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True translatlon filed with the post-mastei- at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as reąttired by ihc act of Oct. 6,1917

Bolševikai suėmė 
60,000 belaisvių

Bulgarijoj revoliucija?
Rumunai areštavo talkininkų oficierius

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 60,000 
KOLCAKO KAREIVIŲ.

Trijų armijų likučiai suimti. 
Krasnojarsk ir Novočerkask 

paimti.

LONDONAS, s. 9.—Pasak 
Maskvos bevielinės žinios, Kra
snojarsk miestas rytinėj Siberi- 
joje tapo paimtas bolševikų.

“Likučiai pirmos, antros ir 
trečios priešo armijų pasidavė 
ir 60,000 belaisvių jau suskai
tyta,” sako pranešimas.

(Krasnojarsk yra ant Enisei 
upės ir Trans-Siberijos geležin
kelio, 3(X) m. į rytus nuo Tom
sko. Tai vienaą svarbiausių 
pirklybos miestų Siberijoje).

Sumušė Denikiną.
Bolševikai taipjau paėmė 

miestą Novočerkask. Miestąs 
tapo paimtas seredoje po smar
kiausio mūšio su Denikino ka
reiviais. (Novočerkask yra ne
toli Rostovo, Dono kazokų tc-

Paėmimas Novočerkask reiš
kia dar didesnį a tat uju imą De
nikino dešiniojo sparno, po su
laužymui jo centro prie Azovo 
jurų.

Latvių generalio štabo žinia 
sako, kad kada latviai ir lenkai 
paėmė Dinaburką (Dvinską- 
Daugpilę) pradžioje savaitės, 
jie rado gyventojus badaujan
čiais. Typhus siaučia visame 
mieste.

Tru,e transkdion filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BUCHARĄ.

Bolševikai yra netoli Afganista
no ir galbūt eis Persijon.

LONDONAS, s. 9.—Karės ofi 
sas praneša, kad bolševikų spė
kos įėjo į Bucharą, sostinę svar 
baus Bucharos chanato, mažiau 
kaip 200 mylių nuo Afganista
no rubežiaus.

Toliau į vakarus, sovietų ka
reiviai užėmė Kislovodsk, ryti
niame. pakraštyje Kaspijaus ju
rų.

Tiesioginė komunikacija 
tarp Trans-Kaspijaus ir Euro
pos Rusijos tapo atidaryta bol
ševikų, kurie galės sukoncen
truoti dideles spėkas kareivių 
Turkestane, tikslu prasiveržti 
vakaruose linkui Kaukazo ir 
pietuose linkui Persijos ir Af
ganistano.

Sovietų valdžia paskelbė sa
vo mierį prasimušti per Chora- 
saną į Persiją, kaip tik įgys kon 
trolę ant Kaspijaus jurų ir ga
benama daug kareivių į Cho- 
rasano parubežį.

Bolševikų tikslu yra pradėti 
ofensivą prieš Angliją ir to at- 
siekimui pradėti judėjimą In
dijoje, sąryšyj su afganais ir ki
tomis tautomis, kurias galima 
bus patraukti prie pan-islamo 
aspiracijų.

Denikino, pasak žinios iš Hel- 
singforso.

Sakoma, kad Estonija pagel
bės transportuoti kareivius van 
deniu.

Lenkų spėkos veržiasi 
Ukrainoje.

PARYŽIUS, s. 9.—Pasuk pra
nešimo iš Varšuvos, visa Kame- 

nec Podolsk-Proskurov-Staro- 
kostantinov geležinkelio liniją 
yra lenkų rankose.

Žinia sako, kad lenkų koman
da mano užimti visą apygardą, 
kurią evakavo gen. Denikinas, 
bet kurios dar neužėmė bolše
vikai. Sakoma, k6d toj apy
gardoj siaučia plėšikų, bandos, 
plėsdamos ir degindamos kai-Į 
mus ir miestelius. Lenkai tiki
si tas bandas suvaldyti.

-—

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as required by the act of Oct. (J. 1917

BULGARIJOJE ESANTI 
REVOLIUCIJA.

Bulgarijos karalius pasislėpęs 
nuo sukilėlių. Sukilimas plėto

jasi.

GENEVA, s. 9.—Pasak čia 
gautų iš Serbijos sostinės Biel- 
grado žinių, revoliucinis judė
jimas Bulgarijoje plėtojasi tarp 
valstiečių ir darbininkų.

Kitas svarbus geležinkelio til
tas * tapęs išsprogdintas strei-

Karalius Boris ir visa kara
liškoji šeini ina užsidarė palo- 
ciuje Sofijoje ir yra po didele 
sargyba.

^Paryžius neturi žinią.
PARYŽIUS, s. 9.—Francijos 

užrubežinių reikalų ministeri
ja, kuri turi ryšių su Bulgarija, 
nėra gavusi žinių, kad butų ten 
ištikęs revoliucinis judėjimas.

True translatlon filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Jan. 10. 1920 
ts reųtilred by the art of Oct. 6,1917

RUMUNAI AREŠTAVO 
TALKININKŲ OFICIERIUS.

PARYŽIUS, s. 8.—Iš Pragos 
pranešama, kad Rumunijos ofi
cierius areštavo kelis talkinin
kų karinius atstovus rumunų 
okupuotoje Vengrijoje.

Žinia sako, kad talkininkų 
pasiųstos karines misijos į Arad 
distriktą apžiūrėti belaisvių 

stovyklas ir raportuoti apie 
skelbiamus žiaurumus prieš in
ternuotus vengrus, tapo areštuo 
ti stovyklos komanduotojo, ku
ris užpyko už misijos aštrų 
kritikavimą sąlygų.

True translatlon filed wi1h the post- 
master at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as requfred by the act of Oct. (J, 1917
NORI FRANCUZŲ PALIUO- 

SAVIMO RUSIJOJE.

Judenič prisidės prie Denikino.

STOCKHOLM. s. 9.—Estoni
ja sutiko su gen. Judeničiaus 
prašimu leisti persikelti pasto
rėjo armijai į pietinės Rusijos
frontą, kur ji prisidės prie gen.lių gyventojų Rusijoje.

