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Rusija gaus balsę tai
kos tarybose

Bolševikai vėl prašo taikos. Su
mušti Estonijoj

TALKININKAI NUTARĖ DUO
TI RUSIJAI BALSĄ 

TAIKOJE.

šiandie bus nuspręsta politika 
linkui Rusijos, Galbūt pasiųs 

pagelbą.

PARYŽIUS, sausio 21. Šią
nakt patirta, kad taikos taryba 
sutiko duoti Rusijos elemen
tams atstovybę prieš konferen
cijų. bet nepriėjo prie nuos
prendžio apie apibudinimų poli
tikos linkui Rusijos situacijos. 
Prirengimas veikiamojo pieno 
dėl Rusijos reprezentacijos pa- 
liuosavo VVilsoną. kuris tikėjo
si parūpinti* praktiškus budus 
davimui Rusijos elementams 
dalyvavimo sutvarkyme Rusi
jos problemų taikos sutartyj.

Padarys nuosprendį šiandie.

PARYŽIUS, sausio 21. — Tal
kininkų valdžios šiąnakt išrei
škė viltį, kad jos galės ryto su
formuluoti konkretę politikų 
linkui bolševizmo Rusijoj. Sva
rstymas tęsėsi didesnę dalį die
nos. Danijos ambasadorius 
Rusijoj Scavenius išdėstė pirma 
rankos žinias Rusijoj, surinktas 
nesenai Petrograde ir tarybinin- 
kai paskui peržiūrinėjo datų 
surinktų informacijų oficierių.

Abelnu spėjimu yra, kad pa- 
siulimas, kuris bus priimtas, a- 
pima trečių politikų trijuose al- 
ternativiuose pagulimuose, iš
dėstytuose vakar. Tas apima 
sustabdymų opozicijos prieš bol 
ševikų valdžių ir bandymų pa- 
dayrti veikiamųjų sutartį, kuria 
butų duotos gva rauti jos, kad 
lerrorizmo viešpatavimas turi 
apsistoti ir bolševikų valdžia 
turi palengvinti talkininkų pa
stangas duoti maisto pašeipų ir 
pagelbą reorganizavime geležiu 
kelių ir pramonės sistemų.

Ištrauks kariuomenę.

Spėjama, kad karinės spėkos 
susivienijusių valstybių bus iš
trauktos — faktiškai, valdžios 
rinko žinias kiek ilgai galima 
Archangelsko uostų laikyti liue
sų nuo ledo su galimu mieriu 
(•vakavimo uosto.

Sulig pasiulimais, kokie bus 
priimti, tikimasi, kad bolševiku 
valdžia Ibus 'pakviesta pasiųsti 
aĮstovus į Paryžių pasitarimui, 
vieton siuntimo talkininkų ko
miteto j Rusiją. Tas nereikš 
pripažinimo bolševikų, kaipo 
valdžios, bet skaitoma geriau
siu budu atsteigimui normalių 
sQly#4ų ir tuo pagelbėjimo Rusi
jai susirasti sau išsigelbėjimų.

ORAS.
Apsiniaukę ir galbūt nepas- 

tovus šiandie ir ryto; nedidelė kareiviai veikė kartu su esto- 
permaina temperatūroj. nais. Daugybė grobio papuolė į

True Iranslalion filed with Ihe post- 
masler ai Chicago. III., Jan. 22, 1919 
as reųuircd hy Ihe act of Oct. Ii, 1917

BOLŠEVIKAI VĖL SIŪLO 
TAIKĄ.

Prašo Amerikos paskirti atsto
vus pasitarimui su bolševikais.

STOCKHOLM, sausio 21. — 
Buvęs bolševikų ambasadorius 
Londone Nftiksim Litvinov, ku
ris yra Slockbolme, persiuntė 
subatoj Amerikos valstybės de
partamentui nota, pasiųstų bol
ševikų užrubežinių reikalų mi- 
nisterio Cieerino, kurioj jis nu
rodo, kad pradinės priežastįs 
talkininkų intervencijos Rusi
joj, kaip pasakytos nesenai A- 
merikos senate senatoriaus Hit- 
chcock. daugiau nebegyvuoju. 
Nota išreiškia pageidavimų pa- 
siekti susitarimo su Amerikos 
valdžia.

Užrubežinių reikalų ministe
ris Cičerin prašė Amerikos val
džios paskirti diena ir vietų so
vietų atstovams pasitikti Suv. 
Valstijų pasiuntinius.

Čiėerin padarė tikrinimų, kad 
Amerikos oficieriai ir kareiviai 
“nebesupranta daugiau kodėl 
jie yra Rusijoj.“

Svarsto jo notų.

VVASUINGTON, sausio 21. - 
Valstybės departamente pasaky 
ta šiandie, kad Amerikos atsto
vai laikos konferencijoj svarsto 
bolševikų užrubežinių reikalų 

ministerio ččierino nota, pasiū
lančių, kad Suv. Valstijos pas
kirtų dienų ir vietų konferenci
jai tarp sovietų atstovų ir Ame
rikos pasiuntinių apsvarstymui 
ištraukimo Amerikos kareivių 
iš Rusijos. Nota buvo greitai 
pasiųsta Paryžiun po jos gavi
mui valstybės departamente, be- 
vieliniu telegrafu, taip kad ji 
galėtų būti apsvarstyta kartu 
su padėjimu Rusijos situacijos.

•’rne translntion filed with the port- 
ninster al Chicago, III., Jan. 22, 1919 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
ESTONIJOJ.

Estonai atsiėmė Narvų. Ko tik 
nesuėmė Trockio.

Londonas, sausio 21. — Pa
sak Estonijos oficialiu praneši
mo, gauto bevieliniu Slockhol- 
ine ir persiųsto į čių, žymus pa
sisekimas prieš bolševikus tapo 
laimėtas, veikiančių j šiaurry
čius nuo Peipus ežero estonų 
karevių. Jie paėmė Narvų ant 
Revolio-Petrogrado 'geležinke
lio linijos, kartu su daugybe be- 

1 laisvių.
Pranešimas sako, kad finų 

pergalėtojų rankas, jų tarpe ka- 
nuolių, maisto ir ginkluotų tra
ukiniu. Tarp belaisvių buvo di
vizijos ir pulko štabai.

Bolševikų kares ministeris 
Leonas Trockis, sakoma, buvo 
Nhrvoj laike 'mūšio ir pabėgo 
po bolevikų sumušimui.

True translntion filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Jau. 22, 1919 
as reguired by Ihe act of Oct. 6, 1917

RUSIJOS DEFICITAS SIEKIA 
43,000,000,000 RUBLIŲ.

v

Karės išlaidos padidėjo daugiau 
negu dešimteriopai.

STOCKHOLM, sausio 21. - 
Pasak Petrogrado žinios, Rusi
jos bolševikų valdžios finansi
nis pranešimas už 1918 metus 
parodo, kad išlaidų buvo 47,- 
(XX),(XX)(),(X)() rublių ir kad de
ficitas bus apie 43,(XX),(X)0,000 
rublių, delei valdžios negalėji
mo surinkti mokesčių už nuosa
vybes.

Nuo liepos iki gruodžio so
vietų valdžia išleido 7,773,(XX),- 
000 rublių dėl karės ministeri
jos, palyginus su 644,000,(XX) 
rublių išleistais pirmai 6 mėne
siais.

True translntion filed with the post- 
masler al Chicago, III., Jau. 22, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
ŠVEICARIJOS PREZIDENTAS

PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, sausio 21. — švei 
ca rijos federacijos prezidentas 
Gustave Ador šiandie atvyko į 
Paryžių. Jį pasiliko stotyj pre
zidentas Poincarc ir priėmė su 
priderama valdžios viršininkui 
mililare pagarba. Jis sugrįš į 
Šveicariją nedėlioj.

True Iranslalion filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Taksai nuo pajamų
Suvienytųjų Valstijų valdžia 

renka dabar mokesčius (tak
sas) nuo pajamų, tai yra nuo 
to, kiek žmogus išviso uždirbo 
per praeitus 1918 metus. 'Tuos 
mokesčius nuo pajamų turi mo 
kėt kiekvienas, kaip čia gimęs, 
taip ir ateivis. Taksų nereikia 
mokėti tik šitiems: nevedė- 
liams, kurie per metus uždirbo 
mažiau kaip vienų tūkstantį 
(1,000) dolerių, ir vedusioms, 
kurie, su šeimyna, uždirbo per 
metus mažiau kaip du tūkstan
čiu (2,(XX)) dolerių.

Kiekvienas, kurs turi mokėt 
mokesčius nuo pajamų (uždar
bio), turi išpildyti tam tikras 
blankas ir prisiekti. Tos įlan
kos galima gaut bankuose, pač
io ir iš mokesnių rinkėjų t. v. 
Collectors of Internal Revenue.

Mokesčių rinkėjai turės sa
vo stotis, kur priims mokesčius. 
Stotįs kiekvienam bus lengvai 
surandamos.

Tie, kur per praeitus metus 
uždirbo tiek, kad jiems reikia 
mokėti taksai, turi būtinai iš
pildyti po priesaika popieras ir 
atiduoti kur reikia, nes kitaip 
bus aštriai baudžiami.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

True translntion filed \vith Ihe p<»st- 
masler al Chicago, 1(1., Jan. 22, 1919 
as i c<|iiire(l by Ihe acUof Ori. G, 1917

Socialistai 
laimėjo

DIDŽIUMOS SOCIALISTAI 
LAIMĖJO RINKIMUOSE.

I

Turės apie 65 nuoš. visų atstovų 
nacionaliame susirinkime.

ZURICH, sausio 21. Pasak 
čia gautų žinių, kancleris Eber- 
tas laimėjo visos šalies užsitikė
jimo balsų. Jo partija did
žiumos socialistai, išrodo laimė
jo pilnų pergalę. Buvusieji li
beralai, dabar besivadinantįs vo 
kiečių demokratais, yra antrais.

Pasiremiant nepilnomis žinio 
mis, didžiumos socialistai suda
rys kairę nacionalio susirinki
mo su 65 nuoš. vietų, v

Didelis streikas 
New Yorke.

25,000 MOTERŲ RŪBŲ SIU
VĖJŲ STREIKUOJA.

Streikas apima 1,100 dirbtuvių.

NEW YORK, sausio 21. 
Didžiausias streikas Ne\v Yorko 
moterų rūbų darbininkių jau 
pasidėjo.

