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Latviai paėmė
Dinaburką

KOLCAKAS pabėgo
Bolševikai pasieks Azovo jurą

Socialdemokratai valdo Kolčako sostinę
BOLŠEVIKAI NETEKO DINA

BURKO.

Latviai su lenkais paėmę mie
stą stumia tolyn bolševikus.

LONDONAS, s. 6.—Rusijos 
sovietų bevielinis pranešimas 
iš Maskvos prisipažįsta, kad 
bolševikų armija evakavo Di- 
naburką (Dvinską-Daugpilę) 
ant Dauguvos upės. Praneši
mas sako, kad miestą apleista 
delei priešo spaudimo.

(Užvakar datuota Copenha- 
geno žinia sakė, kad latviai, re
miami dešiniojo sparno lenkų

bus pabėgimas yra priimant^ 
kaipo galutinas jo pašalinimas 
iš susilpnėj tįsios kovos prieš 
bolševikus.

Suvėlinta oficialė žinia pra
neša apie sukilimą, kuris ištiko 
sausio 1 d. Vladivostoke. Pasi
rodo, kad geležinkelių darbi
ninkai, visi valdžios darbinin
kai, dokų, gatvekariu ir elek
tros darbininkai reikalauja di
desnių algų ir atvirai kįla prieš 
valdžią. Sumušimas ten yra 
pilniausias.

Revoliucija Vladivostoke.

--------.■-■ii..1.1. --------ui'j'jffia a., a ii"

Chicago, III., Sereda, Sausio (January) 7 d., 1920

kininkams yra labai svarbu, 
kad tokia lyga butų suorgani
zuota su simpatijomis prie jų.

Turbūt bus apsvarstyta ir vi
suotina musių paliauba tarp 
parubežio šalių ir bolševikų. 
Ikišiol tik viena Eslonija vedė 
atviras tarybas, čia'manoma, 
kad slaptuose pasitarimuose 
tarp Latvijos ir bolševikų tapo 
pasiektas susitarimas apie mū
šių paliaubą, bet netapo pa
skelbta iš priežasties Latvijos 
ryšių su Francija. —

True translation filed with the post- 
tnasler at Chicago, III. Jan. 7, 192(1 
as reąuircd by the pet of Oct. 6.1917
GAL VĖL PRISEIS ATIDĖTI

PASKELBIMĄ TAIKOS.

PARYŽIUS, s. 6.—Diplomati
niuose rateliuose, kalbama, kad 
nors ir gali įvykti taikos ratifi
kavimas subatoji tcčiaus galbūt 
kad ceremonija turės būti ati
dėta iki panedėlio, sausio 12 d. 
Tai butų dęlei ekspertų komi
sijos rastų naujų keblumų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 7, 1920 
as reųuired by the^act of Oct. 6,1917

TARIASI APIE TURKIJOS
i LIKIMĄ.

Anglija labai atsargi linkui 
Turkijos.

No. 5

Nesibijokite 
surašinėtojų

LIETUVIAI BIJOSI SURA
ŠINĖTOJŲ.

Neįsileidžia jų nė į namus, sako 
surašinėtojai.

ANGLIAKASIA1 DAR 
NESUSITAIKĖ.

COLUMBUS, O., s. 6.—An
gliakasių nepaprasta konvenci-

Slapta tardys areštotuosius 
komunistus

burko. Tos atakos buvo daro
mos tikslu išliuosuoli nuo bol
ševikų rytinę Latviją (Lietga- 
liją). Dinaburkas yra svarbus 
ekonominis centras, kurį iki
šiol valdė bolševikai).

kurios veda kampaniją šiame 
fronte, vakar, po paėmimui Di- 
nabuiko, tęsė besiveržimą pa
lei Pakovo geležinkelį, pasak 

vietos Latvijos legacijos.
Tik imąsi, kad besiveržimas 

tuoj atidarys geležinkelį tarp 
Rygos ir Dinaburko ir legacija 
sako, kad pirmas traukinis dar 
šiandie išvažiuos iŠ Rygos į Di- 
naburką, tuo atidarydamas tie
sioginę komunikaciją su Len
kija.

HONOLULU, s. 6.—Vietinis 
japonų laikraštis Nippu Jiji ga
vo kablegramą iš Tokio, kad 
mūšiai gatvėse siaučia Irkut
ske, revoliucijoje prieš Kolčaką.

Vladivostoko darbininkai nu
tarė sustreikuoti parodymui riė- 
užsiganėdinimo Kolčako val
džia, delei ko sustojo vaigščioti 
traukiniai Trans-Siberijos gele
žinkeliu į pietus nuo Nikolsk.

LONDONAS, s. 6.—Po atvy
kimui Italijos premiero Nitti, 
eilė konferencijų prasidėjo ren 
gianties prie atnaujinimo Pary
žiuje taikos konferencijos.

Tų konferencijų tikslu yra 
nusistatyti Anglijos poziciją 
linkui Italijos reikalavimų, ypač 
artimuose rytuose ir taipgi iš
rišti Turkijos likimą, kuriame 
Italija yra labai už interesuota.

Svarbu, kad Anglija elgtųsi 
labai atsargiai su Turkija, ka-/

CHICAGO.—Dabar visoje ša
lyje yra surašinėjami gyvento
jai—daromas census. Toks su
rašinėjimas būna kas 10 metų. 
Bet tuo pačiu laiku federalė 
valdžia ir įvairios valstijų pra
dėjo daryti medžiokles ant ko
munistų, kurios įbaugino ypač 
ateivius. \

Vakar į Naujienas buvo atsi
lankiusios kelio gyventojų su
rašinėtojos ir skundėsi, kad 
įbauginti dabar daromais masi
niais areštais lietuviai bijosi 
įsileisti surašinėtojų net į savo 
namus, manydami, kad jos yra 
valdžios agentais.

Jos todėl prašo paskelbti, kad 
nesibijotų surašinėtojų ir atsa
kinėtų į visus jų užduodamus 
klausimus, kurių yra 28—apie 
kilmę, pilietybę, užsiėmimą,, na
mų nuosavybę ir t. p. Atsaky
mai į tuos klausimus bus lai
komi paslaptyje ir bus panau
doti tik darant stątistikas.

Gyventojų surašinėjimas tę- 
sis per keletą savaičių ir sura
šinėtojai ar siirašinčtojos ap
lankys kiekvieną namą ir sąra
šines visus kas juose gyvena. 
Tų surašinėtojų nėra reikalo 
bijoties; nes jie neturi nieko 
bendro su dabartine valdžios 
vedama medžiokle ant komu
nistų ir kitų radikalų.

se apie priėmimą susitaikimo 
su valdžia. Bet vistiek tas klau 
simas liko neišrištas ir tapo ati
dėtas rytdienai. Lcwis sako, 
kad valdyba buvo priversta pri
imti valdžios pasiūlymų, kadan 
gi atmetimas gręsė sunaikini
mą angliakasių organizacijai. 
Angliakasiai galėjo nuveikti ka 
sykių savininkus, bet negalėjo 
tikėties nuveikti valdžią, jeigu 
jie ir butų to norėję. Anglia
kasių iždas buvo po areštu, nie- 
kurios angliakasių šeiminos ba
davo, o visur tarp angliakasių 
buvo pilna federalių agentų; 
prie tokių aplinkybių esą nega
lima tikėties pergalėti taip tvir
tą valdžią, lodei viršininkai 
turėjo priimti susitaikimą.

DAR 2 AMERIKIEČIAI
UŽMUŠTI MEKSIKOJE.

WASHINGTON,

ir

nios, kad lies Palo Blanco mek
sikiečiai užmušė du amerikie
čius, International Petroleum 
Co. darbininkus. Vienas mek
sikietis taipjau uži.iuštas.

EAGLE PASS, Tex.—čia gau
ta nepatvirtinta žinia, kad bu
vęs Hnertos gen. Guajardo pe
rėjo per Rio Grande į Meksiką 
su 56 kareiviais, 2 kulkasvai- 
džiais ir 20,000 patronų, kad 
prisidėjus prie Vilios spėkų.

Aiškina Japonijos žygį.

Masiniai areštai tęsis dar savaitę
SLAPTI TARDYMAI 

AREŠTUOTŲJŲ.

irVisi areštuoti Chicagoje 
apielinkėse deportavimui bus 
tardomi prie uždarytų durų.

CIIICAGO.—Immigracijos in 
spėk torius paskelbė, kad šian
die bus pradėta tardymui 224 
įmonių, areštuotų deportavi
mui. Tardymas bus prie už
darytų durų. Kasdie bus iš
kili usinėjama po 25 žmones. 
Chicagoje taipgi bus tardomi 
Michigan ir Indiana valstijose 
areštuotieji komunistai. Mano
ma, kad tardymai tęsis keletą 
savaičių.

ir galima bus juos deportuoti. 
Tardimai apie deportavimą bus 
laikomi tuose distriktuose, ku
riuose jie buvo areštuoti. Ir 
tik kada bus nuspręsta juos de
portuoti, jie bus išgabenti New 
Yorkan. Ten, jei nebūtų jiems 
vietos, bus paimta kareivių sto
vykla, Urba atidaryta visa EI lis 
sala.

Dar savaitę tęs medžioklę.
. Medžioklė ant Komunistų ir 
Komunistų Darbo partijų na
rių tęsis dar mažiausiai savai
tę laiko. Bus j ieškoma tų 
munistų, kurių nesugauta 
reitą pelnyčių. Tuo laiku 
nados ir Meksikos rubežiai
stropiai dabojami, kad Komu
nistai negalėtų pabėgti į sveti
mas šalis.

Prašo daugiau pinigų.
Justicijos departamentas krei 

pėsi į kongresą, prašydamas 
paskirti daugiau pinigų, kadan
gi jis tikisi, kad valdžiai byla 
su komunistais kainuos daug 
pinigų, nes komunistai turį pa- 
sisamdę geriausius advokatus 
ir rengiasi užvesti ilgą'bylą, o 
tą viską valdžia turi pergalėti, 
pirm negu galės komunistus 
deportuoti.

ko- 
pe- 
Ka- 
bus

Areštavo, bet nežino už ką.

CHICAGO.—čia tapo areš
tuotas meksikietis Rafael Mal- 
len, Komunistų partijos narys 
ir buvęs federalės pramonės 
komisijps statistikas. Jį laiko
ma policijos stotyj ir nieko prie 
jo neprileidžiama, vienok nė fe- 
deralė valdžia, nė valstijos pro
kuroras sakosi jo nenorį ir nie
ko prieš jį neturį. O vienok jį 
laikoma kalėjime.

Apeliacijų teismas nuspren
dė svarstyti Victor L. Bergerio 
apeliaciją vasario 19 d. Areštuos Novi Mir iždininką.

Rašys konstituciją
ILLINOIS KONSTITUCINĖ 
KONVENCIJA ATSIDARĖ.

Rinks Francijos prezidentą.
PARYŽIUS, s. 6.—Francijos 

kabinetas paskirė sausio 17 d. 
rinkimui Francijos prezidento.

Areštuosią Bross Lloyd. Dar 16 
areštuota.

True translation filed with the pnst« 
master at Chicago, III. Jan. 7. 1920 
jis reauired Ly the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MARfUPOL.

WASHINGTON, s. 6.—Pasak 
Japonijos ambasados valdinin
kų, dabar einantįs vakarų link 
Siberijoje Japonijos kareiviai 
nėra naujais atgabentais Sibe- 
rijon japonų kareiviais. Jie 
buvo pastatyti pajūrio apygar
dose ir yra siunčiami gilumon, 
kad užtikrinus saugumą men
kiems japonų garnizonams, ku-

metonų gyventojų Indijoj ir ki
tose kolonijose. Galbūt kad 
Anglija, delei Amerikos nepri
ėmimo mandato, sutiks su 
Francijos pienu išdalinti Tur
kijos imperiją, bet palikti Tur
kiją Konstanltinopolyj kaipo 
Anglijos-Francijos vassalą (ver
gę)-

Rašys naują konstituciją Illinois 
valstijai.

Trumpos telegramos.

Buržuazija bėga iŠ Odesa o s.

LONDONAS, s. 6.—Bevieli- 
nis sovietų valdžios Maskvoje 
pranešimas sako, kad bolševikai 
paėmė pajūrio miestą Mariu- 
pol, Ekaterinoslavo gubernijo
je, 63 m. į vakarus nuo Tagan- 
rogo.

Panika viešpatauja tarp Ode- 
ssos buržuazijos delei besiarti- 
nimo bolševikų armijos. Daug 
jų bėga į Konstantinopolį ir di
delės kainos yra mokamos už

ir dabar yra didesniame ar ma
žesniame pavojuje delei greito 
bolševikų armijų besiveržiino 

rytų link.
Ikišiol dar nepadaryta susi

tarimo apie padidinimą Japo
nijos ir Amerikos spėkų Sibe- 
rijoje, bet tikimasi, kad į tai 
greitai atkreips atidą pats pre
zidentas Wilsonas, delei pavo
jingo padėjimo tų kareivių Si-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ui. Jan. 7, 1920 

fis required by the act of Oct. 6,1917
PABALTIJOS ŠALIS NORI 
SUTVERTI BUFFERINŲ

LYGĄ.

True translation filed wilh tbe post- 
master ut Chicago, III. Jan. 7, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

PREZIDENTAS WILSONAS 
SUŠAUKSIĄS TAUTŲ LYGĄ.

WASHINGTON, s. 6.—Val
stybės sekretoriaus pagelbinin- 
kas Polk pasakė šiandie, jog 
“nėra abejonės,“ kad preziden
tas Wilsonas sušauks pirmą 
tautų lygos susirinkimą kaip 
tik taikos sutartis įeis galėn ap- 
simąinymu jos ratifikavimo 
tarp trijų talkininkų šalių ir 
Vokietijos. Apie tai pranešta 
premierui Clemenceau ir ki
tiems talkininkų premierams.

SPRINGF1ELD, III., s. 6.- 
Šiandie čia atsidarė Illinois kon 
stitucinė konvenciją, kur turės 
parašyti naują konstituciją Illi
nois valstijai. Tai yra penkta 
tokia konvencija per 102 metus 
valstijos gyvavimo.