True Iranslalion filed with the post- TRAUKIA KUNIGĄ TEISMAN 
mastei- at Chicago, Iii. Jan. 10, 1920 
ns required by the act of Oct. 6,1917

Leninas priešinasi 
revoliucijai

Reikalauja $25,000 atlyginimo 
už pavlliojimą pačios.

Pataria Italijos socialistams 
nedaryti jokią sukilimą, nes jie 
gali pakenkti sovietą Rusijai.

RYMAS, s. 9.—Epoca sako, 
kad Nikolai Lenin parašė naują 1 .

jos direktoriams, maldaudamas 
jų nedalyvauti jokiame revo
liuciniame judėjime, kuris, 
prie dabartinių sąlygų, nebūtų, 
pasek miegas.

Leninas priduria, kad dabar 
revoliucija Italijoje butų dide
liu smūgiu sovietų Rusijai, ku
ri rengiasi pradėti tarybas su 
buržuazinėmis valstybėmis už 
pripažinimą dabartinio Rusijos 
stovio ir pasiekimui ekonomi
nių susitariihų.

Viskas tas butų atmesta, sa
ko Leninas, jei ištiktų revoliu
cija Italijoje, kadangi besiplė
tojant bolševizmui Europoje, 
tos valstybės, kurios dar tebėra 
liuosos nuo jo, savęs išlikimui, 
akliniausiai užsidarytų nuo jo 
ir tada Sovietų respublika, ku
ri siekiasi būti pavyzdžiu atei
čiai, neturėtų laiko ganėtinai 
sustiprėti, kad patapus svarbiu 
faktorių.

DETR01T, Mich., s. 8.—Dr. 
Stanislavas Liiknszewski, len
kas, patraukė teisman kun. Sil
vestrą Kolkiewicz, kleboną l^n- 
kų, katalikų šv. Hiacinto para
pijos. Reikalauja iš kunigo 
$25,000 atlyginimo, kadangi ku 
nigas dovanomis ir kitokiais 
dalykais paviliojo daktaro pa
čią Stefaniją. Daktaras taijjgi 
nesenai pareikalavo perskirų 
nuo savo pačios, kaltindamas 
ją nepadoriame sugyvenime su 
kunigu.

200 žuvo ugnia- 
kalniui išsiveržus
Bėganti iš ugnikalnio lava už

liejo keletą Meksikos miestelių. 
Kitur ežeras paskandino keletą 

miestelių.

True translntion filed with the post- Į 
mnster at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

5,000 žmonių nužudysi ta Vengrijoje

DEPORTUOJAMIEJI RUSAI 
BUS IŠSODINTI FINLANDI- 

JOJE.

BALTASIS TERORAS 
VENGRIJOJE.

BERN, s. 9.—Socialistų laik
raštis Tagwachl išspausdino 
laišką nuo Vengrijos komuni
stų vadovo, kuriame užreiškia- 
ma, kad baisiausioji reakcija 
siaučia Vengrijoje.

Rašytojas sako, kad laike 
“raudonojo teroro” pereitą pa
vasarį 204 žmonės tapo užmuš
ti, bet laike dabar siaučiančio 
“baltojo teroro” jau nužudyta 
virš 5,000 žmonių. Beto .virš 
15,000 žmonių yra areštuota. 
4,000 socialistų išeiminų laiko
ma bjauriose koncentravimo 
stovyklose, kuriose nuolatos 
siaučia epidemijos.

DVI VALSTIJOS RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

REPUBLIKONAI NEUŽGANĖ
DINTI PAŠALINIMU SOCIA

LISTŲ^

Socialistai reikalauja priimti 
juos atgal legislaturon.

NEW YORK, s. 9.-"-Viso s val
stijos. republikonų vadovai lai
kė šiandie pasitarimą apie ga
limas pasekmes delei pašalini
mo iš legislaturos penkių socia
listų. Kas nutarta nežinoma, 
tečiaus iš išsitarimų matyt, kad 
didžiuma republikonų nesutin
ka su legislatorių pasielgimu. 
Jie jaučia, kad tas žingsnis la
bai atsirūgs republikonanis se
kamuose rinkimuose.

Ne.w Yorko Socialistų partija 
išleido pranešimą, reikalaujan
tį, kad pašalintieji socialistai 
butų priimti legijdaturon, nes 
tai yra laužimas balsuotojų va
lios. * .

Pašalintieji/soclalistai kaltina 
anglų suokalbį.

NEW YORK, s. 8.—Penki pa
šalintieji iš New Yorko legisla
turos socialistai šiandie išleido 
paskelbimą, kad jie tapo paša
linti todėl, kad buvo žinoma, 
jog jie įneš apkaltinimą prieš 
Lusk legislaturos komisiją, ty
rinėjančią radikalų veikimą, 
kaipo veikiančią išvien su an
glą interesais ir dariusią kratas 
išvien su Anglijos šnipais pas 
radikalus.

Socialistai rengėsi pastatyti 
10 klausimų, formoje privilegi- 
ruotos rezoliucijos. Vienas tų 
klausimų duoda suprasti, kad 
didelės komercinės svarbos 

Suv. Valstijoms popieros tapo 
suimtos Lusko komitete ir ati
duotos Anglijos valdžiai, delei 
ko pastaroji įgyjo didelius dip
lomatinius ir komercinius pa
togumus santikiuose su Rusijos 
sovietų valdžia.

COPENHAGEN, s. 7.—James 
O’Grady, Anglijos atstovas, be
sitariantis čia su bolševikų de
legatu Maksimu Litvinovu apie 
apsimainymą Anglijos belais
viais ir paliuosavimą Anglijos rengęs ir seru 
civilių žmonių Rusijoje, yra 
įgaliotas tarties apie sugrąžini
mą namo Francijos ir kitų Ša- policistas, žuvo Seinfc hpės pot- 

vinyje. ■

STOCKHOLM, s. 9.-249 de
portuojamieji iš Amerikos į Ru 
siją žmonės, jų tarpe Emma 
Goldman, bus išsodinti Ilango, 
Finlandijoje, iš kur po stipria 
sargyba bus išvežti geležinkeliu 
į sovietų Rusiją.