Atsiliepdamos j International 
Ladies’ Garment Workers uni
jos paliepimų, šįryt 10 valandų 
35,000 darbininkių mėtė darbų 
1,100 dirbtuvių ir nuėjo į kokį 
tuzinų susirinkimų vietų ryti
nėj miesto dalyj, kur dar nepri’ 
gulinčios prie unijos streikierės 
tuoj jon įstojo ir prisirengė prie 
pikietavimo dirbtuvių.

Streikierės reikalauja 44 vai. 
darbo savaitės, pakėlimo algos 
15 nuošimčių ir teisės unijos 
atstovui atsilankyti į dirbtuves 
pridabojimui, kad sutartis butų 
pildomos.

Samdytojai atsisakė tarties a- 
pic niekurius “principus.“ Ypač 
jie nenori tarties apie jų teisę 
pašalinti darbininkę kada tik 
jie nori. Unija gi tvirtina, kad 
nesuvaržytas pašalinimas dar
bininkių butų vartojimas paša- 
Linimui iš darbo unijos narių 
tuo ardant unijų, šis buvo da
lykas, delei kurio streiko negali
ma buvo išvengti ir jis kįlo vi
su savo didumu. Ir streikierės 
dabar neketina grįžti prie dar
bo, kol nebus išpildytas kiekvie 
nūs jų reikalavimas. “Jokio nu
sileidimo“ yra jų obalsiu ir vi
sos žada laikyties jo iki galo. 
O kad jos laimės — nėra abe
jonės, nes visos susiorganiza

vo ir visos laikosi vienybes, ku
rios reikalą suprato iš pirmes
nių streikų. O kad pas jas y- 
ra solidarumas ir vienybė, pa
rodo ir tai, kad unijos paskirta 
valanda, be jokios didesnės agi
tacijos, iš kalno, nes tam ir lai
ko nebuvo (sfrdką šaukti nu
balsuota, susirinkime nedėlioj), 

visos kaip viena metė darbą ir 
įvaikiai ėjo į susirinkimų vie
tas.

True Iranslalion filed wilh Ihe post- 
inasler al Chicago, III., Jan. 22, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

135,000 DARBININKŲ BE
DARBO SUV. VALSTIJOSE.

Morrison ragina suvaržyti 
ateivystę.

WASHINGTON, sausio 21.
Pranešimus iš 21 mieto, paro
dančius, kad ten yra daugiau 
kaip 135,(XX) bedarbių, padavė 
atstovų buto immigracijos ko
mitetui Amerikos Darbo Fede
racijos sekretorius Frank Mor- 
lison, parėmimui savo tvirtini
mo, kad “duonos eilės (bread 
lincs) bus kiekviename indust
riniame centre prieš gegužės 1 
dieną.“

Morrison atėjo prieš komite
tą parėmimui įstatymų suvar
žymui ateivvstės. * v

šiandie paduoti pranešimai y- 
ra priedu prie tų pranešimų iš 
30 miestų, paduotų Morrisono 
komitetui pereitą ketvergą ir 
parodo, kad Detroite yra 50.000 
bedarbių; Philadelpliia 10,- 
0(X); ludianapolis — 8,000; Brid 
geport, Conn. — 15,000; čhar- 
leston, W. V. — 3,500; Worces- 
ter, Mass. 12,000; San Fran- 
risso 15,000; Takoma, Wash.

2,500; Denver, Colb. 1,750; 
Grcat Falls. Mont. — 1,00; ()k- 
N. V. 3,500 ir Pitlsburgli - 10,- 
000.

Ilgina darbo valandas.

Morrison perskaitė laišką nuo 
prezidento tarptautinės mašini
stų asociacijos Wm. IL John- 
slin, sakantį, kad esantis neri
mavimas tarp darbininkų dar 
labiau didinamas samdytojų, 
kurie ilgina darbininkams dar
bo valandas ir mažina mokestį. 
Laiškas taipgi sako, kad uolios 
kompanijos dirbančios sulig ka
rės darbo tarybos priteisimo pa
kėlimo algos paskelbė, kad ant 
kiek jos yra paliečiamos, kare 
užsibaigė dieną kada pasirašyta 
po mūšių pertrauka ir kad pri
teisimai daugiau nebėra veik
mėje. Sąryšyj su tuo buvo pa
žymėtos Worlhington Pump 
C.o., Cudaby, Wis. ir Willys- 
-()veriami Co., Elyria, O.

Jobnston taipgi sako, kad 25,- 
0(X) mašinistų tapo paleista iš 
darbo Buffalo, N. Y.; 5,000— 
New llaven; 5,(XX) — Newark; 
4,000 _ Rocbester, N. Y.; 2,500 
- « St. Paul; 4,000 — Fitchburg, 
Mass.; 5,300 — Hartford, Conn. 
ir 90 nuošimčių visų darbinin
kų Colmnbus, Ohio.

Morrison sakė, kad kongre
sas turi padaryti du dalyku;

1. Kad butų priimti įstatymai 
apie parupinimą darbo grįštan- 
tiems kareiviams,

2. Kad ateivystė butų sustab
dyta.

59 MIRfi NUO INFLUENZOS.

Bėgyje pastarųjų 24 valandų 
Chicagoje 38 žmonės mirė nuo 
influenzos ir 23 nuo plaučių už
degimo. t

Lietuvos ministeriai 
pabėgo Danijon

Airijos parlamentas paskelbė 
nepriklausomybę

ŠVEDIJA SIŲS KARIUOMENĘ 
LIETUVON.

Dar šią savaitę kareiviai 
išplauks Liepojun.

STOCKHOLM, sausio 21.
Švedijos karinės misijos, kurios 
sugrįžo j čia iš Lietuvos ir Esto
nijos, prielankiai raportavo a- 
pie pasiuntimą liuosanoi'ės ka
rinės ekspedicijos į Lietuvą, 
kur lietuvių spėkos neįstengia 
sulaikyti bolševiku besiveržimo.c

Tos misijos raportavo prieš ek- 
spdcdiciją į Estoniją, iš prieža
sties stokos ten ekonominiuC 

turtų.
Pirmas Švedijos pulkas gal

būt išplauks į Licpojų šią sa
vaite.

True translntion fijed with the post- 
niHster al Chicago, III., Jan. 22, 1919

rcfTtdred hv the art nf Oct. K. 1917.
LIETUVOS MINISTERIAI

PABĖGO DANIJON.

Kartu su jais pabėgo ir premje
ras Voldemaras.

COPENHA(rEN, sausio 21.— 
Didžiuma narių Lietuvos kabi
neto, vadovaujami premiero, 
panedėlyj atvyko ant Danijos 
salos Bornbolm, Baltiko juroj. 
Jie išvažiavo iš Liepojaus delei 
bolševikų į siveržimo j Lietuvą.

True Iranslalion filert with Ihe post 
mastei* al Chicago, III., Jan. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PARLAMENTAS PASKELBĖ 
AIRIJOS NEPRIKLAU

SOMYBE.

Nepriklausomybės dekleracija 
perskaityta. Reikalauja išsineš- 

dinimo anglų kareivių.

DUBLIN, sausio 21. — Už
pykinti jų laikiniu kalėjime, 
kuomet jų draugai atidarė Airi
jos parlamentą, Sinn Fein kali
niai B^D’ast vakar pradėjo riau
šes. Policija sumušė riaušinin
kus.

DUBLIN, sausio 21. — Airi
jos respublika tapo paskelbta.

Sinn Fein parlamentas susi
rinkęs Mansion House, atsisto
jo, kada istorine nepriklauso
mybės dekleracija tapo perskai
tyta, reikalaujanti Anglijos gar
nizonų evakavimo Airijos.

Perskaitytoji tarp nuolatinių 
triukšmingų sveikinimų, nepri
klausomybės dekleracija tikri
na, kad “vieni tik Airijos žmo
nės turi galę leisti įstatymus 
surišančius Airijos žmones.“

Ji reikalauja evakavimo “sve
timos šalies” garnizono.

Visi nariai iškilmingai susto
jo, kada dokumentas tapo per
skaitytas ir prisižadėjo detivi- 
sas pastangas įvykinimui nepri
klausomybės dekleracijos.

Apie pusė Sinn Fein išrinktų 
nariais Anglijos parlamentai), 

dalyvavo, kita gi pusė yra įvai
riuose Anglijos kalėjimuose, 
kaltinamų maište, ar laikomų 
vien (ik pagal nužiūrėjimą, su
lig plataus “defence of Ihe re
aliu act.“

Posėdis eina tvarkiai ir ra
miai. Jkišiol Anglijos valdžia 
nesimaišė į sušauktąjį “Dail Ei- 
reann“ (Airijos parlamentą).

Posėdis buvo vedamas airiu c 
kalboj, kuri yra beveik mirusi 
kalba; ant tiek mirusi, kad sinn 
feineriai buvo priversti išsila
vinti savo rolėse*ir nuolatos tu
rėjo grieblies boikotuojamos 
anglų kalbos terminų, kadangi 
jie negalėjo rasti airiškų žodžių 
tinkamų moderniai parlamen- 
trrriai procedūrai.

Tie Sinn feinieriai išrinkti a- 
pie pusės .Airijos balsuotojų 
ant platformos nepriklausomy- 
bės^nio Anglijos imperijos, bū
ti nariais Anglijos parlamente, 
bet atsisakė save vadinti Angli
ms parlamento nariais. Jie už
imi Mansion House, leidimu 
Dublino lordo mayoro.

Nuo viršaus Mansion House 
jlevėsuoja respublikos vėliava. 
Galerijos viduj pilnos. Armija 
korespondentų dalyvauja. Po
sėdžiai vedami celtų kalboj. 
Netoliese, Dublino pilyj sėdi- 
rield-maršalas Frencb, tylus, 
laukiantis. Jo pozicija išrodo 
jsanl: “Dabar kada jus ją turi
te, ką darysite su ja?“

Jei dalykai eį> taip ramiai, 
kaip iki išsiuntimo šios žinios 
ėjo, ta didžiausias bandymas 
neįvyks iki Airijos parlamentas 
nebandys vykinti niekinių prie
monių, v

Mirė kovotoja už moterų 
teises.

NEW YORK, sausio 21.—Va
kar čia pasimirė p-lė Jessie Ash- 
ley, per dviejus metus buvusi 
prezidentu Collegiate Equal 
Suffrage League ir iždininkė 

National \Voman’s Suffrage 
League. Ji buvo duktė Wabash 
geležinkelio prezidento, pasižy
mėjo kaipo gabi advokate ir 
karšta anti-inilitaristė, io 1912 
metais buvo Socialistų partijos 
kandidatė į apeliacijų teismo 
teisėjus.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI,
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monės, kad jie negalį vesti 
derybų su valdžia, kurios jie 
nepripažįsta.