Konvencijos pirmininku iš
rinktas vienbalsiai Charles E. 
Woodward iš Ottawa, artimas 
gubernatoriaus Lbwden drau
gus. Demokratai savo kandida 
to nestatė. Sekretorium išrink 
tas Bert McCann iš Blooining- 
ton, ilgą laiką buvęs klerku at
stovų bute.

Konvencija susideda vien iš 
atgaleivių ir nesitikima, kad ji 
pagamintų nors kiek geresnę 
už pirmąją konstituciją, r Chi- 
cagiečiai delegatai ketina reika 
lauti didesnes savyvaldos Chi
cago j, kad valstija galėtų ma
žiaus kišties į jos vidurinius 
reikalus.

NEW YORK.—Čia tapo su
imti trįs žmonės, kaitinami par
davinėjime medžio alkoholio. 
Vienas jų yra graborius, kitas 
aptiekorius ir jo švogeris. Tvir
tinama, kad nuo jų alkoholio 
jau mirė 100 žmonių rytinėse 
valstijose. Iš jų pareikalauta 
užsistatyti po $100,000 kaucijos 
ir galbūt bus išvežti į Connecti- 
eut, kur bus teisiami už žmog-

DENVER, Colo.—Trįs detek- 
tivai tapo sužeisti susirėmime

Vienas pastarųjų irgi nušautas. 
Susirėmimas ištiko detekti- 
vams bandant padaryti kratą 

viename name.

PARYŽIUS.—7,000 žmonių 
liko be pastogės delei patvini- 
mo Seine upės. 20,000 darbinin
ku liko išmesta iš darbo.

*! į.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Jan. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ARMĖNAI SUMUŠĖ UŽPUO

LIKUS.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111. Jan. 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKAS PABĖGO Iš 
IRKUTSKO.

Pabaltijos konferencija galbūt 
sutvers lygą šalių tarp Rusijos 

ir Vokietijos.

6.—Pasak 
Armėnijos 
Armėnijos

Jo dienos užsibaigę. Miestą val
do socialdemokratai. Sukilimas 

Vladivostoke.

NEW YORK, s. 
Amerikos komiteto 
Nepriklausomybei, 
kareiviai keturių dienų mūšyje, 
užsibaigusiame lapkr. 8 d., su
mušė Zangazur apygardoj toto
rių, kurdų ir turkų spėkas ir 
pridarė- joms dalelių nuostolių.

REVELIS, s. 5.—Pabaltijos 
šalių konferencija, kurioj gal
būt bus sutverta parubežio ša
lių lyga, yra šaukiama Helsing- 
forse sausio 15 d. Dalyvaujan
čios valdžios bus atstovaujamos 
Estonijos. Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos ir Finlandijos užrube- 
žinių reikalų ministeriais. Tur
būt bus parašyta karinė tų val
stybių sutartis, 
baigta politinė 

Jei laimingai 
’ tarimai, įvyks 
nas sutverti bufferinę valstybę sidurė kaulu savh liežuvį ir nuo

LONDONAS, s. 6.—Padėtis 
Rusijoje pasidarė dar rūstesne, 
gavus čia šiandie žinią iš Vla
divostoko, kad adm. Kolčakas 
pabėgo iŠ Irkutsko, kur social
demokratų revoliucija siaučia. 
Žinia sako, kad KolČako spėkos 
dabar laiko lik mažą dalį mie
sto, didžiumai jo kareivių pa
bėgus. Kur dabar yra Kolča
kas esą nežinoma, bet jo*sku- tarp Rusijos ir Vokietijos. Tai- to mirė.

taipjau bus už- 
lyga.
užsibaigs pasi-
talkinlnkų ple-

Orlaivininkystes paroda.
CHICAGO.—Ryto Coliseumc 

atsidarys pirma orlaivininky- 
stės paroda. Bus išstatyta šim
tai įvairių aeroplanų ir kitų te
kioj imo priemonių.

MADISON, Ind__ Frank MiL
ler, 2 metų, bevalgydamas per-

Rusų dainininkas areštuotas.
CHICAGO.—Vakar tapo areš

tuotas paskilbęs Chicago Ope
ra Co. barotonas, rusas Karo
lius Baklanov. Areštuota jį su
lig darbo sekretoriaus Wilsoiu) 
išduotu deportavimo vvarrantu. 
Jį kaltina mergina Vera Amri- 
zer, kuri sako, kad ją atsivežęs 
iš Rusijos ir gyvenęs su ja įvai
riuose miestuose, bet nevedęs 
jos. Paskui ji patyrusi, kad jis 
yra vedęs Rusijoje. Baklanovą 
iki tardimui paleista už $1,000 
kaucijos. Jis sakosi nesąs ve
dęs ir visai nepažįstąs tos mer
ginos.

PARYŽIUS.—Rinkiniai į Če- 
cho-Slovakijos parlamentą 
įvyks galbūt kovo mėn.

Am-AMSTERDAM.—Visi 
sterdamo ir daug Rotterdamo 
teatrų užsidarė delei aktorių 
streiko.

MONTREAL.—<įia sustreika
vo vandens darbininkai. Nors 
pastatyta streiklaužiai, vienok 

jie negali aprūpinti miestą van
deniu ir vanduo gabenamas sta
tinėse. Viena svarbiausių pom
pų jau sulužo.

R AB AT, Mordkko j.—-Prancū
zų aviatorė atskrido į Čia iš Pa
ryžiaus. Tai pirmoji moteris at
skridusi iš Franeijos | Moro- 
kko. Ji perskrido L500 mylių 
į dvi dienas.

ĮVAIRIOS Ghicagos Lietuvių 
organizacijos — draugijos, 
kliubai, rateliai, kuopos; 
sąryšiai, unijos — mielai 

gaus Naujienose nemokamos 
vietos naujai išrinktosioms 
1920 metams savo valdyboms 
ir susirinkimų vietoms pas
kelbti. < /litam Chicagos lietu
vių organizacijų reikalui tar
nauja tam tikras "Draugijų ir. 
Organizacijų” skyrius.

CHICAGO.—Prokuroro pa- 
gelbininkas Berger vakar pasa
kė, kad už poros dienų bus areš 
luotas “milionierius komunis
tas“ William Bross Lloyd. Apie 
jį prieš jury perklausinėta du 
reporteriai. Jie liudijo apie pa
sikalbėjimą su Bross Lloyd, ku 
riame jis užreiškė kad Ameri
koj artinasi smarki revoliucija.

Vakar prokuroro Hoyne pa
liepimu tapo areštuota dar 16 
žmonių, daugiausia rusų. Tarp 
areštuotųjų yra du redaktoriui. 
Areštuotas yra taipgi Peter 
Yurkevicz (lietuvis?).

20 Hoyne areštuotų žmonių 
busią atiduota federaliai val
džiai deportavimui.

NRflF YORK, s. ^Valsti
jos prokuroras Berger paliepė 
uždaryti kalčjtman Michaei 

Misleg, rusų laikraščio Novi Mir 
iždininką, kadangi tasis atsisa
kė atsakyti į niekurius Lusk 
komisijos klausimus. Tą ko
misiją paskirė valstijos legis- 

ĮĮhtura tyrinėti radikalų veiki
mą ir valstijos augščiausias tei
smas pripažino, kad yra panie- 
Įdnimu tos komisijos atsisaky- 
įnas atsakyti į jos klausimus, 
į Specialis grand jury tardimui 
Radikalų veikimo vėl atnaujino 
savo darbą ir šiandie tardė so
cialistų mokyklą Rand School 
of Sočiui Science. •

Tardimą laikomų ant EUis 
salos 448 radikalų tikslu juos 

deportuoti, pradėjo šiandie 
immigracijos viršininkai, šian 
die taipjau bus atgabenta ant

SUIMTIEJI NEBUS TUOJAUS 
DEPORTUOTI.

Bus laukiama pasekmių pir- 
mesnio deportavimo. Medžioklė 

ant komunistų tęsis dar 
savaitę.

Nutarė nesipriešinti depor
tavimui.

WASHINGTON, s. 6.—Gene- 
ralis immigracijos komisionie- 
rius Anthony Caminetti paskel
bė, kad nebus deportavimo ko
munistų kol nesugrįš Buford 
laivas, kuris jau išvežė 249 de
portuojamus sovietų Rusijon 
žmones. Tai daroma todėl, kad 
dar nežinia ar bus leista išlipti 
aniems deportuojamiems žmo
nėms, kadangi laivas negali pa
siekti sovietų Rusijos uosto, o 
turi sustoti kitoje šalyje ir jau 
iš ten traukiniu nugabenti de
portuojamuosius Rusijon. To
dėl dąr nežinia ar kitos šalįs 
sutiks duoti savo geležinkelius 
ir abehiai leis juos nuimti nuo 
laivo. Jei juos leis, tuosyk bus 
gabenama daugiau deportuoja
mųjų tais keliais. Jei neleis, 
tuosyk reikės j ieškoti naujų ke
lių, ar laukti kol atsidarys Pe
trogrado uostas, kuris dabar 
yra užšalęs.

3,000 komunistų suimta.
Valdžia skelbia, kad ikišiol 

suimta yra 8,000 ateivių komu
nistų. Tai ėsą “perfeet cases”

BOSTON, Mass., s. 6.—Apie 
400 suimtų deportavimui ko
munistų atlaikė savo susirinki
mą kalėjime ir nutarė nesiprie
šinti deportavimui sovietų Ru
sijon, jei jie greitai bus į ten 
išgabenti, ypač jei ant Rusijos 
laivų.

IŠVARĖ BERGERI Iš MIESTO.

JERSEY CITY, N. J., s. 6.— 
Policijos viršininkas netik ne
leido socialistui kongresmanui 
šiandie čia kalbėti, bet dar iš
varė iš miestelio.

PASMARKINS PLIENO 
DARBININKŲ STREIKĄ.

GARY, Ind., s. 6.—Plieno dar 
bildukų pirmininkas O. E. An- 
derson paskelbė, kad pikieta- 
vimas plieno dirbtuvių bus at
naujintas panedėlyj, kada pa
sitrauks federalė kariuomenė* 

Taipjau bus pašaukti į streiką 
tie darbininkai, kurie nors su
grįžo i darbą, bet nėra užganė
dinti sąlygomis. s

1
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Sekama stotis. Nedidukas vie
nu augštu namelis. Kadaise ji- 

j sai, matyt, buvo gražiui niale- 
j votas, bet nūnai likęs toks pal

Traukinys povaliai slenka pa
čiu pakalnes krantu. IŠ vagono, 
rodos, ranka pasiektum skarilo- 
tų beržų šakas.

—Šitą—ten! — kažinkas su
šunka iš antro vagono.

Jis urnai atsigrįžta.
Ten, ant palipinės,. stovi dvi 

moterį. Viena balsvai rožavu 
aptaisu, antroji — mėlynu. Jos 
veido nematyt, užsisukusi.

Melsvoji, yt ežero vanduo, ju
da ir skubiai kai-ką pasakoja sa
vo draugei.

Jis klausosi, bet nesuklauso. 
Vis dėlto gerai nusimano apie ką 
eina pašneka. .Tai, tur būt, apie 
tas gėles ant kalnelio.

Ir nežinia kodėl, jame nubun
da savotiškas geismas-pagunda: 
iššokt iš vagono, — juk trauki
nys taip povaliai eina!—misi*

Patemykih Savo Kraują
kuomet geležis jame sumažėja.

Tąsyk Gręsla Jums Pavojus 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.

Kaip padarius ištyrintą, kuris pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
kad baisiai didelis žmonių skaičius, 
kurie yra silpni ir serga, neturi gele
žies savo kraujuje ir kad jie serga 
ne dėl kokios kitos priežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveiką, stip
rų veikimą, traukia žemyn visą or
ganizmą ir susilpnina visą sistemą. 
Išblyškęs veidas, neryuotas, aržus 
palinkimas, stoka stiprumo ir iš
tvermės ir negalėjimas statytis su 
stipriais, tvirtais žmonėmis gyveni
mo lenktynėse — tai prasergėjimo 
ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
met krąujas skysta, blykšta, vande- 
nėja ir tiesiog miršta dėl geležies 
stokos. Jei gerai nežinai, kaip su 
krauju yra, eik pas gydytoją, tegul 
jis apžiūri ir pasako, kaip su ta
vi na yra, arba padaryk
šitokį ištyrimą: Pažiūrėk kaip 
ilgai gali dirbti, arba kaip toli gali 
nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes plokštis Nuxated Ge
ležies tris kartus į dieną po valgiui 
per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxated Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti įdiegti atnaujintą 
energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuxaįed geležis ne taip kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jų juodais ir ne
sugadina viduriu. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tickose.

skint visų ■ Jėbį gėlių ir atgal... 
Kojos, tarytum neatsilaikyda- 
mos urnai pasimojusiai pagrin
dai, sieikiasi laiptų. Jis besiren
gia šokti iš vagono, įsikabinu ša
liniu tvarstin ir —
skubiai išeina konduktorius, ku
ris buvo pastebėjęs jo pasiry- 
žyiną.

—Negalima. Tai neleistina — 
sako jisai ir sulaiko jį. — Dar 
nelaimė gali ištikti... Šį kartų 
konduktoriaus balse galima nu
jausti rimtų pasiryžimų ir nepa
sitenkinimų.

Jis nusilenkia, netaręs nė vie
no žodžio pasitraukia kur pri
dera ir tik dabar pradeda nusi
manyti, kad jo žygis buvo neiš
mintingas.

Nuo antros palipinės kas tai 
garsiai kvatoja. Jis pasigrįžta į 
ten. Taip — mėlsvoji kvatoja. 
Nūnai matosi jos veidas: jau
nas, apskritas, bemaž vaikiš
kas. Juokiasi ir žiuri į jį tokiom 
didelėm mėlynom akim.

Jis irgi norėtų juoktis. Juok
tis savimi — kaip kad jos juo
kiasi. Koks kūdikiškas jo užsi- 
manymas. šokti prie gėlių ir — 
iš einančio traukinio, tarytum 
koks jaunikaitis. Bet jis — se
nai jau suaugęs žmogus, su bar
zda. Jis paliečia rankomis veidų, 
lyg ir norėdamas įsitikinti.