-- ............................... ......... ..........
True translntion filed wllh the post- 
mastei* at Chicago, III. Jan. JO, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917

Vokiečiai bandė 
vėl pulti Lietuvą
VOKIEČIAI SUTINKA IŠDUO
TI PABALT1JOS OFICIERIUS.

Kratos ir areštai
Atsiprašo talkininkų už plėši
mus ir sugrąžins dalį grobio. 

Vokiečiai bandė išnaujo užpulti 
Lietuvą.

i

Krata “Laisvės” redakcijoj.-— 
Areštuotas adm. J. Valatka.— 

Paukštys dingęs.

BROOKLYN, N. Y.—Sausio 
5 d. valdžios agentai padarė už
puolimą ant lietuvių komunistų 
organo “Laisvės” redukcijos ir 

i administracijos. Suėmė visus 
raštus, knygas, archivą. Ad- 

, minislratorius J. Valatka areš
tuotas, o redaktorius V. Pauk
štys, kurio tuo metu nebuvo

BERLINAS, s. 9. (Rašo Chi
cago Tribūne korespondentas 
Parke BroAvn).—Vokietijos val
džios vardu, kancleris Bauer 
šiandie užtikrino viršininką tal
kininkų misijos gen. Niessel, 
kad ji labai apgailauja von der 
Goltz kareivių nusidėjimus lai
ke evakavimo Pabaltijos.

Ji pradėjo tyrinėjimą ir ren
giasi smarkiai nubausti kaltus 
prievartoje oficierius ir karei-

MEXICO CITY, s. .8.—Delei 
pereitą subatą buvusio Vera 
Cruz valstijoje žemės drebėji
mo, kuriame žuvo gal virš tūk
stančio žmonių, smarkiai išsi
veržė vulkanas Cero dę San 
Manguel, arti Cordoba, kuris 
buvo skaitomas jau užgesusiu.

Atsivėrė naujas krateris, ku
ris pradėjo mesti pelenus, ugnį 
ir durnus, o 200 jardų pločio la
vos sriovė užliejo keletą mie
stelių. Daugiau kaip 200 žmo
nių žuvo lavoje. Niekuriose 
vietose žemėje atsivėrė plyšiai, 
kurie leidžia nuodingas dujas.

Arti Teocelo, delei žemės dre
bėjimo, išsiliejo .ežeras ir ap
sėmė septynias miestelius, ku
rie dabar yra po vandeniu.

Ikišiol iš ežero ištraukta 34 
avonai.

Didžiausia panika viešpatau
ja tarp Cordoba ir Orizaba mie
stų gyventojų delei atsivėrimo 
naujo Orizaba. Tai jau antras 
atsivėręs vulkanas. >>

Mokslininkai sako, kad atsi
vėrimas dviejų, vulkanų parodo 
kodėl buvo pereitą subatą že
mės drebėjimas. Manoma, kad 
skaičius žuvusiųjų žemės dre
bėjime ir ugniakalnių išsiver
žimuose siekia virš 2,000 žmo-" 
nių.

DAR TEBESAPNUOJA APIE 
“RAUDONĄJĄ ARMIJĄ.”

CHICAGO.—Illinois generalis 
adjutantas Frank S. Dickson 
kalbėdamas Cook pavieto Real 
Estate Board bankiete La Šalie 
viešbutyj pasakė, kad karinė 
organizacija, panaši į Rusijos 
raudonąją gvardiją, tapo suda
ryta tarp 50,000 anarchistų ai- 
doblistų Chlcagoje.

“Ta organizacija,” šaukė gen. 
Dickson, “yra dideliu pavoju 
šaliai ir visi patriotiniai pilie
čiai turi pagelbėti sunaikinti jį. 
Mes turime reikalauti priėmimo 
statymų, kurie pašalintų tą pą^ 

vojų ir išrinkti valdininkus, ku 
rie juos vykintų.”

Mayoras Thompson ant to at
sakė, kad gen. Dickson perdeda 
ir užreiškė, jog brangumas pra 
gyvenimo pagimdė šalyje nera- 
numą.

Kongresmanas Fred A. Brit- 
ten išreiškė abejonę, kad tiek 
radikalų butų Chicagoje, kiek 
jų paduoda Dickson. Jis papa
sakojo apie savo lankymąsi Eu
ropoje ir apie tenaitinę padė-

Rado naujas bakterijas.
CHICAGO.—Nesenai penki

žmonės mirė Detroite pavalgę 
alyvų. Pradėta thi tyrinėti ir 
Dr. Robert Graliam prie Illinois 
universiteto rado naujas bakte
rijas, kurios gimdo užsinuodi- ’ tį. Jis sakė, kad Lloyd George 
jimą ptomainais. Jis jau pri- valdžia šlubuoja fr greit užsi

baigs. Jei prezidentas Wilso- 
nas nebūtų nuvykęs Anglijon ir 
nebūtų ten kalbėjęs uf Lloyd 
George, premferap niekad nebū
tų buvęs išrinktas. ’

PARYŽIUS.—Vienas žmogus,

negrįžo. Nežinia, ar jis pasi
šalino, ar buvo grįžtant redak- 

FRANKbORl, Ky. Ken- cjjon areštuotas ir išgabentas 
tucky valstijos legislatura jau Ochrankon. 
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redakcijoj (buvęs išėjęs pietų) Įtaipjau reichswehr oficic-

ratifikavo priedą prie federalės 
konstitucijos, suteikiantį mote
rims balsavimo teises.

PROVIDENCE, R. I.—Rhodc ' 
Island valstijos legislatura veik 
vienbalsiai ratifikavo moterų 
balsavimo priedą prie federalės 
konstitucijos. Tas priedas jau 
yra ratifikuotas 24 valstijų. | 
Reikia gi, kad jį ratifikuotų ma ’ 
žiausia 36 valstijos.

AREŠTUOTIEJI LIETUVIAI 
ANT ELLIS ISLAND.

riu?, kurie gelbėjo maištinin
kams ir trukdė komisijai.