Dabar vėl pranešama,

l”, 
suvažiavimas suiro. Jame

chistai ir kitokie) paėmė vir-

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
tiedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalasi
>icagojo—pačtm
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nėnesiams.............. 135
mčnMiam .............. 1 -4}
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Jhtcaioje—per neiiotoju*: 
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Savaitei ......................................12
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Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
oačtu:

Metama .............................. 55.M
Pusei meto .......................... 3.1)0
Frims mėnesiams .............. ‘
Dviem mėnesiam .............. 1225
Vienam mėnesiui .................... -65

Hnigus reizia ulųsti Pačto llonty 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Trims i 
Dviem 
Vienam

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ui tik nuo 5 iki 5:39 vai. vak.
Visur kitur užsieniuos .... 1.00

Redukcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
nraslrr at Chicago, UI., Jan. 22, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rinkimai 
Vokietijoje.

jungos steigėjas šiandie yra ar
šiausias socialistų priešas! O 
betgi Sąjunga npp&liovė bul so- 
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I iš to rinkaimee? O tokių, kad 
šmeižtai, me« amžinai suardysime savo 

kuriais ji purvina A. L. D. T. ir vienybę, o tikrieji musų priešai, 
“Naujienas”, nors ir nėra kri-įnnisų išnaudotojai tuo tik pasi- 

Jie geriausiai moka 
pasinaudot darbininkų suirute. 
Kasgi pasidarė su mumis, kad 
mes užmiršome, ar nebemato
me tikrųjų savo priešų ir ėmė 
me už plaukų rauties patįs tarp 
savęs — dcl ko? —Del tuščių 
žodžių, dėl bolševizmų, dėl men- 
ševizmų, dėl kainui)ų ir dešimi
mų ir velniai žiu dėl kokių ga
lų! Ar gi nebūtų laikas išsipa 
girioti iš to apsvaigimo? Rodos 
galėtų būt jau kiekvienam musų 
aišku, kad tarpusavio vaidais ir 
liežuvių dirginimais nieko gera 
ineatsiėksime. Juk nuo laiko, i
kaip ta nelemta tarpusavinė ko
va prasidėjo absoliutiškai nieko 
naudingesnio nenuveikta, o pra
gaišties begalės padalyta — n« 
kam kitam, o tik sau patiems!

Argi jau nebūtų galima pa
baigti tuos besišmeižhnus? Ar 
ne metas butų išsiblaivėli, pa
sižiūrėt į kits kitą ir pamatyt, 
kad visi mes turime geriausių 
norų, visi sickianies to paties 
tikslo ir kad visų musų reikalai 
tie patįs, bendri!

Ką mes ikišiol darėme? Ogi 
tai, kad ką vieni tverėme, tai ki-

kairieji” elementai (anar- rųšies (nes už juos ne-; džiaugs.
galima persekiot šmeižiką įsta-

šų ant bolševikų, - lygiai ‘y1’"* kcUu)> vis dcl‘o ,yr“,pa- 
kad Litvinov, buvusis bolše- kaip pirmesniam suvažiavi Įkanka,lins kad dėl jų
vikų ambasadorius Londo- me dešinieji paėmė viršų ant 
ne, pasiuntė Su v. Valstijų menševikų ir social-revoliu- 

departamentui cionierių.

..v . , . v. šitie apsireiškimai Ameri- navima imperializmui” ir
ro, Cicenno, notą, JKviečiau- j kolonijoje yra įdo-

mus. Pasirodo, kad po įtek 
me to ūpo, kurį iššaukė ru-

kankamas pamatas, kad <M jų

valstybės 
bolševiku užsienių komisa-

čią Amerikos valdžią pada
ryt pasikalbėjimą su bolše
vikų atstovais. j Sų ateiviuose Europos atsi-

Is t° kad bolševikai; tiųkimai, pas juos aįa kraš. 
nori taikyties su ta kinin- ■ atžagareiviš-
kais >r Amerika. Talkinm-, ka jr anarchistiškaf bolševi

! kų puseje teciaus yra daug j 
priešų tokiam taikymuisi. ]
Ypatingai priešinasi Fran-į Panašiai dedasi tečiaus ir 
cijo^valdžia, kuri ir. kituose1 kitose atęivių grupėse. Pas 
tarptautiniuose klausimuo- ’ lietuvius, pav. niekuomet ne- 
se dabar laikosi labai atža- 
gareiviškos politikos. Tam, 
kad talkininkai sutarties ke
liu išrištų savo nesusiprati-

1 mus su Rusijos bolševikais*

mieras, Lloyd George.
*. i Rusijos klausimą tečiaus 

į dabar svarsto taikos konfe- 
22.7919’ rencija. Taikymosi šalinin

kai gal joje ir paims viršų.

Du rusų 
suvažiavimai.

buvo taip stiprus klerikalai, 
kaip šiandie; o priešingam 
gale nepaprastai įsigalėjo vi
sokie “radikališki” elemen
tai, pasivadinusieji “bolševi
kais”.

Dabar yra klausimas: ka
trų socialistų taktika šitokio 
se aplinkybėse yra teisinges
nė: ar tų, kurie stengiasi aš
trini frakcijinius kivirčus 

darbininkų tarpe, ar tų, ku
rie stengiasi jungti į daiktą 
darbininkus?.

sudarytam iš asmenų, kuriuos 
pasirenka abi užinteresuoto- 
sios pusės. Prikaišiojimas ber- 

iš- 
davimo tarptautinio socializmo 
principų” yra šlykščiausią juo
dinimas žmonių, kurie skaito 
savo pareiga ginti tuos princi
pus ir kovot su imperializmu. 
Ir teisingumas arba neteisingu
mas šitokių priekaištų gali bū
ti prirodyti teisme, sudarytam

Jeigu tad V. Paukštys atsisa
ko stoti į teismą, tai nėra kito
kios priežasties, kaip tiktai ta, 
kad jisai bijo, jogei teismas pri
pažintų jį kaltu. Ir jisai pats iš
duoda savo baimę pasakyda
mas, kad jam esąs nepageidau
jamas ‘‘bepartyvis nuospren-

sanip jos nariai.
Todėl nė vienas blaivo proto 

darbininkas socialistas negali 
būt priešingas ir Am. Liet. Darb. 
Tarybai, kurios tikslai yra gry
nai socialistiški, ir kuri užsida
vė surišti daiktan visas pažan-

Rezultatai Slegiamojo Su
sirinkimo rinkimų, įvykusių!
Vokietijoje pereitą nedėldie- gal New Yorke įvyko “visuo 
nį, dar iki šiol nėra aiškus, tinas Rusijos piliečių suva- 
Spauda spėja, kad Eberto- žiavimas.” Jį šaukė social- 
Scheidemann’o partija turės į demokratai menševikai, so 
apie 45 nuošimčius atstovų, J cial-revoliucionieriai ir be- 
ir kad visos buržuazinės partyviškos rusų organiza- 
partijos kartu turės dau- cijos. Į suvažiavimą nebuvo 
giaus kaip pusę atstovų. Jei- kviečiami kraštutiniai—mo 
gu butų taip, tai reikštų, kad Anarchistai iš dešinės pusės ir 
Steigiamasis Susirinkimas j bolševikai iš kairės.

Suvažiavime dalyvavo 
daugiaus kaip šimtas delega
tų. Didesnė pusė delegatų 

buvo dešinieji. Jie susiorga
nizavo tarp savęs ir pasiryžo 
paimfjti suvažiavimą į savo

Apie dvejetas mėnesių at Šmeižiko išsisu 
kinėjimai.

Gruodžio 26 d. 1918 m. para
šiau laišką “Laisvės” redakto
riui, V. Paukščiui, šaukdamas 
jį trečiųjų teisman delei apš
meižimo Amerikos Lietuvių

Todel kad pasaulyje yra bol
ševikų ir menševikų, scheide- 
mannicčių ir spartakų, tai p. 
Paukštys pasiima sau teisę, pri
sidengiant “revoliucinio socia
lizmo” skraiste, drabstyti pur-Į 
vais savo oponentus, kiek jam 
patinka, bi tiktai už tai jam ne- 
gręsia persekiojimas krimina
liam teisme. Toks jo “princi-

augijas ir organizacijas bendrai 
kovai už darbininkų reikalus.

Prisiminsiu čia dar ir apie A. 
L.D. Tarybos pasiūlytą visuoti
ną Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimą. Kai kurie dra
ugai thm priešingi. O man re
gis, kad toks suvažiavimas bu
tų labai naudingas. Jame mes 
galėtume kiekvienas išreikšt 
savo nuomones, nuodugniau iš
gvildenti klausimus, dėl kurių 
dabar eina atkakli tarpusavio 
kova, užsivarinėjimai ant kits 
kilų — ir veikiausia tik dėl to, 
kad nenorme kits kito suprasti. 
Suvažiavime, išsiaiškinę daly

kus ir arčiau su kits kitu susipa
žinę, mes be abejo rastume, kad 
visų musų norai tie patįs; o ta
tai suradę, męs pasiduotume 
draugiškai kits kitam ranką ir 
pradėtume veikt pozityvu, darbą.

— Slapukas.

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė- 
Jau nuo skausmu... ji ra- 

o. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patft- 
mijau žymų skirtumų. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jtfi 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Redakcijos Atsakymai ■

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį
Expertas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki

. nebus socialistiškas, ir kad .• 
kapitalizmo sistema Vokie-t 
tijoje dar gyvuos tūlą lai
ką.

Tą kapitalizmo^gyvavimo 
laiką socialistai, įgiję šian- 
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die Vokietijoje tiek spe ų,j rankas jr išrinkti komitetą 
turės suvartot tam, kad tvir- j - gavQ ^monj^ per didelę 
čiau suorganizavus ir | fj^dą. menševikams ir sočiai 
riaus apšvietus revoliucionieriams pavyko

atremti tą dešiniųjų pasikė- 
Į sinimą, ir suvažiavimas išsi
skirstė nieko neatsiekęs.

Panašiai užsibaigė ir ant
ras rusų suvažiavimas, {vy
kusis taip-pat New Yorke 
apie pusantros savaitės at 

I gal. Jį šaukė tie rusų elemen
tai, kurie čia, Amerikoje, y- 
ra susiorganizavę į “sovie
tus”. Vadovaujančios bolše
vikų organizacijos neprisi
dėjo prie suvažiavimo šauki 
mo ir net mėgino trukdyti 
jo įvykimą, matydamos, kad 
vadovavimas suvažiavime 
bus ne jų rankose. Vienok iš 
“sovietų” ir pritariančių 
jiems organizacijų, buvo iš
rinkta delegatais ir tam tik
ras skaičius reguliarių bol
ševikų.