Nūnai pasigrįžla ir antroji — 
didesnioji. Ji truputukų senes
nė, rimtesnė, ar bent tokia nu
duoda. Melsvoji kai kų skubiai 
skubiai pasakoja ir juoku nesi
tveria. Delei to nusišypso ir vy
resnioji. Po to jodvi vikriai ap- 
sigrįžta ir dingsta vagone. Mel
svoji pirmutinė, nusinešdama su 
savim nutrauktų kutenantį juo
ką. Povaliai, yt vėjo siūbuojama 
gėlė, ją seka vyresnioji.

Valandėlę jis abejutiškai styp
so. Po to greitai atsigrįžta ir 
eina vagonan atsisėstų. Ir visų 
laiką, pats nenusimanydamas 
kodėl, šypsosi. .

Traukinys įeina vyriausion bė 
gių linijon. Miškas taipjau bai
giasi. Po valandėles traukinys 
ir vėl drožia laukais-pievomis.

Vagone jam darosi nepaken
čiama. Atsistoja ir eina lau
kan, ant palipinės. Viduj sėdėti 
negalima, ten taip tvanku. Ir 
gerai, čia nė t vieno žmogaus. 
Tik konduktorius sėdi ant mažo 
suglaudžiamo suoliuko. Ne vie
no., . bet argi jis norėjo kų nors 
pamatyti? Nejaugi tik tuo tik
slu čia išėjo? Nieku budu. 
ten, vagone, juk taip tvanku..

šas palšutėlis — visai nublan- 
iš vagono kęs. Ne, visiškai nepanašus į 

stotį. Didelis pulkas vištų kap
stosi kieme; prie durų tyso dide
tis šuo. Visa tarytum ūkininko 
liamuose. Ir stoties valdininkas I
— nič nieko jame miestiško...

—Čia traukinys ilgai nestovi, 
tik trumpą valandytę—aiškina 
konduktorius.

Vis dėlto, jis skubiai iššoka iš 
traukinio ir eina palei vagonų 
langus. Stoties gple, daržely, au 
ga puikių gėlių. Jis, suprantama, 
norėtų nusiskinti jų, tik nedrįsta. 
Vistiek porą gelių nusiskina ir 
skubiai apsižvalgo. Po to ir vė
la, prisižiūrėdamas į vagonų 
langus, grįžta atgal. Melsvoji 
stovi ant palipinės ir kalbasi su 
drauge. Ir ji, rodos, norėtų iš
lipti iš vagono, kviečia savo drau 
gę, bet pastaroji — susilaiko.

Pasigirsta skambutis. Vagonų 
ratai povėliai pradeda kartoti į- 
prastą sutartinę.

Jis, rodos, pasiriko: įšoko ne 
į savo, bet šalinį vagonų. Nieku 
budu nesuranda savo vielos. Pa
sižvelgia vagonan; žiu, prie 
lango sėdi abidvi sankeleivės. 
Jam lieka ytin nejauku; padė
tis stačiai negudri. Ir melsvoji, 
tatai pastebėjusi, pradeda kva
toti.

Jo veide pasirodo stiprus rau
donis ir skubiai, panėręs akis, 
jis pereina vagonų į sekamąjį.

Apie pusvalandį jisai, y t neby
lia, sėdi prie save lango. Žvei- 
ginsi pro langų ir tarytum no
rėdamas įkyrių minčių atsikra
tyti, tylutėliai kartoja: “puiki 
apylinkė! “puiki apylinkė!” Čia, 
nejučia, jo galvon įsismelkia 
nauja mintis: kažin, kad čia 
kelintą dienų apsibuvus? Nes
varbu — kurioj stoty j taįpT pa
skui nuspręs. Bet nhUjrfmintis, 
skubiai blykstelėjus, skubiai ir 
nutrūksta.

Sekama stotis.
Šį kartų jisai iš vagono neis. 

O kų ten veiksi? Ne todėl jisai 
neeis, kad jos—jos galėtų ką- 
tokia pamatyti. Visai ne. Ot, la
bai paprasta: traukinys čia il
gai nestovės.

Prabėga minutė, kita, trečia. 
Jis pasisveria pro langą ir krei
piasi į konduktorių.

Taip, traukinys čia stovėsiąs 
geroką valandėlę. Laukiama atei 
nant iš priešingos pusės — ki

Central Manufacturing 
District Bank 

Chicago.

Turtas Viršina 
Šešis Milijonus 

Dolerių

Ar Jus Esate Nusprendę Kurioj 
Bankoj Dėsite Savo Pinigus 

Per 1920 Metus? 
' « ■

Geriausiai padarytumėt pasirinkdami dėl savęs DIDYJĮ CEN- 
TRALINĮ BANKĄ ant Bridgeporto, r

Sis bankas yra visiems žinomas, kaipo'vienas iš didžiausių bankų 
visoje apielinkėje. Ir tvirčiausias nes tai yra VALSTIJINIS BAN
KAS. . I

' Todėl norint perkelti pinigus iš kitur arba pradedant taupyti tai 
dabar yra geriausias laikas, nes už PINIGUS PADĖTUS IKI 15-to 
SAUSIO bankas duos procentus .nuo PIRMOS SAUSIO.

Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius reikalus ir užtik
rina rūpestingą patarnavimą. Reikale kreipkite sį

Central Manutacturing District Bank
A State Bank.

1112 West 35th Street, Chicago, III.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street, 

ant 35-tos gatvl Strytkarių Linijos.
Bankas atdaras k;is(lien nuo 9 ryto iki 3 po piety. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki S valandai. 

SUKATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

r
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Pinigai Lietuvon<*■<

DR. F. O. CARTER 
Iškaba besisukanti švie-.j

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. 20 auksinų už kiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosįme Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia 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. 

t

Lietuvos Prekybos Bendrovė
' Room 515 E.

Ar Jųh 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, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

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

Specialė doma atkreipiant į mo 
) kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite 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.
FR^NKLIN O. CARTER, M. D.

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

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

, ______ ___________________•____________________/
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DR."VAlfuSIi dTbr

120 Tremont Street, Boston, Mass.
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to, prekinio traukinio. Čia jie 
apsilenksią.

Kad taip, ji<s atsistoja. Akįs 
nenoroms kreipiasi į vagonų 
langus. Kai kur sutvyska bals
vas sijonėlis, ji seka niūlynasai.

Jis eina. NetodeI — nugi ne 
lodei, kad jos. Matai, gėlės, ku
rių pirma pasipkynė, jau suvy
tusios. Čia jisai gan,s naujų.

Vaigšto palei stotį kartą, ki
tą — gėlių čia nėra. Eina dar 
trečiu kartu. Nūnai — tolokai 
nuo vyriausio stoties budinki). 
Čia matyt mažas darželis. Ke
lios obelįs prie pat tvoros, bet 
jos jau peržydėjusios. Kitos, a- 
tokiau, dar tebežydi.

Va, pačiam sodo kampe žydi 
gelynėlis.'T) prie jo stovi—jos! 
Melsvoji persilenkusi per tvorą 
ir ryžasi nusiskinti gėlę, tik lie
pa j iegia. Tvarstosi tvarstosi ir 
vis veltui. Rusvai baltos, saules 
spindulių parudintos rankos vel
tui tvarstosi ore. 

t

Tarytum pakviestas, tarytum 
neatsilaikydamas netikėtai pa
gundai, jisai prisiartina ir pa
silipęs ant tvoros nuskina visa 
glėbį pačių gražiausių geliu. Nu
lipęs nuo tvoros jisai kreipiasi 
į jas:

-—Meldžiu!
Gėles jisai siūlo abiem, bet ne 

vienai nesiekia.
Jodvi abejutiškai svyruoja: 

imli ar ne?
—Taip, — jis bendo pajuo

kauti, — ir gėlės yra privatinė 
savastis, bet jos kvepia ir be jų 
savininko tarpininkavimo. — 
Na, imkite!

Melsvoji pasisiekia link, jo ir 
paima gėles.

—Ačiū! — įkerta ji. Bet kas 
beliks lamstai?

Antroji, visą laiką tylėjusi, 
dabar prisiartina ir parinkusi 
porą šakelių siekia jam. Ir po 
to jodvi vikriai apsigrižta ir nu
eina. Jis lieka ant vietos. O rasi 
reikėtų jas palydėt? Bet ne, su- 
rantama — ne. Taip bus geriau. 
Jis stovi. Ir ko jam skubėli? Juk 
ir jos eina taip povaliai — vos 
vos žymu kad eina.

Jis rado kų tokia nepaprasto.
Ir taip juo užimtais, kad ne ne- 
sumalo, jogei jodvi dar kartą 
atsigrįžta j jį. Pasilenkia ir pra
deda rankioti pabirusius gelių
žiedus. Jie, tiesa, suvytę, nekam 
tikę, bet jis renka. Po to jis da
pasisiekia prie obels šakos ir

„ _____ J ... "

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

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

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

f SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

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

saujon — tarytum baltos pete- APIE VISA PASAULI SU
liškes.

Jis pagalios nusitaria eiti sa
vo vagonan. Bet suvytusius žie
dus atsargiai laiko saujoj. Taip 
jis pora kartų vaigšto pro vago
nų langus. Ir nieko, nič nieko 
nepasitinka. Bet argi jis ko nors 
jieškolų, norėtų pasilikti? Nu, 
suprantama, kad ne... Jos, tur
būt, įsėdusius savo vagonan. Pa
galios pasirodo būrys kilų sve
timų, bet nelokios kaip nodvi. 
Bet ko jis—jam tatai visiškai 
nesvarbu...

Kai tolumoj pasirodo
padrikus durnų debesėlis, 
kai pasirodė ateinantis pre
kinis traukinis, ir jo
dvi dar kartų išeina iš vagono.
Iš didelio glėbio gėlių minai pas 
jars tik po mažą saujalę, — ma
toma sudorojusios, pasirinku
sios lik geresniąsias. Jis dera
mai pasitraukė joms iš kelio. To 
neveizint kažinkas joms ir jam 
nikstelėjo: ir jis ir jos lyg ir 
staptelėjo.

Melsvoji išsiėmė iš pajuostės 
mažą juodą laikrodėlį ir savo 
draugei tarė:

—Bet pagalios — eikime bu
fetai)! Aš nesvietiškai ištrošku
si... Ji taipjau garsiai pasako
jo kai ką daugiau, bet jis nebe- 
suklausė: jos žodžius nutraukė 
prisiartinusis traukinis.

Trunjpų valandėlę jis negalė
jo sųsimoti. Ar jam taipjau ne
būtų pravartu tcnv— bufetan? 
Ar jų pašneka nereiškia slaptą 
pakvielima? O ne,—jis sku
biai nutraukė nepabaigtą mintį. 
Bet, gerai, o kad jis ten nueitų? 
Gerti ir jis, rodos nori... Gi bib
lėtas — jis dėl visų. Žinoma, 
dcl visų. i

Vis dėlto, jis dar laukė. Ir ko 
taip skubintis — laiko dar įva- 
les. Pats nenusimanydamas, 
kad jisai laukia iš baimės užsi
traukti nuožiūrų, sekiojimų pa
skui jas, jis ramino save minti
mi: “laiko dar įvales.”

Pagalios susimojo ir įlipo va
gonan. Perėjęs du vagonu jis at
sidūrė bufetan.

Jodvi kų tokia gėrė prie nuo-

papurto ją. Keli žiedai įpuolu klastą

šalau,s stalelio. Atokiau sėdėjo 
senyvas ponas ir skaitė laikraš
tį. Tai visa kas ten buvo.

Jam įeinant jį pasitiko dvi 
šelmiškai ililbsinčios akutės, 
bet veidelis visdeito stengėsi nu 
duot save esant rimtu. Tik jo 

įdavė šelmiškosios

MAŽAI IŠLAIDU.

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francij'oj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Ruinani- 
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus norit matyti kaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jus no
rit matyt kai]) submarinos kariavo 
po v a n deni u? Jus g a- 

i t e tai matyti savo namuose 
su mažai iškasČių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslų Ste- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite į tuos 
paveikslus per Stereskopą, jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jus matote 
šiame paveikslėlyj kainuoja tik $1.

200 skirtingų karės paveikslų tik 
$3.00. Mes taipgi turinje ir kitų la
bai žingeidžių paveikslų Stercskopui, 
būtent: Kelione apie pasaulį. 500 pa
veikslų iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gvn- 

rantuojamas. Prisiųskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums į 
namus. Nęatidėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsinimą, prisek $1.00 
prie jo ir .siųsk:-

BAZAR AND COMPANY
34 E. 7th St.. Dept. L. 

New York, N. Y.

F*erlcv&
Visokius muzikališkus instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan*- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kuric nepanešami praneškite 
per laišką man.ADELA LUKAM
1907 §o. Halsted St., Chicago, III.
----Z............................. ......... ...  
akįs. Antroji, vyresnioji, sė
dėjo begalo rainiai, tik trupu ta
ką sutrauktais antakiais.

Jis, nežinid ' kodėl, ajsisėdo 
prie šalinio staliuko ir paprašė 
sclcerio. Gavęs jį skubiai gėrė.

Melsvoji ir vėl pasižvelgė į 
laikrodėlį ir įkirto:

—Po dvidešimt dviejų minu
čių busime vietoj! — ji krykšta
vo. A

Jis ^aiškiai suklausė: po kelia- 
los minučių jsekama stotis. Ten 
turbūt ertvesnė vieta: miestelis, 
bažnykicmas ar kas nors puna- 
našaus. Tatai jis nusimanė, nors 
šioj apylinkėj dar niekuomet nė
ra buvęs.

(Bus daugiau)

Lietuvis Akių 
Specialistas

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

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

Ashland Avė.Tel. Drover 9660.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare*

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ>1 St. kampjtfarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

PLUNKSNOS 
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89 
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sandelių.

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

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi- 
nie tikros šikšnos 

BĮ ^®F1R svetinei eilę ir ki
limų.

i I Mcs taipgi turime ke
■ | lėtą augštos klesos

Ii))])wll I Phonografų, kuriuosįųy J mes parduosime už
Pas’ub'tą kainąU T p---- už tai kad mes turi-

]j V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja is. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos, ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konsl. 
Auguslinavičius; Matematikos — V 
MiŠeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neat^iėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street
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SO. OMAHA, NEBR.

