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KOMUNISTAI PRIEŠINSIS 
DEPORTAVIMUI.
, i -------- *

Dar daugiau žmonių areštuota. 
Veik 3,000 nužymėti depor

tavimui.

VVASIllNGTON, s. 5.—Suim
tieji valdžios medžioklėje ko
munistai rengiasi kovoti prieš 
deportavimų. Veik visur, kur 
tik buvo medžioklė, lapo pa

samdyti advokatai ginti suim
tuosius ir yra pasirengę vesti 
savo l>yl^ iki augščiausio teis
mo. Delei to valdžios prokuro
ras nusprendė skubinties su rin 
kimu prirodymų prieš suim
tuosius ir rupinties kuogreičiau- 
siai juos deportuoti, jei immi- 
gracijos biuras tai nutars. I>ar- 

bo departamentas tik tiek 
sirupinęs, kad jis neturi vietos 
sutalpinti ant Ellis salos visus 
suimtuosius. Kalbama, kad 
rengiamasi prašyti karės do 
partamento leisti pavartoti nie- 
kurias kareivių stovyklas su
talpinti skiriamus deportavi
mui komunistus.

Viso medžioklėje, tapo suim
ta apie 5,000 žmonių. Iš jų apie 
3,000 norima deportuoti, kitus 
gi, kur galima, atiduos valstijų 
valdžiai, o kur ir to negalima 

'padaryti, palaikę kiek laiko ka
lėjime, paleis.

Kratos ir areštai daromi ir 
toliau, ypač Chicagoje ir New 
Yorke. Sakoma, kad New Yor- 
ke agentai dar turi nesuėmę 600 
žmonių, kuriems Jau išdudti 
warrantai. Chicagoje taipjau 

. yra dar nesuimtų žmonių, nors 
vvarrantai prieš juos ir turima. 
Tokių žmonių ir toliau bus j ieš
koma, kol jie visi nebus suimti.

PAR 300 AREŠTUOTI.

DETROIT, Mieli., s. 5.—Fe- 
derali agentai šiandie, vėl pa
darė medžioklę ant komunistų 
ir dar 300 jų areštavo. Viso 
Detroite areštuota apie 800 žmo
nių.

Y0UNGST0WN, O., s. 5.— 
Iš 150 areštuotų ir perklausinė- 
tų žmonių, 36 tapo nužymėti 
deportavimui ir išgabenti pavie
to kalėjimam

Suėmė rusų vadovus.

NEW YORK, s. 5.—Medžio
klėje ant komunistų čia tapo 
areštuota du žymus rusų vado
vai Grigori Weinstein, rusų am* 
basadoriaus Martens štabo vir
šininkas, buvęs Novi Mir re
daktorius ir Viktoras Volodin, 
buvęs to laikraščio inanažeris. 
Abu tuoj aus taj>o išgabenti ant 
Ellis salos. 

' / f

Medžioklės tęsiasi ir toliau. 
Valdžia skelbia, kad dabar ji 
stengsis pasigauti svarbiausius 
komunistų vadovus.

Daugelis suimtųjų rusų visai 
neketina priešinties deportavi
mui, jei tik valdžia paskirs die- 

> nų kada jie bus išgabenti sovie
tų Rusijon.

Reikalauja didelės kaucijos.

. CHICAGO.—Iš valstijos pro
kuroro Hoyne areštuotųjų žmo

Naujienų Ofisas
t

Dabar yra atdaras kiekvienų i 
nedėldienį nuo 10 vai. ryto •

• ild 1 vai. po pietų. Todėl, 
draugijos ir pavieniai asmens 
gali atlikti visokius spaudos 
, apskelbimų, prenumeratos 
ir kitokius reikalus minėto
mis valandomis.

nių, daugiausia komunistų ir 
I. W. W. narių, 30 vakar tapo 
pastatyta prieš teisėjų liūgo 
Pam, kuris nustatė jų kaucijų 
iki teismui. Kaucija nustatyta 
nuo $2,500 iki $10,000 kiekvie
nam. Iš Morris Stollar, nario 
pildomojo komiteto Komunistų 
partijos pareikalauta $10, (MM) 
kaucijos. Keli žmonės jau pa
leisti užsistačius kaucijų.

Sušauktas grand jury, kuris 
išneš prieš juos apkaltinimų. 
Visas jury susideda veik išim
tinai iš turčių.

Haywood pasidavė.

CHICAGO.—Wm. D. Hay- 
wood, kurio jieškojęs valst. pro
kurorus Hoyne, vakar utejo pas 

Iteisėjų Hugo Patu, prieš kurį 
atvedami yra ir kiti Hoyne su
imtieji žmonės ir pasidavė. Jį 
vienok paleista už senųjų kau
cijų, kurių jis yra užsistatęs fe- 
deraliai valdžiai.

Teisme tapo areštuota Ida 
Goodman'iutč, Stoklitskio sek
retorius. Dabar skelbiama, kad 
Stoklitski yra išgabentas kartu 
su kitais porų savaičių atgal į 
Rusiją (trįs dienos atgal Hoyne 
skelbė, kad jis pabėgo Meksi
ko!)).

VALDŽIA LAUKIA 
OPOZICIJOS.

WASH1NGTON, s. 5.—Val
džia jau pradeda suprasti, kad 
ji padarė netinkamų žingsnį da
rydama visuotinų medžioklę 
ant komunistų. Nesenai ji pa
davė kongresui keletu įstatymų 
projektų prieš radikalus, kad 
kuolabiausiai suvaržius jų vei
kimų, kadangi ji tvirtino, kad 
ji nieko negali veikti delei men
kumo įstatymų. Dabartinės 
medžioklės parodė ko galima 
tikėtięs, jei valdžia įgytų dar di
desnę galę. Todėl dabar mano
ma, kad daugelis kongresiha- 
nų, kurie galbūt nebūtų prieši
nęsi valdžios paduotiems įstaty
mų projektams, dabar smar
kiai priešinsis, bijodamies atė
mimo nuo žmonių paskutinių 
laisvių. Daugelis atstovų jau 
išreiškė pasipiktinimų medžio
kle ir paskelbė, kad jie priešin
sis suteikimui didesnės galės 
valdžiai. Jie sako, kad valdžia 
panaudoja galę blogiems tiks
lams, kaip kad buvo su krasos 
departamentu, kurį turėjo su
stabdyti pats prezidentas Wil- 
sonus. kada k rasa pradėjo kiek
vienam jai netinkamam laik
raščiui atiminėt nupiginto siun 
tinėjimo teises.

UŽDRAUDĖ IR STIPRESNĮ 
ALŲ.

WASHINGTON, s. 5.—Augš- 
čiausias šalies teismas 5 bal

sais prieš 4 nusprendė, kad Vol- 
stead prohibicijos aktas yra 
constitucinis ir atmetė New 
Yorko bravaro reikalavimų už
drausti valdžiai kliudyti gami
nimų 2% nuoš. alkoholio alų. 
Volstead prohibicijos aktas 
draudžia gaminimų stipresnio 

alaus, kaip su puse nuoš. alko- 
iclio. Daugelyj gi valstijų iš

dirbama alų su 21/} nuoš. ir dau 
giau alkoholio. Jos turės pa
jauti tai darę.

Priešingieji tam 'teisėjai tvir
tino, kad Volstead aktas atitin
ka konstituciniai prohibicijai, 
turi įeis galėn sausio 16 d., bet 
netinka dabartiniai karės laiko 
jrohibicijai. 

---- -±----- ■ ■■_ . . Į ~
905 PERSKIRŲ.

CHICAGO.—Vien tik gruo
džio mėnesyj Chicagoje išduo
ta persk irai 905 poroms.

Mažiausiai du miesteliai sunai
kinti Meksikoje.

MEXICO CITY, s. 5.—De
šimt Meksikos valstijų subato- 
je jautė žemės drebėjimų, kuris 
sunaikino mažiausiai du mie
stelius Vera Gruz valstijoje. Ki
tur irgi nemažai nuostolių pri
daryta. Daug žmonių žuvo po 
namų griuvėsiais. Viename mie 
sielyje jųu iškasta iš po griu
vėsių 30 lavonų.

.........  x ■
True translallon filed with the post- 
niaster at (.hieago, III. Jan. G, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kaip vokiečiai krau- 
tėsi iš Lietuvos.

f 
Apleisdami Lietuvi} vokiečiai 
visaip paniekino talkininkų 

komisijų.

komi-! voBERLINAS, s.r 4.—Su 
sija, kuri nuvyko į Pabalį i jų 
prašant Vokietijos valdžiai, kad 
atšaukus von der Goltz armijų 
ir kuri pati jicisipažino savo 

bejiegume, buvo taip elgiamųsi, 
kad prisimema kaltinimai prieš 
vokiečių kareivius laike karės.

Komanduotojai, latviams pri
žadant neliesti geležinkelių, pri
žadėjo palikti. savo amunicijos 
sandelius, bet paskui tuos san
delius išsprogdino. Geležinė di
vizija sutiko pasitraukti gele
žinkeliu, o du batalionai nuėjo 
pėsti į Klaipėdos apygardų per 
rubežių.

Jie sutiko palikti visų savo 
grobį, bet kada talkininkų kon- 
trolfjKoficieriai norėjo pamaty
ti kas yra vagonuose, jiems pa
sakyta, kad tai ne jų dalykas. 
Kada talkininkų oficieriai pri
siartindavo prie vagonų, į juos 
iš durų buvo atkreipiama kub 
kasvaidžiai. Miestelio valdybai 
manat, kad traukinis yra pri
krautas priešingai sutarčiai, ta
po sustabdytas kontrolės vieto
je, bet vokiečių oficieriai pasi
priešino peržiurėi/mui, neva dė
dulei (stokos vidtos ant bėgių. 
Du talkininkų oficieriai tapo 
pasiųsti į miestelį parubežyje. 
Ten pasitiko juos vokiečių ofi- 
rierius ir pasakė, kad jo koman. 
duotojas pranešė, kad kamba
rys viešbutyj tapo paskirtas dėl 
insiM’kcijos oficierių. Juos pa
lydėta į viešbuti ir traukinis iš
nyko.

Kareiviai prie talkininkų kon
trolės sako:

“Jie melavo mums. Jie slon 
gesi prigauti mus prie kiekvie
nos progos. Jie mete granatas 
į musų vagonus, kaišiojo gink
lus į musų kareivių veidus ir 
net keletu parmušė ir spjaudė 
ant jų.’’

Tai nėra aprašymas elgimo
si taip vadinamųjų hunų Bel
gijoje ir Francijoje keturi ar 
penki metai atgal, bet apibudi
nimas vokiečių kareivių elgi- 
mos pereitą mėnesį.

Šiandie narys talkininkų ko
misijos evakavimui Pabalti jos 
valstijų, kuris buvo iki pasi
traukimui į Vokietijų paskuti
nio von dųr Goltz armijos ka
reivio, dabar yra Berline ir va
žiuoja Paryžiun raportuoti ka
rės tarybai. Jis pasmerkia bū
dų, kuriuo gen. Niessel ir jo 
bendrai atliko darbų, bet ofi
cierių kalbos parodo, kad vo
kiečiai netik ignoravo talkinin
kų oficierių nurodymus, bet 
taipjau nepaisė ir savo valdžios 
paliepimų ir traukėsi kaip 
jiems patiko.

Manoma, kad admirolas Hop 
man, kuris lydėjo Niessel kaipo 
Vokietijos atstovas ir gen. Eber- 
hardt, von der Goltz užvaduo-. 
tojas, tikrai dėjo pastangų pa
skubinti tvarkų pasitraukimą, tusi valdžia, 
bet negalėjo priversti klausyti, vo noru.

Vokiečių-okupantų išsikraustymas iš Kauno.

f

Visur reichswehrio oficieriai ir 
kiti Rytinės* Prūsijos valdinin- 

ir komisija nuolatos buvo 
paniekinami. Kuo ne prie pat 
nosės buvo prikišami štikai ir 
kelis kartus, kada jie atstumda- 

šautuvus, jie tapdavo par- 
mušti ir apspjaudomi.

Komisija gyveno savo trauki
nyje. ir vagonas jos kareivių, 
paliktas ant šoninių bėgių vienų 
naktį buvo bombarduotas gra
natomis. Visi kareiviai par
puolė ant žemės ir tik per laimę 
išliko nesužeistais.

Komisija privertė Vokietijos 
valdžia atšaukti savo paliepimą, 
atimantį piliejtybę nuo sukilė
lių, kaipo vienatinį būdų sugrų- 
žinimui jų namo. Ji taipgi 
privertė priimti Bermondlo ru
sus tuo pamatu, kad Vokietija 
naudojo juos u* todėl ir atsako 
prieš juos.

1 ... -
Maras Ukrainoje.

BUCHAREST, s. 1.—Ukrai
noje pradėjo siausti buboniš- 
kasis maras. Rumunijos rube- 
žius liko uždarytas.

------------------------------t 
True translation filed with the |iost- 
master at Chicagtv HL Jan. G, 1920 
us rerjuircd by the act of Oct. 6,1917

Latviai sumušė | 
bolševikus

Latviai perėjo Dauguvą ir su
ėmė daug belaisvių.

\X)PENHAGEN,'S. 5.—Iš Ry- 
gos šiandie pranešama, kad 
Latvijos kareiviai persilaužė 
per bolševikų, frontų palei DaiP 
guvos upę. Daug belaisvių ta
po .suimta, kartu su dideliu 
grobiu.

Dvi latvių divizijos, remia
mos Pabaltijo^ landwehrio, už
puolė bolševikus ilgame fronte. 
Smarkus mušis ištiko ir bolše-. 
vikų pozicijos tapo sulaužytos 
pirmą dieną. A|laka tęsėsian- 
tis ir toliau, bolševikų linijos 
taiM) paimtos ir Dauguvos upę 
pereita. Besiveržimas itęsiasi 
ir bolševikai skubiai traukiasi.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Jan. G, 1920 
as reųulrod by the act of Oct. 6.1917

MONARCHISTENE PROPA
GANDA VENGRIJOJE.

VIENNA, s. 5.—Iš Budapešto 
ateina žinių, kad monarchistų 
partija pradėjo smarkių propa
gandą už pasodiniinų ant Ven
grijos sosto Anglijos princų iš 
Connaughlt. Valdžia, sakoma, 
netiesioginiai gelbsti propagan
dai, kadangi didžiuma ministe- 
rių ir valdininkų laikosi nuo
mones, kad vien tik Anglijos 
pagelba gali išgelbėti Vengri jų 
nuo ekonominio suįrimo.

PAKELS ANGLIŲ KAINĄ.

CHICAGO.-^Anglių pardavė
jai paskelbė, kad nuo ateinan
čios savaitės jie pakele anglių 
kainą, net Jeigu tam Ir priešin-

Jie pakelia tai sa-

ANGLIAKASIAI BUVO 
PRIVERSTI TA1KINTIES.
COLUMBUS, O., s. 5.—Sia/i- 

die čia prasidėjo nepaprasta 
angliakasių konvencija, apsvar
styti susitaikimų su kasykltf 
savininkais ir valdžia. Veikian
tysis prezidentas I-ewis, taip
jau ir sekretorius Grėcn užrei- 
škė, kad unijos viršininkai bu
vo priversti valdžios pasiūly
mų ir užbaigti streikų jos nu
statytomis sulygo mis, nors jie 
širdyje protestavo pi ieš valdžios 
neteisingą dgi iąsi su anglia
kasiais.