Didžiuma susivažiavimo 
tečiaus susidėjo iš anarchis
tų ir visokių neaiškių “radi- 

* kališkų” gaivalų, kurie šian- 
( die mėgsta nešiot vardą “bol 
i ševikų” ir be paliovos kalbėt 
apie “socialę” revoliuciją.

Rusų bolševikų spauda ir 
bolševikuojantįs kitų tautų 
laikraščiai, su paprastų 
jfems “drąsumu”, paskelbė, 
kad tas suvažiavimas esąs 
“menševikiškai-anarchistiš- 

’kas”; bet ištiesų tai menše
vikai turi kuomažiausia ben
dro su elementais, dalyvavu

siais šitam suvažiavime. Ji- 
Nesenai buvo pranešta,| sai buvo “radikališkesnis” 

kad Rusijos bolševikai krei-įne tiktai už menševikus, o 
‘pėsi per Su v. Valstijų vai-! net ir už bolševikus.
dzią prie talkininkų, siuly-‘ Kada suvažiavimas ėmė, 
darni tarką ir žadėdami su- atakuot “sovietų valdžią”,

vykinus tokių reformų, ku
rios pagreitintų visuomenės 
tvarkos persikeitimą.

Prisipažįstame, kad jau
čiamės esą apvilti. Mes ma
nėme, kad visuotinuose rin
kimuose visų srovių socialis
tai Vokietijoje lengvai su-, 
muš buržuaziją ir užtikrins 
sau Steigiamam 'Susirinki
me tokią poziciją, kuri pa
darys juos pilnais šeiminin
kais valstybėje. Taip vei
kiausia butų ir atsitikę, jei
gu socialistai, ažuot ko
voję tarp savęs, bu
tų veikę išvien. J i e 
galėjo nesutik t savo nuomo
nėse ir stengties kiekvieni 
varyt agitaciją miniose už 
savo nuomones; bet jie ne
privalėjo “kritikuoties” kul
kosvaidžiais ir kanuolėmis. 
Iš tokios “kritikos” pasinau
dojo tiktai buržuazija.

“Spartakai,” be to» dauge- į 
lyje vietų, rodos, visai boiko
tavo rinkimus.

Vienok rinkimų rezultatai 
gal dar bus ne tokie, kaip 
pranašauja buržuazinės te
legramų agentūros.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, UI.. Jan. 22, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, g)17

Bolševikai 
įieško taikos.

nų”. Sausio 6 d. š. m. tuo pačiu 
reikalu pasiunčiau jam antrą 
laišką, reikalaudamas atsaky-

šimties dienų. V. Paukštys da
bar per savo redaguojamą lai
kraštį praneša, kad jisai atsisa
kąs stoti teisman.

Jisai aiškinasi tuo, kad jį nuo 
A. L. D. T-os ir “Naujienų” ski
rią “principialiai nesutikimai;” 
o “ant politikos persitikrini
mų”, girdi, “nėra ir negali būti 
teismo”.

Šioje vietoje turiu užreikšti, 
kad “Laisvės” redaktorius, mė
gindamas išsisukti nuo atsako
mybės, visai iškreipia dalyką. 
Už V. Paukščio “principus ir 
“persitikrinimus” niekas neke
tino jį leisti. Trečiųjų teisman 
jisai buvo šaukiamas visai už 
ką kita: už tam tikrą jo darbą— 
už apšmeižimą.

Šmeižimas yra melas, skel
biamas tikslu diskredituoti ką- 
nors visuomenės akyse. Ir ji
sai negali būt pateisintas tuo,

asmuo, laikraštis arba organiza
cija. Apkaltintanijam šmeiži
mu, kuomet diskredituojantįs 
skelbimai jo pusėje yra neuž- 
ginčinamas lakias, yra liktai 
vienas pasiteisinimo būdas: pri- 
rodyt, kad tas, ką jisai skelbė, 
yra tiesa, o ne melas.

tų turėjęs trečiųjų teisme.
“Laisvės” redaktorius pasako- 

ja, kad trečiųjų teismas tarpe

atstovo galėtų būti tiktai tada, 
kada jisai apkaltintų šią organi
zaciją ir šį laikraštį parsidavi-

gi dorų žmonių supratimu, elgi
mąsi pagal tokį “persitikrini
mą” yra lygus banditizmui: juk 
ir banditas—plėšikas daro savo 

piktadarybes, saugodamasis 
vien to, kad neatsidurus už ka
lėjimo durų.

Su “Laisve” Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba ir “Nau
jienos” jau senai turi tokių,* 
kaip šis, “nesusipratimų”. Ne 
vieną kartą dienraštyje buvo 
konstatuota, kad tas literatiškų 
banditų organas nuolatos trem
pia gėdos ir (toros reikalavimus 
savo užpuldinėjimuose ant opo
nentų. Bet jos vedėjas visuo
met išsisukinėdavo tuo, kad sa
vo šmeižtų jisai negalįs paremti 
argumentais, nes “kairiem-’ 
siems” esanti “užimta burna”. 
Dabar jisai tapo pašauktas tre
čiųjų teisman, (kur jisai ^butų 
galėjęs atvožt savo burną, kiek 
tiktai norėdamas; bet dabar 
jisai vieną syk nusiskundė, kad 
jisai esąs biednas ir neįstengiąs 
užstatyti .$200, o antru sykiu 
pasakė, kad jo “principai” esą 
tokie, jogei jisai negalįs stoti į 
teismą.

Tad dalykas bent paaiškėjo 
galų-gale. Yra, kaip matome, 
tokių “revoliucine” skraiste pri
sidengusių sutvėrimų, kuriems 
“principai” leidžia spaudoje 
meluot, šmeižt ir kolioties, o 
neleidžia imti ant savęs už tai 
atsakomybę. Esama, pasirodo, 
ir principialio banditizmo.

Gerai. Dabar žinosime, 
kuo turime reikalą.

P. Grigaitis.

su

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Žodis j draugus.

Į jus, draugai socialistai, krei
piu savo žodį, ir klausiu:

— Ar ilgai dar viešpataus 
reiškiu, kad tada butų ne liti- ta»’R nnrnų tie nelemti šmeižimai 
čiųjų teismas, o valdiškas teis- vieni kitų? Ar ilgai dar tęsis 
mas! “Naujienos”, po šitokios* tos nęleintos agitacijos vienų 
rųšies apšmeižimo, nebekalbėtų|prieš kitus? Ar ilgai mes, dar 
apie “draugiškus” teismus ir bininkai, busime priešai vieni 
nelįstų lyg šeškas, į palovę, kaip kitiems ir patįs sau? 
“Laisvės” redaktorius, kuomet 
anuomet “Vienybė Lietuviui!-

vienų

manėm'* naudingo, tai kiti agi
tavome prieš, atvirai ir slaptai 
veikėme, kad tas naudingas su
manymas niekais nueitų... Im
kime pavyzdžiui tokį dalyką

5kaip ve organizavimą Amerikoj 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Man regis, čia nesvarbu, kas tą 
Tarybą sumanė, kokie asmens 
ją ėmė orgpnizuot, nes ne su 
asmenimis turime reikalo, o su 
idėja, su principais, kurie deda
mi steigiamosios organizacijos 
pamatau; su tikslais, kurių ta 
organizacija nori atsiekti. Kokie 
įf tikslai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos? Iš jos pa
skelbto programų atsiž.inome 
štai ką:

Amerikos Liet. Darb. Tarybos 
uždaviniai toki:

Amerikos lietuvių darbininkų 
jiegas kovai už bendrus jų rei
kalus;

2. — Kovoti su militarizmo 
pavojumu, gręsiančiu darbo 
žmonių teisėmis;

3. — Daryti pageidaujamą 
darbininkams įtekmę į Lietuvos 
šelpimo darbą ir tuo tikslu su- 
tvertas Ameiykoj įstaigas;

4. — Remti Lietuvos darbinin
kų kovą už laisvę ir demokrati
ją •

Principų išdėstyme A.L.D.T. 
skelbia: Tarptautinę darbininkų 
viįeinybę; laisvą demokratinę

darbo žmonių reikalai, visiems 
piliečiams užtikrinta lygybe 
prieš įstatymus ir pilniausia są- 
žynės, žodžio ir susidraugavi
mų laisvė.

Dabar pasakykite, draugai, 
kuris jūsų randate ką-nors, kits, 
socialisto ir aplamai susipratu- 
sio darbininko žvilgsniu, butų 
negera ir smerktina šituose Am. 
Liet. Darb. Tarybos tiksluose? 
Jeigu jus kiekvienas pats sau 
rimtai, be jokių įtarų pagalvosi
te, pasvarstysi te, tai juk sąžinin
gai pasakysite, kad tie tikslai 
pilnai sutinka su jAisų, kaipo 
darbininko ir socialisto, troški
mais! Ar ne tiesa?

Vadinas, čia neina apie lai, 
kas organizaciją sumanė ir ją 
steigė, bet reikia žiūrėt į tai, ko
kiam tikslui ta organizacija 
steigiama. Juk jeigu žiurėlu- 
•me į asmenis, sumaniusius ar

ganizacijos, o ne į jos tikslus, 
ttai, draugai, pasižiūrėkime į

Pagalvokitet p.iet. Socialistų Sąjungą: kur y-
Jeigu mes ix toliau taip ko -tra tie asmens, kur pirmutiniai

kų” ir kiti laikraščiai po keletą' vosime vieuUsM kjtius* tai ko ėmėsi ją tverti? Vyriausias Są-

Vienam iš Valdybos, Cicero. 
—Delei tūlų priežasčių tamstos 
rašinėlis perdaug užsivilko. 
Teiksitės atleisti. Praleidę tą da
lį, kur kab ama apie jau įvyku
sį susirinkimą, dedame.

J. Grybienei, Roseland.—Tas

M. J. Masys. — Tamstos “Lai
škas” absoliučiai nieko neišaiš- 

’kina. Redakcijos pastaboje ė- 
jo kalba apie Rusi jos social-de- 
mokratų partijos stovį 1903 m., 
o tamsta pasakoji apie lenkų ir 
lietuvių socialistų organizacijas 
ir imi pavyzdžius iš pirmosios 
revoliucijos ir iš porevoliucinio 
laiko. Matyt, tamsia rašei be 
jokio apgalvojimo. Nedėsime.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

MiCStO OflsMl
W N. Dearbern St.