Nederami SLA. 87 kp. valdybos 
žygiai.

tų įstaigų nariui 
atimti.

| Gruodžio 14 dienų Įvyko kuo
pos metilus susirinkimas. Jame 
dalyvavo kone visi kuopos na
riai. Žalpis paduoda apeliacijų 

skunda dėl nederamo su juo 
pasielgimo. Perskaičius tų skun 
dų rimtesnieji nariai prieš tokį

Ir nutariama 
Gražu, ar ne? Bus Duodama su Naujienomis Rytoj, Sausio 8-tą Dieną

ar bent 
pamati- 

rganizacijos taisyklių. O,

ciją, nors konstitucijos privalo 
prisilaikyti netik paprastieji na
riai, bet ir jų išrinktieji viršinin
kai, bet pasirodo, kad kai ku
riose musų susivienijimo kuo
pose netik paprastieji nariai, o 
ir pati valdyba nežino 
nuduoda nežinančiais 
n
rodo.*), kuopų valdybon renkama 
“gabiuosius, mokytuosius” na
rius. '

Tiek to. Užteks pažvelgti 
kadir į vietos SLA. 87-tą kuopą, 
kaip josios valdyba elgiasi su 
jai nemėgiamais asmenims; 
kaip ji persekioja tuos asmens 
dėl rašymo jai nepatinkančių 
žinučių. Nieko nesakyčiau, 
kad ta valdyba šitaip elgtųsi su 
visų narių žinia. Bet ji taip da
ro tik su savo šalininkų 
kas vra aiškiu laužymu 
organizacijos taisyklių.,

Eisime prie dalyko.
1919 metais buvo renkama kuo-

pačios moterėlės atsiima savo 
balsą ir pareiškia, kajl jos neži
nojusios taisyklių. Ant vietos 
lapo išrinktas teisino komitetas, 
kuris visą dalyką turės išnagri
nėti.

Tai ve kaip elgiasi musų iš
rinktieji viršininkai.

— SLA. 87 kuopos Nanys.

MILWAUKEE, WIS.

žinia, 
musų

Kada

čių narių ir kaip vienu balsu ta- 
I>o išrinktas Į tris vietas: vice
prezidentu, oi 
korespondentu
kuopos veikimų Į organų Tevy-

rašyti apie

Nedėlioję sausio 4 d., buvo 
SLA. 177 kp. susirinkimas. Kuo
pos reikalams vesti vietas užė
mė nauja valdyba: J. A.' Ban
kus, pirmininkas; S. A. Domėn 
tis vice-pirm.; P. J. Matulis fin. 
sek r.; S. Beržanskienė, nut. sek
retore; M. Mikas iždininkas; 
S. A. Dementis organizatorius; 
J. Butkus ir P. Vaivada kasos 
globėjai. Naujoj valdyboj nesi
randa nė vieno “komunisto,” ko 
ne visi yra Naujienų skaityto
jai.

S. L. A. 177 kp. balius bus 14 
dieną vasario J. Bonk’s svetai
nėje. Bus progos pasilinksmin
ti. — Narys.

METINE LIETUVIŲ
BIZNIO KNYGA

CLASSIFIED

Annual Directory of The Lithuanian Business
Tokia knyga yra išleidžiama dar pirmu syk Amerikoj. Ji bus 

labai žingeidi ir reikalinga kiekvienam pirkėjui. <

Šitoje knygoje telpa adresai visų tų biznierių ir profesionalų, 
kurie tik patarnauja lietuviams ar tai pirkimo, ar pardavimo, ar 
tai kituose įvairiuose gyvenimo reikaluose. Ir

išrinkimą, be kita pareiškė, jo- 
gei jis asmenims liepa ta ikau- 
siąs ir rašysiąs tai, kas yra teisy
bė. Kartu jis dagi paklausė 
“ką rašynėti”? Kaip vienu bal- 
nutarta “apie.viską.”

Bot praeitais matais 87 k p. 
dėjosi tokių dalykų, kurie nie
ku bildu negalima buvo užtylėti. 
Mat, kelintas asmenų buvo pra
dėję eikvoti pinigus tai vienam 
tai vėl kitam dalykui — net ir 
Cfticagos partijiniani seimui. 
Daugelis narių prieš tokį valdy-

protestavo įodel, kad valdyba be 
visų narių žinios eikvoja pini
gus, kurių kuopoj nėra ir dėlto 
paskui prisieina pakelti nariams 
mėnesines duokles — |x> penkis 
centus asmeniui. Užprotestavo 
ir Žalpis. Jisai rėmėsi tuo, kad 
tokiame atsitikime reikia duoti 
žinią patiems nariams, o ne taip 
kad valdyba su kelia t u savp se
kėjų elgiasi kaip tinkama. Delei 
to tūli “tautiečiai” ėmė skersa- 
kioti. Ir štai lapkričio 9 dieną 
praeitais metais, paprastame 87 
kuopos susirinkime, kuriame 
dalyvavo viso 8 asmens, pirmi
ninkas perskaito iš Tėvynės pa
prastą žinutę apie vieną tarp 
klerikalų tautininkų ir SLA. 82

pareiškia: “Matote, kaip musų 
kuopą apšmeižia! Ir po tuo 
šmeižtu pasirašo Žalpis...” Tas 
“šmeižtas” buvo toks: ten ap
rašoma ištikusis susirėmimas 
tarp pirmininko ir sekretoriaus. 
Mat sekretorius perskaitė laišką 
nuo Šv. Antano parapijos, kvie
čiantį prisidėti prie rengiamos 
“Tag Day”. Pinu įninkąs gi, 
perskaičius laišką, įkirto: “tu 
pats parašhd”. O protokolų rašt. 
pakišo jam laiškutį ir pasakė: 
“žiūrėk kieno rašytas laiškas” 
ir tt. Tai visas “šmeižtas.” Bet 
to neveizint pirmininko žmona I 
ir kelios kitos moterėles ima 
šaukti: “Nuleist jį, nuteisi!” 
Prie jų prisidėjo tūli vyrai ir 
nutaria atimti Žalpiui balsą. O 

. po to jie reikalauja, kad žalpis 
persiprašytų — prisipažintų 
esąs kaltu ir atšauktų tą kores
pondenciją (išspausdintą Tėvy
nės nr. 41). Žalpis tečiaus reika
lauja prirodymų. Bet čia pirmi
ninko žmona ir vėl duoda pak
lausimą: ar prot. rašt. ta žinu
te buvęs įžeistas. Tas atsako, 
kad taip. Tada ir vėl prasideda 
Žalpio saikdinimas, kuris užsi
baigia tuo, kad jam atimama 
balsas — trims mėnesiams. To 
dar negana. Mat Žalpis buvo iš
rinktas į tris įstaigas. Kas dary
ti? Pirmininkas ir vėl leidžia 
balsuoti — šį kartą, kad Žalpiui 
butų atimta visos teises kaipo

KRATOS IR AREŠTAI.

Dės Moines, la. — Sausio 2 d. 
federalės valdžios agentai pada
rė čia medžioklę tariamųjų 
“raudonųjų” radikalų. , Vienu 
vakaru suėmė 12 žmonių. Are
štai tęsėsi dar 3 ir 4 dienas ir 
suėmė daugiau žmonių. Už pa- 
liuosavimą iš areštuotųjų rei
kalaujama nuo vieno iki de
šimt tūkstančių dolerių kauci-

agentai padare antpuolį 
komunistų susirinkimų 

ant privačių gyvenamųjų

Miivvaukee, Wis. — Pelny
čius vakare sausio 2 d., vald
žios 
ant 
ir
namų. Suimta 106 asmens, jų 
tarpe du lietuvių kom/usistu: 
Juozą A. Dementį ir T. Miliaus
ką. Pas J. A. Dementį darė ir 
kratą; paėmė senus numerius 
laikraščių: Naujienų, Laisvės ir 
Žarijos, kaipo “svarbius” doku
mentus. šiaip knygų neėmė pasi
aiškinus jų burinį. Juozas A. 
Dementis tapo paliuosuotas, bot 
T. Miliauskas dar tebelaikomas 
iki šiol (nedėlios vakaras). Vie
tos spauda skelbia, buk T. Mi
liauskas ir kiti busią deportuoti 
i Rusiją. Henry Lobach, kal- 

orga- 
suarešTuotas anksti

tinamas kaipo k 
nizatorius, 
subatos rytą, dar jam gulint lo
voje. Lobach paeina iš Rusijos; 
1905 metais dalyvavęs revoliuci
joj ir užtai tapęs ištremtas į Si
birą; iš ten pabėgęs į Japoniją, 
o 1914 metais atvykęs į Ameri
ką. — Be žmonių suimta dar 
daug rad įkalinės literatūros. 
Valdžios agentai sako, kad ta 
medžioklė jau senai buvus su- 
plenuota. — Narys.

Nesiusk Nei Cento

Nadaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymų su šia yla, kaip tai: Čevery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiaučiškos drotčs ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebusta 
užganėdinti. Neatidėliok, bet šian-l 
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresų, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums j namus.

INTER. SALES CO.
Sta D. Box 122 Nevv York, N. Y.

J

Šitą knygą kiekvienas lietuvis visuomet turės po ranka ir teirau- 
sis jos kiekviename reikale: ar tai norėdamas paprastą daiktą nusi
pirkti ar navatną, ar tai norėdamas sužinoti adresą 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- 
berio, 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 apseiti. i

Šią naudingą ir visų senai pageidaujamą

Metine Lietuviu Biznio Knyga
NAUJIENOS

Visiems Savo Skaitytojams Duos
DOVANU

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.

Šią knygą taipgi dalins kaipo Naują Metų dovaną savo kostu- 
meriams nemažas skaičius Chicagos lietuvių biznierių ir profe
sionalų. ' ‘ v

Kas nebegautų šitos knygos nei kaipo Naujienų skaitytojas, nei 
kaipo pažangiųjų biznierių kostumeris, tas galės dar nusipirkti 
šitą knygą vėliaus Naujienose po 15 centų. Pirkdamas gi Nau
jienas sausio 8-tą dieną kiekvienas gaus tą knygą dovanų —kai
po Naujienų priedą. Tik ant kitos dienos knyga kaštuos 15c.

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

Visi pirkite Naujienas Rytoj, Sausio 8-tą dieną ir gaukite

METINĘ LIETUVIŲ BIZNIO KNYGĄ

r
▲
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Užsisakomoji Kaina;
Chicagoje — pačtu:

Chicagoje — peję nešiotojas:

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

Metams .............................
Pusei metą ......................
Trims mėnesiams.............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui .............

Viena koniia ......... . .........  02
Savaitei .....................
Mėnesiui ........................

......... 12

......... Ž0
Suvienytose Valstijose, ne 

pačtu:
Chicago],

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

... $5.00

... 3.00

... 1.65 1

... 1.251
... .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

... $7.00

... 4.00

....,200
Pinigus reikia siųst Pačto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

“Komunistai’ ’ • v 
IS-

braukė J. Bekampį.

munistai” buvo priversti 
prašalinti jį iš savo tarpo.

Bet turime pastebėti, kad 
Pildantysis Komitetas, į ku
rio rankas tyrinėjimo komi
sija ketina pavesti apkalti
nimus prieš Bekampį, jau 
senai turi žinių, metančių 
keistų šviesų ant jo asmens. 

I Jau bus dvejetas metų su- 
viršum, kaip Chicagos soci
alistai pareikalavo iš L. S. 
S. vyriausybės (kuri susidė
jo iš dabartinių “komunis
tų”) ištirti tulus dalykus iš 
p. Bekampio praeities. Bu
vo girdėt paskui, kad toji 
vyriausybė paskyrė kokią 
ta< tyrinėjimo komisiją, bet 
tuo viskas ir pasibaigė-

“Kairiasparniai” (dabar
tiniai “komunistai”) neno
rėjo kliudvt sayo bičiuolio. 
Jie rėmė jį, jie atgitavo už 
jį, jie padarė jį darbininkiš
kos organizacijos vadu, — 
žinodami, kad prieš jį yra 
labai sunkių kaltinimų. Ir 
jie žinojo apie jį dar dau- 
giaus, būtent: jogei jisai, 
bijodamas, kad tie kaltini
mai nebūtų iškelti į aikštę, 
anąmet skubiai rezignavo iš 
L. S. S. Pildomojo Komite
to.

O dabar tas asmuo pridir
bo darbininkų unijoje tokių 
‘šposų”, kad patįs “komuni
stai” kratosi nuo jo! Tiek 
pas juos yra sąžiningumo 
apsiėjime su darbininkiš
koms organizacijoms.

Šitą “kairiasparnių” (ar
ba “komunistų”) “principą” 
“Naujienos” yra senai su
kritikavusios, parodyda
mos, kad socialistai savo ve: 
kime privalo vadovauties ne 
dogmomis (už tėvynės gy
nimą arba prieš tėvynės gy
nimų), o darbininkų klesos 
reikalais: tų-gi reikalų žvilg 
sniu daugelyje atsitikimi, 
tėvynės gynimas gali būti 
neišvengiamas dalykas.

Lietuvoje dabar kaip tik 
ir susidėjo aplinkybės taip, 
kad atsisakymas nuo šalies 
gynimo butų pragaištis dar
bininkų klesai. Dvarinin
kai, bijodami netekti savo 
dvarų, pasikvietė ’enkų legi
onus, kad jie apsaugotų juos 
ir kad pagalios, užkariavę 
Lietuvą, prijungtų ją prie 
Lenkijos. Lenkų bajorija ir 
buržuazija mielai eina į pa- 
gelbą savo broliams Lietu
voje. Ką-gi tokioje situaci
joje turi daryt Lietuvos dar
bininkai — ramiai sėdėt ir 
laukt, kol grobikai uždės sa
vo letena ant Lietuvos spran 
do? ‘

Lietuvos darbininkai da
vė savo atsakymą į šitą klau 
simą, paimdami ginklą už
puolikams.

Tegul ęlabar atsako į jį 
“komunistai”: ar jie ir šita
me atsitikime mano, kad ša 
ies gynimas yra išdavystė?

pa- 
ko- 
kad 
ver-

šitoje korespondencijoje 
sakyta, jogei patįs “bonų 
misijos” nariai netiki net, 
paskolos bonai turį pinigo 
K‘-

Ir tai yra išviso pirmutinis už
siminimas apie paskolą kokį 
mes užtikome visuose ligi šiol 
išėjusiuose “Socialdemokrato” 
numeriuose.