Paskui kilo priėmimas susi- 
taikimo. Daugelis aUtovų tau} 
pasipriešino ir pasakė, kad vir
šininkai turėjo eiti kalėjimai), o 
nesitaikinti lųkiomis sąlygomis 
su valdžia ir kasyklų savinin
kais. Ginčai tęsėsi visų dieną 
ir dar neužsibaigė. Galbūt jie 
tęsis ir šiandie visų dienų. Lewis 
atsisako uždaryti diskusijas,* 
kadangi, kaip jis sakosi, nori, 
kad kiekvienas delegatas turėtų 
progą išreikšti savo nuomonę.

III ................. . .................... ... »l ■■■II —

True translation fil^cl \vith Ihe posl- 
master at Chicago, III. Jan. G, 1921) 
as reųiiired by the act of Oct. G, 1917

Amerika prašoma 
maitinti Austriją.

Reikia milžiniškų kreditų, kad 
išgelbėjus Austriją nuo bado, 

sako vyriausioji taryba.

PARYŽIUS, s. 5.—Vyriausios 
tarybos nutarimu šiandie bus 
išnaujo atsišaukta į Suv. Val
stijas suteikti reikalingus kre
ditus maitinimui Austrijos, ku
rios padėjimas yra desperatiš
kas.

Iš Austrijos delegacijos pra
nešimo pasirodo, kad iš 30,000 
tonų maisto Trieste gauta tik 
10,000 tonų ir kad prie dabar
tinio maisto suvartojimo, Au
strija galės maitinti savo žmo
nes tik vieną mėnesį, ir tai duo
dant tik pusę porcijos.

Jei niekas tuo laiku nebus pa
dalyta, šaliai gręsia badas.

Talkininkai sako, kad jie ne
turi atliekamų dolerių,, o mo
kant savais pinigais, prie da
bartinio augštuino dolerio, bu
tų mokėjimas dvigubos kainos 
už taip reikalingą pagelbai mai
stu, v

Karalius išsilaužė koją.
ATHENAL— Graikijos kara

lius Aleksandras bešokinėda
mas išsilaužė koją. Turės iš
gulėti lovoj visų mėnesį.

PARYŽIUS.—Serbijos regen
tas princas Aleksandras, apie 
kurį buvo pranešta, kati jis ta
pęs užmuštas, yra gyvas ir gy
vena Paryžiuje.

PARYŽIUS.—Pardavėjai sau 
krovose vėl sustreikavo, ijeika- 
laiudami daugiau blgos.

PARYŽIUS.—Influenza vėl 
pasirodė Paryžiuje. Laikė pa
starųjų dienų keli žmonės jau 
mirė.

Pasirašys taiką subatoj 
I ________

. TALKININKAI SUMAŽINO
REIKALAVIMUS ATLYGINI

MO. >

Vokietija priėmė reikalavimus 
ir pasirašys taikų sausio 10 d.

PARYŽIUS, s. 5. Vyriausio
ji taryba galutinai nustatė sau
sio 10 d. ratifikavimui Ver- 
saillcs laikos sutarties.

'Tarybos pamatas susitaikimo 
apie Scapa Flow paskandinimą 
Vokietijos laivyno tapo įteik
tas šiandie., baronui von Lers- 
ner ir lapo paskelbta, kad su
sitarimas su Vokietijos delega
cija lapo pasiektas.

žiu tas ant 275,000 tonų dokų ir 
uostų medegos.

Pasirašymas protokolo ir ap- 
simainymas ratifikavimais su
tarties priguli, sakoma, nuo Ber 
lino valdžios atsakymo Vokie
tijos delegatams plebiscito klau
simuose. Yra tikru, kad tie 
formališkumai negali būti at
likti ryto, kaip buvo pienuoja
ma.

taikos sutarties

Neužmegs ryšių su Turkija.
Klausimas apie pirklybinių 

ryšių tarp Turkijos ir cen tra
linių valstybių po apsimainy- 
mui Versailles 
ratifikavimais, lapo svarstytas 
tarybos. Liko nutarta, kad pa
gimdytoji mūšių paliaubos pu
delis turi tęstis iki nebus pasi- 
rųšytu .laijru Turkiją. JPaliau 
bos sąlygos uždraudžia tolius 
ryšius. .

True translntion filed with the post- 
master ai Chicago, 111. Jan. 6, 1920 
n reųaired by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA GABENASI
KAREIVIUS Į SIBERIJĄ.

Siunčia juos Irkutskan.

s.HONOLULU, s. 5.—Vietos 
japonų dienraštis Nippu Jiji ga
vo kablegramų iš Tokio, k’ad di
deli japonų pulkai yra siunčia
mi Irkutskan, kad pagelbėjus 
ten admirolo Kolčako spėkoms.

(Irkutske nesenai ištiko so- 
ciųlrevoliucionierių sukilimas, 
ki/rio Kolčakas negali apveikti. 
Tad tuos sukilėlius nugalėti ir 
siunčiami yra japonų kareiviai. 
Japonai pagelbėjo kiek pirmiau 
užgniaužt1! sukilimų Vladivosto
ke).

JAPONIJA DEPORTUOS DU 
RUSUS. .

TOKIO, gr. 10 (koresp.).— 
Policijai ištyrus rusų veikimą 
Japonijoje, valdžia paliepė de
portuoti maj. gen. Potapov, ku
ris buvo kariniu atašė Rusijos 
legacijoje Korėjoje laike rusųr 
japonų karės ir D. Bantolev, 
buvusį laikraščio leidėją Vladi
vostoke.

LOŪISVILLE, Ky.—Du neg
rai pasimirė ir du yra arti mir- 

medžio alkoholiu. 

Šiandie
Didelės Prakalbos apie Lietuva

Kai1 išaiškinus visuomenei kas šiandie dedasi Lietuvoje, 
Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba rengia dideles pra

kalbas M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI., 
ŠIANDIE, SAUSIO 6 d., 7:30 vai. vakare. Kalbės Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir adv. K. GUGIS.

Atėjo svarbių žinių iŠ Lietuvos. Musų draugai šaukia 
mus prie darbo. Tegul nė vienas darbininkas nepraleidžia 
šių prakalbų. Išgirsite daug naujo. Įžanga dykai.

---.... ------------ ------- . - - ..

True trapslation filed with the post- 
i misi c r ;it Chicogo, III. Jan. (i, 1920 
as reųuired by the rci. of Oct. G, 1917

SINN FEIN UŽPUOLĖ ANT 
POLICIJOS.

LONDONAS, s. 5. 3(M) Sinn 
Feinerių užpuolė ant Carrigto- 
hill policijos stoties 10 v. suim
tos naktį, kaip sako žinia iš 

Cork. Užpuolikai po trijų va^ 
landų šaudymos, bombomis iš
sprogdino galų stoties, suėmė 
joje buvusius policinius ir iš
plėšė stotį.

Name buvo penki policistai, 
kurie išsprogdinus dalį budin- 

I ko, tapo suimti ir surakinti. 
Užpuolikai tada paėmė, rastus 
stotyj ginklus, amuniciją, aprč- 

dahis ir pinigus.

Policija ginasi bombomis.

DUBLIN, s. 5.—Policija pa
naudojo rankines granatas, kad 
atmušus ginkluotą ataką ant 
patroliaus, kurį Užpulta subatos 
naktį ties Ballyvaughah.

Granatas taipgi panaudota 
nedėlios ryte, kada padaryta 
užpuolimas ant Kilmurry 1 ii Pa

NELEIDŽIA BERGE 
KALBĖTI.

MERSEY CITY. N. J., s. 5. - 
Policijos viršininkas paskelbė, 
kad ffs nekis ryto čia kalbėti 
socialistui kongresmanui Victor 
L. Berger. • - •
‘ Nesenai Cambridge, Mass. 
miesto valdžia irgi neleido Ber- 
geriui kalbėti. Ten buvo tai 
padaryta reikalaujant juoda
šimtiškų jain American Legion.

DARBININKAI VĖL LAIMĖJO.

LONDONAS, s. 5.—Visa An
glija, o ypač valdančioji dabar 
koalcija, yra sujudusi nuolati
niais Darbo partijos pasiseki
mais. Visuose dabartiniuose 
rinkimuose ji veik visur laimė
jo. Net- ir buržuazais apgyven
tos vietos linksta prie darbiečių. 
Paskutiniu ir dideliu smūgiu 
valdžiai buvo išrinkimas dar- 
biečio parlamentas iš York- 
shire distrikto. Visi laikraščiai 
apie tai kalba ir nurodo, kad 
darbininkai greitai gali užka
riauti parlamentų. Atgaleiviš- 
kos partijos, ir koalcija yra la
bai susirūpinusios.

VIENNA.—Gaisras sunaikino 
čia didelę garvežių dirbtuvę ir 
42 garvežius. Taipjau sudegė 
daug brangių mašinų.

BERLINAS.—Visos unijos, 
kurios priklauso Beri i no unijų 
komisijai pareikalaus pakelti 
darbininkų algą 25 nuoš. Tai 
bus padaryta delei didelio pa
brangimo pragyvenimo, vai* 
džiai nužymėjus augštesnes kai. 
nas ūkininkams už jų “ištiki
mų pildilinų pareigų.“



t

NAUJIENOS, C h i c a g o., III. Utarninkas, Sausjo 6, 1920ii
I

Knut Hamsun. Vertė K. A.

Jonas Tro
t

(Pabaiga)

Jonas Tro ne juokais supyko. 
Išpradžių jis norėjo apleisti 
kambarį. Bet paskui permainė 
savo nuosprendį ir nutarė pasi
likti kad pasinaudojus vaišėmis.

kiek Kvislingas gali gauti užsta
tęs skrybėlę; pamažėl jo pyktis 
praėjo ir jis nusiramino. Jis kar
tą net užklausė manęs, kiek esą 
lombarde paskolinsią ant tos 
skrybėlės. Aš atsisėdau ant 
grindų ir atsilošiau į seiną. To
kioj padėtyj aš beveik užmigau. 
Jonas vėl pradėjo nerimti. Ko
dėl Kvislingas taip ilgai negrįž
ta. Ar tik jis nepaspruko su pi
nigais? Ir nežiūrint šalčio, Jo
nas atidarė langą ir žiurėjo į 
gatvę. — Kad bent jis dasiprotė- 

* tų nupirkti dešros! — sumur
mėjo Tro.

Ant galo, Kvislingas sugrįžo. 
Ne, dešros jis neparnešė, už 
skrybėlę jis gavo tik dvi kroni, 
ir tuos pinigus išleido konjakui. 
Kvislingas triukšmingai pastatė 
butelį ant stalo.

Kokias tu skrybėles dėvi ?— 
sušuko jis. — Tik dvi kroni! 
Cha, cha, dvi kroni!

Kur raščiukas? — suriko 
Jonas, netekdamas kantrybės. 
Kada jis gavo raščiuką, tai užsi
žiebė žvakę ir ėmė žiūrėti, kas 
parašyta, — ar negavo kartais 
Kvislingas daugiau, kaip dvi

dėl persipjovimų 
ir nusibrėžimų
NEI persi pjovimai, nei nusl- . 

brėžimai negali sulaikyti 
šalčio nuo gydančio efekto 

Turpo. Terpetinas esantis Tur- 
po sustabdo skausmą ir išvalo 
—sterilizuoja atdarą Žaizdą. 
Mentolis ir komparas sausina 
ir sustabdo skausmą.

Nuplikimus ir pūsles gydo 
ūmai jeigu jus užaėsit Turpo, 
terpetino oitinentas.

Pavojinguose nusibrčžiniuo- 
se ir skaudėjimuose — Turpo 
užmuša bakterijas.

Turpo yra puikus antisepti- 
kąs — šva> 
riai išrodo, 

ir kvepi.
Paimk už 

30c. bonkutę 
nuo savo ap- 

tiekoriaus 
dabar. Taipgi 
yra už 00c. 
bonkutč.

c

kroni.
Valandėlei prabėgus mes visi 

sėdėjome prie stalo laikydami 
prieš save po čerkutę. Aš gėriau 
daug ir jaučiaus patenkintas, 
Jonas Tro ir-gi neatsiliko. Vie
nas tik Kvislingas buvo labai at
sargus ir gėrė nedaug.

—Na, ir geriate gi jus, — ta
rė jis.

Konjakas pridavė man budru
mo. Aš nenorėjau praleisti tos 
paskolos ir tariau:

—Ar tu pavydi mudviem? 
Klausyk, Tro, mudu neprivalo- 
va tiek daug gerti.

—Kas su tavim? — paklausė 
i**;

Jonas, matoma, palinksmėjo, 
jis išmaukė da vieną čerkutę bū
damas įsitikinęs, kad konjakas 
priklauso jam; po to jis pasida
rė visai linksmas. Valandėlei 
praslinkus jis vėl atsiminė apie 
dešrą. Kvislingas pripylė ma
no čerkutę ir padavė man, nes 
aš vis da sėdėjau ant aslos; bet 
aš atsisakiau imti iš jo čerkutę.

— Negi tu pyksti ant manęs? 
— tarė Kvislingas domingai 
žiūrėdamas į mane.

Aš atsakiau, kad jis duotų 
man ramybės, jo konjako, žino
ma, aš negersiu. Jeigu jis nie
ko prieš tai neturi, tai pasiliksiu 
tyj vietoj, kur sėdžiu; Bet aš ga
liu ir išeiti.

Pauža. Kvislingas vis da do
mingai žiuri į mane.

- Jei tu galėtum atsakyti už 
savo žodžius, tai aš tau d rėž
čiau antausiu, supranti? Bet tu 
nebežinai, ką kalbąs, 4— tarė 
jis ir nuėjo sau.

—Gal tu manai, kad uš gir
tas? — surikau aš.

—Girtas? Ne, tu prisirijai 
taip, kad tavo akyse jau žali vel
niukai rodosi. ,

Aš sėdėjau ir stengiaus supra
sti ką tik pasakytus žodžius, o 
Jonas vis niaukė ir niaukė kon
jaką. Jis jau gerokai palinks
mėjo ir ėmė niuniuoti ir kalbėti 
pats į save. — Supyko! — kal
bėjo jis. — Kas supyko? Regis, 
juodu kalbėjote . apie tai, kad 
kas tai supyko? — O dešros vis 
negalėjo užmiršti, jis net pri
sipažino, kad niekuomet nepra
leisdavo Kalėdų be tos gėrybės. 
Slaiga jis pasiūlė ką-nors sudai
nuoti. Jonas ir Kvislingas už
traukė: “Su šypsą leidosi sau-

’.. • . i* ;
Įvairiais balsais! — paliepė 

Jonas/
Ir jiedu vėl sudainavo tą dai

ną skirtingais balsais.

Aš klausiaus; nespėjo jiedu 
užbaigti pirmo kupleto, kaip aš 
atsikėliau ir paėmęs Kvislingui 
už rankos ką tai sumurniėjau.

—Na, gerai, gerai, — tarė 
Kvislingas. Ir kada Kvislingas 
pasakė: gerai, — aš nurimau 
!r vėl atsisėdau.

Jonas užtraukė naują dainą, 
švedišką dainą, kurioj buvo kal
bama apie Biauką. — Klausyk, 
parnešk nors truputi dešros — 
tarė jis vėl.

--O tu duok pinigų,—atsakė 
Kvislingas. — Aš žinau, kad tu 
tiiri pinigų, tu manęs neprigau- 
si.