MII 41 Unity BMt.
TeL Central 4411

SATED
padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dCtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600—612

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626

Naujienų Namb 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedeldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

Wcst 6126.

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Micbigan
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pūliniai) 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 ‘
6 iki 9 vakare.

niais.
PILNA EILE

GRAZNŲ
TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., ęhicag® 
Užganėdinimas gvarantuotas.

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

DR. M. T. STRIKOL 
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Office Phone Boul. 160 
Office Hours:

11 A. M. to 3 P. M.
7 to 9 P. M.

Sundays: 10 A. M. to 2 P. M. 
Residence

1007 S. Oakley Boul.
Phone Sceiey 420

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATTS į

CENTRAL MANOFACTURINB 
DISTRICT BANK

1112 W. 35lh St. Tol. Drover 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliam) Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainu prkkaitoma ir 

le ir 2c kariškas mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HAT.STKO ir 'MTVffS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsicd st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedčliomis nuo 10 iki L

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35 c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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MILIJONAS RUBLIU.
Net ir prie dabartinių pinigų 

kurso, jau taip žemai nupuolu
sio, mes vis tvirtiname, 
‘‘sveikata brangesnė už

Kenosha, Wis

pini-

ncsIr tas yra gryna tiesa, 
sveikatos už pinigus negalima 
nusipirkti. Sveikata, o ne pi
nigai, tad yra didžiausiu tur
tu ir užtat sveikatą privalome 
sergėti. Sveikas valgis musų 
organizmui duoda kraują, o 
kraujas duodu sveikatą.

Sausio 10, 11, 13, LDLD. 94 
kp. rengė M. X. Mockui prakal
bas, bet pastarąsias dvi dienas 
prakalbos negalėjo įvykti, ka
dangi klerikalai įskundė miesto 
valdžia, buk Mockus norįs su
kelti rausiu. Buvo labai apsi
džiaugę, net ėmė rėkauti: Mes 
dabar visada jiems pafiksy- 
sim!” Bet LDLD. žada nenusi
leisti. Ant rytojaus sušaukė no 
paparslą susirinkimą ir nutarė: 
šmeižikus patraukli teisman.

I Jauja, kad vardas nei
i biainas. Trečią, 3 dol., ___
Kriaučiai. p. M- Arminas. Ket
virtą, 3 dob, fotografas G. Šimą-' 
nauskas. Penktą, 3 dol., rakau-* 
dų krautuvninkai Andriulis 

Bros, šeštų, 3 dol., barzdaskutis 
P. G. Aleksynas. Septintą, $2.50, 
čeverykų krautuve. Dubiu Bros 
Aštuntą, 2 dol. bučeriai Kelky 
ant Petronis. Devintą, 2 dol-, be- 
keris p. Misevičius. Dešimtą, 
$1.50 aptiekorius J. Yovaish and i 
Co. Vienuoliktą, 1 dok, buvęs j 
barzdaskutis, o dabar naujasis i

buhjskel- ^I|||||||||||||||||||||M
tol, Liet.1® - . . . ■ ....... . =

Plėtimas Patenkinimui 
Visuomenes Reikalavimų

rp • » »vtaipgi Įsdaugiau 
rinkta komisija aukų parinkti. 
Visu kurie aukavo, bus pravar-

rai ir teisingai (viena

intakams, reikia neatidėliojant 
pataisyti, užsikrėtusį organiz
mą ir kraują. Del šilo tinka
mesnio irgensnlio vaisto nėra 
už Partolio Saldainius, kurie gc 

nakčia)
išvalo organizmą ir kraują.

Mes sakome tie. saldainiai “ti
nkamiausi” ne reklamai, 1— 
žymime kaipo faktą, nes Parto- 
la yra žinoma visame pasaulyj. 
Partola saldainiai, už ypatingas 
kokybes apdovanota aukso me
daliais ir pagyrimo lapais Lon
done, Paryžiuje, Neapolyje, Bar 
celone ir Genevoje. Kiekvie
nas skaitantis šias eilutes gali 
pas mus užeiti ir pamatyti tuos

kimą prisirašė 13 naujų narių,
bet I Tai >o išrinkta nauja valdyba:

Mačiulis Org.; Ig. Baubonis

A. M. Pakšys Iždin,; J. Marcin
kevičius Lit. Km.

Lietuvės moters nutarė 2 va
sario surinkti prakalbas ir įs
teigti L. M. P. S. kp. Kalbės 
d. Dundulienė iš Chicagos.

—Ig. Baubonis.

Vienas stambus biznierius, be 

koris V. Latvėnas buvo pažadė
jęs duoti dovanų 2 dol., bet pa
skui atsisakė*.

Minėtą vakarą publikos susi
rinko gana skaitlingai. Liko pel 
no apie 30 dol., ir tai bus didelė 
paspirtis niinętam Fondui, ku
riam taip daug dar reikia auką, 
kad vis ts išlaidas padengus* 
Mes todėl prašome visuomenės, 
padėti Eilinis. Pinigų labai rei
kia. Vi iems aukavusiems šiam 
vakarui ir tiems, kurie dar au
kaus, h ’iame iškalno didį ačių.

Komi i ja: S. Darginavičius 
L. Palsuckis
M. Girnas.

Kuomet organizmas užskrė* 
tęs ir jus turite galvoskaudį, 
stoką apetito, baltą liežuvį, pra-

imkite Partolio tuos saldainius 
prieš miegą. Rytą Jus pajusi
te atlengvėjimą ir busite dėkin
gi už patarimą.

Partola reikalinga turėt vi
suomet kiekvienoje šeimynoje. 
Skrynelė Partolio saldainių kai 
nttoja tiktai $1.00. šešios skry
nelės už $5.00. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St
Teiephone Central 6390— 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Teiephone Central 6990

Iš Rockfordo
Remia Kalinių Fondą*

Subatoje, sausio 11 d. 1919 
Rockfordo Politiškų Kalinių 
šelpimo Komitetas, kuris buvo 
suorganizuotas vietos progresy- 
viškų draugijų surengė maskų 
balių. Pelną skyrė minėtam ton-

(Kai-’ ą, kas nieko bendrą ne
turi su kalbamuoju dalyku, tu
rėjome š šio pranešimo išleisti. 
— Red.'-

True trar lation filed with the post- 
master a Chicago, III., Jan. 22, 1919 
as requir« l by the Act of Oct. 6, 1917

Bk nford, Ind.

P AKUOTO JAS tai maistų parų pintojas. Nuo jo labai priklauso pa- 
gamintojas, retailininkas ir vartotojas. Ūkininkas žiuri j di
džiąją pakavimo įstaigą, kad ii parūpintų išėjimus jo užaugina

miems daiktams, šeimininkė atsi ueda ant pakuotojo svarbia savo 
kasdieninio maištų sandėlio dalimi. Retailininkas laukia greito patar
navimo ir tikslingo pristatymo. Tu kstančiai darbininkų gauna iš jo 
pelningą užsiėmimą. L gį 4 , fe

Iš visų pramoninių apsiėmimų nei vie
nas nėra taip ankštai surištas su šalies 
gerovę ir apdrauda.

Norint pasekmingai atsilaikyti šitoms 
atsakomybėms yra reikalingas veikimas 
dideliu plotu. Nes, norint nupirkti nuo 
augintojo, kuomet tas yra pasistengęs 
parduoti, Armourui reikia turėti šalies 
rinka, kur jis galėtų paskaidyti maistus 
visur. Ir atvirkščiai, norint padaryti 
maisto pristatymą užtikrintu, Armourui 
reikia išsigalėti pirkti daugelyje gamini
mo centrų.

Patarnaujant pagamintojams ir vartoto 
jams, suprantama reikia, kad tokis užsiė
mimas butų vedamas teisingai ir su nauda 
visiems. Kitaip jo buvimas negali būti 
išteisintas. Kitaip jis negali išsilaikyti.

Bet, norint pilnai išpildyti jo naudingu
mus, reikia, kad hesvertimo atsakomybės 
butų patenkinamos atsakomybių tų, ku 
rienis jis patarnauja. Visuomenė dėl sa 
vo pačios labo privalo duoti progą dide
liam besi veri imui atlikti tą patarnavimą, 
kurio labai teisingai iš jo laukia.

Daugybei klausimų atsitinkant išrišti 
šalies ploto surinkime ir paskaidyme, pai
ni, nors glūdžiai! veikianti sistemą tapo iš
dirbta Annouro organizacijoje per eilę 
metų. Kiekviena dalis susiremia savo 
veikime su kitoms. Visos jos priklauso 
nuo viena šitos ir susijungia su viena kita.

Maisto gamyklos neįstengtų suteikiigy- 
vulių augintojams išėjimų, jei ne niažes- 
nėses firmos, kurios tolydžio varžosi dėl 
pirklybos. Ir nei gaminamosios įstaigos, 
nei paskaidymo šakos negalėtų veikti pa
kankamu ekonominiu pamatu, jei ne nau- 
jbviniai šaldykliniai vagonai, vedami vie
no vedimo, kontroliuojančio jų judėjimus.

žodžiu, Annouro sistema yra išaugsiąs 
iš šalies reikalų—sistema, kuri gali su
teikti maksimalį patarnavimą tik kaipo vi
suma—ir kad išskirstyta ji negalėtų iš
pildyti reikalavimų, kuriuos šiandien sta
to kaimo ir miesto visuomenė.

ARMOUR p COMPANY

Sergėkite savo akis Į

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
!failu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika- 
lingei, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

rių pasidarė gana daug- Už žy
miausius apsirengimus buvo 
skirta 12 dovanų, kurias suauka 
vo lietuviai biznieriai, kadangi 
pats fondas duoti dovanų netu
ri iško. Aukavusiems priklauso 
didelis ačiū ir mums visiems ve
rtėtų nealsigręžt nuo jų per
kant įvairius gyvenimo reikme
nis.

f

Pirmiausią dovaną aukavo,

Prakalbos. — Aukos Lietuvos 
Laisvės Fondui. —• Rezoliucija.