Bauer įtikrino gen. Niessel 
savo nuoširdume, tik abejoja
ma ar valdžia galės išpildyti sa
vo prižadus delei militaristų 
opozicijos.

Gen. Niessel tuojaus įteikė 
surašą prasikaltėliųn taipjau 

vardus kurstytojų.
Kalbėdamas apie sugrąžinimą 

paimto ir sunaikinto turto Pa
baltijos šalyse, kancleris išreiš-

“Laisve” gavus šitokį laiške
lį nuo komunistų IV rajono sek 
rotoriaus Plungio, kurs dabar 
nugabentas ant Filis Island ir 
laukia deportavimo: ... t., . ., ...

“Mes FJlis Island lietuviai: J. ke, 8Ul,,k,n,i» ‘T1'1’''1 «e,b Nlps-
Bistris, A. Makutenas, J. K. 
Phingis iš Elizabeth; žinevičia 

i iš Flinfield, N. J.; J. Baniunas 
DENVER, ęolo.—Čia paskelb $ Lincoln, N. J., randamės vie

ta, kad už kelių dienų bus su-1 nojc vietoje, o kitame rūme 
šaukti nepaprasti posėdžiai Nėw yra jukelis, Rraucevičla Ir dat 
Mexico, Idaho ir Wyoming vai- vienas. Elgiasi su mumis ne 
stijų legislaturų tikslu ratifikuo biauriai.
ti moterų balsavimo priedą j 
prie federalės konstitucijos. “Nežinome, ar vežš mus, ir 

kur vežš. Gal jau nesimatysi
me, tad sudiev.”

Baisi žmogžudystė
Moteris ir jos vyras žvėriškiau

siai nužudė kitą vyrą.

Gavo deportavimo warrantus.
DETROIT, Mich., s. 9.—Iš 

Washingtono šiandie gauta de
portavimo vvarrantai dėl 352 iš 
400 areštuotų komunistų. Taip 
jau gauta warrąntai dėl 31 iš 
57 pereitą lapkritį areštuotų, 
anarchistų ir kĄų radikalų. Pa
starieji 31 bus ryto išvežti Ne\v 
Yorkan.

žvėriškumų, 
įsivaizdinti.
Odeli nuva-
kur dirbo

ROCHESTER, N. Y., s. 9.— 
Policija praneša, kad sugrįžęs 
kareivis James L. Odeli prisi
pažino. kad jis kartu su savo 
pačia Pearl Odeli užmušė Ed- 
ward J. Kneip, kuris buk suvi
liojęs jo pačią. Užmušant pa
pildyta didžiausių 
kokių tik galima 

Pasak policijos, 
žiavo į dirbtuvę,
Kneip ir persistatęs delektivu, 
jį areštavo. Nusivežęs už keliu 
mylių nuo Rochesterio jis pri
rakino Kneipą prie medžio ir 
paliepė savo pačiai, jei Knei- 
pas ką nors blogo jai padaręs, 
daryti su juo ką tik ji nori. Mo
teris tuoj aus pripuolė prie pri
rišto Kneipo ir pradėjo jį muš
ti didele pielyčia per galvą ir 
veidą, kol Kneip nenualpo. Ka
da jį manyta užmuštu esant, 
Kneipas tapo atrištas ir numes
tas nuo augŠto kranto, kur jį 
paslėta po medžiais.

Kada Odeliai vėliau sugrįžo, 
jie rado Kneipą gyvu. Jis pra
dėjo maldauti palikti jį, bet jie 
vėl apnyko jį mušti. Čia vėl 
Odellienė pradėjo mušti savo 
piėlyčia, o kada Kneip vėl nu
alpo, tai ištraukusi iš jo kiše- 
niaus peilį, perpjovė jo pilvą 
paleido žarnas. s

Abu dabar yra areštuoti 
apkaltinti žmogžudystėje.

WASHINGTON, s. 9.—Val
džia tariasi apie teikimą pagel- 
bos areštuotųjų komunistų Šei- 
minomis. Kokia ta bus pagel- 
ba dar nenutarta. .

ATSISAKO ACIUOTI 
PADĘREWSKIUI.

BERLINAS, s. 8.—Iš Varšu
vos pranešama, kad Lenkijos 
senatas didele balsų didžiuma 
atmetę rezoliuciją, išreiškinan- 
čią padėką buvusiam premjerui 
Paderewskiui už jo veikimą.

DAKTARAS NUODYTOJU.

ir

ir

Atmetė pasiūlymą.

LONDONAS, s. 8.—Moheriai, 
kurte streikuoja nuo rugsėjo 20 
d. 10,718 balsais prieš 9,631 at
metė samdytojų pasiūlymą, ku
ris tik dalinai išpildo štreikie- 
rių reikalavimus.

MARKESAN, Wis., s. 9.—Dr. 
J. A. Freudenberg šiandie tapo 
formaliai apkaltintas nunuodi- 
nime savo turtingos uošvės 
Mrs. Nettie Duffies. Tai yra 
penkta mirtis laike pastarųjų 
4 metų Duffies šeiminoje, po 
daktaro apsivedimui. Pradėta 
tyrinėti ir tds mirtis.

sel sąlygas, tik reikalavo tam 
laiko, kadangi abelna suma nė
ra žinoma.

Pasirodo, kad svarbiausiais 
reikalavimais yra 120 garvežių, 
1,200 vagonų ir 15,(XX),000 šovi
nių. Bauer prižadėjo du treč
daliu sugrąžinti sduslto 10 d., o 
likusią dalį prieš vasario 15. 
Niessel pasiliks Berline mažiau 
šia iki sausio 12, kada pirmas 
traukinis turi pereiti rubežių.

Vokiečiai bandė antru sykiu 
užpulti Lietuvą.

Gen. Niessel paduotame Baue 
riui nusikaltėlių sąraše yra var 
das gen. Eberhard. Jis ma
žiausiai dalinai yra kaltas už 
judėjimą naujam užpuolimui 
ant Lietuvos, kurį komisija su
stabdė ant rubežiaus.