Jonas Tro staiga permainė sa
vo veido išraišką, atsisėdo ant 
lovos ir pergalėjo, kiek tai buvo 
galima, savo girtumą. Kaimie
tis vėl atbudo jame, jis atsargiai 
pačiupinėjo kišenę ir tarė su 
kvailu girtuoklio gudrumu:

-Štai kaip, tu žinai, kad aš 
turiu pinigų? Kas tatai tau pa
pasakojo? Tu gali iškrėsti ma
ne, aš neturėjau kuo užmokėti 
už skalbinius.

—Na, žinoma, — tarė Kvis-

Tu tokioj jau blogoj padėtyj, 
kaip ir mes.

—Tikrai taip.
- Kas gali vadinti žmogų tur 

tingu, jei jis gyvena tokiame ur
ve, — tęsė Kvislingas.

—Kas dėl to. tai...
Ne, apie tai neužsimoka ir 

kalbėti. Kas gyvena taip, kaip 
kiaulė, tas žinoma, yra neturtin
gas. Tokiose apystovose nėra

vertės skrybėlę. Ką darysi, jei 
reikalas spiria.

--Reikalas spiria? — šaukia 
Jonas. -Na, tatai da nežinia...

- Ne, tai tikrai žinoma, tai 
nutarta ir patvirtinta. Negi tu 
nori, kad mes įsivaizdintume ką

ir

di-

-

inigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tąmsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekju Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausis ir teisingiausia. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų . antrašą to, kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia ‘extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street
r

pusę kronos, jis numetė ant sta
to, sakydamas:

—Tai skiriu dešros nupirki- 
kimui!

Kvislingas buvo visai nuže
mintas.

—Dešros nupirkimui? Visi 
pinigai? Dievas su tavim, balan- 
duk! — sušuko jis.

Jonų apėmė išdidumo manija 
ir jifs galvojo, .kaip da labiau 
nustebinus mu{iu; jis paėmė 

‘ y ikįveriu) ir tarė:
nupirkti 

nei iš
o

M

Boston, Mass.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas sptyų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj Ir už rūbelių, 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, gęrai dirbt, 
Kraujas išsikalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylištų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

ge
to-

in.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrama ir mote- 

rims. 158 puslapiąi. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

. DR. F. O. CARTER 
Iškaba besisukanti Svirti

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 
Jūsų akįs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti. 
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti, $4, $5, $6, 87, $8, 
$9, $10. Tikro auk

so $6, $7, $8, $9 
$10, $11, $12.

Specialč doma atkreipiam i mo 
) kykla lankančius vaikus. Jei jus 

tunte galvos Skaudėjimą arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kima okulistą gyvenantį 22 metu 

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krei 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 

120 So. State St., 2-raa augštas 
Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakaro. 
Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

*-------------------------------------------
DR. JOSEPH ZIFF

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

T

Ii

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos Žolės, 
šaknk, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais u įvardijimai s, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile apliekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS, '
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntistaa 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampjtfarshfield ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 Ir nuo 7 iki 8 vakare.
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• European American B tire a u
A. PETRATIS & CO. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas Šalis i kurias 
jau galima važiuoti. . , , _ , .

Perka Liberty Bonds po diends kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS rašius. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI. - . , ...

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarninkc, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlionus nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Labijonas.

Taupyk Laiką ir Pinigus

Ar jų^ painislijote nors kada kiek pinigų 
ir laiko jus gaJite sutaupyti skusdamas pats 
namie.

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skutimo 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
brilvą, kur mes išaiškinam žemiau. Jus ma
tote britvą ant šilo paveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barbenai visoje šalyje. Reguliari&a kaina šitos britvos tik $8,00 
su gvaranlija per 10 melų, ir priedų mes duosime jums 5 lafbai 
vartojančius daiktus dykai: pustą, mašinukę plaukaiąs kirpti, 

žirkles, šukas ir skutimo brušclę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mes gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dolerį su jusųaižsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Neatidėk, bet 
tuojaus, jšsikirpk šitą apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas. . ’ ■ .

NATIONAL COMMEKCIAL CO., 107 E. 4th SU New York City

Jonas Tro pašoko nuo lovos, 
jis užmiršo atsargumą, nes jau
tėsi esąs įžeistas*. Išsitraukęs iš 
kišenės šarnolę su pinigais, jis 
pakišo ją Kvislingui po nosies.

— Ar matai? Aš klausiu, ar 
tu matai šitą?

Kvislingas, matoma, buvo nu-
stebintas ir trąukesi atbulas.

—Na, ką tu pasakysi! — tarė 
Jonas. — Niekas tam netikėjo. 
Ir tu, žinoma, nemanei, kad aš 
galėčiau turėti tiek pinigų?

—Ne> —tarė Kvislingas 
palingavo galva.

Jenas juo tolyn, tuo įėjo į
dėsnį azartą. Jis jautė, kad ima 
viršenybę ant Kvislingo. Pasisto 
jęs ant pirŠlų galų, jis vaikščio
jo po kambarį ir kaišiojo mu
dviem po nosies savo šarnolę.

—Na, tuščia šarnolė manęs 
nenustebins, — tarė k vėtančiu 
halsu Kvislingas.

—Tušti? Che,tu tuščiagalvis! 
Jojias pradėjo imti iš šernolės 
popierinius pinigus. Suėmęs jų 
visą pundą, jis kišo juos Kvis
lingui į veidą. Kvislingas ėjo iš 
vieno kampo kitan, kad išvengus 
purvinų pinigų. Ar tai tušti 
Šarnolė? Che, che, che! Taip, jis 
tiek kvailas, kad jo prisieina 
klausti ąpic tai. Kas jis toks? 
Koks tai Jonas Tro, neturtingas 
kaimietis, kurio kišehėse vėjas 
švilpia. Che, che, che!

Jo pasigyrimams nebuvo nei 
galo, nei krašto. Jis atsisėdo, iš
gėrė visą konjaką ir vėl ėmė 
girties. Kvislingas tarė: 
f —Taip, aš visą laiką sakiau, 
kad tu esi stebėtinas žmogus. 
Na, o kaip bus su penkiomis 
kronomis? — Konjakas išsibai
gė, o juk tai Kalėdos.

—Bet, — tęsė Jonas, tarytum, 
nenugirdęs to, ką pasakė Kvis
lingas. — Bet - - aš parodžiau 
jums pinigus ne tuo tikslu, kad 
skolinus juos jums. Jei jus ma
nėte taip, tai klydote. — Ir kada 
Kvislingas stvėrėsi jį kolioti vi
sokiais žodžiais, Jonas suprato, 
kad jis privalo ką nors daryti; 
jis pertraukė Kvislingą ir tęsė: 
— Kuomet jus esate mano na
muose, j v,s neprivalote rupin- 
ties apie vaišes. Apie lai aš pats 
pasirupiiisiu. Vaišes aš pats per
ku!. -t

—Bravo' — sušuko Kvislin
gas.

Tatai da labiau paakstino Jo
ną Trb. Ji,s pradėjo lošti iš savęs 
didelį poną. Ištraukęs iš kišenės

Kvislingą už s
—Aš įgalioja tave 

man ilgą dešrą. Sustok, 
vietos! Štai penkios krpnos, 
pilsę kronos atiduok man. Nu
pirk dvi ilgiausi dešri, kokias tu 
lik surasi, ir butelį konjako, — 
tai už mano pinigus. Štai pen
kios kronos. Jei tų pinigų ne
užteks, tai pasakyk man, aš da 
turiu įsiuvęs drabužiuose pini
gų. Dabar tit matai Joną Tro 
tikroj šviesoj, jei tu pirma jo 
nežinojai.

Kvislingas pasiliuosavo .ir iš
ėjo i£ kambario. Jonas sušuko su šiaudine skrybėle? 
jam:

—Žiūrėk, kad tavęs neprigau- bele, 
tų duodami gražų iš |ienkių kro
nų. Juk tu gausi nemaža gražų, skrybėlę ir ėmė

Praėjo pora minučių,, praėjo žemyn, 
dešimtis niinučių, Jonas vis ple-1 ] 
pėjo ir jo girtos nesąmonės pra- Kvislingas pasuko kavines kryp- 
dėjo migdyl* mane. Keturis sy- tim; šiaudinė skrybėlė žibėjo 1 ^edekonių, Dičhmų, 
kius jis sėdosi ant aslos šalia ant besikraipiančios Jono gal- Pf* pusę sodžių sudegiiib. 
manęs ir kalbėjo; bet jis nega- vos. F 
įėjo nurimti ir tuoj atsistoda- maudavo ją stipriau, 
vo. Iš kelių atvejų jis bandė net lumešlų jos vejas.
dainuoti. i Kvislingas ėjo pirmuoju. Mes

Pasigirdo žingsniai, lėtus žiu priėjome “Katakombą.” <*" 
gsniai. Jonas nusišypsojo. [Kvislingas sustojo.

—Girdi, jis neša ką tai sun- ' 
kaus, — tarė Jonas ir apsilaižė. ' ma,

Bet Kvi,slingas nenešė nieko į tave ir sako, kad tu lošiąę 
sunkaus; tiesą pasakius, jis nie- savęs Kalėdų ožį. Tu, žinoma, 
ko nenešė.
buvo uždarytos. įniršęs Kvis- tusi, 
liūgas keikė viso miesto krau-1 Jonas vėl atgijo, 
ttivninkus.

Tik vienas Jonas, 1 
buvo patenkintas tuo; rodėsi vienu stoti dvikovom Jis labai 
net, kad ji,s džiaugiasi; jis tuoj įsižeidė ir priėjo prie pat kavi- kol lietuviai 
paprašė pinigų. Koliojo pasku- nūs liktarnos kad visi galėtų jį Vieni vienoj Lėvenės pusėj, ki- 
tihiais žodžiais visus . krauluv- pastebėti. Paskui jis numovė ti kitoj, laip ir griovė armolo- 
ninkus; bet juk jam nieko nebu- šiaudinę skrybėlę ir ėmė ja mis. Ir Pušalotas po kiek kar- 
vo galima primesti. Argi jis ne- mosteguoli, sakydamas, kad jam lų 'buvo parėjęs iš ‘vienų rankų 
norėjo pavaišinti mudu? Taip, šilta. jį kitas. — Daugiau navynoš to-
jis norėjo pasivyti Kvislingą, | Kada Kvislingui ant tiek pasi- ‘ kios: mano Joną patikai dar

'__ ’  sekė įerzinti Joną, tai buvo jau pusbernėliu, o dabar jis jau ka
nas. Ir lai vis dėl mudviejų. Jis labai'lengva jį įprašyti ] “Kata- riuomenėj tarnauja, artilerijos

I kornibą,” kur jis visgi praleido I pulke; stovi už Kauno, Pane- 
Jeholiunp Ladiiką.pri

Šiuo tarpu likit Sveiki.
— Juožds Pdlilionis,

/ •

vą. Kvislingas sėdėjo ir apie 
ką tai galvojo. Jis visuomet ras
davo išeitį. — Na, prisieis ir 
mudviem traukti namo, — tarė 
jis man, — atsigulsiva ir užmi- 
ršiva, kad tai Kalėdos. Ir jis pa
linkėjo labos nakties Jonui. Ži
noma, tokį vakarą mum? reikė
tų praleisti krūvoj, bet ką dary
si. Jonas, žinoma, nenorės eiti 
su mudviem?

Neis? Kodėl?
Negi jis sutiks išeiti gatvėn♦

jis mane pavaišino kuopuikiau- 
sia... • •

draugas.

Laiškai iš Lietuvos.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Tclcphone Haynparkct 25M

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Iš Pabuojų, Pušaloto valsč., 
Panevėžio apskr.

Rašo Juozas Pdlilionis St. 
Garniui, 8844 S. Conlmercial 
A v., S. Chicago:

1919 m. lapkr. 1 d. paemiati 
nuo tamstos gromatą. Visi tam 

Jonas užsimovė šiaudinę ' s^°® klausimai trudna atsakyt, 
leistis laiptais 1>as nuis Turinas tik dvi dieni 

tebuvo, musų lauke buvo pas- 
, ale 

musų kaimas išliko sveikas. 
Papiškių 

. Pu- 
Ir jis laiks nuo laiko už- , saloto miestelyj tik kelis namus 

kad ne-! h’ valsčių sudegino, o daugiau 
musų parapijoj nieko neatsiti- 

; ko. Ale mums teko visa ko 
Čia pamatyti. labiausiai reikėjo nu 

kentėti ūkininkams su arkliais 
Musų sodžiuj yni

Tau), Tro eis su šiaudine skry-

Kada mes atsidūrėme gatvėj, tatytoš keturios baterijos,

—Ne, Jonai Tro, taip negali- galvijais.
tarė jis, -žmonės žiuri patrotytu 17 arklių žinoma, ka

is ras didelis, tai ir nuostoliai to
ki. Per musų laukus perėjo ne 

i kariuomenes,Visos krautuvės jau nepavelysi, kad jię iš tavęs juok- vienas tuksiantis
. . L, . ~ ... 1 . . ...U______ i— ____ .11*

vikais šj pavasarį turjėome dar
Kas sako, kad aš ožys? — didesnio striuko. Pa r visa lai- 

maloma, sušuko jis, pasirengęs su kiek- ką šaudymas iš anuotų, kulko-

kad davus jam da penktas kro-

svaidžių ir inuškiėtų nesiliovė, 
juos visai išvijo.

visai nepaiso Pinigų... j
Žvakė jau baigė degti, buvo penkias kronai. iiitm<

jau vėlus vakares. Jonas pradė- Ir čia tik pasirbdč, kitd Kvis- slatč. 
jo žiovauti ir norėjo gulti į lo- liūgas hevalgū visą dieną, nors

PLUNKSNOS 
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89 
Geriausios žąsy

plunksnos ...........  1.39
Jauniklių žąsų.............. 69c

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted Št., Chicago 

Reikalaukit sampelių.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dieną.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų. *

Mes taipgi tuęjme ke 
lotą augštos* klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURfiTL Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNČ1AME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

JEI

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond) 

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

-Parsiduoda svarais f 
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės į NAUJIENAS
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KENOSHA, WIS.

Iš LSS.-tos kuopos veikimo.

Gruodžio 25 dienų vietos LSS. 
58-ta kuopa surengė puikų Ka
lėdinį vakarų. Buvo mažas pro- 
gramėlis ir vaikučiams paruoš
ta puiki Kalėdų aglaitė. O, še* 
kant amerikiečių paprotį, Ka
lėdų diedukas vaikučius apdova
nojo Kalėdų dovanomis.

Tai, turbut, dar pirmas toks 
vakarėlis Kenoshoj. Nors publi
kos buvo neperdaugiausiai, bet 
atsilankiusieji buvo pilnai pa
tenkinti. Kuopai liks kelin
tas dolerių pelno.

Gruodžio 31 dienų\ kuopa ir 
vėl surengė vakarėlį \ Šį kar
tų Naujų Metų sulaukti. Publi
kos buvo neperdaugiausia, bet 
vakarėlis praleista ytin smagiai. 
Susirinkusieji pasakę trumpų 
prakalbėlių, palinkėję vieni ki
tiems smagių laimingų Naujų 
Metų ir pasišnekučiavę - - išsi
skirstė kas sau.