Sausio 1 vielos lietuviai bu
vo surengę prakalbas dėl Lietu
vos lais ės. Kalbėti buvo pak 
viestas anas Kurpeikis iš Uni- 
versal, Ind. Savo kalboj jis pie
šė, kokią baisių nuoskaudų pa
darė Lietuvai ta baisioji keturių 
metų sk rdynė. Iš musų gimto 
sios šal: .s, sakė, beliko tik griu
vėsiai ii kapai, o Lietuvos žmo
nės, paskendę varguose, su badu 
kovoja. Kalbėtojas ragino, kadand Shoe Co. Antrą, vertes 4 

dol., aukavo ypAta, kuri pagci

OUR GUARANTEE
IrYOU are not safisfied

REFUND THE PURCHASE PRICE

THAT THE CONTENTS OF THIS
CAN IS OF THE HIGHEST POSSIBLE 
0UALITY. YOUR DEALER WILL

MUSŲ GVARANCIJA
Jeigu esi neužsiganėdinęs su 
šita dėžutę augščiausios rąšies, 
tai savo krautuvninkas tau uu- 
grąžina pinigus atgalios.

Jus Pamėgsite Šitą Kavą arba 
Jųsų Pinigai bus Sugrąžinami

KUOMET tu perki dėžute WILSON’S CERTI- 
FIED KAVA tu gali būti tikras kad gauni 
augščiausios rųšies. Musų gvarancija and 

kiekvienos dėžutės gali jus užtikrinti kad busite 
užsiganėdinę.

The WILSON kavos išdirbėjai yra taip išdirbę 
kava geriausios rųšies taip kad išgėrus pirmąjį 
puoduką jus pamatysite kad “VVILSON BLEND” 
kava ir jus pasidarysite draugai ant visados.

Tavo grocerninkas ja parduodava Raudonose 
dėžutėse, gi Melinose Dėžutėse yra — tai musų 
geniausios rųšies. Abidvi rųšis turi specijali WIL- 
SON skoni kuri negali rasti rųšies kavoj.

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie 
yra visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo 
grocerninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju 
jeigu dar jis neturi savo stocke.

't
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‘Jtuo moAk 0 vvilson a co.i,

CHICAGO

THE W/LSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE

Neparduok savo Liberty Bondsų 
Nes jie yra geriausis investmentas pasaulyje.

Dr. A. R. Blumenihal

9*

DR. M. HERZMAN į 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 10 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. IBth 
St. netoii Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo xC- 12 pietų, .? 
6—8 vakarais. Telephcnc Jenai 3iiv.
GYVENIMAS: £412 S. Hsi.ted Street

VALANDOS: C—9 ii-o, tiktai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartoRam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at-

< kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kairi p. 47 at 

Teiephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

>
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kad pagelbėjus savo badaujan
tiems broliams, o taip jau kad 
veiktų, idant išgavus Lietuvai 
laisve.

Aidu Lietuvos Laisves Fon
dui siti riktą $35-50 (pagarsinta 
kitoj vi toj. — Red.).

Be ta, susirinkimas priėmė 
sekamą rezoliuciją:

‘‘Kadangi ši pasaulio karė pa
sibaigė, ir

‘‘Kadangi Suvienytų Valstijų 
prizidentas Woodrow Wilson y- 
ra išvažiavęs Europon tikslu, i- 
dant veikus dėl įsteigimo pasau
lyj pastoviis taikos, panaikini 
mo slapiosios diplomatijos ir su
teikimo visoms tautoms lygių 
teisių pačioms apie savo likimą

Tebūnie nubirta, kad mes, 
Blanford, Ind., lietuviai, susirin-

lėj sausio 12, 1919, vienbalsiai 
reikalaujame laisvos, savaran
kes, demokratinės, darbininkų 
valdomos Lietuvos respublikos; 
Mes kartu protestuojame prieš 
Lenkijos atžagareivius už jų 
imperialistinius pasikėsinimus 

nasiidemžti sau Lietuva, ir už

Galicijoj, |>arodančias jų nacio 
nalistišką ir tikybinį fanatizmą.

“Toliau tegul bus nutarta, kad 
mes tvirtai remsime tarptautinį 
darbininkų judėjimą jų kovoj 
už politinį ir ekonominį išsiliuo- 
savimą,

“Ir ant galo tebūnie nutarta, 
jogei mes reikalaujame, idant 
Amerikos kariuomenė butų, tuo
jau atšaukta iš Rusijos kaipo ne
bereikalinga tiems tikslams, ku- 

j riais ji buvo siųsta, būtent, gy
nimui Rusuos šiaurių jūrių nuo 
vokiečių submarinų ir saugoji-

■IHIIIIIIH

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnfijimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spčku nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežįų, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pai'ėikalavau Salūtaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadt po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salūtaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salūtaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salūtaras:

SALŪTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Teiephone Canal 6417. Chicago, IU.

Dr. M. Stupnlckl
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo <8 iki tl ryto 
ir nuo 5 iki S vakare

f

Akįs
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akjs? silpnins ti
kis, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausis:
Kurtumas ir slogiu ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimus. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis isdydomi pet speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gč- f 

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsaviine paliuosuojaina. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

F.O. Barter,M.D.
‘Physician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS 
Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;

Nedeldieniais 10—12

I

nuli talkininkų sandėlių Rusijos j
šiauriniame krašte ir Sibire. >

Kazys Mikolajtis, pirm.
Emilija Mikolaitienė, skr.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
Rydyjnu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

3"

Hoffman’o Mokykla
HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra

šyti ir angliškai kalbėti i labai trumpą laiką. Ateikite i musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su, musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui i kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

m MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIETVV —
DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RUSSELL
Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago, III.

f

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 8. Morgan St., kertė 32 ai.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Teiephone Yards 687

Teiephone Yards 5834.

D r. P.G. VViegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SL. Chicago. |

Rasit 131 8. Ashland Blvd. Chicagt 
TaJ.ph.M Ha/iMrlNt 1*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

Specialistai Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisai: 3354 8. Halsted SL, Chicagi
Tflephoa* Dr»r«r

VALANDOSI 1*—11 ryto; S— * 
7—« N.dtiiomU 1*—11 AUną.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchni8wicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
hospitalčse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
ei patarnauja prie 
mdymo. Duodu rodą 

isokiose ligose mote
lius ir merginoms.

51113 So. Halsted Str« 
(Ant antrų lubą).

Chicago.
Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.



Chicago ir Apielinke
NAUJIENŲ B-VfiS DIREKTO

RIŲ POSĖDIS.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių posėdis įvyks šianide, 8 vai. 
vak. Naujienų Redakcijos kam
baryj. Svarbu, kad visi direk
toriai butų laiku.

J. šmotelis, Šerk.

STATYS NAUJĄ GELEŽIN
KELIO STOTI.

Kainuosianti apie šešias 
dešimts milionu 
dolerių.

tyl naują didelę geležinkelio sto 
Ii Chicagoj — ant Adams ir Ca- 
nal gatvių. Manoma, kad už 
keleto savaičių busią galima 
pradėt “prirengiamąjį darbą:” 
griaut namus etc. Šiais metais 
stoties stalvmo darbui manoma ♦
išleisti apie aštuonis milionus 
dolerių. Kai kurie npskaitliuo- 
ja, kad stoties pastatymas kai
nuosiąs apie, šešiasdešimts m-

KARĖ DEL PAMINKLO.
Mirusio pulkininko, T. Boo- 

sevelto, garbintojai nebesusi- 
taiko. Vieni norėtu, kad Ta-I

“kur nors palei Drspliiines upę

AR- JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

Jeigu jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus įvestfhiot į sta 
ckus ir bondsus kokuos aliejaus 
kasyklų, automobilių, apdrau- 
dos, žemės arba kokių kitų kom 
panijų, ateikite arba rašykite į

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago. III.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Natfji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis Ir va
karais.

S. G O R D O N 
141K S. Halated Str. Chfearn. IIL

Juozapas Makutenas,
Velionis paėjo iš Kauno gub. Novoaleksandravo pavieto. 

Jūžintų parap. Neliubiškii; kaimo paliko broli Kazimierų (Pa
liko biznį prie 3164 Auburn Avė.).

Laidotuvės bus Ketverge Sausio 23 d. iš namų 1726 N. Girard 
SI. Tel. Humboldt 7556 į šv. Jurgio parap. Bažnyčių iš ten į Šv. 
Kazimiero Kapines.

Kviečiama visi giminės, draugai ir pažįstami atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

BAGDON S. & BROS. CO.
Cleaning & Dyeing House

Viena didžiausia lietuviška Cleaning House Chicapoje, kuri yra 
išdirbta per ilgų laiką. Mes turime savo cars, vežiojau! po visą 
C.hicagų ir apielinkes. Mes paimam iš namų ir pristatom į namų 
be jokio vargo ir pigiau atliekam darbų negu kitas Cleaning House.

Mes nieko nekaiuuojam už pristatymų į namus. O dėl kriaučių 
taipgi klynijam už Wholesale Price. Geriausia ir greičiausia pa
tarnaujant dcl visų.

BAGDON’S & BROS CO.
609 North State St. Chicago, III. <* Phone Superior 2767

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $149 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted SL, * Chicago, III.

miške, kiti spiriasi, būtent

tylas mieste. Tai kas kad pul
kininkas buvęs “didelis gam
tos mylėtojas:" žmonės norį jį 
pagerbti, o miške kad ir 
minkla esą sunku surast... C v

pa

TEISIA VVILLIAM BROSS
LLOYDĄ.
Už “netvarkų pasielgimą.”

Municipaliame korte, teisėjo 
Grabm kambaryj, vakar prasi- 

socialisto ir didlapio Tribūne šė- 
rininko, \ViliAm Bross Lloydo. 
Jisai kaltinamas ...“netvarkiu 

sižengimas tečiaus yra tanu*, 
kad lapkričio 29 d., 1918 m., 
ant kertės Monroe ir State gat
vių jis sake prakalbą, stovėda
mas savo automobiliu j e, 
kurio, šalia amerikoniško 
go, plevėsavo r raudonasai

imt

ŽADA PAJIEŠKOT 
KALTININKŲ.

keturių “pasižymėjusių" krimi
nalistų — Dearo, Boppo, Mura
no ir McEralneo. Valstijos pro
kuroras norįs surasti tikruosius 
to ištrūkimo kaltininkus, kurie.

adminislracijos biuro.” Tardy
mas eina teisėjo Brentano kor
te.

NORTH SIDE IR WEST SIDE 
LIETUVAITĖMS.

Jeigu kurioje šių dviejų apic- 
linkiu lietuvės moteris norėtų 
mokinlies anglų kalbos, jos ga
lėtų būti už dyką mokinamos 
dienos laiku nuo 1—3 vai. po 

šioje Public School.

kaip tik susidarys būrelis ma
žiausia iš 12 ypatų. Vaikus ga
lima su savim pasiimti.

ja šituo dalyku, tegul atsiliepia

Marę Jurgelionienę,
82) So. Halsted St. 