Komisija Tilžėje pamatė pil
ną reichs,wehrio traukinį, va
žiuojantį iš Karaliaučiaus šiau
rių link. Paskui atėjo dar 4 
traukiniai. Viso juose buvo 4 
batalionai infanterijos, taipjau 
kavalerijos ir artilerijos. Dieną 
pirmiau lietuviai buvo užpuolę 
pasitraukinančius vokiečius, 

bet talkininkų komisija įsimai
šė ir sustabdė kariavimą. Skai
tydama riaušių aktą gen. Eber- 
hardtui komisija įsitikrino, kad 
sustiprinimai nėra reikalingi ir 
judėjimas tapo sustabdytas.

Jei jisai butų tęsiamas, komi
sija jaučia, kad vokiečiai butų 
sumušę lietuvius ir galbūt butų 
bandę užpulti Kauną, kas butų 
pagimdę labai ruščias kompli
kacijas su tikra nauja kare tarp 
Vokietijos ir Lietuvos.

Gen. Eberhard tapo taipjau 
apkaltintas už pranešimą ko
misijai, kad jis neturi susineši- 
inų skersai rubežių, kuomet 
visą laiką veikė bevielinis tele
grafas.

Talkininkų komisija netikė-

REDWIG, Mich., s. 8.—čia 
gauta telefonu žinia iš Zumjbor- 
ta, kad ten gaisras sunaikino 
kelis blokus ir grąsina sunai
kinti visą miestelį.

ALAMEDA, Cal., s. 8.-^Sian 
čiantis čia didelis gaisras jhu 
pridarė už $500,000 nuostolių Tr 
sunaikino kelis blokus namų 
TeČiaus gaisro# fatt yra* kiek ap
valdytas.

notUsu savo oficieriais skersai 
rubežių.

Areštavo nepriklausomąją 
socialistą sekretorių.

BERLINAS, a. 9.^Komuni- 
stų laikraščio Ruhr Echo re
daktorius ir sekretorius nepri
klausomųjų socialistų Ruhr 
distrikto 'tapo areštuoti.



BALIUS von
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO U DIENĄ, 1920 M

turi
DIDELIS METINISBALIUS Boston, Mass120 Tremont Street

past

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

daugiau

DAKTARAS NAMUOSE

Puikus

EATRAS IR BALIUS
Inžanga $0cPradžia 6:30 vąi. vakare

$300.00 Dovanų
Bus Išdalyta ant

Pradžia 8 vai. vak

Subatoje, Sausio 10, 1920

J. JUKNIAUS SVETAINĖJE
4637 W. 14th Street, Cicero, 111.

1537-39-41 North Robey St 
Chicago.

THE HOFFMAN 
PREPARATORY SCHOOL

Rengia Draugijos palaikančios AUŠROS KNYGYNĄ

Nedėlioję, Sausio 11 d., 1920

Vieninlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi Jie..........................
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią 1 
kur yra 
išmokėti

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roueland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Tai bus vienas indomiausių vakaru Cicero], ne^ jame dalyvaus 
pirmu syk L.K.S. 4-tos kuopos Mišrus Choras iš C.hicagos, gerais 
ir išlavintais balsais sudainuos mums dar negirdėtų dainelių. Taip
gi dainuos vietinis LSS. 138 kuopos Mišrus Choras. Apart to, bus 
monologų, deklamacijų ir kitokių užimančių pamarginimų.

Atsilankykite visi, o busite pilnai patenkinti.
Kviečia, Liet. Moterų Progres. Susiv. 43 kuopa.

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

rekordus, vartotas 
M dienų. 

M®8 taipc 
me tikros šikšnos

čeverykų Taisymo Dirbtuvė
(Vartąjjam elektros spėką)

Pataisom visokius čšverykus kol 
|js laukiat.‘ Goriausias darbai ir 
geriausi materijolą duodam. Tjiriu 
pardavimui šyakso, čeverykams Šniu 
relių, šepetukų. Visas musų darbas 
gvarantuojainas.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios yaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 HudsOn Avė.. Rochester. N. Y.

JDOMUS PROGRAMAS IR DOVANOS 
Rengia L. M. P. S- 43 kuopa.

Mes priimame Laisvės Bondas.
\VESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Ud 4

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

l '| limų.
Į Mes taipgi turime ke

1 auRstos klesos 
M ji I jin įl I phonografų, kuriuos 
kS£| nies parduosime už

bile pasiūlytą kainą 
** Ir 'ji už tai kad mes turi- 

Ji V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau*.

Taksosnuo uždarbio
Jas reikia tuoj aus mokėti 

apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok,..kad ncpąkliu-. 
tum po bausme.

Apsaugok savo kišenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdaug, kiek tau 
gal nereikia.

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS

Lithuanian American 
Information Bureau

Vedėjas pz VLADAS NOR
KUS yra gal-but vienuti- 
nis lietuvis Chicago  j e, ku
ris žino nuodugniai visas 
teises ir fcriukiukus kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksos, tuo- 
jaus kreipkitės į p. Vladų 
Norkų, federalių taksų ži
novą, kurs yra vedėju 

Lithuanian American
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

Dr, Charles Segal
Persikėle j savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
g^do 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. Dresel 2880.

-----  Rengia ——
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas K Ii ubas 

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO, 18 D. 1920 M.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Pi. 

Pradžia 6 vai. vakare.
Gerbiamicjic Chicagiečiai! Malonėkite atsilankyti visi 

j šį musų metinį balių. Mes turėsime skanių valgių ir sal
džių gėrynių. Muzika grajis Jazz Band. Šoks visi: seni, jau
ni, dideli ri maži. Kviečia KOMITETAS.