Žodžiu, abudu vakarėliai bu
vo ytin šaunus. O dėlto garbė 
LSS. 58-tai kuopai. Beje pasta
rąjį vakarų musų vadinami 
“komunistai" taip jau buvo su
rengę “vakarėlį ir šokius." Mat 
kad pakenkus LSS. 58-tai kuo
pai. Bet jų nelaimei, rodos, vi
siškai prakišo. Kaip ten nebūtų, 
bet musų “komunistai” dabar 
puikiai pavaduoja savo “drau
gus vyčius". Pirma tuo darbu 
užsiimdavo vyčiai, bet dabar — 
“komunistai.“ Puiki kompani
ja, ar ne? Bet vietos lietuviai 
darbininkai jau pradeda supras
ti, kas do vieni tie “komunis
tai," ir neims daug lai
ko, kad jie visai nusi- 
grįž nuo tų “kovotojų". Jau ir 
dabar jie mato, kad vienintelė 
darbo žmonių reikalų gynėja 
yra Socialistų Partija. Seka
mas jų žingsnis bus — įstoti į 
Soc. Partijų, kurios dali? yra 
LSS. 58ta kuopa.

Tie, kurie mato ir supranta, 
kad mes einame teisingu keliu, 
tegul atsilanko į sekamų LSS. 
58 kuopos susirinkimų, kuris 
įvyks nedėlioj, sausio ll.'Prad- 
žia kaip 11:30 vai. dienų.

— Socialistas.

SO. OMAHA, NEBR.
Gruodžio 28 d. Šv. Antano pa

rapijos svetainėje buyo sureng
ta sugrįžusiems karininkams 
vakarienė. Kunigas iš sakyklos 
ragino žmones eiti, nes, sako, 
busiu “įžymių ypatų:" svetim
taučių. Tas ir tas dalyvaus, bet 
nieko panašaus nebuvo.

Publika’šiandie jau nebota, 
kaip kad anuomet. Vienų-kitą 
kartų suvilta, ji dabar nebepri- 
siprašoma. Ir ne be pamato, 
rengė “Tag Oay," buvo sakoma, 
kad bus “įžymių, ypatų:’* majo
ras, vyskupas, Amerikos Rauti. 
Kryžiaus kasos globotojai ir tt. 
žmonės tuo patikėjo ir noriai 
rėmė. Bet visa to, kas skelbta, 
nebuvo. Žmones nusivylė. 0 iki 
šiol vis dar nepaaiškinama visuo 
menei, būtent: kas padaryta šu
tais surinktais pinigais?

Taip buvo ir su ta vakariene. 
Jokio svetimtaučio joje nebuvo. 
Nebuvo nė programo ir dagi ne
žinia kas buvo to vakaro vedė
ju! Tik p. Zigmontas, pasilipęs 
ant pagrindų, paprašė kareivius 

prie vakarienės... Jų buvo į 
10. Buvo ir vaikų, bet'suau
gusių tai mažai. Beje, ant pa-(

grindų buvo pasirodys ir pats 
kunigas, manėme kad kų nors 
pasakys, bet ir jis pasitenkino 
paraginimu: “valgykite.",.

Kareiviams susėdus valgyti, 
p. J. Gonaitis atsistojęs ėmė gir 
ti parapijų—ir visa. Gal kiek 
abelnų įspūdį pataisė kareivio 
B. Dombrausko papasakojimai 
iš jo prietikių kariuomenėj.

Tokia buvo ta vakarienė.
— Kalunas.

NAUG ATUCK, CONN.
Suėmė J. Gustaitį.

Musų miestelį irgi užplūdo 
baltasis teroras. Sausio 2 diena, 
9 vai. vakaro tapo suareštuotas 
Justinas Gustaitis, pirma gyve
nęs Chicagoje. Tų patį vakarų 
suėmė ir (langiaus lietuvių ko
munistų: S. Jumplotų, J. Tan
kmių, M. Muravienę ir jos vyrų 
Muravų. Moravos yra rusas, o 
jo pati lietuvė. Abudu tapo išga
benti — tėvas ir motina, o 3 ma
ži kūdikiai paliko ant svetimų 
ranku.

J. Gustaitis rengėsi važiuoti 
į Lietuvą, ir jau buvo išsiuntęs 
savo paveikslų ir pinigus Bend
rovei dėl išreikalavimo leidimo 
važiuot į Lietuvų. Bet krėsda
mi pas jį nerado jokių priešin
gų valdžiai raštų, tad tikimasi, 
kad bus paliuosuotas. — J. N.

(Atsiųsta)
LIET. GELBĖT DR-JA.

Gerbiamieji Skyriai:
Rengiama pilna ir detališka 

L. G. D. atskaita už 1919 metus 
t. y. nuo dienos susitvėrimo iki 
1-mai dienai sausio, 1920 m.

Todėl butų dabai nemalonu, 
jei atskaitai pasirodžius pasiro
dytu klaida skaitlinėse skyrių 
valdybos narių neteisingai su- 
ęlebizuotas vardas, pavardė ir 
antrašas. —

Tad gerbiamieji skyriai ma- 
lonėsta kaip galima greit prisių
sti sekančių žinių: ,

1) Kiek skyrius iš viso iki 1 
dienai sausio, 1920 yni surinkęs 
pinigų ir prisiuntęs:-Centro Iš-- 
dan. Jei kuris skyrius nevisus 
pinigus yra pridavęs Centrui, 
tai kad tuoaus priduotų. —

1) Kiek Sskyriuje yra narių 
ir rėmėjų. —

3) Vardas ir pavardė asmens 
daugiausiai pasidarbavusio L. G. 
D. skyriuje per 1919 m. nes tie 
vardai bus pasiųsti Lietuvių 
Roud. Kryžiaus Augščiausiai 
Valdybai dėl pažymėjimo jų 
darbštumo.

Su tikra pagarba,
Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra tai vienas svmptomas, kurs pa
prastai draugauja perSalimanas, gri
pui ir tokioms, nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo trlubeles. Toki
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmalilna uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritacija ir kosulį. Kasi, kad 
nėra nieko geresnio už

Severa’s
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiauslu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, jp»- 
tyngai Jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo triufeliu uždegimo, ii priežas
ties spasmpdliko smaugulio arba in- 
fiuenzos. Kainos: tS et. Ir 1 et. taksu, 
arba 50 ot. ir t ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptlekose.
Severos Lletuvitkae Kalendorius 
1820 metams duodamas dovanai! Pa-

VT. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

f Puikus Laikrodėlis
> šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 
užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: 1. mėnesio dienas : 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmeny. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime j trumpa laikq, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šitą laikrodėli per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grąžinkit jį mums ir mes sugrąžin- 
shne iusų pinigus.. Tik pamąstyk koki 
parankamą jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiyskit visų pinigų, siųsk $1.00 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėlį jū
sų namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

107 E. 4th St„ New York, N. Y.

Bus Duodama su Naujienomis Sausio 8-tų Dienų

METINE LIETUVIŲ 
BIZNIO KNYGA

CLASSIFIED

Annual Directory of The Lithuanian Business
• •

Tokia knyga yra išleidžiama dar pirmu syk Amerikoje Ji bus 
labai žingeidi ir reikalinga kiekvienam pirkėjui. . ,4

• t
* • 

Šitoje knygoje telpa adresai visų tų biznierių ir profesionalų, 
r *

kurie tik patarnauja lietuviams ar tai pirkimo, ar pardavimo, ar 
tai kituose įvairiuose gyvenimo reikaluose. . <

Šitą knygą kiekvienas lietuvis visuomet turės po ranka ir teirau-
> sis jos kiekviename reikale: ar tai norėdamas paprastų daiktų nusi

pirkti ar navatnų, ar tai norėdamas sužinoti adresų daktaro, ar 
akušerkos, ar banko, ar advokato ar barberio, ar kriaučiaus, ar sai- 
nų malevotojo, ar graboriaus, ar kontraktoriaus, ar chiropodisto, 
ar ekspreso, ar pinigų siuntimo agentūros, ar fotografo, ar lum- l!
bėrio, ar cemento, ar elektros, ar automobilių užlaikytojų ir gara- 
džiaus, ar plaukų taisytojų, ar pečių pardavėjų, ar šokių mokytojų 
ar kitų kitokiausių biznių, įstaigų ,ir žmonių, be kurių žmogus gy
venantis ant šio svieto negali apšeiti. •
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Šia naudingų ir visų senai pageidaujamų
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Metine Lietuviu Biznio Knyga 
NAUJIENOS

Visiems Savo Skaitytojams DuosDOVANU
Ši knyga bus duodama kaipo priedas prie Naujienų numerio

, ne Sausio 3 d., kaip buvo pranešta, bet Sausio 8 d., 1920. Knyga
pasidarė didesnė negu buvo manyta ir todėl jos spauzdinimas užsi
vilko. 1

f

Šių knygų taipgi dalins kaipo Naujų Metų dovanų savo kostu-
meriams nemažas skaičius Chicagos lietuvių biznierių ir profe- '

y ' sionalų. , j:
Kas nebegautų šitos knygos nei kaipo Naujienų skaitytojas, nei 

kaipo pažangiųjų biznierių kostumeris, tas galės dar nusipirkti 
šitų knygų vėliaus Naujienose po 15 centų. Pirkdamas gi Nau
jienas sausio 8-tų dienų kiekvienas gaus tų knygų dovanų —kai
po Naujienų priedų. Tik ant kitos dienos knyga kaštuos 15c.

Taigi nepraleiskite progos ir pasiimkite dovaną paskirtoj die
noj, pirkdami tą dieną Naujienas. 

< » I

Visi pirkite Naujienas Sausio 8-tą dieną ir gaukite

METINĘ LIETUVIŲ BIZNIO KNYGA
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SKANDINAVIJOS KAIRIŲJŲ 
SOCIALISTŲ KONVENCIJA.

02
12

MiMto Ofisas:
127 H. Dearbom tt.

Unity Bldg.
T«l. Cėntral 4411

Liet. Soc. 
uždraud- 

leidėjams 
ungos var-

“Musų

blogiau, 
privertė

ČEKOSLOVAKIJOS 
PADĖTIS.

P'

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, 111. Jan. G, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
VALDONAI KELIA PUOTAS, 

KUOMET DARBININKAI 
BADAUJA.

STREIKUOJA LONDONO 
SIUVĖJAI.

Pabiished Daily azeapt Saalay by 
the Lithuanlaa Nm Pab. O,

L. S. S. Pild. Kom. Tari 
mas No. I.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS
OFISĄS: 2201 W. 22nd St.

Kainp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

VALANDOS: 1 iki 5 P.M.
nuo 7 iki 9 P.M.

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS iki pietų

$7.00 
4.00 
2 00

H'i
Iv.

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lietu

vėms lietuvis

Dr. G. J. Čhernauckas
i

akių specialistas, baigęs North
ern Illinois College ir ilgai prak
tikavęs St. Lotus, Mo., atidaro 
ofisų po num..

3255 So. Halsted Street.
Egzamiyuoja akis 1r pritaiko 

akinius.

Subsčription Rates: 
$6.00 per year in Chicago. 
$5.00 per year outside of Chicago. 
$7.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
f of Chicago, Ilk, under the act of 

March 3rd, 1879.

F

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

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

Užsisakomoji Kalas:
Chicagoje — pačtu:

Metams ...............................
Pusei metų .......................
Trims menesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per nešiotojas: 
Viena kopija ..................

Savaitei ................................
Mėnesiui ...............................

Savienytose Valstijos#, sa Chicsgoj, 
pačtu:

Metams ...................................
Pu§ei metų ...........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui .........

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) *

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wsshfngton St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

. 2121 North Western Are.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6120

■ll

“Musų Tiesai” užginama afišuo
tis kaipo LSS. organu

•5.00
3.00 
1.65 
1.25

.65

Veda visokius reikalus, kaip kr/tnina nikuose 
taip ir civiliįkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3329 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Jai. bfov»r 1310

Vtarninlčas, Sausio 6, 1920

i ir protesta- 
IdžiaJnieko nedarė.

flditor P, Grigoitii

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

TelephoM Caoal 15H

Lietuvos valstybes 
paskolos klausime

Daugelis draugų kreipiasi 
į mus, klausdami, ką jie turi 
daryti dėl Lietuvos valsty
bės paskolos: remti jų, ar 
ne?

Tiems draugams mes no
rime pirmiausia nurodyti, 
kad kelios savaitės atgal Pa
skolos Kompanijos vedėjas^ 
kun. J. Žilius, parašė laiškų 
Lietuvių Socialistų Sąjun- 

“gai, kviesdamas ją prisidėti 
prie paskolos sukėlimo ir pa 
skirti tris atstovus į bend
rųjų Paskolos Komitetų (ly
giomis teisėmis su * katali
kais ir tautininkais). Mes 
nežinome dar, kaip L. S. S. 
Pildomasis Komitetas nusi
statė šitame klausime, ir ne
norime kalbėt už jį. Kaip 
jisai nutars, taip turės elg- 
ties visi organizacijos na-

' Kolkas mes tiktai keletu 
žodžių išreikšime savo nuo
monę — neprivalon&i (ne
priversi iną) nė vienam.

Musų išmanymu, socialis
tams nepridera - dalyvauti 
Paskolos Komitete, kadangi 
tatai reikštų, kad jie ima 
ant savęs atsakomybę už tų 
paskolų — už tai, kad gauti 
iš jos pinigai bus suvartoti 
tinkamu Lietuvos darbo 
žmonėms budu.

Tokių atsakomybę imti 
ant savęs socialistai negali, 
žinodami, Rolcia. yra dabar

tinė Lietuvos valdžia. Mu
sų dešinieji sako, kad be pi
nigų Lietuvos valdžia neį
stengs nei apginti Lietukų 
nuo išlaukinių priešų, nei 
sutvarkyti vidujinius jos rei 
kalus- Bet kur yra geran- 
tija, kad ta valdžia, turėda
ma pinigų, gins Lietuvą nuo 
priešų ir tinkamai tvarkys 
jos reikalus?

Iš Lietuvos laikraščių mes 
žinome, kad Lietuvos val
džia mažai tesirūpina kova 
su šalies priešais. Darbi
ninkai ir bežemiai sodžiaus 
gyventojai savo noru stvė
rėsi ginklo ir kovojo prieš 
lenkų legionus, kurie laužė
si į Lietuvos žemę; o valdžia 
pasyviai žiurėjo į tai. Kada 
vokiečių ir rusų gaujos plė
šė Lietuvos miestus ir užpul 
dinėjo Lietuvos piliečius,

tuvos valdžiai išprustų dir
va iš po kojy. Todėl musų 
supratimu, mums nepride
rėtų nei trukdyti tų pasko
lų. Geriausiai mes pasielgsi
me, jeigu neduosime prita
rimo paskolai, bet kartu ir 
nedrausime nuo jos.

Tegul patįs žmonės spren 
džia ir daro taip, kaip jiems 
sako jų protas ir sųžinė. 
Musų pareiga skelbti jiems 
tiesų, kad jie žinotų faktus 
ir galėtų patįs apsvarstyti 
reikšmę savo žingsnių.

Laikydamiesi šitokios tak 
tikos, mes atsieksime da ir 
to, kad atžagareiviai nega
lės paskui klaidinti žmonių 
savo priekaištais. Jeigu ta 
anti-demokratinė Lietuvos 
valdžia susmuks, nepajieg- 
dama išlaikyti savo rankose 
šalies vadeles, tai jos priete- 
liai neturės pamato skelbti,

žmonės 
vo; o 
Lietuvos darl^o žmonių lai

 

kraščiuose nuolatos užtinki 

 

korespondencijųv^straipsnių 

 

ir rezoliucijų, kur Išreiškia
ma nusistebėjimas ir pasi
piktinimas, kad valdžia nc- 
apgina piliečių teisių ir ša
lies turto nuo užpuolikų.

