ar mo
teris, kad mokėtų kalbėti lenkiškai, 
lietuviškai ir angliškai, j muzikos 
krautuvę prie pardavimo rekordų, 
vakarais ar taip bi kokiu laiku. 
Darbas pastovus. Atsišaukite 

EAGLE MUSIC CO., 
3240 So. Halsted St

DARRININKŲ 
Pastovus darbas 
Gera mokestis 

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.

PARDAVIMUI: 3740 Lowe Avė.; 
mūras, 2 pagyvenimai po 5 kamb.; 
visi intaisymai; erdva kūtė. Kai
na $2500; įmokėti $500; $25 kas mė
nuo.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks nedėlioj, vasario 1 d., 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St., 
kaip 1 vai. po pietų. Nariai malo
nėkite visi atsilankyti, nes bu$ no- 
minavimai valdybos i centrą.

Pirmininkas J. 1—ia.

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

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

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

Lengvas, švarus darbas. Paty
rimas nereikalingas. Gera mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEHOFF & CO., 

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

REIKIA dviejų patyrusių tvirtų 
vyrų jung shopėj.

MILLER & COHN 
1416 Blue Island Avė. Chicago.

MERGAITĖS 16 metų ir senesnės 
.panašiai* darbui; $14 savaitei.
1 STANDARD ELECTRIC MFG. CO. 

216 N. Clinton Street

MERGAITĖS 14—16 metų amžiaus r—- - '
farle sudėstymo lengvaus darbo; $10.viduje darbas, 
savaitei: greitas pakėlimas; pašto*1 L. A. COHN & BROS. . 
vus darbos; 1100 Fulton St.

REIKIA darbininkų; nuolatinis

PARDAVIMUI: 619 W. 4Gth 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.

PARDAVIMUI viešbutis (llotclis) 
Regai. Kambariai dieniniai if ant
naktų. Rendos neša $75.00 į mė
nesį. Garu apšildomas. Geroj vietoj 
69 W. Ohio St. Piet-Rytinis kampas 

Clark St. Chicago, Phone
Superior 5503

PARDAVIMUI duonkepykla 
< namu, priežastis vyro mirtis.

2315 So. Leavitt St.,
Chicago, III.

su

Geriausis 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.
WF.STERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te kokj priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus scklv- 
činė eilė, valgomojo Ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt 
risi 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.

STOCK’AI—šeROS £
LAIMĖ žibalo šulinyje ir ju Nuo

moje: $100 Įdėlio atnešė $22,900. Sa
vininkai mažu Įdėlių pasidarė mili
jonieriais. Kodėl ne tamsta? Pa
daryk tą pat ir atsistosi ant kojų; 
jvezdink savo pinigus Į geriausi pa
saulyje Tularosa Kloni, kame mes 
tikimūsi gauti po 5000 bačkų žibalo 
Į dieną. * Tuoj rašyki, kad prisiųs- 
tumėme žemlapius ir apraširrius, jei
gu nori patapti ąpiilijonieriu.

OTERO OIL & LEASING CO., 
Tularosa, New Mexiko.

MOKYKLOS
~ — J- .MV^^M^^M^MM^MH^MM*/**/***-*1********-***'--*

/T \MA5TErAZ\ 
iL^J5Y5TEM
Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt, Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys .

Mokinime valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo $ 
iki 10 valandai 
8106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

t