Surengto ♦
LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP. KI/IUBO

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 
2242-44 W. 23«1 PI |

VISNAT1NI8 BBGIRTRUOTAB RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGBPOBTO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
__ \ rtmiiOM nuo tB.OO D »n-

Li ifil Bk cUlau. “* “ * ‘
aufltčiau __  ____ __ ,

• Atminkit: Galvos topdjimaa, jie;
1 n»M, *kių aka ūdiji m m,

lt- rr* valsiaia įvairių Ii 
“ *■ *’ praAalintba gerų I 

IJtyrimaa' uidykų,

Stato scenoje trijų veiksmų komediją:

Daktaras iš Prievartos

Esate skolingas sau mokslu. 
Jus trokštate mokslo per daugelį 
metų. Senoj savo tėvynėj gal 
būt jus neturėjote progos siekti 
mokslo. Gal būt jųš, dar būda
mas mažas pradėjote dirbti ant 
ūkės. Jys dabar turite .progą 
suprasti ir pagalvoti. • Imk pro
gą lavinti save. Išmok gerai 
kaip rašyti, skaityti ir kalbėti 

i taisykliškai. Musų mokykloje 
mes išmokinsime jus anglų kal
bos. Mes taipgi turime klesas 

I lietuvių kalboj. Mes ąiokina- 
! me aritmetikos, geografijos, 
Suv. Valstijų ir Europos istori
jos, gramatikos ir laiškų rašy- 
mo. Mes taipgi turime High 

j School departamentą, kurioj 
mes prirengiame studentus į 
Kolegijas ir Universitetus. Mu
sų mokykla, Hoffmano moky
kla, jau gyvuoja dešimtį metų, 

i Tūkstančiai jaunų vyrų ir mo-

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telenhone Hayniarkct 2544

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. Nedėliojus 10—12 dieną.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimąs. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abclnas spėkų naštoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatoną, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervą' 
mat 
Išnyko po užmušimui visų ligų. 
vaite po butelį Salutaras. Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių . __
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

dabar jie yra linksmesni, lai
mingesni ir protingesni. Ką mes 
davėme jiems, tą duosime ir 
jums. Mes parodysime jums 
kelią į linksmybę ir laimę gy- 
venyme. Mes atidarysime jums 
mokslo lapus. Mes išvesime 
jus iš tamsos į sviesą. Mes iš
mokysime jus kaip vadovauti 
kitus, o ne sekti paskui kitų.. 
Šioj didelei gadynėj daug/su- 
"hianių ir gabių žmonių jreika- 
lauįama. Pasaulis dab

darė atnaujintas. Jus Jturite 
jausti savo pereigą prisidėti 
prie pagerinimo jo. Ir jus galit 
atlikti savo pereigą kuomet esa
te išsilavinęs. Laikas pribren
do pagerinimui žmonių būvio. 
Lgivjrantas žmogus negali nieko 
nuveikti. Tas priguli nuo išla- 
vintų-inteligentiškų žmonių nu- 
vcikiinui prakilni!/. <Iarl>ų.

Buk sau teisingas. Buk sau at
viras. Jeigu jus serioziškai sie
kiate prie mokslo; dabar yra 
laikas pasiekti jį. Ateikit į 
Hoffmano mokyklą. Paimk 
vadovavimą muaų mokytojų, 
kurie mokina per dešimtį metų 
ir yra baigę Kolegijas ir Uni
versitetus. Paimk vadovavimą 
vyrų ir moterų, kurie parodė 
pasauliui, kad jie gali mokinti 
ir turi norą mokinties. Padaryk 
tuojau. Pradėk naujus metus 
teisingai. Atifk 1537 N. Robey 
St., netoli Mikvaukec Avė. Jus 
negalit nerasti mokyklos. Ji yra 
didžiausia prirengiamoji moky
kla Chicagoje. Ateik šį vakarą. 
Mes turime dieninius ir vakari
nius kursus. Mokestis už mok
slą pas irtus maža. Kiekvienas 
darbininkas lengvai gali užsi
mokėti. šis atsiliepimas yra 
adresuojamas tik tiems kuriems 
nusibodo būti toje pačioje vieto
je iš metų į metus. Ir tiems 
kurie yra nuvarginę savo jau
nas dienas. Mes negalime pa
gelbėti tiems kurie yra užganė
dinti savo nežinojimu.

ėmė stiprioj dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
as pranyko diegliai nebebade po kratine. Vidurių rėžimas 

Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
o 3 mėn. savo paveiksle pa
ikuoju Salutaras mylistų ge-

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksiną Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną doleri.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojainas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite 
/ >

Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisipgiaŲsis. 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. Ūž kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 

J20 auksinų.

a.Bapką, 
antuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
pareikalavimo.
3 nuošimtis mokama DŽ padėtus pinigo*.

Skoliname pinigus ant pirmo mortgįčio ir gUieJuime visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

Vyriausybė:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasteriu* 
JONAS KBOTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKCWICZ, Vice-Prez.

z DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZB1GIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

K. of P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė., Roseland
_______________________________ _________S_____________________________________________ -■■■■■- -

įbro rStnuoM nuo tl.00 tr 
’rit»Qcome akinius mkĮjyką.

užvilkimas Ir 
^4, kurios ga~ 

__ tn,M šrttakr*
/t 4 asu. H tyrimas' uidykt, Jsi parlti ar
u u Lrw L akis. Jei Jos raudonos, Jei ąoj*

zjK'N i f ZLMLa; va sopa, jei blogai matai, jei ak|s stlp-
4 /m^Agr »ta, netruk ilgiau, c jieikok pagelbos

"WTN' sptiskoj, kur kiekvienam pritaikoma ••
n 4. kiniai uMyka Atmink, kad mes ko*-

C n JP nam ffvarantuojam altinius Ir kiakvia-
? a nam gefai priraškant

0. M. ME81ROFF. eksperto* Optikas
Jų* *ergato tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A* buvau aj>- 

‘iekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj Ii tnptų. Ąi durnių patarimus DYKAL Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rakomaumioju tik GIRU8 daktarus Ąi 
draugas imonių.