Taip Lietuvos socialistai “re
mia” paskolą!

Kodel-gi kun. Jonas Žilius “in
formavo” Lietuvių Socialistų 
Sąjungą kitaip? Nejaugi jisai 
nesijaučia, kaip jisai, diskredi
tuoja Lietuvos valdžią ir savo 
vardų, kuomet jisai, būdamas 
oficialiu valdžios įgaliotiniu ir 
kunigu, skelbia netiesą?

MELDŽIAMI NEŠMEIŽKITE!

Klerikalų “Darbininkas” jau 
kelintu kartu plepa, kad sociali
stai “nežinia kur” padėjo pini
gus, surinktus į Lietuvos šelpi
mo Fondų.

Tas laikraštis žino, kad jo ple- 
>alai yra nepamatuotas šmeiž-

kalo ežero, tai jiems priseitų 
saugoti 2,000 mylių ilgio Sibiro 
geležinkelį, kuris jungia Baika
lą su Vladivostoku. Fronto už
pakalyj jie ilurės Amūro, Sibiro 
ir Uzuro kazokus, kurie be abe
jonės simpatizuos sovietams ir 
prie pirmos progos padės jiems 
vyli lauk neprašytus svečius.

jr
“Mūza to. Puolikai savo už

pakalyj ir šone turės kiniečius, 
kurie prielankiai atsineša į so
vietus ir žiuri j japonus, kaipo 
į aršiausius savo priešininkus. . »

“Sovietų armija yra visa ap
siginklavusi rusų tauta, vedama 
gabiausių strategikų, kokių pa
saulyj buvo nedaug. Faktai ro
do tatai.

f

“Mililarinės problemos sovie
tų armijos nebėra tokios sun
kios, kokios jos buvo 1904 m.

“Nežiūrint to, užsienio ko- 
misionierius, čičerinas, keliais 
atvejais bandė geruoju tarties 
su Tokio valdžia ir patenkinti 
japonų reikalavimus.”

NAUJI PATVARKYMAI 
EGYPTE.

[Federuotos Spaudos žinia]
Cairo, Egiptas. — Sulig nau

juoju Anglijos valdžios patvar
kymu, kiekvienas laikraštis, 
kuris ragins žmones streikuoti 
politikos išrokavimais,” bus be 
niekur nieko uždarytas.

Tuose pa tvarkymuose neuž
miršta paminėti mokinių ir ki
tos rųšies “neatsakomingų” as
menų politikos nuomonės; poli
tikos protestai, kreipiami į val
dininkus, kurių paskelbimui ne
gauta “cenzoriaus pavelijimas;” 
tos žinios ir raportai, kurios 
turi tikslo “sukurstyti gyvento
jus prieš Anglijos arba Egypto 
valdžią.”

Tie patvarkymai išleista tuo 
tikslu, kad užgniaužus vietos 
gyventojų judėjimą prieš ang
lų savavaliavimą Egypte. ■ t

Kazimieras Gugis
> ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip Ir ctvilttkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Nąmų Ofiau: Miesto Ofisas:

13211. Halsted 8L 127 N. Dearborn SI.
Ant trečių lubų 1111-13 Inlty BMt.

Tel. Drever 1310 Tel. Central 4411 
O

DR.*A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto
2121 North West«rn Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
X*Spindulial. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 
.—.......    9

“Komunistų” eilėse suiru
tė eina tolyn vis didyn. Jų 
buvusieji pritarėjai vienas 
po kito atsimeta nuo “ko
munistų” partijos ir grįžta' 
pas socialistus arba traukia-1 
si iš judėjimo. Kitus savo j 
organizacijos narius patįs i 
“komunistai”, atradę “neiš-J 
.tikimas”,.meta laukan.

Irimo procesas paskutiniu 
laiku, matyt, ypač smarkiai 
eina stipriausioje “komunis
tų” tvirtovėje, Brooklyno. 
“Laisvė” praneša, kad “ko
munistų” 19-je kuopoje esą 
“social-buržujų”, ir kad kuo 
pa jau turėjusi keletą jų pra 
šalinti ir dabar ji vėl išbrau
kusi dvejatą narių.

Bet įdomesnis dalykas, ne 
gu tai, yra to laikraščio pra
nešimas, kad iš “komunis
tų” organizacijos esąs išme
stas J- Bekampis “už tulus 
priešdarbininkiškus pasižy
mėjimus”. “Laisvės” kore
spondentas sako:

Visi ant jo apkaltinimai 
bus priduoti tam tikrai 
komisijai, kuri juos su
tvarkiusi perduos Pildan
čiajam Komitetui ir pas
kelbs per spaudą.
Mes lauksime to paskelbi

mo. Jisai turės būt gana 
įdomus, kadangi p. Bekam
pis yra vienas stambiausių
jų lietuviško “komunizmo” 
vadų. Jisai yra “kalbėto
jas” ir “rašytojas” — žino
ma, labai r-r-revoliuęioniš
kas. “Komunistų” suvažia
vime Brooklyne jisai buvo 
vienas smarkiausiųjų dele
gatų ir užreiškė, kad suva
žiavimas privalo nutarti be 
referendumo prisidėti prie 
komunistų partijos, kadan
gi “mes esame organizacijos 
smegens”.

Tą savo lyderį “komunis
tai” (kuomet jie dar vadi
nosi “kairiasparniais”) rė
mė visomis keturiomis, kuo
met jisai skverbėsi į rubsiu- 
vių unijos delegatus, ir ačiū 
jiems jisai’gavo tą vietą. Ir, 
beatstovaudamas rubsiuvių 
uniją, jisai pridirbo tų “ne
darbininkiškų pasižymėji
mų”, už kuriuos dabar “ko-

Lietuvos socia
listai gina šalį.

Apžvalga

ir negalėjo niekur dingti. Savu 
nikų jie buvo siunčiami Lietu
von, o'likusieji Amerikoje bus 
taip pat tenai išsiųsti, kaip tik
tai L. Š. F. atras tinkamos [uo
gos tatai padaryti.

L. Š. F., lygiai kaip ir kili šel
muo (nepolitiniai) fondai, ligo
tų laikų buvo paliovę veikti. 
Todėl jisai neskelbė apie save 
spaudoje. Daryt iš to išvedi
mų, kad esantįs jo globoje pini
gai “dingę,’ gali tiktai be doros 
žmonės.

/Taigi tegul tasai klerikališkas 
ūpas nezaunija.

LYG PASAMDYTAS.

Kauniškis “Socialdemo
kratas’’ rašo:

Visa savo siela neapken 
čiame karo, daug ką duo
tume, kad ginkluotai ko
vai musų krašte jau butų 
galas. Bet esame pasiry
žę dar daugiau duoti, kad 
iškovojus laisvę taip įsi
taisyti namie, kaip Lietu
vos darbininkams, jos de
mokratijai yra reikalin
ga. Vadinasi, reikia da 
ruoštis kovon su lenkais, 
su tais pačiais vokiečiais 
ir rusais grobikais, su vi
sais, kas pamėgintų Lie
tuvos darbininkams atsi
stoti skersai kelio geres- 
nėn ateitim
Šitai “Socialdekrato” po

zicijai pritaria visi Lietuvos 
darbininkai ir darbo žmo
nės. Karės jie neapkenčia 
ir norėtų, kad ji pasibaigtų; 
bet dar labiaus jie neapken
čia vergijos, todėl jie pirmu
tiniai stvėrėsi ginklo ir ėmė 
organizuoties į partizanų 
burius, kuomet Lietuvą už
plūdo lenkų legionai, pakvie 
sti Lietuvos dvarininkų, ir 
kolčakininkų gaujos. Lietu
vos darbininkai, bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai, su
sivieniję į ginkluotus bu
rius, daugiaus nuveikė ap
gynimui šalies nuo svetimų 
grobikų, negu reguliarė ka
riuomenė.

Taigi “Socialdemokratas”, 
ragindamas ginti šalies lais
vę nuo priešų, išreiškia Lie
tuvos darbininkų mintis- Ir 
su juo sutiks kiekvienas pro 
taujantis socialistas.

Bet mūsiškiai “komunis- 
tai”, šalies gynimą skaito 
“socialpatriotizmu” ir “soci
alizmo išdavyste”. Dar ta
da, kada jie vadino save 
“kairiasparniais”, jie pas
kelbė tą “principą” ir pagal 
jį skirstė socialistus į gerus 
ir blogus: kas atmetė šalies 
(tėvynės) gynimą, tas buvo 
pripažintas “tikru”, “revo
liuciniu” socialistu, o kas ne 
— buvo pasmerktas.

LIETUVOS SOCIALISTAI IR 
PASKOLA.

Laiške į Lietuvių Socialistų 
Sąjungą kun. Jonas Žilius pasa
te* kad visos socialistines sro
vės (išimami bolševikus) eina 
išvien su Lietuvos valdžia ir y- 
>atingai remia valdžios pasko- 
ą. “Naujienos” jau senai pri- 

rodė, kad pirmoji dalis to tikri
nimo yra visai neteisinga, nes 
dabartinei Lietuvos valdžiai ne
pritaria ne tiktai socialistai, o ir 
šiaip demokratinąs partijos.

Rašydamas kun. J. Žiliui, 
“Naujienų” redaktorius išreiš
kė abejonę ir apie teisingumą 
o pasakymo, kad Lietuvos so

cialistai remia valdžios paskolą. 
“Naujienų” redaktorius prašė 
paskolos Kampanijos vedėjo, 
tad jisai paremtų faktais savo 
žodžius, bet jokių faktų nesu
laukė nei iš jo, nei iš Finansinės 
komisijos.

Dabar tečiaus atėjo iš Kauno 
3-as “Socialdemokrato” nume

ris (gruodžio 11 d. 1919 m.), 
kuriame mes randame šiek-tiek 
medžiagos, galinčios painfor
muoti mus apie tą klausimą. Te
nai išspausdinta štai kokia ko
respondencija iš Šakių:

Vietos komitetas vidujinei 
paskplai platinti sušaukė su
sirinkimą. Kunigas V. gražiai 
išaiškino bonų pirkimo nau
dą. Kuomet visos kalbos bu
vo pasakytos, išlindo iš minios 
koks nudriskęs žmogelis ir pa
siprašęs žodžio taip pat ėmė 
kalbėti. Paminėjęs apie musų 
vargus — bėdas, visus ragino, 
kad butų taupus ir piratų bo
nų. Žmonių įtikinimui dar pa
klausė komiteto, ar bonai 
“giliuos”, vadinasi, turės pini
go vertę. Komitetas patvirti
no. Tuomet žmogelis išsitrau-

“Naujienos” diena iš dienos 
rašo apie Lietuvos valdžių, nesu- 
mušamais faktais prirodydamos 
kenksmingumų josios politikos 
Lietuvos darbo žmonėms. Vie
nok “komunistų” organas Broo- 
klyne nuolatos skelbia, kad mu
sų dienraštis ramius tų valdžia 
arba neužimųs sulig jos aiškios 
pozicijos.

Anų dien tasai organas pada
rė falsifikacijų, paduodamas sa
vo skaitytojams neva ištraukų iš 
“Naujienų”, kur pasakyta, kad 
tie, kurie nertini ia dabartinės 
Lietuvos .valdžios, esu išdavikai. 
Nežiūrint to, kad mes užprotes
tavome prieš tą falsifikacijų, 
Brooklyno melagių lapas ne 
tiktai neatšaukė savo prasima
nymo, o dar koletų kartų pa
kartojo ji.

Dabar jisai vėl, plusdamas 
gatviniais žodžiais “Naujienas”, 
šaukia, kad jos nesakančios dar 
Liniukams, “remti, ar neremti 
dabartinę Lietuvos valdžių.”

Begėdis!

KAMPANIJA PRIEŠ ATEIVIUS
[Federuotos Spaudos žinia]

Paryžius. — Visoj Franci jo j 
pradėta kampaniją prieš atei
vius. Tą judėjimą veda karės 
veteranų asociacija. Šiuo tarpu 
jie ryžasi “nacionalizuoti “vie
šbučius ir valgyklas. Tas nacio
nalizavimas apsireikš tame, kad 
visi tų įstaigų tarnautojai turi 
juli franeuzai.

Skelbdami obalsį — “Franci- 
ja franeuzams” tie veteranai de 
da visas pastangas, kad sukėlus 
žmonėse neapykantos link atei
vių.

Belgų ir šveicarų viešbučių 
darbininkų unijos kreipėsi į frau 
euzų organizuotus darbininkus, 
prašydami paramos. Paryžiun 
atvyko Belgijos Darbo Federaci
jos sekretorius, Alex, kuris ves 
<ontr-kampaniją prieš šovinistų 
užsimojimą ant ateivių.

PROTESTO STREIKAS.
[FederuotOs’ Spaudos žinia]

Antwerp — Judėjimas šiame 
Belgijos porte sustojo 24 valan
doms, kuomet paskelbta visati
nes darbininkų streikas. Strei
kas skelbta tuo tikslu, kad išrei
škus protestą prieš įkalinimą 
socialisto deputato Jamaro, po- 
itikos prasikaltėlio. Profesinės 

sąjungos ir transportacijos dar- 
jinjnkai prisidėjo prie metalo 
darbininkų demonstracijos.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

PASKIRTA $2,000,000 PALAI
KYMUI DARBININKIŠKO 
' LAIKRAŠČIO.

I
[Federuotos Spaudos žinia]

Londonas. — Profesinių Są
jungų kongresas pareiškė, kad 
“The London Daily Herald” esąs 
geriausias darbo žmonių gynė
jas ir čempionas. Kad tas laik
raštis ir ant toliau galėtų ves
ti neatlaidžią kovą>su naudoto
jais, kongresas nutarė paskirti 
laikraščio fondan .$2,000,000. 
Surinkimui tų pinigų neužilgo 
bus pradėta kampanija.

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

Kamp. Leavltt St.
Phone Cannl 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

—
EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lietu

viams lietuvis

xDr. G. J. Chernauckas
akių specialistas, baigęs North
ern Illinois Collegc ir ilgai prak
tikavęs St. Louis, Mo.» atidaro 

į ofisą po hum..
3255 So. Halsted Street.

Egzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedčlioinis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2 
Paskui tik retkarčiais strvilgynias galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. I

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. ’ . i
O Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi * 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * |

o«F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

JL Žmogue kasosi galvą, 
id palengvint niežėjimą, 
asįmasi pasidaro papro
tį, ir tuomet žmogus ka

sosi nejučioms. Bąt jis
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. <

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 

, lengvai prašalinu. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

pirkęs jų jau už 500 rublių ir 
dar norįs už 300 rublių pirk
ti. *Bet prirodymui žmonėms, 
kad bonai ištikrųjų “giliuoju”, 
žmogelis paėmė vienų už 100 
rublių ir čia pat paprašė kuni
go, kad jam už bonzą atlaiky
tų trejas mišias.’ Ir kas gi? 
Ištiesta žmogelio ranka pasi
liko styroti su bonu ore, nes 
kunigėlis neišdrįso jo paimti.

Patriotinei musų visuome
nei reikėtų rinkli į “bonų ko
misijų” drąsesnius žmones, 
kurie mokėtų ne lik bonus 
girti, bet ir palįs juos pirkti.

Truc translatlon filed wltli the post- 
master at Chicago, III. Jan. 7, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA NEGALĖS LAI
MĖTI KARĖS.

[Federuotos Spaudos žinia]
New Yorkas. a— Japonija 

niekuomet nelaimes kitos kares 
su Rusija, jei ji puls Sibirą. Tos 
nuomones laikosi pulkininkas 
B. Rostein Bėk, militarinis ek
spertas, kuris dalyvavo rusų- 
japonų karėj 1901 m. Analizuo
damas raudonosios armijos pa
dėtį pili. Bok pareiškė, kad toji 
armija dabar skaitosi tik su Ja
ponija ir Jungtinėmis Valsty
bėmis. Anglijai ištraukus savo 
kariuomenė iš Rusijos, Kolča- 
kas ir kiti anli-sovietų armijos 
generolai sugniužo. Militariniu 
žvilgsniu jie nebeturi jokios rei
kšmes. Bėk sako:

“Puolikai negali pasiųsti prieš 
sovietus tokią armiją, kuri savo 
skaičium viršytų priešininko 
armiją. Sukoncentravimas to
kios armijos yra labai pavojin
gas ir surištas su didelėmis sun
kenybėmis, kadangi Sibire nėra 
pakankamai geležinkelių ir šiaip 
gerų kelių.

• “Jei jie bandytų pulti sovietų 
armiją kur nors į rytus nuo Bai

LONDONE ĮVYKSIANTI* 
MINITARIŠKA DEMONSTRA-
\ CIJA.

[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas. — Kadangi prcin- 

jeras Lloyd George griežtai atsi
sako priimti Demobilizuotų Ka
reivių Federacijos delegatus, 
kurie atstovauja 1,000,000 žmo
nių, tai sausio mėnesyje rengia
ma Londone milžiniška demon
stracija. Tūkstančiai buvusių 
kareivių maršuos Downing gat- 
j/e ir reikalaus, kad Lloyd Geor
ge duotų atsakymą į kareivių 
pastatytus reikalavimus. Reika
laujama skirti bedarbių fondan 
daugiau pinigų, o taipgi išmo
kėti buvusiems kareiviams padi
dintas algas, pradedant nuo rug 
piučio 4 d., 1914 m.

ČEKO-SLOVAKIJOS ĮVYKIAI.
[Federuotos Spaudos žinia]

Olmnetz, Moravija. — Dėka 
Antantės, ypač Francijos, pasi
darbavimui, Čekoslovakijos 
vokiečiai, lenkai ir rusinai netu
ri beveik jokių teisių ir negali 
dalyvauti šalies tvarkyme. Taip 
dalykams stovint, šeši milionai 
čekų turi pavergę aštuonius im
liomis žmonių, kurie priklaAso 
įvairioms tautoms. J

Muiricipalėtį. valdžios rinki
muose social-demokralai laimė
jo didelę pergalę Moravijoj, Bo
hemijoj ir Silezijoj. Nebuvo 
rinkinių vokiečių apgyventuose 
miestuose. Rinkimuose viso 
paduota 2,758,260. Sulig tauto
mis, rinkikai skirstoma šiaip: 
67.34 nuoš. čekų, 32.18 nuoš. 
vokiečių ii’ mažiau negu vienas 
nuošimtis žydų.

EsafiaiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiniii.

5 PRADĖK TAUPINIMĄ SU !

j GeriausiaBanka |
■ ANT NORTH WEST SIDE J

■ Mokamas procentas 4 kartus į metus ir padaro ■
čionais tavo taupinimų auganti didesniu

Pasiteirauk musų ateivių de
partamente, kaip siųsti pinigus 
j Lietuvą. Mes turime padarę 
geriausias konekcijas.

Pinigai skolinami ant 
Real Estate

Apdrauda (Insurance) 
visose šakose.

Kėš už Laisvės Bonds.

Žemlapiai Naujos Europos
jau'yra gatavi musų ateivių permainos departa
mente ( Foreign exchange Dept.), duodas, kaipo 
komplementas kostumeriams. Ateik pasiimti savo.

KR ALSE SAVINOS BANK] 
1341 MILWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Po priežiūra valstijinės valdžios
Resorsai daugiau kaip $3,000 000.00
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Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

ypatlškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicage.



Sereda, Sausio ? d., 1920

lietuviu Rateliuose
CICERO

jo. Tuoj pasigirdo muzika, o 
jų sekė “tancevojimas.” Bet... 
bet turėjo įvykti kas tokia ne
paprasta. Neužilgio skiepą n 

įbėga kunigas ir pradeda bar
tis: Jus, jus—arkliai, sustokite! 
Ko trypiate? Man čia nereikia 
tokių gyvulių. J. Galite išeiti. 
Bažnyčioj tai jūsų nė vieno ne
simatė, o čia kaip kokie arkliai 
trypiate. Kų jus mislijate,—aš 
negaliu žmonių spaviedoti: šven 
čiausias sakramentas šokinėja,, 
spaviednyčia dreba...

Tai pasakęs kunigas išėjo sa
vais keliais. Vyčiai tuo tarppt 
ėmė—“bun’tavotis:” “Kų? mes 
arkliai, mikliai? Jis pats čia 
mus pakvietė, o dabar lojoja. 
Gerai, mes galime išeiti”...

Sutarta—padaryta: dideliai!- 
Saki*.' tamata," kodėl čia sias bl,r^y<^j1'" 

visa taip želatina?
— Matai, pats turi žinoti, kad 

dabar yra mišios—aiškina 
tis. Mums liepė palaukti 
užsibaigs, o tada galėsime 
cevoti.

Orait, kad taip—laukiu 
šių pabaigos. Apie pusę įx> de
vynių ateina parapijos komite
tas ir pareiškia, kad “dabar ga
lite linksmintis.” To tik reikė-

Draugai vyčiai” nuėjo pas 
“draugus komunistus.”

Gruodžio 31 dienų, vakare, 
vietos vyčiai parapijos skiepe 
buvo surengę vakarėlį—Naujų 
Metų sulaukti. Tų vyčių vaka
rėlį dagi garsinęs iš sakyklos 
pats klebonas.

Įdomaudamas vyčių vakarė
liu nuėjau ir aš. Jaunimo ytin 
daug, bet visi ko tai laukia. Aš
tunta valanda, pusė devynių— 
vis laukia ir laukia. Isidrasi-* 
nęs klausiu vieno prietelio:

vy
ko!' 
tan-

mi-

Naujiena 
Vaikams
Dabar ir musų vaikai 
su žūngeidumu vartys 
Naujienas, jieškodami 
kasdien savo “džiokų” 
skyriaus. Jie to jau 
senai norėjo — taigi 
dabar turės. Nuo ket
verge, Sau^o 8 d., 
1920, Naujienos kas
dien vaikams turės 
puikių “driekų”, dar 
gal puikesnių kaip Mutt

I ir Jeff, o būtent

Little Julius Sneezer 
j nok i ngi pa veikslėliai 
apie maža šalaputų, 
piešti gabaus piešėjo 
IVakerio, ir

JUST KIDS 
juokingi paveikslėliai 
apie vaikus, piešti Ad. 
Cartcrio.
Šitie paveikslėliai bus 
laipinami Naujienose

KASDIEN
NUO SAUSIO 8 D.

Pasakykite savo vaikams 
— tepasi džiaugia.
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Bell System

Mcs perkame Pergales Bondas pilna parašyta- P A £ H 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. /a H H
Atdarlt‘kasdien S"m ‘ J. G. SACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Sukatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sis.

įplaukos yra korporacijai kaip kraujas kū
nui, sumažink ar suptonyk ir tuojaus kor- 
poratyvinis kūnas parodo finansiškų tru
kumų, fiziškų kliūtį, operatyvinę negalę.

Korporacija užsiėmusi Telefoniniu bizniu, 
ant kurio publika taip gyvai priklauso, tu
ri turėt maždaug įplaukų norint palaiky
ti tas įtaisas vėliausiomis ir geriausiomis 
madomis, kad linijos butų palaikomos 

geram padęjime; kad žmonija butų už
ganėdinta ir smagi iš priežasties liberališ
kų atlyginimų ir malonioms darbo aplin
kybėmis, ir kad nuošimčio suma ir pusė
tinai geri dividendai butų gaunami, kaip 
nors padidinimui naujam kapitalui dėl 
išplėtimų ir pagerinimų turbūt greitai 
ga imami.

Garsai tų įplaukų yra parokavimu publikai 
už suteiktų patarnavimų.

Dabartiniame padėjime augšlesni mokėji
mai ir geras patarnavimas yra prigulin
tis kits-kito. Telefono kompanija yra Glo
ba publikos prie priėmimo ir išleidimo 
fondų pasišventime patarnavime publikai.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

1 nas panytes išėjo iš skiepo ir 
1 nuėjo į vietos “komunistų” va- 
; karėlį Jukniaus svetainėje. Ir, 
suprantamas daiktas, “draugai 
komunistai” juos laukan nevijo. 
Sužinoję “draugų vyčių” prie
puolį jie dagi reiškė jiems už
uojautos. Tuo nėra ko stebė
tis: juk jie taip arty m i žmonės.

— Atašė.
1

Kaip vyčiai laukė Naujų Metų.

Seredos vakare, gruodžio 31, 
mes, vyčiai, buvome surengę 
vakarėlį, kad Naujus Metus su
laukus. Visas jaunimas iškalno 
rengėsi daly vau t tame vakarė- 
lyj. Pasitarę jie sumetė dešimt 
dolerių ir pasisamdė muzika, 
ir manė bežaidžiant linksmai* 
stnagiai Naujų Metų sulaukti. 
Niekurie iš draugų bei draugių 
buvo prisirengę sulošti mono
logų ir eilių padeklamuoti. Be
to, ir klebonas iš sakyklos kvie
tė visus atsilankyti į vyčių ren
giamų vakarėlį aiškindamas, 
kad bus gražus programas. Su
sirinko daug žmonių, daugiau
sia jaunimo. Nors ir buvo gar
sinta, kad vakarėlis prasidės 
kaip 8 vai. vakare, bet esant 
Naujų MJdtų vakaro pamal
doms bažnyčioj, laukėme kuo
met jos pasibaigs. Apie pusę 
po devynių įėjo bažnytinis ko
mitetas ir pranešė, kad parnal- 
dos jau pasibaigusios ir liepė 
linksmintis. Tuoj pradėjo gra- 
jinti muzika, o mes smagiai 
šokome vienų ir kitų polkų. Bet 
mums besismaginant įbėga m u 
sų gerbiamas klebonas ir pra
deda angelskai šaukti: Apsisto
kite, arkliai, trypę. Man čia 
tokių arklių nereikia... Galite 
išeiti, kad aš jūsų čia visai ne- 
matyčia. Bažnyčioj tai šį va
karų jūsų nė vieno nesimatė, 
o Čia trypiate kaip kokie ark-
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liai. Kų gi jus mislijate,—šven 
čiausis sakramentas šokinėja, 

spa vietiny čia dreba...
Ir klebonas išėjo sau. 0 mes, 

tie arkliai, tuoj pasiėmėme ke
pures, burnosus ir kaip jau ne- 
žmonės (kadir ne keturiomis) 
išėjome lauk. Tai kų mes da
rysime? Pasitarėm ir nutrau
kėme į laisvų žmonių balių, h’ 
ten mes smagiai pasišokome ir 
Naujų Metų sulaukėme. Kadir 
mes tapome pakrikštyti ark
liais, ale jie mus iš savo baliaus 
nevarė.

Tai dabar, draugai vyčiai ir 
vytės, žinokime, kad kitų kartų 
nedera lankytis ant tokių už- 
kvietimų. Musų gerbiamas 
klebonas mus pats užkvietė ir 
pavadinęs arkliais—išvarė. To
kia mada mes nebegalime ir į 
bažnyčių eiti: tenai tik žmonės 
teeina, o arklių ten neleidžia. 
O gi niekurie iš musų, draugai 
ir draugės vyčiai, ir chore gie- 
stame. Argi arkliams tai ga
lima? Gerai, dabar mes žino
sime. — Ten Buvęs.

Nori apkaltinti komunistų- 
milionierį.

Atatinkamieji valdininkai, sa
ko, reikalausiu, kad JĮcderalis 
“grand jury” apkaltintų paskil- 
busj Chicagos komunistų-mi- 
lionierį, William Bross Lloydų. 
Tas milionierius, sako, likęs 
perdaug drąsus ir valdininkai 
nežiną kas su juo daryli. Jisai 
ir turtingas ir šios šalies pilie
tis. Gerai nusimanydamas sa
vo padėtį tas komunistas-riti- 
lionierius ytin dažnai viešai pa
sityčiojus iš valdininkų. Gy’- 
di, jis butų laįai patenkintas, 
kad valdininkai jį deportuotų— 
Busuosna. 0 tuo tarpu jis ge
rai žinąs, kad šito valdininkai 
(kadir norėtų) padaryti negali. 
Jie pyksta, o jis vis tyčiojasi.