. Taigi sakome, kas užtik
rins, kad ta valdžia, gavusi 
milionus dolerių iš ameri
kiečių, ims kovoti su Lietu
vos priešais? 0 jeigu ji 
suvartos tuos pinigus kovai 
su Lietuvos darbo žmonė
mis — kas tada bus?

Mažai taip-pat yra vil
ties, kad Lietuvos valdžia da 
bartiniame savo sustatė ge
rai tvarkys vidujinius Lietu 
vos reikalus. Darbininkams 
ji neprielanki: spaudos ir 
susirinkimų laisvės nepaken 
čia; nekaltus žmones grud-|kąd ji buvusi gera, tik ve 

žia į kalėjimų: bičiuliuojasi 
su kunigija; dvarininkų ir 
kitokių žmonių išnaudotojų 
agentams duoda šiltų vietų 
valdiškose įstaigose ir ka-j 
riuomenėje; grafus skiria 
Lietuvos atstovais užsieny
je, — kų-gi gera galima ti- 
kėties iš tokios valdžios? 
Kas gali užtikrinti, kad ji 
nenorės amžinai šitaip šei
mininkauti Lietuvoje, nepai 
sydama žmonių valios, ne
šaukdama visuotinu balsavi 
mu išrinkto Seimo?

Kokiame-gi padėjime at
sidurtų socialistai, jeigu pa
sirodytų, kad valdžia, ku
riai jie padėjo rinkti pinigų 
iš darbininkų, ir tolinus ve
da vis tokių politikų ir sunau 
doja tuos pinigus prieš Lie
tuvos darbininkų reikalus?

“Bet juk kitokios valdžios 
Lietuva dabar neturi!” ga
li atkirsti mums tos voldžios 
rėmėjai. “Be pinigų jokia 
valdžia negali laikyties. O 
kada ji sugrius, ar jus ėša- 
te tikri, kad jos vietoje atsi
ras geresnė valdžia? Ne
turėdami galios duoti Licut- 
vai geresnę valdžių ir steng
damiesi nuversti dabartinę, 
jus statote Lietuvų į pavo
jų, kad ji paklius į dar di
desnę suirutę ir pražus”.

Mes tečiaus nemanome, 
kad ji “paklius į dar didesnę 
suirutę ir pražus”.

Mes tečiaus nemanome, 
kad dėl griuvimo dabarti
nės valdžios Lietuva nuken
tėtų; veikiausia, butų kaip 
tik priešingai. Bet supran
tamas dalykas, kad mes ne
galime duoti kokį-nors už
tikrinimų, jogei dabartinėse 
Lietuvos sųlygose griuvi
mas valdžios delei finansų 
stokos išeitų jai ant gero; 
gyvendami taip toli nuo Lie 
tuvos, mes dagi nežinome 
kaip reikiant tų sąlygų. O 
Lietuvai pragaišties mes tik 
rai negeidžiame. Kartu su 
visais protaujančiais darbi- 
ninkais, mes norime, kad 
Lietuva kaip galint grei
čiaus atsistotų ant < tvirtų 
kojų, kaipo laisva demokra- 
tinga respublika.
\ Bet mes ir nestatome sau 
už tikslų nuversti dabartinę 
Lietuvos valdžių . Jeigu ta
tai reikia padaryti, tai tatai 
yra Lietuvos žmonių užda
vinys, o ne musų. Ir Lietu
vos žmonės, prie dabartinių 
sunkių aplinkybių, veikiau
sia nenorės jiega versti val
džių — bent kol neišseks jų 
kantrybė- Jeigu ji pamatys, 
kad be žmonių paramos ji 
neįstengia valdyt šalį, tai ji 
pati pasitrauks.

Žinant tiktai iš dalies Lie
tuvos žmonių norus, mums 
vargiai tiktų skubinties už
bėgti, jiems už akių ir dary
ti taip, kad dabartinei Lie-

tie nevidonai “tautos prie
šai” pakišę-jai koją: nes visi 
matys, jogei priežastis yra, 

I tame, kad ji neturėjo pašiti-1 
k ėjimo žmonyse.

Valdžia, neturinti žmonių 
pasitikėjimo, negali būt ge
ra. Lietuvos demokratijos 
pasitikėjimo dabartinė val
džia neturi. Klausimas da
bar yrli, toks: ar pasitikės 
jąja Amerikos lietuvių mi
nios, žinodamos, kokia ji y- 
ra? Ta paskola tai bus'jai 
egzamenas. Niekelio ji ne
galės kaltinti, jeigu ji jo ne
išlaikys.
Trtte translation filed wtth tbe post- 
nihster at Chicago. lll. Jan. 6, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

‘ ‘Raudonųjų ” 
gaudymas.

Chicagoš Daribo Federa
cija savo delegatų susirinki
me užvakar kaip vienu bal
su priėmė rezoliuciją, pas
merkiančią “komunistų” ir 
“aidoblistų” areštus. Ji sa
ko, kad tai yra valdžios suo
kalbis prieš darbininkų or
ganizacijas-

Ir tai yra, be abejonės, 
tiesa. Po priedanga kovos 
su “raudonaisiais”, valdžia 
n( ri pakenkti darbininkų 
judėjimui, persekioda na at
skarus jo dalyvauto jus, gąs
dindama kitus ir tt..

Bet tos medžioklės turi 
tikslo pakenkti darbininkų 
judėjimui da ir kitokiu bū
dų. Valdžia mato miniose 
didelį nepasitenkinimą ir ne 
ramumą, ir ji nori nukreipti 
žmonitį akis nuo tikrųjų 
priežasčių ant “raudonųjų 
pavojaus” Ji r ori padaryti 
taip, kad žmonės manytų, 
jogei streikai ir kitokie dar
bininkų kovos apsireiškimai 
pareina nuo to, kad “komu
nistai” su “aidoblistais” kur 
sto minias prie revoliucijos, 
o ne nuo to, kad darbo są
lygos yra nepakenčiamos, 
kad pragyvenimas yra bran 
gus, ir kad valdžios agentai 
mindžioja paprasčiausias 
darbininkų teises.

Šituo žmonių mulkinimu 
piktinasi ne tiktai darbinin
kų organizacijos, o ir šiaip 
progresyviški žmonės.

PHILADELPHIA, Pa,—Vifiki- 
kų darbininkai sustreikavo ir 
delei to gal negalima bus išvež
ti 27,000 statines degtinės, kuri 
dabar kiek galiųia, kraunama į 
laivus. Degtinė turi būti išvež
ta prieš sausio 16 d.

MUSKEGON, Mioh.—William 
Noble, 14 m. Kalėdoms gavo 
šautuvėlį. Bešaudyjamas jua 
jis Jie tyčiomis nušovė ir savo 
motiną.

ST. JOSEPII, Mo.—Chicago 
Great Western traukiniui nušo
kus nuo bėgių ties Wyeth, Mo. 
vienas žmogus liko užmuštas, 
o 85 sužeisti.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Londonas.—“The Labor Lea- 
der,” nepriklausomos Darbo 
Partijoj organe, tilpo straipsnis 
antgalviu “Kas gimdo bolševi
kus.” Straipsnyj vaizdžiai nu
piešiama 500,000 vyrų ir mote
rų bedarbių padėtis ir Londono 
valdininkų alkartotini prižadai 
kares metu. Valdininkai nuo
lat tvirtino, kad jie neužmiršiu, 
darbininkų karei pasibaigus. 
Straipsnis skamba šiaip:

“Pusė miliono vyrų ir mote
rų neturi darbo. Du trečdaliu 
tų bedarbių tarnavo šaliai ka
rės metu. Vienas trečdalis jų, 
sulig parlamento pareiškimu, 
badauja. Tai viena paveikslo 
pusė musų socialių sąlygų.

“Iš kitos pusės, mes matome 
labai turtingus žmones, kurie 
karės metu nesvietiškai naudo
jo darbininkus ir prisiplėšė sau 
pasakiškų turtų. Jie gyvena 
pertekliuj, šimtai tūkstančių 
suvargusių žmonelių eina žiū
rėti paskučiausio modelio au
tomobilių, kuomet turčiai moka 
tūkstančius svarų sterlingų už 
juos.

“Londono sezonas jau prasi
dėjo. Kas vakarą įvyksta įvai
rios rųšies pokylių, balių, puo
tų, ctc. Pereitą savaitę London 
derrio namuose susirinko keli 
tūkstančiai svečių, kad sutikus 
premjerą ir Bonar Law. Tas 
nuotikis, pasak laikraščių, turįs 
tikslo atgaivinti Įgfrahdiozinius 
politinio pabudžio pokylius, ko
kie buvę praktikuojami keli de- 
sėtkai metų atgal.

“Namai buvę išpuošti pasa
kiškai. Svečių nespėta nei pri
iminėti. Didlapiuose darbinin
kai skaitė, kad reginys buvęs 
žavėtinas: įvairių spalvų elek
tros lempos stebinę’svečius. Al-

m'ui laikraščiai smulkmeniškai 
apraše svečių puošnius rubus, 
kurie susirinko tub tikslui kad 
pagerbus valdininkus, dėka ku
riems vos porą dienų atgal dc- 
sėtkai tūkstančių darbininkų ne 
teko darbo, šeimyninkės ka
rteliai ir deimantai, sulig laik
raščiais, buvę stebuklingo gra
žumo.

“Neronas smuikavo, kuomet 
Rymas degė, ir šios dienos bicd 
nuomonės engėjai šoka ant vul
kano, kuris gali išsiveržti ir su
naikinti juos.”

Kladno.—Geriausiame atvė- 
jyj naujoj Čeko-SloVakijos res
publikoj randasi 200,(MM) bedar
bių. Nedarbas pareina nuo to, 
kad negalima pristatyti žalio
sios medžiagos. Ir jei nebus 
greitu laiku pristatyta medžia
gos. tai ligi ateinančios vdsaros 

skaičiUįS iltį labiau

Bedarbių šelpimuLvaldžia jau 
išmokėjo 240,000,000 kronų 
(apie $48,000,000).

Valgomieji daiktai kaštuoja 
700 nuoš. daugiau, negu prieš 
karę, o drabužiai yra 
kartų brangesni.

Su butais yra da 
Trūksta namų. Tatai
valdžią išleisti naują patvarky
mą, kuris neleidžia vienam as
meniui turėti daugiau, kaip vie

Stockholm.— Skandinavijos 
kairiųjų socialistų konvencija 

nutarė prisidėti prie Trečiojo 
(Maskvos) Internacionalo. Ji 
taip priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama tuoj atnaujinti 
ryšius su Rusija. Konvencijoj 
dalyvavo apie 250 delegatų iš 
Norvegijos, Danijos ir Švedijos. 
Konvencijos pirmininkas buvo 
Zachary Hoeglund, švedas.

Tokio.—Vienas jaunas japo
nas atkreipė publikos domę į 
biednuomenės padėtį sekamu 
budu. Laike simfoniškos or
chestros koncerto Imperato
riaus teatre jis puolė nuo bąl
amo į būrį sėdinčių milionie- 
rių. Jis pasakė, kad darydamas 
tai, jis reiškė visos biednuome- 
nąs protestą prieš ipilionierių 
Hiošnų ir perteklingą gyvenimą?

Puldamas nuo balkano, jau
nas žmogus sunkiai susižeidė; 
gi milionieriai visi išliko sveiki.

nieji nartai nepralaimetų savo 
teisių besibastydami pas komu
nistus bei būdami pasyviais. 
Kuopos privalo persiorganizuo
ti urnai, pavieniai nariai turi 
pradėti mokėti sato duokles 
reguliariai. Sąjunga šiuo laiku 
jau turi arti 30 kuopų su arti 
tu 
vieriiai 
kad pa 
ga, ka 
smunka, bet da daugiau svar
bu, kad pas mus pasiliko ir prie 
musų grįžta senfeji, labiau veik
lieji ir daugiau išsilavinę socia
lizmo idėjos supratime nariai. 
Tik tokie ir pageidaujami So
cialistų Sąjungoj.

Pranešimus ir mokestis rei
kia siųsti sekreloriui-vertėjui.

D. Motuz
4306 S. Wood St. 

Chicago, III.

Dainininkų Susivieni 
x jimo reikalai.
Susivienijimo Lietuvių Sociali

stų Dainininku Amerikoj 
nariams pareiškimas.

Jo narių, prie ko ir pa- 
priskaitomi. Svarbu, 
mus narių skaitlius au- 

a pas komunistus jis

Londonas.—šiomis dienomis 
susikirto siuvėjai—drabužių par 
davinėtojai su kompanijomis, 
taip tik Profesinių Sąjungų 
Taryba nustatė 48 valandų dar- 
)o savaitę, tuoj kompanijos pa- 
<ėlė 25 nuoš. ant drabužių. To 
drabužių pabranginimo padari
nys buvo tas, kad apie 12,000 
Londono siuvėjų metė darbą. 
Prie jų prisidėjo nemažas skai
čius ir provincijos siuvėjų.

Persergėjimas kuo= 
poms ir nariams.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
persiorganizavo. Vienos kuopos 
pasiliko ištikimos socializmui ir 
visi jų nariai pasiliko Sąjungoj, 
iš kitų kuopų, kurias bandė pa
žaboti anarcho-socialistų vadai 
ir nuvesti į komunistų partiją, 
'socialistai išstojo ir suorganiza
vo socialistų kuopas. Socialisti
nių kuopų nariai, kaip žinote, 
turėjo Sąjungos suvažiavimą 
Chicagoj, kurio pasidarbavimu 
liko nuimtas nuo Sąjungos So-

Vien tik Pragai tuoj reika
linga mažiausia 20,000 naujų 
namų. Tarp 500 ir 1,000 čekų 
šeimynų nori vykti iš Viennbs 
j Pragą, bet negali, nes Pragoj 
nėra vielos.

Valdžia deda visas pastangas, 
kad išėjus iš tos keblios padė
ties: kuriama fondai, kurie rū
pinsis naujų namų budavoji- 
mu.

ir išbraukimas. Dabar Liet. Soc. 
Sąjunga gyvuoja kaipo pilnatei
sė Socialistų Partijos dalis ir 
turi visus savo komitetus ir du 
laikiniu) organu — Naujienas ir 
Keleivį. Socialistai, kurie suiru
tės laike laukė, kas išeis ir todėl 
kad ir nenorams vis da laikėsi 
senosiose kuopose, apvaldytose 
“komunistų,” vis sparčiau pra
deda grįžti į socialistų Sąjungą, 
kurtoj anarchosocialistų lyde
riams ir pasižymėjusiems Są
jungos ardytojams vietos nebus.

Dabar yra svarbu, kad visi 
sociulis'tui, k'ivrie <icl kokių nors 
priežasčių da nebuvo pertraukę 
ryšių su komunistais ir tie, ku
rie dėl kokiu nors priežasčių 
buvo sustoję mokėti savo duo
kles į Socialistų Partiją, urnai 
atliktų savo užduotį. Laukimas 
reikš, kad nariai pralaimėt sa
vo teises organizacijoj. Neužsi- 
mokėjimas laiku veda prie su
spendavimo ir vėliau prie iš
braukimo. Sugrįžimas į Sąjun
gą kiek vėliau, jeigu narys ir 
liktų priimtas, reikš naujo na
rio teises, nes konstitucija, pa
čių narių užgirta, rodo, jog tik 
žinomą laiką be pertraukos iš
buvę nariai gali būti renkami 
į Sąjungos įstaigas. Nėra abe
jonės, kad reguliaris jos suva
žiavimas turės įvykti daug ne
vilkinant. Prisieis rinkli ir pa
stovius komitetus, iždininką— 
administratorių, ^ekretorių-ver- 
lėją ir t. t. Į šias įstaigas gali 
būti renkami tik seni Sąjungos 
nariai. Todėl svarbu, kad sc-

LSS. Pildomojo Komiteto že
miau pasirašiusieji nariai pas
tebėjo, kad laikraštis “Musų 
Tiesa” skelbiasi kaipo Liet. Soc. 
Sąjungos organas.