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

Gerklės kliutįs
GtrH pacili nuo 

ASm' ą nesveikumo migdą 
\ linių gilių (tonsi- 

lų), o kartais nuo 
u^^rethno gerk- 
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas

Ik p.id.iro Merkies
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu-sa
vo sugebumą. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

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

120 So. Statei St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Laikrodėlis
Šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 

užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: 1. mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguligrė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime i trumpą laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šitą laikrodėlį per penkias 
į dienas ir jeigu jus esate ne užgančdin- 
| ti, grąžinkit jį mums ir mes sugrąžin- 
I sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk kokį 
| parankmną jus turėsite su šituo laikro- 
' dėlių. Nesiyskit visų pinigų, siųsk $1.00 

su užsakyinu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis ątneš laikrodėlį jū
sų hamuosna- Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

107 E. 4th St.. New York. N. Y.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

hBMMI HB Siuvėjas
Siutai padaromi ant orderio, čys- 

jSRjll tiju, dažau, pirosiju, taisau, perdirbu.
Pritaikymas gvarantuojainas. Duok

II bandymui mums padaryti jums siutą

A. F. STANEVIČIA
655 W. 18th St., Phone Canal 3892 CHICAGO, JLL.

į viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
| 2201 W. 22nd Ir kampas Leavitt St.

Laikyk šį apgarsinimą, jis vertas 
10c. jei pirksi tavoro už $3 ar
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: THE KERZHEIMį
■ ir 366 dienų muziakliško pasilinksminimo ■

The Kerzheim, Grojiklls-Pinnas yra daugiau negu instgrumentas. ■ 
Tui yra inveslmentas linksmybei, atnešančiu dividendus kas dienų ■ 
per metus. Laikas neatsitolina nuo jo malonumo. Antraip, laikų ■ 
tiktai švelninu Kerzheim’so balsas ir (spaudžia jj dauginus i jūsų ■ 

B širdį ir mintis. ■
Saldus tone, puikus išdirbime, ilgai laikantis konstrukcijoj — ■

■ Kerzheim viskas ko jus galit reikalauti grojiklio-Piano. Taip ispu- ■
■ dingas, kad jus stebėsitės jo žema kaina ir mastysi, kodėl nejsigi- I
■ jote senai. Musų apsigyvenimas, yra vieta kur nereikia mokėt aug-
■ stos rendos, tuomi yra galima siūlyt pigiai.

■ Tas $600
■ ' KERZHEIM.

Grojiklis-Pianas, suolas,
uždangalas, Pagrindinė

lempa ir 20 grojamų ro
lių ;visa už |

1*485

KORESPONDENCIJOS |
THORP, WIS.

šis tas iš vietos ūkininkų 
gyvenimo.

Lengvais išmokesčiais ir 

nė cento procento.

Kerzheim Pianas — ■
kaip pagarsėjus ir geras Kerzheim Gri’jiklis-Pianas, yra ■
lygiu $300 vertės pianui. Musų kaina . ................ ■

Cable-Nelson Pianai ir Grojikliai-Pianai 
namuose vakarų šalyje, lų, gerai žinančių in.stru 
mcntų.

Mainyk savo vartotų pianų 
arba grojančių mašinų. Geras 
atrokavinias bus padaryta.

$350 iki $750
Taipgi matyk bargenus musų 
pasiūlytų vartotų pianų ir gro
jančių pianų, visi gerame stovy

BHSBM
F 2027-29 SOUTĮH HALSTED SK .• -- ■ • I I įifc ■ ,lfi !’—ff—

NEAPSIRIK ru storu. Atsimink, mes esame prie Halsted
■ J K gatvės arti 20-tos
■ Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.

Dvi dienas, sausio 8 ir 9, pas 
mus siautė didele audra. Be to, 
pradedant Naujais metais, la
bai atšalo; temperatūra puolė 
iki 10 laipsniu, žemiau zero. Uitu, 
tai šalta!

Ūkininkas F. Mikolainis turė
jo nelaimės: nesenai puolė jo 
diktas holstein bulius, vertas 
dvieju šimtų, dolerių. Peršalo. 
Ūkininkai, bukite atsargus.

—Jau M. S. truputį liovė, kra- 
tęs farmerių pašto dėžes. Pabū
go-

—Gruodžio mėnesyj ūkinin
kas J. Miųevičia susilaukė duk
ters. Birutė jos vardas. Duok- 
die jau augti — šlauniai užaug
ti!

Musų apielinkės giriose pa
prastam darbininkui moka 60 
dolerių mėnesiui ir gerų pragy
venimų duoda.

Lietuviai lenkus “bytija.” 
Kur lietuviai apsigyvena, len
kai kraustosi, sakydami, kad li- 
tvinai juos “bytijų.”

- Lenkai turi didelę savo ply
tinę bažnyčių, kuria lanko ir re
mia taipjau daugelis lietuvių. 
Dabar kunigas ėmė lietuvius ir 
lenkus keikti gyvuliais, asilais, 
pra keik tais bolševikais, kam jie 
nestatų bažnytinės arba kilošto- 
rinės mokyklos. Kam? Skersai 
kelių yra vieša mokykla — pub- 
lic schooFe. — Apuokas.

KENOSHA, WIS.

Pagelbekit Savo 
Giminėm ir Draugam 

Europoje
Musų užsieniu departamentas siunčia siuntinius per Parcel 

, Post į Lietuvą, Vokietiją, Austriją ir kitas Europos šalis, musu 

PAPRASTOMIS PIGIOMIS KAINOMIS, su dadėjimu pašto patar

navimui. Tik mėsa yra peržiūrima Suvienytu Valstijų valdžios, ku

ri yra siunčiama Į Europą. Musu Pakaunė yra prižiūrima Suvie

nytu Valstijų valdžios. Paduokite mums jusu užsakymą (orderį), 

o mes pasirūpinsime visais detaliais.

LSS. 58-tos kuopos narių domai.

Naujienų nr. 4 tarp kita buvo 
paminėta, kad LSS. 58-tos kuo
pos metinis susirinkimas Įvyks 
nedėliojo, sausio 11, kaip 11:30 
vai. ryto. Susirinkimo laikas y- 
ra klaidingas. Susirinkimas pra
sidės kaip 1 valandų po pietų. 
Todėl visi LSS 58 kuopos nariai 
ir nori n lįs Įstoti kuopon, tegul 
atsilanko 1 valandų po pietų.

— Socialistas.

Arnold Brothers, Ine
660 W. Randolph St., Chicago, III.