Ąį^tuoti tų milionierių val
timi n kai gali. Bet kų pelnys— 
sunku pasakyti. Sako, kad 
Lloydo areštavimo norį ir pa
tįs komunistai. 0 tai dėlto, 
kad jis turi daug pinigų ir ga
lės visa komunistų reikalo va
ryti kaciir ligi augščiausio teis- 
nio. Ten rasi bus patikrinta 
konstitucingumas kongreso bi- 
liaus No. 300, kuris kreipiama 
prieš radikalus, ir taipgi kon- 
st i tuci ilgumas tokio jau bitinus, 
kuri priėmė Illinois valstijos 1c- 
gislatura.

Areštavo “pavojingiausį 
radikalų?’

Paskelbta, kad federalis ap
skrities prokuroras areštavęs 
vienų “pavojingiausį radikalų” 
—Jungt. Valstijos vaizbos ko
misijos narį, Rafael Mallenų. 
Jis girdi, dalyvavęs sumoksle 

spėka nuversti šalies valdžių. 
Beto, Mallenas esųs Komuni

stų Darbo Partijos narys.

žada pakelti kainų duonai.

Didžiulių duonos kepyklų sa
vininkai ir vėl nutarė pakelti 
kainų duonai. Girdi, jie turėję 
padidinti savo darbininkams 
algas ir todėl esu priversti tų 
sumų surinkti iš sunaudotųjų.

Įves naujų didelių mokesčių.

Prohibicijos pa tvarkymas
Chicagos miesto ižde padarė di
delę skylę. Jisai netenka sep
tynių milionų dolerių kas me
tais. Ta suma įeidavo už išduo
damus saliunininkams laisnius. 
Dabar jų turės padengti “sau
sieji broliai.” Kone ant kiek
vienos biznio įstaigos bus už
dėta tam tikra suma mokesčių. 
Miestas ant žūt būt turįs gaut 
tuos septynis imliomis dolerių. 
Priešingai jisai turėtų nusiban- 
krutyti.

Protestuoja prieš areštus.

Vakar naktį Douglas Park 
Auditoriume buvo surengta di
delis susirinkimas, kuriame už
protestuota prieš valdininkų 
pasimojimus ant radikalų, ki
taip tariant areštavimų “negeį- 
daujamų žmonių.”

MAIIJIENO:;. m

Visi padėti taupymai iki Sausio 17 ima procentą pilnai 3% nuošimti nuo Sausio 1-nios dienos.

Depositors State Bank
4633 So. Ashland Avenue, Chicago. 111.

Ofiso valandos, dienomis 9 iš ryto iki 4:30 vakare 
Vakarais: Ketvergais nuo 7 iki 9; Subalomis 9 iš ryto iki 9 vakare.
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Pasidėk Savo Pinigus 
i šia Tvirta Banka

Tiktai vienatinė banka toj apielinkėje, kuri yra po sujungtu valdymu, Abiejų 
Junginių Valstijų valdžios ir Illinois valstijos.

įBESuS
Alus degtine Vynas

Pilna formula ir pilnas pamoki
nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo 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- 
mulos įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klacs Institute, 
Dep. 85, Milvraukee, Wis.

Ir mokytojai lieką- 

naisiais.”
*ra.udo

“Didžioji spauda” labai su
sirūpinus. Kaipgi, Chicagos 

mokytojai krypstų į “raudonuo 
sius.” O kodėl? Tai, matote, 
dabartinėmis algomis jie visai 
nepatenkinti ir kas kartų pra
deda garsiau murmėti. Tų 
nUurmėjimų išgirsta ir pašali
niai žmonės. O tatai yra pa
vojingiausia. Savo “raudonu
mu” jie gali nudažyt ir pačius 
mokinius, ir jų tėvus. O kas 
tada?

Didelis susirūpinimas, tiesa. 
Bet apie tai, kad padidinti mo
kytojams algas—ne gugu.

Tie bėdini anglių baronai. ,

baronams
Kad nori-

Chicagos anglių 
gresiųs—bankrotas, 
te, tikėkite jiems, bet jie jau 
tariasi padidinti anglių kainas 
—po šešiasdešimts centų tonui. 
Ir tatai jie padarysiu sekamų 
savaitę. Kažin, kų dabar darys 
valdininkai. Kilus angliakasių 
streikui jie begalo daug šukavo 
apie “publikos interesus.” Tuo 
tarpu gi besočiai anglių baro
nai rengiasi bo pasigailėjimo 

lupti publikų. Pamatysime.

237 šalti butai.

Naujų metų dienų pehiagau- 
dos namų savininkai butų no- 
muotojams suteikė puikų “pre- 
zcnlų:” visų dienų nckureno 
pečių ir žmonės turėjo kalenti 
dantis. Tokių pclnagaudų bu
vę 237. Visus juos sveikatos 
departamento koinisionierius 

žada imti už keteros.—Jie su- 
tanse kurą, o dabar turės užsi
mokėti tais sutausotais pini
gais pabaudų”—pasakė komi- 

sionicrius. * .

Gaisras.

Vakar naktį kilęs gaisras ko
ne visiškai sunaikino diddį 
penkių augšlų budinkų 214-16 
W. Monroe gatvėj. Nuostolių

Telephone Boulevard 2160 x

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

padaryta daugiau kaip už pus
antro šimto tūkstančių dolerių.

Reikalauja-r-naujo kalėjimo.

Paviečio šerifas Peters be ki
ta vakar pareiškė, kad būtinai 
reikalinga pastatysi naujų ka
lėjimų. Dabartinis paviečio ka
lėjimas esųs ir permažas ir nu
senęs.

Nutroško^du žmonės.

Name 6316 Ellis gatvėj va
kar naktį nutroško pasiturintis 
fabrįkininkas Henry Clark ir jo 
motina. Netikusios gazo per- 
vados.

Metė bombų.

Nežinomas piktadarys vakar 
naktį numetė bombų prie namo 
4404 Grand gatvėj? Namas ge
rokai apgriauta.

Pranešimai
Cicero. — LSS. 138 kp mišraus 

choro repeticija bus seredoj, sausio 
7. kaip 8 \al. vakare. Onos Taniu- 
liunienės svetainėj, 1147 So. 49th 
Avc., Visi nariai bukite laiku, nes 
nedalioj turim dainuoti.

—Valdyba.

Sietyno mitrus choras rengia di
dėti koncertą subatos vakare, sausio 
17 d., M. Mcldažio svet., 2242 W. 
23 Place. —Konr.itetas,

Garfield Park. — Liet. Geli). De
jos 38-to skyriaus valdybos ir komi
teto susirinkimas įvyks ketverge, 

sausio 8 d., 8 vai, vak. Sk. Įlaši, 
bute, 802 Independence Blvd Malonė
kite visi laiku atsilankyti; daug yra 
svarbių reikalų,

—Rast, J Bagdyšenko

Burnridc. — Apšvietus ir Dailės 
draugija laikys savo metini susirin
kimą seredoj, sausio 7 <1., J. Mačiuke
vičiaus svet., 1036 E. 93 St. ir Dobson 
Avė. Visi nariai malonėkite atvyk
ti, bus daug svarbių dalykų svarsto
ma; taipgi bus rinkimas darbininkų 
ateinančiam baliui.

— BflSt. U. Kuosaitienč.
m i ... . A ...... .  *'21 ... .. '■( lųsa nuo 6-to puslp.)

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Cunal 2199

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
čia yra jums gera proga. Aš Pet

ras Rutalis į trumpą laiką išvažiuo
ju Lietuvon. Gavau nuo valdžios lei
dimą. Jei kas norit duoti kokią 
žinelę parvesti savo giminėms, aš pa
tarnausiu; kaip tai: rietaviškiams, 
endrejaviškiams, tveriškiams, lau- 
kuviškiams, kvėdarniškiams, paju- 
rališkiams, šilališkiams, švėkšniš
kiams ir judreniškiams. Aš esu 

rietaviškis, sodos Kalakutiškės.
PETRAS RUTALIS,

5211 S. Kilpatrick Avė., Chicago, 111. 
Mane gali matyti nuo 5 iki 10 vai.

vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Vyriškų Drapanų Daigeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdiniinas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

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

Vyru kelines $3.00 ir augščiau.
Vaiky 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 tl. $10.00 ir aukščiau. '

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Smalo
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Ghcialo.

įsteigta 1102

I

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

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- 
no26 metu patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akiu, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliotais 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. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

akių SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

“i Gyvenimas yra
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. Gr M. GLASER
2 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. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards ■ 68 V“ * '* •

DR. I E. MAKARAS 
'Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
TeleTbnai, 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 iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chronišku ligų, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prio- 
takus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Dr. Charles Sagai
Persikėlė į savo naujų ofisų 
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.

mm*bmwrwww*«m^rb»—*riaaaBMMMMMM 

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3^25 So.jHalstcd 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 e



PRANEŠIMAI
Žemaitės Pagerbimui Vakaras.
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REIKIA DARBININKŲ
Sereda, Sausio 7 d., 1920

RAKANDAI
PAJIEšKAU savo tikro pusbrolio,

--------------  Povilo Papere, gal jisai vadinasi Ka- 
Chicagiečiai vėl turės progų Pn* I rolis Adomaitis, o gal Povilas Ban- 

matyti ir pasigerėti puikiu koncer- Sewiczb. Jis yra nedidelio ūgio. Mei
lu. šį koncertų — iškilmę rengia (Į>.ju jyS atsišaukti arba kas žinote 
I.. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu- pranešti man. “ 
sų žinomos rašytojos žemaitės, šia-1 -— -«-«—1
me koncerto pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 4525 So. Fairfield Avė., Chicago, 1)1. 
(iečiai ir kiti. Boto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chieagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikių išsiuvinėtų pn- 
duškaitę, vertų $30. Tų paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gų gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

. Kas pirmas praneš 
i gaus 25 dolerius dovanų.

ADOLFINA PAULAUSKAITĖ

PAJIEŠKAU savo vyro Povilo 
Railos, Kauno rėdybos, Šiaulių pa
vieto. Šaukėnų parajiijos, Vabalių 
sodos. Jis buvo 5 pėdų augščio, 47 
metų amžiaus. Prasišalino nuo ma
nęs 1917 metais; paliko 3 vaikus ir 
mime. Kas apie jį man praneš duo
siu dovanų $20.

ROZALIJA RAILA, 
4354 So. \Vood St., Chicago, III.

MOTERŲ VYKŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ [REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

RANKOMIS DIRBANČIŲ DARBININKŲ

Mes reikalaujame tuojau patyrusių, rankomis 
dirbančiu darbininkų prie dirbimo kotų ir veisčių.

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

GARDNER & COMPANY 
2024 So. Wabash Avė.

RIEKIA janitoriaus, kurs 
gali prižiūrėti boilerį ir at
likti kitokį janitoriaus dar
bą. Mokestis gera. Darbas 
pastovus. Kreipkitės tuo- 

jaus į Naujienas,
1739 So* Halsted Street.

' REIKIA

Chicagos Lietuviu Laisvamanių su 
slrinkimas bus nedėlioję, sausio 11 
d., pradžia 10:30 vai. iš ryto, Mekla
žio svetainėje, 2212 W. 23r<l Place. 
Draugai Laisvamaniai iš Chicagos 
ir apielinkių, katrie tik esate na
riais Lietuvių Laisvamanių Fcųlera- 
cijos, būtinai bukit paminėtame su
sirinkime, nes turėsim apsvarstyti 
sekančius svarbius klausimus:

1) Invedimas pašelpos skyriaus Ii 
goj į L. L. Federacijų.

2) Invairi pagelba nariams L. L. 
F., atsitikus nelaimėj.

3) Suvienijimas visų L. L. F. kuo- 1 
pų Chicagoje į vienų kuopų.

4) Kun. Mockaus maršruto klau- ■ 
simas.

5) “Kardo” padidinimo klausimas. ,
6) “Kardo” turinio klausimas.
Kiekveinas Lietuvių Laisvamanių I 

l'ederaci'jos narys, nors katro nario 
ir butų mokestis užsivilkusi, pribu- 
kit į šitų susirinkimų.

Taipgi, pribukit ir tie draugai- 
nariai, katrie esat iš kitų miestų 
persikėlę Chicagon gyventi, arba tie, 
katrų mokestis nuo gana seniai yra 
nemokėta — šiame susirinkime bus 
galima užsimokėti. Užsimokėję na
riai tuoj gaus knygas ir turės pilnų 
teisę visuose sprendimuose. Taip
gi, draugai laisvamaniai, katrie da 
nesate nariais L. L. Federacijos, o 
norit jais patapti, pribukit į šitų su
sirinkimų — galėsnt įsirašyti L. L. 
Federacijbn.

Draugiškai L. L. F. Sekr.
Julius Mickevičius.

KOTŲ ŠAPOJ DARBININKŲ

REIKIA
Merginų prie klijavimo ir lipdymo. 
Gera mokestis. Puiki proga nmbi- 
tiškonis mergaitėms.

Kreipkitės /
14 Sheldon St., iš užpakalio. 

Tel. Hnymarket 1394

Vyrai, pasisavinkit sau 
geresnį gyvenimą, padary 
darni savo liuosą laiką 
brangiu.

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. 16th St. ir So, 52nd Avė.

t*

Prie rankovių skylių beisterių, 
Finišerių,
Guzikų skylių išsiuvinėtojų.

REIKIA
Merginų telefono atsakinėjimui ir 
klerkus darbo. Turi kalbėti angliš
kai. Augščinusia mokestis iš viso 
miesto.

Kreipkitės
ECLIPSE LAUNDRY, 

7265 Cottage G povo Avė.

Chicagos Liet. Soc. Vyry 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.

Roseland ir apielinkės lietuviams 
pranešama, kad ketverge, sausio 8 
<1., 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.

Northside. — LMPS. 29-los kuo- 
pos valgių gaminimo lekcijos dar 
neįvyks, nes aš porai savaičių išva
žiuoju. — M. Jokubaitienė, 2444 Po 
tomac Avė.

Liet. Kriaučių Kl ubo Sav. Paš. 
metinis susirinkimas jvyks seredoje, j 
sausio 7 d., 7:30 vai. vak. Liuosy- , 
bės svet., 1822 VVabansia Avė. Drau- j 

gės ir drąugai, malonėkite būti i 
laiku, nes bus daug svarbių reikalų. |

Atsišaukite į bilc vieną paduodamą
Sekantį adresą:

520 So- Wells Street,
1922 So. Halsted Street,

> 825 So. Tripp Avenue,
2303 W. St. Paul Avenue.