Mes pareiškiame 
Sąjungos Pild. Kom. 
žia “Musų Tiekos” 
vartoti Liet. Soc. Sąj
dą tam laikraščiui, nes 
Tiesa” nėra musų LSS. organas 
ir mes už jo darbus ir pakraipą 
negalime atsakyti.

Atvėjuje, jei musų reikalavi
mo “Musų Tiesos” leidėjai neiš 
pildytų, tuomet bus pasirūpinta 
gauti teismo uždraudimas (in- 
junetion) prieš juos.

LSS. Liglaikinis Pild. Kom.:
K. Liutkus

M. M. Račiutė-Herman 
M. Baltuškienė

J. S. Pruselaitis 
Pranas Raškevičius 
Th. Matas 
P. Plečkaitis.

Gruodžio 23, 1919 m.

Lietuvos social-demokraty 
rėmimo fondas.

Dešimtasis LSS. Suvažiavi
mas, įvykęs Chicagoje lapkri
čio 27—30 dd. įkūrė Fondą Lie
tuvos social-demokratijai remti. 
To fondo valdyben tapo išrink
ti šie draugai: C. A. Herman, 
pirmininku; J4 Juknis, sekreto
rium; S. Michelsonas, iždinin
ku.

Šitas komitetas, bendrai pa
sitaręs, nusprendė, kad iždinin
kas užsistatytų 1000 dolerių 
kaucijos, ir kaip veik bus su
rinkta fondan 1000 dolerių, 
tuojau pasiųsti juos Lietuvos 
Social-demokratų Partijai. v

Kas dabar belieka padaryt?
O štai kas. Visi Amerikos 

lietuviai, visi darbininkai, ku
riems tik rupi, kad Lietuva bu
tu laisva demokratinė šalis ir 
kad darbininkų klesa turėtų 
ten kuodaugiausiai teisių, te
gul kiek galėdami aukoja į ši
tą fondą, idant jo pinigais mes 
galėtume sustiprinti Lietuvos 
darbininkų judėjimą. Kovojau 
čių už savo teisęs Liotuvos tlnr- 
bininkų. klesai vadovauja Lietu- 
vos social-domokndai, tatai ir 
mes, kaipo darbininkai, tegali
me tik Lietuvos Social-demo
kratų Partiją remti visais įma
nomais budais.

Aukokime Fondui Lietuvos 
socialei demokratijai remti!

Aukas siunčiant, čekis arba 
money orderis reikia išrašyt iž
dininko S. Michėlsono vardu, 
bet pasiųsti sekretoriaus adre
su: J. Juknis, 4910 W. 13th 
Street, Cicero, III., kuris auko
jamąją sumą įtrauks į finansų 
knyga?. .

J. Juknis, L. S.-D. R. Fl Sekr.

Dainininkai ir dainininkės, 
šiuo mes kreipiamės į jus, kad 
būtumėte atsargus, kad apsižiū
rėtumėte. Dalykas yra toks. 
Nesenai tapo paleistas neva re
ferendumas, khd musų Susivie
nijimas prisidatų prie “komu
nistų” sąjungos; tos sąjungos, 
kurios patįs “komunistai” dar 
nepripažįsta, skaito ją išgyvuo
jančią. Ir jus turite žinoti, kad 
tą referendumą paleido ne mu
sų Susiivicnijimo valdyba, o tik 
pašaliniai asmens. Tie trįs as
mens, kur ten pasirašo, buvo iš
rinkti dėl susivienijimo musų 
organizacijos su Lietuvių Socia
listų Sąjunga, o ne tam, kad lei
sti referendumus apie • prisidė
jimą prie kokių tai “komuiiLs- 
tų”. Tam niekas jų neįgaliojo.

Mes tečiaus nemanomte, kad 
chorai balsuos už tokį referen
dumą, kuris neturi jokios ver
tės. Vis dėlto skaitome savo 
pared^a ]>ersergėti narius. Per
sergėti r todėl, kad dalį narių ta
tai galį suklaidinti. Tas refe
rendumas skaitosi neteisėtu. 
Ir ve delko. Tokio įnešimo, 
kad dėtis prie “komunistų”, nie
kas iki šiol nepadavį — bent 
formaliai. Mes todėl nesupran
tame, iš kur tie asmens turi to
kios drąsos? Tai yra stačiai 
begėdinga! Ir prieš tatai mes, 
Susivienijimo Liet- Soc. Daini
ninkų Amerikoj valdyba kuo- 
griežčiausia protestuojame. Kar
tu pareiškiamu, kad tas refe
rendumas skaitosi neteisėtu ir 
todėl bus pasiųstas į gurbą. Kol 
senasai referendumas neatšau
kiama tol negali būti naujo 
referendumo, dagi tokio, kuris 
leidžiama be įnešimo.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų A- 
merikoj valdyba:

A. Ručinskas, pirm, 
c F. Janilionis, sekr.

S. Dilis, ižd.
Pastaba. — Naujienose už 

gruodžio 29 dieną buvo išspaus
dinta korespondencija apie Sie
tyno chorą Be kita ten sako
ma, kad buvus pasiųsta “rezo
liucija iš centro”, raginanti atsi- 
mesiti nuo socialistų ir dėtis 
prie komunistų. Turime pa
reikšti, kad centro valdyba ne
tik Sietyno chorui, bet jokiam 
chorui tokios rezoliucijos nėra 
siuntusi. Todėl chorai neturėtų 
kriept domos į tokias rezoliuci
jas, po kurių nėra centro val
dybos narių parašo. Tai paša
linių intriganų darbas/

A- Ručinskas, 
F. Janilionis, 
S. Dilis.



Utarninkas,Sausio g, 1920 NAUJIENOS, C K1 c a g o., t, 1,1

Lietuviu Rateliuose
Didelės Prakalbos 

apie Lietuvą.
Bus daug kalbėtojų. Papasakos 
daug nauja apie Lietuvą. Kiek

vienas privalo atsilankyti.

šiandie, sausio 6, Chicagos

rengia dideles prakalbas M. Mel- 
dažio svetainėj. Prakalbos 
rengiama tuo tikslu, kad išaiš
kinus visuomenei kas šiandie 
dedasi Lietuvoj. Tik-ką gauta 
daug svarbių žinių apie padėlį 
Lietuvoj, žinių, kuriomis priva
lo įdomauti kiekvienas lietuvis 
darbininkas. Visa tai šiandie 
bus pranešta ir išaiškinta p. 
Meldažio svetainėj. Tatai kiek
vienas, kuris nori daugiau pa
tirti apie Lietuvą, kuris nori su
žinoti apie savo draugų veikimą 
senojoj tėvynėj, tegul atsilanko. 
Kalbės gabiausieji Cbicagos lie
tuvių kalbėtojai. •

Prakalbos prasic 
kaip 7:30 v. vakaro.

lygiai

ga. Iškarto, kuopai persiorga- 
nizavus, joje buvo daugiau kaip 
dvidešimt narių, bet vėliau ke
liūtas persikėlė į kitas kuopas. 
Tuo budu musų kuopoj buvo 
belikę apie 15 narių. Dabar 
kuopa ir vėl turi daugiau kaip 
dvidešimts narių.

Praeitą nedeki iėnį buvo kuo
pos susirinkimas. Be kita nu
tarta, kad pakviesti visas Chi- 
cagos LSS. kuopas susidėti į 

daiktą vasaros pramogų rengi
mui. Reikia manyti, kad drau
gai ebieagiečiai šita sumany
mą rems. , Norint, kad musų 
rengiamos pramogos butų sėk
mingos, reikalinga, kad jų ren
gime ir rėmime butų užinte- 
resuoti visi organizacijos nariai. 
Iki šiol tečiaus būdavo kaip tik 
priešingai. Delei to nekartą 
(urėta nepasisekimo.

Beje, sausio 31 dieną kuopa 
rengia didelį pramogų vakarą 
gerb. musų rašytojos Žemaitės 
pagerbimui. Vakaro progra
mas žada būti labai įvairus, ka
dangi jame dalyvauja ir p. St. 
Šimkaus vadovaujamoji Birutė 
bei pavieni josios dainininkai. 
Neužmirškite. — Narys.

din inkų žyghiš. Jos sako, kad

“raudonuosius” yra (ik maska, 
kuria prisidengę jie ryžasi iš
ardyt darbininkų organizacijas.

i
Dar du valdininkai neteko 

vietos.

Vakar neteko savo vietų dar 
du valdininkai iš fedcralio mo
kesčių departamento. Tai vis 
dėlto slapto “turgavojimo”— 
svaiginamais gėrimais. 

__ ____________ j

Orlaivių paštas tarp Chicagos ir 
Omaho.

Vakar iš Cbicagos (Grant 
parko) išskrido pi Anasai pašto 
orlaivis — Omahon.

Rado svaiginamųjų gėrimų 
sandelį.

Iš LSS.

PADĖKOS ŽODIS.

WEST SIDE

22-ros kuopos veikimo.

Lietuvių Moterų Apsvjrtos 
Draugijai, Chicago, III., nuošir
džiai ačiū už Kalėdų dovaną, su
teiktą man per drg. M. Dundu
lienę — $15.00.

Draugės sesutės! priimkite22-roji kuopa, atsikra-
nuo “komunistiškų” nuo manęs linkėjimus šiais nau-

—1:__ —i..*: | jajs 20-tais metais. Linkiui jums
čiusi 
triukšmadarių, pagalios galuti
nai susitvarkė. Kuopos veiki
mas įėjo į normales vėžes. Su
sirinkimai dabar laikomi ne 
tam, kad j ieškojus “socialjudo- 
šių”, kaip kad būdavo pirma, 
bet kad rimtai apsvarsčius mu
sų organizacijos reikalus ir so
cialistinį judėjimą stiprinus. 
Narių skaičius irgi tolydžio a u-

geriausios kloties ir pasisekimo. 
Kad jūsų geras vardas, garbė ir 
turtas padidėtų tūkstančiais sy
kių. — J. žemaitė.

Fcderales valdžios agentai 
vakar naktį užklupo saliuną 
3000 N. Clark gatvėj. Be j ieš
kodami, svaiginamųjų gėrimų 
agentai nuėjo į “basementą” ir 
—rado dideliausį sandėlį. Visa 
degtinė ir vynas, vertės apie 
dvidešimt tuksiančių dolerių, 
užgriebia—konfiskuota.

'F" .

Sučiupo gaują plėšikų.

Policijai pagalios pasisekė 
pagauti plėšikus, kur, kelintas 
mėnesių atgal apkraustė vieną 
vidumi iesčio krautuvę ir pavo
gę už 250,000 dolerių įvairių 
brangių kailių ir šilkų. Viso 
areštuota astuoni žmonės.

Mirė bažnyčioj.

Vysią laukan' legionierius.

Šveiko, vakar jis prašė užveiz- 
dos leisti jam nusiskusti barz
dą. Jam tuoj suteikta britva. 
^Juėjęs prausynėn ligonis tc- 
čiaus ne barzdą skutosi, o pa-* 
šipiovė.

Sudegė didelė spaustuvė.

Kilęs gaisras vakar sunaikS 
no didžiulį Walton and Spen- 
cer spaustuvės budinką. Nuo
stolių pridaryta daugiau kaip 
už penkiasdešimts tūkstančių 
dolerių.

Rado sušalusį žmogų.

Ant 29 ir La Šalie gatvių pra
eiviai vakar naktį rado mirti
nai sušalusį šešiasdešimts pen
kių metų amžiaus senelį, tūlą 
Rudolph Watslerį.

ARTISTAS A. VITKAUSKAS 
IŠVAŽIAVO LIETUVON.

h<MS >

Siunčiame Pinigus 
Į LIETUVĄ!

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviškų 
markių. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN RUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

eet, Chicago, III.3249 So. Halsted

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Naujiena
Vaikams
Dabar ir musų vaikai 
su žingeidumu vartys 
Naujienas, j ieškodami

skyriaus, 
senai

Jie to jau 
norėjo — taigi 
turės. Nuo ket-

vergo, Saliko 8 d s 
1920, Naujienos kas
dien vaikams turės , 
puikių “džiokų”,' dar 
gal puikesnių kaip Mutt 
ir Jeff, o būtent

Little Julius Sheezer 
juokingi paveikslėliai 
apie mažą šalaputą, 
piešti gabaus piešėjo 
Bakerio, ir

* Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime sausio 4 d. vienas 
maliorių unijos (275 lokalo) 
delegatas be kita pareiškė, jogei 
jo atstovaujainasai lokalas pra 
dėjęs reikiamų žingsnių idant 
pašalinus iš unijos visus tuos 
narius, kur priklauso vadina
mam American Legion’ui, or
ganizacijai, kurion susibūrę ak
liausi. atžagareivių bernai. Kar
ta delegatas ragino ir kitus de
legatus padaryti su legionieriais 
tą pat. Nė vienas iš susirinku
siųjų prieš tai neužprotestavo, 
vadinas suliko su maliorių uni
jos delegato nuomone.

Aplamai, Chicagos Darbo Fe-

Frank Hurst, 4142 N. Troy 
g-vė, praeitą nedėldienio rytą 
nuėjo bažnyčion pasimelstų. Be
sibaigiant pamaldoms Hurst 
puolė ant žemes negyvas, šir
dies liga.

Naujos medžio alkoholio aukos.
Chicaga po naujų metų jau 

turi tris medžio alkoholio au
kas. Vienas žmogus jau mirė, 
o kiti du pavojingai serga. Nė
ra vilties, kad pasveiktų.

Turėjo didelio kinkų drebėjimo.

r Vikrus banditai.

Du nepažįstami banditai va-

tris Standard Oil kompanijos 
stotis. Viso laimėję apie porą

Atnaujinsią medžioklę.
juokingi paveikslėliai 
apie vaikus, piešti Ad. 
Car torio.

Šitie paveiks lėliai » bus 
talpinami Naujienose

KASDIEN
NUO SAUSIO 8 D.

Pasakykite savo vaikams 
— tepasidžiaugia.

Valstijos prokuroro ir fede- 
ralės valdžios agentai, sako, mc 
džiojimą “raudonųjų” dar at
naujinsią. Dar jiems reikią

menų. Tiegi, kur jau areštuo
ti, dar nepaliuosuojama. Apie 
jų likimą spręs “grand jury”— 
šiandie.

Pažangininkų organizacijos 
bei unijos žada kovoti prieš val-

Puikus Paauksotas Laikrodėlis
Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 

tai pirk tuojaus šitą laikrodį, kurį įneš pa
aiškiname šitame apgarsinime. Šitas yra la
biausia viliojantis lakrodčlis, kurį jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrą akmeny. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 metą. Reguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime jį kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šitą laikrodėlį per 15 dieną Ir jei
gu jys busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mes sugrąžinsime jusą pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visą pinigą iš 
kalrto, siųsk tik $1.00, o likusius jąs užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojau*, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną doleri prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

Union geležinkelio stotyj už
vakar kilo dideliausis 'triukš
mas. Buvęs karininkas, Carl 
Zacharias ėjo lauk iŠ stoties, 
kaip urnai aįsįdarė jo lagami
nas ir iš jo išpuolė—rankinė 

granata.
i— Bomba!—sušuko stotyj 

buvusieji žmones ir pradėjo 
bėgti kur besumanydami.