Telefonas: Haymarket 1086, 
nuo 9—12 vai. nuo ryto.

PAŠOVĖ VAGIU.
Nežinomus piktadarys vakar 

naktį mirtinai pašovė spėjusį 
pasižymėti vagilį, tūlą Charles 
Stiwellį. žinogžudybė papildy
ta aštuoniolikto \vnrdo demok
ratu kliube, 1466 W. Madison 
gt„ ir akyvazdoje 400 žmonių 
Žudeika ištruko.

Manoma, kad Stihvcllį nušo
vė koks nors “geras amato 
draugas” dėl nepasidalinimo 
laimikiu ar paprastos “neištiki
mybės.” Sąryšyj su tuo polici
ja j ieško trijų vyrų — Dweyer, 
Maronev ir Weaver. *

AREŠTAVO IR PALIUOSAVO.
Pagalios, vakar buvo suarš- 

tuotos tos dvi “įžymios pane
lės,” kurios taip ilgai priešinosi 
teisėjui Stelkai. Bet už kele- 
tos minučių jos ir vėl tapo pa- 
liuosuotos Augštesniojo teis
mo patvarkymu. Dabar “įžy
miosios panelės” turėsiančios 
reikalo su džiodže Zemaini.

Lietuvių Rateliuose.
Už IR APIE ŽEMAITĘ.

Amerikos, o ypač Chicagos 
lietuviai gerai žino, kas yra Že
maitė, ir kiek ji pasidarbavo 
musų progresiviškųjai darbiniu 
kiškai visuomenei. Nėra to su
sirinkimo, vakaro ar šiaip ko
kio svarbesnio darbo, kur Že
maitė šiokiu ar tokiu bildu ne
būtų prisidėjus.

Ne žingeidumo delei, ne dėl 
laiko praleidimo, bet vis, kaip 
ji pati dažnai sako, ji “busy:” 
čia ji sekretorė, ten iždininkė, 
kur kitur vėl prie kokios komi
sijos dirba — vis dirba, ir dir
ba ,— vis busy ir busy, — link
sma, pilna vilties ir gerų norų.

Žemaitė Cliicagoje - jau gyve
na apie trejetą metų. Nežiū
rint j jos amžių, ji nepaliauna 
vis triusties. Ji ne tik draugi
jose veikia, bet ir į keletą dar
bininkiškų laikraščių! rašinėja.

Darbas, kurį ji dirba, mes vi
si žinome, nors ir svarbus, bet 
duonos neduoda, išskiriant gal 
kelius centus, kuriuos Žemaitė 
gauna už savo raštus. Ir mes 
žinome, kad už ta keletą skati
kų Žemaitė ne tik save, bet ir 
gerą katę negalėtų .užlaikyti.

Kad išreiškus jai savo užuo
jautą, LMPS. 9 kuopa ir šiemet 
rengia vakarą Žemaitės naudai. 
Aš tikiu, kad visi męs, kurie 
esame Žemaitės draugai, turė
tume išreikšti jai savo draugiš
kumą, palaikydami. LMPS. 9 
kuopos rengiamąjį vakarą, ku
ris įvyks suimtoje, sausio 25 d. 
Meldažio salėje.

Tegul Žemaitė man atleidžia 
už tą agitaciją, bet aš tikiu, kad 
mano tie keli teisybės žodžiai 
jos neužgaus. Tai ne agitaci
ja, kad ją Lietuvos prezidentu 
rinklų, bet tik tiek, kad mes, 
chicagiečiai, turėtume dar vie
ną progą ją pamatyti vakarėlyj, 
kur ji nebus “busy,” ir kiekvie
nas galės jai dešinę paspausti.

—M.

“DRAUGAS” — KUNIGŲ MA
RIJONŲ RANKOSE.

Iš užtikimų šaltinių girdėjo
me, kad dienraštis “Draugas” 
nuo šio utarninko perėjęs į zo- 
koninkų — kunigų Marijonų 
rankas.

CICERO
Lietuvių svetainės 
reikalai.

Norėčiau atkreipti Ciceros 
lietuvių (lomą į besitveriančią 
bendrovę tikslu pastatyti lietu
vių namą ir tinkamą svetainę, 
šią bendrovę sumanė Lietuvių 
Raudonos Rosės Pašelpinis Kliu 
bus apie trįs metai atgal. Buvo 
net uradėta veikli. — Prisirašė 
apie pusė šimto narių, kartu į- 
mokėdami po 50c įstojimo mo
kesnių. Vienok užėjus toms 
“nelemtoms aplinkybėms” visa 
palikta **neapirubelžįuotam Uai- 
kni.”

N A U J Įg N O J, Chięago, Dl.

Dabar tą sumanymą nutarė 
atgaivinti Vyrų ir Moterų Ap
švietus Draugystė. Šios drau
gystės sumanymą parėmė ir 
virš minėtas įkliubas. Kliubo 
knygose beje, radosi ir visi už
rašai iš pirmiau pradėtojo dar
bo... Taigi 5 dieną sausio bu
vo pirmas, minėtų draugijų de
legatų susirinkimas, kur galu
tinai nutarta atgaivinti bendro
vę ir pradėti darbą. Taipjau 
buvo peržiūrėta visos knygos. 
Todėl kiu’ie yra įmokėję įsto
jimo mokestį, iš pirmiau, jie 
bus skaitomi kaipo pilni nariai, 
iš kurių nebus imama naujas j- 
slojimas.

Taigi darbas pradėtas. Rei
kia lik suvienyti spėkos ir pas
tūmėti jį greičiau į priekį.

Taigi kas liktai gyvas: senas 
ar jaunas prisirašęs ar ketinan
tis prisarašyti, visi prie darbo!

, —Vienas iš Valdybos.

Kas palikote?

Kas palikote overkaulą ir ke
purę subatoj, sausio 19, Lauter- 
bach svet., atsišaukite pas Ma- 
rozienę, 1530 So. 49ht Avė., Ci
cero, III.
FM cfwy vbgkž zčįeų ązčįeų

Pranešimai
L. S. S. 37 kp. rengia prakalbas 

ketverge sausio 24 d. Malinauskio 
Svetainėj, 1813 S. Halsted St. Pra
džia 8 vai. vak. po prakalbų pus mė
nesinis susirinkimas yra daug svar
bių dalykų. Komitetas.

ROCKFORD, III.
L. M. P. S. 5 kp. Metinis susirin

kimas įvyks 26 d. Sausio 2 vai. po 
pietų. Maulegue Svetainė, 1528 S. 
Main St. Visos narės aisilankykit.

Ras O. V.

CICERO L. S. S. 138 kp. mišraus 
choro repeticija įvyks ketverge 23 
d. sausio 7:36 v. v. Ta pati vakaro 
bus ir mėnesinis susirinkimas. Gri- 
galaičio svetaine (kitusyk Jankai
čio) 1837 W. 14 St. Dainininkai ir 
dainininkės, Imtinai turit ateiti, nes 
turem daug svarbių reikalų.

Pirm, A. Rudinskas.

CICERO L. S. S. 138 kp. mėnesi
nės susirinkimas įvyks seredoj sau
sio 22 d. 8:09 v. v. J. Grigalaicio sve
tainė (kita syk Jankaičio) 4837 W. 
14 st. Draugai ir draugės būtinai 
turit susirinkti nes ir daug svarbių 
reikalų.

Org. Tuskenas

Roseland L. S. S. 137 kp. Rengia 
prakalbas Petnyčioj 24 d. Sausio 
Stančiko svet. Pradžia 7:30 v. vak. 
visus kviečiam atsilankyti.

Komitetas.

Milwaukee, Wis.—šiuo pranešu 
visiems S. D. P. 119 kuopos nariams, 
kad jie dalyvautų savo baliuje, ku 
ris įvyks subatoj, sausio 25 d., South 
Side Turner Hallėj. Bus lošiama 
Br. Vargšo drama “Paskutinė Ban
ga.” Pradžia 7 vai. vakare.

Komitetas.

L. M. P. S. 29 kuopa rengia dideles 
prakalbas su gražiu programų pra
kalbas nedelioj, sausio 26 d. Wicker 
Park Svetainėj (North Side) 2046 
W. North Avė. arti Milsvaukee Avė. 
Kviečiame visas drauges ir draugus 
atsilankyti kuoskai t tingiausia.

Komitetas

Cicero—Ciceros Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovės direktorių ir 
laikinės valdybos susirinkimas įvyks 
šiandie, Jau. 22 d. J. Neffo Svet., 
1500 So. 49th Avė. Visi malonėkite 
būti lygiai 7:30 vai. vakare.

VALGIU VIRIMO MOKYKLA
Moterų Draugijos Apšvetos val

gių virimo mokykla būna kiek vieno 
ketverge vakarų nuo 7:00 v. v. Mark 
VVhite Square Park 20th Halsted St.

Komitetas.

ROSELAND, ILL.
L. D. L, D, 79 kp, Metinis susirin

kimas įvyks 22 d. Sausio 10:30 vai. 
ryta Aušros Mokykloje 10900 Michi- 
gas Avė. Visų draugų pereiga yra 
būtinai atsilankyti.

A. Grebelis, rašt.

HARVEY, III.
L. S. S. 228 Kuopa rengia prakal

bos Subatos vakarę, Sausio 25 d. 
Goneiasz Svetainėje, 

į) 15709 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui

Komitetas.

ASMENŲ JIEilKOJIMAI

Pajieškau savo tikra dfidfis Stanis
lovų Kasmauskų. Girdėjau, kad pir 
miaus gyveno Kansas City. O dabar 
girdėjau buk gyvenus East St. Louis. 
Labai tūrių svarbų reikalą, su juom 
susirašyti. Prašau atsiliepti jis pats 
ar kas kitas praneškite man.

Mano antrašas.
Valerijonas šilkinis 

5612 So. 33 S.'St. So. Omaha, Neb.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Sęreda, SausioJan. 22, 1919
i Mgl»M i t .4 „/ <1 w'"y ^ifcrTj

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

PAJIEŠKAU brolio Jono Žičkaus, 
Kauno gub. Raseinų pav. Ra lakių 
parap. Mihiškšlučių sodos Pirmi 
au gyveno CJiiciigo, III. o dabar ke
turi mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laiškų nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minu, 
lai nėra tikrų žinių ar jis miręs ar 
gyvas lai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas jį žinote malonėkite pranešt 
už tų tariu ariu.