Netoli Western Avė.

VEISČIŲ ŠAPOJ DARBININKŲ
i

Guzikų skylučių dirbėjų, 
Finišerių, 
Beisterių,

į vieną žemiau paduodamą adresą?Atsišaukite bile
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 SchaffneK’ and Marx

TĖVAI ir MOTYNOS
Ar jus turit dukterį 16 metų ar senesnę, kurios jieško 

—Sekr. j. Kalpokas. ma]Onaus darbo.
Ji gali stoti į viena geriausiai lavinančių mokyklą 

I toje šalyje, 311 W. Washington St. Ji bus gerai apmoką- 
vyks sausio 7 <i„ Simaičio salėje, į ma. Puikiose aplinkybėse, priežiūroje jaunų moterų, ji 
175U s Lnion Avė.« vai. vak. Bus: , d jšmoks apžavėtiną biznį būdama telefono ope-
rinkimas direktorių sekantiems me-, t
tams, kiekvienas akcionierius pri- ■ ratorkei.
valo atvykti. - j. p. Evaldas, »ekr | Toje profesijoje, nėra pavojaus tapti prašalintu iš 

darbo. Jeigu ir kitan miestan išsikrausčius, ji gaus trans- 
portaciją prie to paties užsiėmimo* Ji žengs pirmyn įLSS. 174 kp. metinis susirinkimas

bus seredoj, sausio 7 d., Maženio sve- r______ x.
tainėje, 3834 So. Kedzie Avė. Pradžia ■ ppresne vieta, pėda į pėdą mokydąmos tą amatą.
7:30 vai. vak. Draugiu nęsivėluoki- . Afailnnkvk
te, nes turime daug svarbių reikalų. r---------
Kurie neužsimokėjote už pereitus iausią jūsų namų ir patėmyk, kaip merginoms yra su
metus, malonėkite tai atlikti. “ J -- -- - • ... , t i i------1----- •_ ....

Sekr. K. Kipšas.

Ofisai randasi visame mieste.- Atsilankyk J vieną t 1 • ___ _ - —
teikiama pailsėjimo kambariai ir valgyklos kambaris sų 
gerais užkandžiais veltui visoms.

Dramatiško Ratelio repeticija i Del platesnių dasižinojimų, kreipkis, rašyk arba te- 
letaraok klausdama* knygutę? (Boofoet Į).________ _

lošėjai prašomi susirinkti lyg'ni Į 
kaip 7:30 vai. vakare. — Valdyba.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU partnerio dėl ap

mokėjimo patento naujam išradi
mui. Išradimas labai naudingas., At
sišaukite vpatiškai arba laišku.

J. VVAITUSH, 
2nd Avct, Pittsburgh, Pa.

Operatorė Training Department.
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

441

Paįieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
PAJIEšKAU savo brolio Mateušo 

Sobeckio, jis yra vedęs kokie 4 me
tai. Pirmiau gyveno Hartford, Conn 
o dabar nežinau kur Jis yra; jis 
pats ar kas kitas apie jį žino mel
džiu pranešti, šiuo adresu:

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

PAJIEšKAU švogerio Petro Kun
droto, Vaškių miestelio, Panevėžio 
pav., Kauno rėd. Apie trjs metai at
gal gyveno Wilburton Oklahome. 

Malonėkite atsišaukti jis pats, ar 
kas jį žino pranešti, už kų busiu 
dėkingas.

POV. MIKALAUSKAS
911 West 33rd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Antano 
ir Petro žabaliauskų, Suvalkų rėd. 
Kalvarijos pavieto, Rudaminos pa
rapijos. Musų brolis Jonas mirė, ji 
tnainose užmušė prieš Kalėdas, 1919 
metuose; paliko pačių ir šešis vai
kus Prašau atsišaukti.

JUOZAPAS ŽABALIAUSKAS 
Box 136, Coal Center, Pa.

REIKIA
20 merginų arba moterų mokinties 
visuose departamentuosė. Gera mo
kestis ir bonus mokama.

Kreipkitės
MODERN LAUNDRY, 
58th ir Halsted Street

Mes turime suorganizavę Lietu
vių skyrių ir renkalaujam keletos 
inteligentiškų ištikimų vyrų dirbti 
su mumis, keletu valandų kas die
nų arba keletu dienų kas savaitę, 
per visus metus. Jus galite atlik
ti šį darbų labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabartinio j'ųsų užsi
ėmimo. Geras pelnas, puikus paki
limas gyvenime. Atsišaukit nuo 10 
vai. ryto iki 1 valandai po pietų, ar
ba nuo 6 iki 9 vai vakare. Klauskit 
ADAM MARKŪNO, 
riaus vedėjo.

Rootn 
FIRST NATIONAL

68 \V. Monroe St.,

Lietuvių Sky-

847
BANK BLOG.

Chicago, III.

MERB1NŲ! MERGINŲ!

čionai yra stebėtina proga 

išmokti sinti jiegos mašinomis. 
Pradinios kurios “bandys” už
siganėdinti tuo darbu; pamėgs 
tų vietų, nes mes mokėsime ge
rai ir duosime bonus pastovioms 
darbininkėms. Patyrusios opera- 
torkos uždirba nuo $25 ir aug- 
ščiau į savaitę.

REIKIA OPERATORIŲ. PATYRU
SIŲ, PRIE DRESIŲ IR VEISČIŲ.

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

HUGO DU BROCK & CO. 
219 W. MONROE STREET

APPAREL MFG. CO.
215 W. Shiller St.

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ LR MOTERŲ

REIKALAUJA i šeimynini viešbu- 
į prityrusių kambarinių; mokesties 

$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo užveizdų

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

PeČkurių ir pagelbininkų $125 iki 
$163 j mėnesį; Janitorių dienomis ar 
naktimis 8 vai., $90 iki $125 j inen.; 
Velderių; Vyrų j garadžius; Kalvių 
ir pagelbininkų; Karpenterių ir pa
gelbininkų; Kreinmonų; Vandenio 
apžiūrėtųjų; Motelių ir restoranų 

visokių darbų, gera mokestis. Pa
žibos išsiuntinėjimo kambariuose 
Stymfiterių ir pagelbininkų; Ble- 
kininkų; Varininkų; 3 vyrų prie 
saugojimo; Vyrų prie elevatorių, 

-90 Į mėnesi 8 vai..
MOTERŲ prie trumpų valandų 

darbo, dienomis. Moteliuose ir res
toranuose; visokiems darbams; Kar
čemose virėjų; Virtuvėje merginos, 
nereikia dirbti subatomis ir nedė
liotais. Ir taip prie visokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir \Vcst 

pusėjie. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
SKERDĖJŲ 
PAGELBININKŲ 
PROVISION CO.

KIAL1Ų
IR

AG AR
31(1 N. bREEN STREET.

VYRŲ reikalauja—Gera mo
kestis. Pastovus darbas.

NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

REIKIA LEIBEBIŲ PRIE 
DIRBTUVĖS DARBO 

ATSIŠAUKITE
STEIN-HALL MFG CO.

2841 So. Ashland Avė.

REIKIA *
MOLDERIŲ, PATYRUSIŲ ANT 
FLORO IR PRIE BENČIAUS

PILKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KELIŲ MOLDF.R- 
RIŲ PRIE MAŠINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAUS

ILLINOIS MALLEABLE 
1RON CO.

1809 DIVERSEY PARKWAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 iš ryto iki 5:30 vakare.

REIKIA: 50 GABIŲ MERGINŲ DIRBTI PRIE DEŠ- 
RINIŲ ŽARNŲ. PASTOVUS DARBAS. GEROS MO
KESTIS. PUIKIAUSI DIRBTUVES KAMBARIAI.

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Opipeinilhieimer Caisimg Company,
1020 W. 36TH STREET, • Č H I C AG

REIKALINGOS merginos dcl leng 
vo dirbtuvės darbo gera mokestis 
pradžioje; patyrmias nereikalin
gas. Atsišaukite:

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

REIKIA
25 MOTERŲ VISOKIO AMŽIAUS. 

DIDŽIAUSIOS ALGOS; DARBAS 
SVARIOJ IR ŠVIESIOJ DIRBTU 
VĖJ

HILL BINDING
1056 W. Van Buren

CO 
Street.

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

J. G.
3258 Union Avė., Chicago, III.

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

884 N. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
inui skudurių.
The Cotton & Woolen Mills 

Supply Co.
1820 W. 14 St. r

REIKIA 2 patyrusių moterų 
prie skudurų sortavimo.

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

REIKIA
Operalorkų patyrusių prie 
moteriškų drošiu.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS 

325 W. Adafris St„ 
6-tos lubos.

REIKIA gabaus bučerio.
Atisišaukite greitai.

10713 Michigan Avenue.

KALVIŲ prie užbaigimo lengvo 
komercinių automobilių darbo. 
Gera mokestis.

LAWDER
60 and State St.

DARBININKŲ prie medžio dar
bo; prie automobilių darbų; Turi 
būti patyrę. Geros algos. Nuolatinis 
darbas.

LAWDER, 
69th and State Street,

................
REIKIA firemano $65 kambaris ir 

valgis į mėnesj. Atsišaukite pas vy
riausių inžinierių.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St. ir CovnelI Avė., Chicago.

REIKIA buČeriaus, kad butų neve
dęs, ir galėtų savo darbų atlikti ge
rai, Kambaris ir valgis.
2611 W. 44 St, Chicago, III.

Tel. McKinley 276.

REIKIA LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ, 
KURIE GALI KALBĖTI ANGLIŠKAI. 
GERA MOKESTIS IR TRUMPOS 
DARBO VALANDOS.
DEDEI TOLIMESNIŲ INFORMA

CIJŲ ATSIŠAUKITE :
KAMBARLS 4.

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

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

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

REIKAIAUJAMA 20 patyrusių 
shermanų dirbti į serap geležies 
< i emu.

2034 So. Southport Avė.
Netoli Clybourn Avė.

REIKIA aperatorių prie Jie 
gos mašinų, dirbimui diržų 
pirštiniu.

STALL & DEAN
/ 855 Elston Avė.

ir

REIKALINGAS apisenis žmogus 
pagelbėt prie janitoriaus, patyri* 

Imas nereikalingas, aš išmokinsiu. 
Pirmų mėnesi mažiau mokama. Kas 
norėtumėt tokį darbų, atsišaukite 
pas janitorių.

735 \V. 73rd St.
iš užpakalio beismente

REIKIA aperailorių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų, išdirbinio 
drabužių.

STALL & DEAN
855 Eis ton Avė. ,

KEIKIA—MEDINIŲ FREIGHT 
KARIŲ KARPENTERIŲ.

MUSŲ VYRAI DARO NUO $1.00 
iki $2.25 į valandų dirbdami nuo 
sinkų. Kreipkitės

THE RYAN CAR COMPANY, 
HEGEWISCH. ILL.

REIKIA
DEŠRŲ DIRBĖJŲ, KIMŠeJŲ

IR LANSTYTOJŲ
AG AR PROVISION CO.
310 N. GREEN STREET.

IšRENDAVOJIMUI
PARSIRANDAVOJA garadžius dėl 

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

Tel. Yards 6478

AUTOMOBILIAI
ANT PARDAVIMO Ford 

Trokas 1917 metų; Kaina $350.

F. MICKEWICZ,
842 W. 33 PI. first flat

KAS NORI PERMAINYTI pitLsa- 
žernų mašinų ant troko. Gera ma
šina ant 5 pasažierių,

A. KUCHINSKAS,
2611 N. 44 St., Tel. Mc Kinley 276

PARSIDUODA automobilius, pigiai 
arba mainomas ant motorcvklio.

PETER GUSITIS *
2780 Prairie Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai 

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

4401 S. Ričhmond St.
Chicago, III.MEKANIKŲ PRIE ŠRIUBRE-

PLIŲ DARBO, REIKIA PATY- 
\ .. .......... I PARSIDUODA didelis teatras, ge-

RIMO, IR PIELAVOJIMO. KU-! roj apielinkėj. Savininkų galima ma-
PARSIDUODA didelis teatr
• • i • i •» • C 2*1 1*

RIS YRA ARTUS DARBUI.

KREIPKITĖS

UNION SPECIAL MACHINE 
CO.

311 So. Austin Avė.

PATYRUSIŲ BUDAVOTOJŲ 
PRIE MEDINIŲ KUBILŲ

KRĘIPKITĖS

F. J. LEWIS MFG. CO.
2500 So. Robcy Street

tyti nuo 6 iki 10 vai. vakare. Prie
žastis pardavimo, turiu du teatru.

NEW PALACIS THEATRE
513 E. 43 St., Chicago, 111.

RAKANDAI

Air Jus Norite 
■ Bargeno?

Aš turiu ant rankų puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografų, 12 rekordų, dei- 
mantiųė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th 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 priimtinų pasiūlymų sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
Činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

TIKTAI AI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setų, 
tų 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.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 VV. Ilarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto- 
esame

PASINAUDOK IT GEBA PROGA!

PARSIDUODA dcl penkių kamba
rių forničiai, pirmos klesos. Mažai 
vartoti. Priežastis pardavimo, savi
ninkais apleidžia Illinois valstijų. 

Kreipkitės 2133 W. 12 St., kampas 
Hoyne Avė. Telefonas Canal 4867. 
Matyt galima nuo 8 iki 12 vai rytų, 
ir nuo 5 iki 9 vai. vakare.

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA dideliu nuostoliu 

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

‘'Telefonas McKinley 3500

PARDAVIMUI 5—6 kambarių 
mūrinis namas; vana, gazas, e- 
lektra. Apie $1300 pinigais, ba
lansas $375.00 kas metai. Ren- 
dos neša $540.00. Kaina $4,800. 
Nėra lysų. 2924 W. 38th PI. 
2-ras fialas.

McDONNELL
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

IMA5TER 
5Y5TEM

■■

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 kiekvienų ateiti by-ku- 
riuo laiku, dienų 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. Madiaon, 
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- 
atmokčjimais. Garantija už $10 
išinokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tų amatų greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip 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.

AMERIKOS LIETUVIŲ

NOKYKILA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

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

Phone Yards 723
P-Lfi E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA
4515 S. WOOD ST., CHIŲAGO 

Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical College.