Zacharias guviai nusišypso
jo ir dėjo savo bombą lagami
nam Tuo tarpu prie jo prišo
ko du detektivu ir išgąstingai 
sušukę:

— Tu, tu... tu—atsargiau!
Nieko nelaukdami jiedu su

čiupo Zacharių ir nugabeno į 
policijos stotį.

— Tamstos malonybe—trokš 
darni kalbėjo abudu detektivai 
į kapitoną,—)tai pavojingas 
Paukštys... tikrų tikriausias 
raudonasis! Jis turi dideliausią 
bombą...

— Nusiraminkite, tamsios— 
špysodamos įkirto Zacharias. 
Aš jų turiu daugiau. Bet jos 
visos tuščios ir aš jas parsivežu 
iš Anglijos amunicijos dirbtu
vės, kurioj pats dirbau, ir da
bar noriu parodyt savo senu
čiui.

Detektivai, turėjusieji dide
lio kinkų drebėjimo, panėrė 
akis. O Zacharijų kapitonas 
paliuosavo kartu su jo—“bom
bomis.”

Muštynės valgykloj.

Didžiulėj valgykloj 2134 S. 
Wabash gatvėj vakar naktį ki
lo didelių muštynių, kurios už
sibaigė šaiidymusi. Nė vienas 
tečiaus nebuvo pašautais. Sąry
šy su tuo areštuota du peštuku.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9 ,

J. G. SACKHEIM & CO.
1333 MILWAUKEE A V K.
tarp Paulina ir >Vood Sta, A M

Pasipiovė ligonis.
i ' , y •
St. Anthony’s ligoninėj vakar 

pasipiove tūlas Walter Bradley. 
Jisai buvo (ižsinuodinęs ir sun
kiai sirgo. Kai truputuką pa-

“Naujienų” redaktorius vakar 
gavo sekamą Ihišką: ' 
Gerbiamas Tamsta!

Šiandie su savo moteria ap
leidžiu Ameriką ir grįžtu per 
Fra nei ją į Lietuvą. Važiuoju su 
savo profesijos reikalais ‘t. y. 
tvarkyti ir dirbti dailės srityje.

Išvažiuojant reikia tarti Ta
ni istai ir “Naujienoms” sudiev 
ir laimingos kloties jūsų darbe, 
o podraug greito pasimatymo 
Lietuvoje.

Perduokite labų dienų ir ma
no sudiev chieagiečiams.

Linkiu viso, viso gero.
Su pagarba, Jūsų

A. Vitkauskas.
*

A. Vitkauskas yra artistas, 
pabaigęs dramos kursus Rusijo
je ir turėjęs keliaujančią lošėjų 
trupą Lietuvoje. Karės pradžio
je jisai atvyko Amerikon ir pa
statė scenoje daug veikalų. Dau
giausia veikė Chicagoje.

| KORESPONDENCIJOS 1
_______ ■ g- .. ....................r—--------------------1* -

RACENE, WIS.

Gruodžio 28 d. vielos Tautos 
Fondo skyrius surengė prakal
bas. Kalbėjo vietos klebonas 
kun. Daugis. (Gal būt ir kito
kia jo pavardė, tikrai nežinau).

Rodosi, apie tas klerikalų pra
kalbas socialistiškamc laikraš
tyje visai nevertėtų rašyti, bet 
— wait a minute!

Reikia stebėties musų klebo
no džentelmeniškumu ir dalykų 
žinojimu! Šmeižto kaip kad pas 
klerikališkus ar komunistiškus 
kalbėtojus, pas jį nėra. Dalykus 
aiškina kaip spauda yra padavu
si ir pripažinusi. Taip-gi faktai 
imami ne iš vienpusių šaltinių. 
Labai butų naudinga musų klc- 
rikališkiems komunistiškiems 
kallbėtojams pasimokyti kadir 
nuo Racino-Milwaukccs klebo
no. y

Prakalbų tikslu buvo supa
žindinimas publikos su naujai 
pribuvusi iš Liet, finansų misija 
ir jos žygiais. Agitacijos neva
rė sake: darykite kaip norite, 
tik aš paaiškinu dalykų stovį. 
Bet linkėjo, kati minėta misija 
geriausių pasekmių turėtų.

Priėjus kalbai apie bonų ir 
Liet, pašto štampų pardavoji- 
mą ir pirkimą, štai ką pasakė: 
Jei Liet, liks neprigulminga, mes 
atgausime savo įmokėtus pini
gus ir skiriamą nuošimtį. Bet, 
jei Lietuva liktų pavergta kitos 
kokios nors tautos, musų pas
kola prapuola. Bet užtai mes ne
turime leisti Lietuvai, kad ji tap 
tų pavergta kitos tanios; mes tu
rime iškovoti sau laisvę ir musų 
pirkti bonai neprapuls.

Lietuvos pašto štampų pirki
mas neduoda pageidaujamos 
finansiškos pašelpos Lietuvoje.' 
Lietuvos “auksinas” tiek pat 
kaip vokiškos markės —.100 
skalikų. Auksiną galima pirkti 
už amerikonišką kvoterį (25c). 
Tad mes papirkę pašto Štampų 
už 25c. pasiųsime Lietuvon, 
ir ten žmogus gaus tik 2 ir pusę 
cento. Už $100.00t gaus tik $10., 
už tai, kad šiandien toks pinigų 
kursas yra, ir už vokišką mar
kę, moka lik 2^ centų. Todėl,

V11NATINI8 RBGltfTBUOTAB RUSAS APTIEK ORIUS ANT BRIDGKPORTO ' 
VYRĄMS IR SUAUGIEM8 

Akiniai aukao rimuose nuo 18.00 Ir att 
ftičinu. Sidabro rfonUoae nuo 11.00 Ir 
uuKlčiau. Pritaikome akinius ufcdyk* 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervikku- 
ma», aklų ukaudėjinaas, užvilkimas fa* 
tt. yra vaisinis {vairių ligų, kurios Ka
li būti pradūlintos gerų akinių pritaky- 
mu. įkyrimas uf.dyką, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jietkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kiniai uždykg. Atmink, kad mes ko*- 
ttam gvarantuojam altinius ir kiekvie
nom gerai prirankam8. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas.

Jei Jus sergate ir reikalaujat* patarimo nrb* vaistų, ateikit pas man*. Al buvau ap- 
tiekOrius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Oaliu 
padaryti bil* kokius nuiikus vaistus. Al rekomenduoju tik OKRUH daktarus. A* esu 
draugas Įmonių.

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

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba , 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
ho26 metą patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Biumenthal
TT

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dcl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
| Svaru 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. Vari Paing Vai. 1—3; 7^9 PO pietų

aš nepatarčiau pirkti minėtų

vo gimines Lietuvoje. Perkant 
minėtas Štampas reikia manyti, 
kad tai dėl atminties ir Lietu
vos valdžios parėmimo.

Bet koksai neaiškumas! “Vie
nybės Liet.” nr. 52, redakcija 
atsako klausėjui apie augščiau 
minėtus klausimus. Ten kaip 
tik priešingai atsako. Nagi tu, 
žmogus, prastas žmogus, kuris 
nežinai pinigų kurso, nemoki 
aritmetikos, nemoki protauti, o 
tik klausi ir tiki ką mokyti žmo
nės sako, tai ir suprask ką rei
kia daryti!

Apart to suminėjo, kad tauti
ninkai pabėgo, neprisidėję su 
lėšomis prie užlaikymo infor
macijų biuro New Yorke, ir tu
rėjo vieni katalikai atsakyti a- 
pie su $15,000.00. Tautininkams 
nepatiko. t

Kokis tai amerikonas sugrįžo 
iš Rusijos parsivežęs apie 200,- 
000 bolševikų rublių (kalbant 
apie pinigų kurso puolimą), 
tai čia Amerikoje siūlo tik $4. 
Bolševikams nepatiko.

Aukų surinko apie $70.00 Tau
tos Fondan, nors ir sakė, kad iš 
Racino reikalaujama $300.00.

* * *
Vietos dailininkams smūgis. 

Gyvuojąs tręli metai “Birutės” 
mišrų balsų choro mokytojas 
pereitame susirinkime atsisakė 
mokinti iš nesveikatos. Tad bu
vo nutarę chorą likviduoti. Vė
liau atšaukė tą nutarimą ir nu
sprendė j ieškoti kito mokytojo. 
Chore yra išlavintais balsais 
dainininkų ir kiekvienas balsas 
turi “lyderį”. Jei rastųsi kur- 
liuosas ch'jrvedis, labai melsta
me turėti korespondenciją sc^ 
kančių adresu: J. Dokša, 1200 
Herrick Avė. Choras yra bepar- 
tyvis.

Musų socialistai sulingę arba 
užuiti “komunistų”. Ret taip ne
ilgai tęsis. Rengiasi ir mano su 
naujais metais pradėti darbą ir 
reorganizuoti kuopą. Mat soci
alistus dvasioje sutvirtino drg. 
Bergerio re-elektinimas. Pama
tė, kad musų karštakošių atsi
metimas nuo LSS. ir S. Parly 
nieko nereiškia balsavimuose ir 
kad darbininkai susiprąnta ir 
stoja už darbo žmonių partiją 
renka jos pasiūlytą kandidatą. 
Užtai ir nenuleiskite rankų, bet 
darbuokites dėl socializmo.

— K. L—kas.

Alus degtine Vynas
Pilno fonnula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio dlstiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For- 
niulos įstatymiškai galima siųsti paČ 
ta. Veik greitai, pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute, 
Dcp. 85, Milwaukee, Wis.

■ - .. -.j n

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvys Graboriug

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

Tel. Canal 2199.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
Denlistas. 

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

vakare Phone Canal 257 
________ .......... . ■-/

------ 4 ——-------------------------------------------------------------

Pranešu Visiem
Kad Snln’n Stnmnch Bittcrs 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 nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit- 
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tni persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš Šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj ajUiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalauuat 
tai prisiusime dėl tamistų.y

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku stvo ąntraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas Sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padarytį aut užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki 845.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 0 vai. vak, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subarto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chciagfe 

įsteigta 1MZ

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

V Gyvenimas yra
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mcs va,t°jam 
Vjr pagerinta Oph- 
P thalmometer. Y- 

patinga doma at
■ B kreipiama į val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vftk. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kanip.47 at, 

Telephone Yards 4317
‘ Boulevard 6437

DR. D. M. DUSER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas * 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

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

Dlį. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rpgelande: 1O90D S;"Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

- -

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 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: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VAIfANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai' 
OfistTs: 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. McKinJey 263

-.... -■■■ ~•'

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

Tel. Drexel 2880.
.........."J........................................... . 1'

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Prjėmlmo valandos f:uo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 9



«

Naujienos. Chicago
tasai Utarninkas, Sausio 6, 1920

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

st.
st.
st

LIETUVOS MYLĖTOJU DR-STES 
VAIDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta,
3131 ,So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pankolis,
3131 So. Emerald Avė. 

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

Fin. Rašt., \Villiam Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rasi. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So, Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplu.skas,
3117 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351h St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
L B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union A/e.
K. Sherpctis, Vice-pirmininkas,

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

810 W. 19 St.
Fran. Gird\vainis, fin. rast.

2000 S. Halsted SI
M. Yamilailis, kontr. rast.

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

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shąmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

VAKARŲ RENGĖJAI 
TĖM YKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagojc Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir jų galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
ši-Naujienų knygynas įsigijo 

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago- 
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais iądresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

Žemaites Raštai

Karės Metu

Įdomi 126 puslapių pasi- ' 
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—
1739 So. Halsted Street

Chicago. -

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.

Pranešimai
Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choro 

Repeticija įvyks ketverge, sausio 8, 
kaip 8 vai. vak. M Meldažio svet., 
Visi dainoriai privalote būti ir atsi
veskite naujų draugų.

— Sekr. D. Miller.

PRANEŠIMAI
Roseland ir apielinkės lietuviams 

pranešama, kad ketverge, sausio 8 
d., kaip 7:30 vai. vak. įvyks masinis 
vietos lietuvių susirinkimas, Brolių 
Strumilų svet., 107ta ir Indiana Avė.

Susirinkimas šaukiamas Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalais. Svarbus 
reikalas, todėl kviečiame visus gau
siai susirinkti. —Komitetas.

Rrighton Park. — Keistučio Kliubo 
dramos skyriaus repeticija įvyks u- 
larninke sausio 6 d., 7:30 vai. vak. 
T. Maženio svet., 3831 So. Kedzie 
Avė. Visi lošėjai malonėkite susirink 
Ii. — Organizatorius.

Northside. — LMPS. 29-los kuo
pos valgių gaminimo lekcijos dar 
neįvyks, nes aš porai savaičių išva
žiuoju. — M. Jokubaitienė, 2111 Po 
iofnac Avė.

Liet. Kriaučių KHubo Sav. Pas. 
metinis susirinkimas įvyks scredoje, 
sausio 7 d., 7:30 vai. vak. Liuosy- 
bės svM., 1822 \Vabansia Avė. Drau

gės ir draugai, malonėkite būti 
laiku, nes bus daug svarbių reikalų.

—įlekr. J. Kalpokas.

“Birutė*” vienų vyrų repeticija 
įvyks utarninkc, sausio 6 d., Mark 
\Vhite Sųuare parko mažojoj svet. 
'ITadčsime mokinties “Pagirėlius”. 
Malonėkite susirinkti kaip 8 vai.

vakare. —Valdyba.

Susi v. Am. Liet. Kareivių 3 k p. 
lavinimus formacijos bus utarninke, 
sausio 6 d., 7:30 v. v. šv. Jurgio 
parap. svet. Kviečiame visus karei
vius ir ne kareivius . — Valdyba.

Lietuvos Skolinimo ir Bud. Drau
gijos priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sausio 7 d., Šėmaičio salėje, 
1750 .S Union Avė. 8 vai. vak. Bus 
rinkimas direktorių sekantiems me
tams, kiekvienas akcionierius pri
valo atvykti. — J. P. Evaldas, sekr

LSS. 174 kp. metinis susirinkimas 
bus seredotf, sausio 7 <1., Maženio sve
tainėje, 3834 So. Kedzie Avė. Pradžia 
7:30 vai. vak. Draugai nesjvėhioki- 

nes turime daug svarbių reikalų.
neužsimokčjote už ĮK'reitus 
malonėkite tai atlikti.

Sekr. K. Kipšas.

te 
Kurie 
metus,

Lietuvių Moterų Progrcsivių 67 
kp. susirnkimas įvyks sausio 6 (I, 
7:30,'ai. vakare Aušros kambariuo- 
;c, 109(0 Michigan Avė., Visos na
rės susirinkite laiku. —Valdyba.

Liet. Scenos Myl. Platelio sus ’Jn- 
kLi.as ivyks sausio '» d., Stančiko 
• vcL, 265 E. 115th St., Susirinkate 
laiku. Yra daug svarbių reikalų.

— S. Taikinis.

Dramatiško Ratelio repeticija 
(Marija Magdelietė) įvyks soredej, 
sausio 7, Meldažio svet., Visi nariai 
lošėjai prašomi susirinkti lyg'ni 
ka:p 7:30 vai. vakare. — Valdyba.