Frauk žičkus
2101 W. Caulter Slr. CJiicago, III

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Ra- 
manaucko paeina iš Kauno Guberni
jos ir Kaimo Pavieto, Raiidonėnų 
Valsčiaus, Raudonių kaimo,jeigu kas 
jį žinoti* ar jis pals prašau atsišaukti, 
nes aš turiu labai svarbų reikalų.

Onn Ramanauckylė
143 Cnrdoni Avė. Delroil, Midi.

Pajieškiau savo brolio Martyno 
Berniko, Kaimo gub. Raseinų pav., 
Skaudvilės parap. Jis pals tegul at
sišaukia arba kas žinoti* praneškite

Box 14 Layland, W. Va

Aš, B. Gihvid, pajieškau merginos 
arba moters dėl dviejų vaikų pri
žiūrėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 1712 N. Marshfield Avė. 
Nuo 8 rylo iki 8 vai. vakaro.

Pajieškau draugo Jono Endriulai 
čio, kriaučiaus. Malonėkite alsi 
šaukti arba kas žinote praneškite. 
Aš torio svarbų reikalų.

Jos. Uoksas
3521 Dcudar str. Indiana Harbor, Ind

Pajieškuu pusbrolio Julijono Ba- 
lovičiau.s, Kauno gub Telšių pav. 
Gadunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie 10 melų Amerikoj. Ir Adomo 
Valvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalų, jie palįs arba kas 
žinote meldžiu atsišaukti.

Petras Mikalauskas, 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

Pajieškau savo tikros draugės, po 
močikos Ona l.ažauskiutė, ji paeina 
iš Vilniaus Gub. Alžugoščio Parapi
jos, sodžiaus Ringtiilių. Jau bus 5 
melai, kaip iš Lietuvos atvažiavome 
abi ir persiskyrėme. Kaip girdėjau, 
kad Nevv Yorke, gyvena.

Taipat pajieškau ir. savo pažįsta 
mus. Malonėkite atsiliepti, nes tu
riu labai svarbų reikalų. Prašome 
jos pačios, arba kas kitas pranešti 
man. šiuo antrašu.

Marijona Kaminskiutė. 
5102 So. 33 S. St. So. Omaha, Neb.

Pajieškau savo pusseseries Onos 
Gužauskytės. Girdėjau buk alvažia- 
vusš š Ameriks. Ji paeina iš Kauno 
gub. Telšių pavieto Varnių parapi
jos, Gintautų sodžiaus. Prašome at
sišaukti ji pati, ar kas juo žino šiuo 
antrašu.

Jonas Angilus
5402 So. 33 S. SI. So. Omaha, Neb.

J IEŠKO DARBO

Pajieškau darbo Bučernčj. Kam 
reikalinga malonėkite atsilankyti..

.1. Baronas 
3538 So. Wallace st., 

Tel. Drover 8812.

J1EŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau Ruimo prie blaivų žmo

nių geistina, kad pagamitų valgį. 
Apielinkėj Braiglon Park’o. Meldžiu 
atsišaukit greit laikų apatiškai arba 
teleponu.

J. Ramančionis
3119 S. Halsted St. Yards 7282

SIŪLYMAI KAMBA RIŲ

Duosiu dykai rainus lokiai šeimy 
nai kurio šeimyninkė apsiims paga 
minti valgi ir prižiūrėt namus. Atsi
šaukite šiuoi adresu Lėon Jarusz 
2290 Mikvaukee Avė. j

REIKIADARBININKŲ^

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

i U. S. Free Employment Service) 
ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlai’/ anuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
r y si e s darbininkų — j fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Reikalinga jauna mergina prie a- 
belno namų darbo. Maža šeimyna. 
Gera mokestis. Atsišaukite laiškų i 
Naujienų ofisų pažymėdami ant laiš 
ko 25.

— ""————

Reikalaujamu moteris” arba mer 
gina nuo 35 iki 1(1 metų amžiaus 
švariuose namuose už gdspadinę. 
Gera vieta ant visados užtikrinta 
dėl geros moteries mažame miestelyj 
100 mylių nuo Chicagos, atsišaukite 
į 132 \Vest Street, \Vestvile, III.

REIKIA operuotoji; prie sijonu. 
Mes turim pastovų darbų visų laikų.

KAHN AND ROSF.NTHAL, 
1714 \V. Division SI.

REIKIA vyrų ir moterų, btičerių, 
kimšėjų ir dešrų vyniotoji;. Geros 
sąlygos ir mokestis.

BERT l’ACKING CO.,
176 Green St.

Reikia prityrusių off preserių 
ant sack kautų.

HART SCHAFFNER and MARK
733 S. Karlov Avė.,

35 S. Market St.

Reikia janiloriaus Į Department 
Store darbų. Atsišaukite į:

KLEIN BROS.
Halsted and 20t h St.

REIKALAUJU kriaučių prie siuvi
mo moteriškų drapanų.

2300 S. Leavill si, Cbicago, III.

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbu mažoj šeimynoj. Geras

3323 S. Halsted Street, ant 2-rų lubų 
Tel. Drover 9687

REIKALINGI vyrai ant btirdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ BUTELIS, 
1606 So. Halsted si., Chicago

Reikalinga mergina arba moteris 
ie namų darbo prašau atsilankyti 
10 adresu:

J. Bauku8
8428 Vincennes Avė.

Tel. Slewart 9893

Reikia leibcrių ir karpytojų, kurie 
supranta dirbti į serape iron yardų. 
Pastovus darbas gera mokestis. At
sišaukite.

Lcopold Cohen Iron Co.
31st and Iloinan Avė.

Reikia leibcrių j dirbtuvę #4.25 į 
dienų, viduje, pastovus darbas. Jani- 
lorių j ofisų $85. <8 valandos naktimis 
arba dienomis, automobilių plovė 
jų, blekorių 73c j valandų, suvirin
tojų, buferių ir palisiuolojų. screw 
punch ir drill band, lekorių 71 1-2c. 
j valandų, inžinierių, vaikų 14 melų 
ir senesnių, mokylies visokioms rū
šies gero amalo. Pečkurių ir pagel- 
bininku. Visokioms rųšies darbiniu 
kų į butelius ir restoranus. GOra 
mokestis Moterų arba mergina rei
kalaujama. In skalbyklų #2.60 į 
diena. Indų plovėjų $12 iki $13 į 
savaitę. Trumpos valandos. Su ar 
ha l)e nedėlios darbo. Invairii) dar
bininkų į butelius, restoranus ir li- 
gonbučius. Moterių Į dirbtuvę $14 
—16 Į sųvaitę. Moterų prie valymo 
ofisų, naktimis arba dienomis, trinu 
pos valandos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

II93 S. Halsted st., 2-ras augšlas.
Visi darbai South North ir AVest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kriaučšapa, gera 

viela. Priežastis pardavimo - važiu
oju į kitų miestų. Atsišaukite į 
Naujienų ofisų laišku No. 23

Parsiduoda naujo drukavojamų 
mašina, Royal 10, su lietuviškoms 
ir angliškoms alpabata, atsišaukite 
greitai, galima matyti nuo 7:00 lig 
10:00 vakare.

J. J, Bagdoną8 
821 W. 33rd St,

PARSIDUODA Krautuvė už žemų 
kainų. Priežastis pardavimu, vyrui 
mirus man vienai su kūdikiais yra 
keblu biznio varyti, atsišaukite grei
tai.

Sanauskienė,
3222 So. Auburn Avė., Cbicago.

PARSIDUODA, Ice Cream parlor 
už žemų kainų, priežastis pardavimo 
turiu du bizniu.

W. Dambrauskis, 
3302 So. Halsted St., Boulevard 9336

Pardavimui pirmos klesos arbatos 
ir kavos krautuvė Lietuvių apkyven 
toje vieloje. Gera priežastis parda 
vimo.

.3256 So. Morgan St.

Parduodu smuikų verta $200. Par
duosiu už $50. Atsišaukite greitai 
vakarais nuo 6—9.

F. S. K.
3358 S. Halsted St.

2 ros lubos, užpakalį

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo . kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už fai
le teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

$195 nupirks augštos* rųširs 88 
notų vartotų player pianų. Muzika 
ir cabinet beąch duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi Imt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 \V. Madison st. ka
mpas Asldand Blvd., i sankrovų ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
daru iki 9 vai. Nedėliornis iki 4 v.

Parsiduoda greitu laiku 4 ruimų 
rakandai labai pigiai pardavimo 
priežastis išvažiuoju j kitų miestų.

Visai nauja siuvama mašina ir kiti 
beveik nauji daiktai.

Galima matyli vakarais nuo G—9. 
Nedėldieniais, nuo ryto iki pelų 
4452 S. Francisco Avė. kampas 45th 
SI. Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
BARGENAS - Aštuoni 4 kamba

rių fialai, kampas, lotas, visi įtai
symai ir išmokėta Rendos $672 
Kaina už viskų $5700. Išmokėjimui 
McDonnelI, 2630 West 38th Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

6 kambarių mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu-papuo
šta, beizmenlas, skalbykla Išmokė 
jimui $3400.
McDonnelI, 2630 West 381h Street

2flalai, 4 po 4, lotas 50 x 125, 
arti Archer fr Erancisco, Len 
gvi išmokėjimai, $2400 
McDonnelI, 2630 West 381b Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

Pardavimui: 2 fialų mūrinis na
mas 2921 \V. 381h PI. 5 ir 6 kamba
rius $500 eash, likučių lengvu išino 
kėjimu. Kaina $39 50. Galvės ištai
sytos ii’ išmokėtos. McDonnelI 2630 
\V. 38lh SI. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėlioję.

STOCK’AI—ŠĖROS?
-----  ——. ~-<r.

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tij Šerų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite serus Buck Iltin Oil and 
Rcfining (>»., ir gaukite los kompa
nijos pelnų kurį išmoka Ruck Rim 
Oil and Rcfining Co., yra operuojan 
Ii bile kokių pagaminančių aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar se
rai prduodaini po $2.00 už šėrų ir 
pakils iki $2.50 už šėrų į trumpų lai 
k;).
Siuskite savo užsakymus šiandien 

J. BIRSHTON,
care of Chas. A. \V00d and Co. 

110 So Dearborn St. Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGES
6205 So. Halsted rL, 2407 W. Ma- 

diaon, 1850 N. Wells SL
137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
la išmokinti jus pasiūti suknes ei 
$10. Phone seeley 164S

8ARa PATEK, Pirmiaiak4

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, daiiiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrlns Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

nO5TEn 5Y5TEH
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.
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