Liet. Laisvamanių FeJ. 12 kp. t.u- 
sirinl »»as įvyks utarninkc, sausio 
6 g., k< ip 8 vai. vakare, 3205 So. 
\Va!’d< e St. Visi nartai I ul:n:«i ii šl
iaukykite, nes *yra‘ svarbių reikalų 

--Valdyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dviejų draugų: 

! Petronėlės Gaidjurgaitės Lapliegių 
kaimo, Sįtulgių parapijos, ir Bene- 
diktos Kai vaitai tės po vyru Mesevi- 
čienės. Kražių parapijos, Kalvių 
kaimo. Abidvi Kauno gub. Reseinių 
pav. meldžiu atsišaukti pačios arba 
kas žino, meldžiu pranešti šiuo an
trašu:

PRANCIŠKA SORAITĖ 
po vyru Daukantienė

299 Jefferson St., Aurora, III,

RAJIEŠKAU dviejų ,sunų: Juo
zapo ir Boleslovo Buljonų. Mano 
sunai moka sekančias kalbas: Gu
dų, lenkų, anglų. Pirma karės atsi

vėrimo Amerikos-Vokiečių, buvo 
paimti Amerikos kareivijon ir iš
siųsti Alabaman. Atsiliepkite sunai. 
Aš jūsų tėvelis norėčiau pasimaty
ti. Mano sveikata kasdien eina ma
žyn. Atsiliepkite ar kas žinot pra- 
neškit, busiu labai dėkingas.

VINCENTAS BABONAS 
5311 So. 33rd St., So. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Won- 
soviez,4>aeina Kauno rėd. Šiaulių ap 
skričio, Radviliškės parap. Apie 8 
metai Amerikoj. Girdėjau gyvena 
Chicagojc. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu pačiam ar kas žinote 
duoti man greitų žinių.

Miss. SOFIJA WONSOVICZ 
3615 T Street, So. Omaha, Neb.

J IEŠKAU pusbrolio Augusto Paliti 
ka, paeina iš Vilniaus rėd., Trakių 
apskr., Valkininkų parap., Kukis- 

kių viensėdis. 20 mętų Amerikoje. 
Turiu labai svarbų reikalų, prašau 
atsišaukti ar duoti pranešimą kas 
Žino; iškalno ačiū.

KAZ. POLITIKA, 
5325 <^o. 33rd St., So. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU savo brolio Mateušo 
Sobeckio, jis yra vedęs kokie 4 me
tai. Pirmiau gyveno Hartford, Conn 
o dabar nežinau kur jis yra; jis 
pals ar Ras kitas apie jį žino mel
džiu pranešti, šuto adresu: 

JONAS SOBECKIS,
So. Halsted St., Chicago, Iii.2032

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGOS merginos dėl leng 
vo dirbtuvės darbo gera mokestis 
pradžioje; patyrroias nereikalin
gas. Atsišaukite:

GENERAL CAN CO.
1603 So. Canal St., Tel. Canal 676.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIADARBININKŲ PARDAVIMUI
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

RANKOMIS’ DIRBANČIŲ DARBININKŲ

Mes reikalaujame tuojau patyrusių, rankomis 
dirbančių darbininkų prie dirbimo kolų ir veisčių.

KOTŲ ŠAPOJ DARBININKŲ

Prie rankovių skylių beisterių 
Finišerių, 
Guzikų skylių išsiuvinėtojų.

Atsišaukite į bile vieną paduodamą 
Sekantį adresą:

520 So- Wells Street, 
1922 So. Halsted Street, 
825 Sb. Tripp Avenue, 
2303 W. St. Paul Avenue.

Netoli Western Avė.

VEISCIŲ ŠAPOJ DARBININKŲ

Guįikų si 
Fhjišerių,< 
Beisterių,

/lučių dirbėjų,

Atsišaukite bile į vieną žemiau paduodamą adresą:
Wood ir Blucher Streets 
2303 W. St. Paul Avenue, 

Netoli Western Avė.

MERGINŲ MOKINTIES

Mes taipgi galime paimti merginų ir moterų 
kurios dirbtų paprastą rankomis siuvamą darbą; 
kurios nori išmokti įvairių šakų, rankomis 
siuvamo darbo prie kotų ir veisčių. 
Mokama gera mokestis kol mokinasi.

Hart Schaffneir and Marx

TĖVAI ir MOTVNOS
Ar jus turit dukterį 16 metų ar senesnę,Gurios jieško 

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

toje šalyje, 311 W. Washington St. Ji bus gerai apmoka
ma. Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną biznį būdama telefono ope- 
ratorka. * • 1 v

Tioje profesijoje, nėra pavojaus tapti prašalintu is 
darbo. Jeigu ir kitan miestan išsikrausčius, ji gaus trans- 
portaciją prie to paties užsiėmimo* Ji žengs pirmyn į 
geresnę vietą, pėda į pėdą mokydamos tą amatą.

Ofisai randasi visame mieste. Atsilankyk į vieną 
arčiausią jūsų namų ir patėmyk, kaip merginoms yra su
teikiama pailsėjimo kambariai ir valgyklos kambaris su 
gerais užkandžiais veltui visoms.

Del platesnių dasižinojimų, kreipkis, rašyk arba te
lef onuok klausdamas knygutės (Booklet I).

Operatorė Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELEPHONE No. *“OFFICIAL 300”

REIKIA: 50 GABIŲ MERGINŲ blRBTI PRIE DEŠ- 

RINIŲ ŽARNŲ. PASTOVUS DARBAS. GEROS MO
KESTIS. PUIKIAUSI DIRBTUVĖS KAMBARIAI.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppemlhieflimer Casing Company,
1020 W. 36TH STREET, C H I C AG

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
j užbaigimo skyrių prie išdirbinio 
skaros. Atsišaukite. » 
GRIESS PFLGER TANNING CO.

884 N. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
inui skudurių.
The

PATYRUSIŲ MERGINŲ DIRBTI 
PRIE NEGYVŲ GELIŲ. SAKU 
SEGIOTOJU LAPAIS. GERA 
KESTIS MOKAMA.

BOTANIGAL DECORATING 
208 W. ADAMS STREET

MO-

CO.

REIKIA
25 MOTERŲ VISOKIO AMŽIAUS 

DIDŽIAUSIOS ALGOS; DARBAS 
ŠVARIOJ IR ŠVIESIOJ DIRBTU

1IILL BINDING CO 
1056 W. Van Buren Street.

JREIKIA merginos operuoti ų|li- 
tonintiškų assembling mašinų.

Atsišaukite tuojaus.
CHICACiO match co.

2332 Clybourn Avė.

PAJIEŠKAU moteries arba vedu
sios poros pridaboti 3 melų mergai
tę. Su mokesčiu sutiksim. Gyveni
mas ant 3 lubų fronte.

J. G.
3258 Union Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At- 
dšaukti į namo užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexcl Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Vyrai, pasisavinkit sau 
geresnį gyvenimų, padary
dami savo liuosą laiką 
brangiu.

Mes turime suorganizavę Lietu
vių skyrių ir renkaiaujam keletos 
inteligentiškų ištikimų vyrų dirbti 
su mumis, keletą valandų kas die
ną arba keletą dienų kas savaitę, 
jer visus melus. Jus galite atlik
ti šį darbą labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabartinio j'ųsų užsi
ėmimo. Geras pelnas, puikus paki- 
imas gyvenime. Atsišaukit nuo 10 

vai. ryto iki 1 valandai po pietų, ar
ia nuo 6 iki 9 vai vakare. Klauskit 
ADAM MARKŪNO, 
riaus vedėjo.

Booin 
FIRST NATIONAL

68 \V. Monroe St.,

Lietuviu Sky-

847
BANK BL)G.

Chicago, III.

R)IKIA OPERATORIŲ, PATYRU
SIŲ, PRIE DRESIŲ IB VEISČIU.

MES TURIME.NAUJA DARBO 
PLYNA, REZULTATAS KURIO 
YRA, KAD KIEKVIENAS OPERA
TORIUS TURI UŽDIRBTI NEMA- 
Ž1AU KAIP $25 IR NE DAUGIAU 
KAIP $40 SAVAITĖJE. NUOLATI
NIS DARBAS, ATSIŠAUKITE PAS

HUGO DU BROCK & CO. 
219 W. MONROE STREET

R EIKIA LI ETŲ VIŲ • PARDAVĖ J Ų, 
KURIE GALI KALBĖTI ANGLIŠKAI. 
GERA MOKESTIS IR TRUMPOS 
DARBO VALANDOS.
DEDEI TOLIMESNIŲ INFORMA

CIJŲ ATSIŠAUKITE :
KAMBARIS 4.

1809-11 S. LOOM1S STREET 
KAMPAS BLUE ISLAND AVĖ.

REIKIA apera torių prie Jie- 
gos mašinų, dirbimui diržų ir 
pirštinių.

STALL & DEAN 
855 Elston Avė.

WARD()SE darbininkų naktimis 
prie connnercial bodies. Reikalin
gas patyrimas, gera mokestis, pasto
vus darbas.

LAWDEN & SONS
69 St. ir State St., Chicago, III.

REIKIA apera/torių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų, išdirbinio

STALL & DEAN 
855 Elston Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
PASTOVUS DARBAS 

GEBA MOKESTIS

WESTERN FELT W()RKS
4115 Ogdcn Avė,

REIKIA

MOLIO SPAUDĖ JŲ
MOULD DIRBĖJŲ 
FINIŠERIŲ
SU PAGERINIMO

PALENGVINIMAIS.
MES DAR GALIME
SUNAUDOTI GEROKAI

VYRŲ VISOKIOSE VIETOSE 
AUGšTOMIS MOKESTIMIS 
IR PASTOVIAIS DARBAIS.

MIDLAND TERRA COTTA CO.
W. 161h St. ir So, 52nd Avė.

KIAL1Ų 
IR 

AGAR

REIKIA 
SKERDĖJŲ 
PAGELBININKŲ 
HROVISION CO.

VYRŲ reikalauja Gera mo
kestis. Pastovus darbas.

NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

REIKIA LE1BERIŲ PRIE 
DIRBTUVĖS DARBO 

atsišaukite:
STEIN-HALL MFG CO.

2841 So. Ashland Avė.

PORTERIŲ

REIKIA

5 PASTOVIŲ PORTERIŲ 
VIDUJE DARBAS.

LAIKAS IB PUSL Už VIRŠ
LAIKI

5V2 DIENOS PER SAVAITE.

HART SCHAFFNER & MARX
36 S. FRANKLIN ST.

REIKIA
MOLDERIŲ, PATYRUSIŲ ANT 
FLORO IR PRIE RENGIAUS

PILKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KEMŲ MOLDER 
HŲ PRIE MAŠINŲ
KREIPKITĖS TUOJ AUS

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1809 DIVERSEY PARKWAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 iš ryto iki 5:30 vakare.

REIKIA
Fandrėje Leibcrių tuojaus
Kreipkitės Employment Dept.

8 ryto iki 5:30 vakare.
Illinois Malleable Iron Co.
1809 Deversey Parkway

REIKIA
Kelių pastovių vyrų prie darbo Var
duose, išloduoti, anglis, coke, dide
les geležis ir trupenų geležį. Darbas 
dienomis arba nuo štukų.

Kreipkitės
Illinois Malleable Iron Co. 
1809 Deversey Parkvvay 

8 ryto iki 5:30 vakare.

RIEKIA patyrusio siuvėjo, kuris 
moka atsakančiai savo darbą. Mo
kestis gera. Atsišaukite tuojaus.

J. LUKAS, 
3133 Logan Blvd. arti Milvvaukee Avė

. REIKIA dviejų gerų duonkepių; 
darbas prie antro darbininko. Ge
ra mokestis. Atsišaukite/

T. WITKOWSKY,
2935 W. 25tli St., Chicago, III.

REIKIA SUOLŲ DIRBĖJŲ.
GERA MOKESTIS

GERIEMS DARBININKAMS.
MASON DAVIS & CO.

7740 So. Chicago, Avenue.

REIKAI-jAUJAMA 20 patyrusių 
shermanų dirbti j serap geležies 
kiemą.
2034 So. Southport Avė.

Netoli Clybourn Avė.

Cotton & Woolen Mills 
Supply Co.

1820 W. 14 St.

REIKIA 2 patyrusių moterų 
prie skudurų sortavimo.

M. COHEN
1008 W. Lake St., Chicago-

REIKIA
(STUOMENIMS IR KAKLARYŠIŲ 
PROSYTOJŲ. FYDERIŲ IR LANK
STYTOJI KITA PATYRUSIA PA- 
GELBA LAUNDRESE.

ORIENTAL LAUNDRY 
1222 W. Madison Street

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ PRIE 
LENGVAUS DIRBTUVES DARBO 
TRUMPOS VALANDOS IR GERA 
MOKESTIS PRADŽIOJ.1 DARBAS 
ŠVARUS IR MALONUS. TAIPGI 
GALIMA SUNAUDOI MERGAIČIŲ 
14 IR 16 METŲ AMŽIAUS.

GARDNER & COMPANY 
3024 So. Wabash Avė.

REIKIA—MEDINIŲ FREIGHT 
KARIŲ KARPENTERIŲ.

IšRENDAVOJIMUI
PARSIRANDAVOJA garadžius dėl 

dviejų automobilių. Gera vieta. 
Kurie toj apielinkėj gyvena, malo
nės atsišaukti po nuin.
3530 So. Emerald Avė., Chicago.

Tel. Yards 6478
MUSŲ VYRAI DARO NUO $1.00 
iki $2.25 į valandų dirbdami nuo 
s t ūkų. Kreipkitės

THE RYAN CAR COMPANY, 
HEGEWISCH. ILL.

REIKIA
DEŠRŲ DIRBĖJŲ, KIMŠĖJŲ 

IR LANSTYTOJŲ
AGAR PROVISION CO.
310 N. GREEN STREET.

AUTOMOBILIAI
ANT PARDAVIMO Ford 

Trokas 1917 metų; Kaina $350.

F. MICKEWICZ,
842 W. '33 PI. fiirst flat,

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernč ir groscr- 

nė, lietuvių apgyvento] vietoj. Par
davimo priežastis, savininkas eina 
į kitą biznį.
1315 So, 49th Ct Cicero, 111.

PARSIDUODA labai pigiai 
bučernia ir groserne iš priežas
ties turiu du biznių. Atsišaukite, 

4401 S, Ricbmond St.
Chicago, Iii,

PARSIDUODA Krutainųjų paveiks 
lų Teatras, maišytų tautų apgyven
to] vieloj. Biznis išdirbtas per dau
gelį moty. Parsiduoda pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.
4151 W. Madison St., Chicago, UI.

RAKANDAI

Ar Juos Norite 
Bargeno?

Aš turiu ant rankų puiku $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di* 
durno fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
tų, geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 351h St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedėliomis.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI ŠI MENESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto-
esame

PASINAUDOK (T GEBA PROGA!

PABSIDUODA dėl penkių kamba
rių forničiai, pirmos klesos. Mažai 
vartoti. Priežastis pardavimo, savi
ninkes apleidžia Illinois valstiją. 

Kreipkitės 2133 W. 12 St., kampas 
Hoyne Avė. Telefonas Canal 1867. 
Matyt- galima nuo 8 iki 12 vai rytą, 
ir nuo 5 iki 9 vai. vakare.

i ’ N AM AI-ŽEMĖ
PARSIDUODA dideliu nuostoliu' 

namas ant 3127 Archer Avė. Kreip
kitės prie savininko:
3133 .ArcheV Avė., Chicago.

Telefonas McKinley 3500

MOKYKLOS

5YSTEM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
tnip-mokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.

j..._____ . .......................... i,-:.^..^..