Phone Haymarket 500

Kokia dalis darbo užsilikusi iš priežas
ties karės dabar turi būti atlikta, tai 
yra tas ***** reikalinga neapsakomai 
didelis kapitalas, kad atpildyti visos 
tuščios vietos ir dar padidinti tų kas 
laike karės buvo sutrugdyta, prirengi; 
mui gelžkelių, kad galėtų patarnauti 
pilnai šalies transportacijai perdėm 
visų šąli.

WALKER D. HINE, 
Generalis gelžkelių direktorius.

Daugiau Dirbsi=== 
Daugiau Padarysi=== 
Daugiau Sutaupysi===

Bet mes negalim platinti musų produktų, jeigu ne- 
praplatinsim mus gelžkelių transportacijos.

Ūkės, kasyklos ir dirbtuvės, negali plėtotis, negali 
platinti savo išdirbinių, jeigu negalimas tų produktų 
pergabenimas ten kur reikia.

Gelžkeliai turi būti arti kelio, kad butų gulima pa
rankiai transportuoti. Be gelžkelių išsiplatinimo, 
daugiau lokomotyvų, daugiau karų, daugiau kelių, 
daugiau stočių ir labai gražiai galima platinti abelna 
išdiflbystė.

Bet šioje šalyje augimas — besiplėtojimas gelžke
lių neapsistos, nes yra reikalinga abelna industrija.

Kalbant apie naujus i n ves tinimus, iš kurių plaukių 
kapitalai per besi platininių gelžkelių, abelnoje indus
trijoje, tai turi turėti žmonių pasitikėjimų, kad atei
tyje laimės su sutvirtėjimu gelžkelių.

Šalies reikalai gaTHųigti taip sparčiai, kaip sparčiai 
atigs gelžkeliai. \

šis paskelbimas yra Išleistas Exekutyviy Gelž
kelių Asociacijos.i

Tie, kurie reikalauja platesnių informacijų 
kas link gelžkelių padėjimo, gali gauti lite
ratūros, su tam tikrais išaiškinimais. Pa
šykite pas The Association of Railway E.xe- 
eutives, 61 Broadsvay, New York, N. Y.

Telefonas Ganai 7358. Telefonas Canal 7358
LIETUVYS GRABORIUS

W. ADOMAV1CZ. J. RUTKAUSKIS
Mes suteikiame kuogeriausj, pigiausi patarnavimų visokiuose 

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

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikatą.

Kosulys
yra tai vienas symptomas, kurs pa
prastai draugauja perialimains, gri
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki
ame atvėjyja reikalingas vaistas, kurs 
nevlen aptnallina uždegimą, bot kartu 
sulaiko Iritaclją ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

everas
Balsam 
for Lungs

(Se.veros Balsam o Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasektningiauidu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
tyneal jeigu kosulys paeini. nuo kvė
pavimo trlubellu uždegimo, 18 priežas
ties spasmodilko smaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 et. ir 1 et. taksu, 
arba 50 et. ir 2 et. taksu. Parsiduoda 
visur aptlekose.
Severee Lietuviškai Kalendorius 
1920 metama duodamas dovanai! Pa
prašyk nue save aptiekoriaue.

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Pranešimas.
Turiu už garbę gerbiamiems drau

gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų, laikrodžių, 
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių inu- 
zikaliŠkų intsrumentų krautuvę. Ir 
taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausių britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymų nami
nio distiliuotuvo ir veikimų su juo, 
už 91.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKfiS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

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

John P. Rashinski
Visiems Žinomas Fotografas

Pranešu savo gerbiamiems prieteliams—kostumeriams, kad aš savo fotografijų studijų pernešiau i 
naujų, puikių vietų. Pirmiau gyvenau po nr. 3213 So. Morgan St., o dabar mano naujas adresas yra 3202 

So. Halsted St.
Kiekvienas, kuris tik ėmėsi pas mane paveikslus, žino, kad mano darbas yra puikus—artistiškas. Pa

daryti paveikslai mano studijoj atrodo naturališki.
Mano studijoj paveikslai bus padaromi dar geresni ir puikesni, nes dabartinė mano studija yra Įreng

ta pagal naujausių madų, su geriausiais įtaisymais ir šviesos pritaikymais.
Kas turi senus paveikslus, aš iš jų padarau naujus ir padidinu.
Fotografijų dirbimo amate aš jau esu aštuoniolijas, lai ateina pas mane; kiekvienas bus pilnai užga- 

l’žlat, kas tik nori turėti puikiai padarytas fotografijas, lai ateina pas mane; kiekvienas bus pilnai uėga- 
nėdintas.

3202 South Helsted Street, Chicago, Illinois.
Phone Yards 6803

PRADĖK TAUPINIMĄ SU

GeriausiaBanka
ANT NORTH WEST SIDE

Mokafnas procentas 4 kartus į metus ir padaro 
čionais tavo taupinimą 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 musu ateivių permainos departa
mente ( Foreign excliange Dept.), duodas, kaipo 
komplementas kostumeriams. Ateik pasiimti savo.

KRAUSE SAVHMGS BANK
1341 MILVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

' Po priežiūra valstijinės valdžios >
JĮ Resorsai daugiau kaip $3,000 000.00 ■

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoze Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Palng

Vyriškų Drapanų Baigimai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padalyti 
siutai ir o verkautai |1.00 iki 8284)0

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

kol prieš ateinančių Žiemų nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ovar- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 8 vaL 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. 
mis visų dienų iki 18 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted SL, Oclaga. 

įsteigt* 1M>7

Sveikam Kūne Stipri
Kam b’e reikalo .kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ,r gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy
do.

Kirmėles ženklai

Dvasia

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų/ Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp yarshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas^^^
Jeigu jus nesi- Ofisai:
jaučiat gerai 859 North
ateikit pasRobey Street 
mane —8 iki 10 a.m.

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

11 rytų iki 7 vai. vak.

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lietu

viams lietuvis

Dr. G. J. Chernauckas
akių specialistas, baigės North
ern Illinois College ir ilgai prak
tikavęs St. Louis, Mo., atidaro 
ofisų po num..

3255 So. Halsted Street.
Egzaminuoja akis ir pritaiko 

akinius.
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of Chicago, Iii., under the act of 
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Naujienos eina kasdiena, iiakirlant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. —- Telefonas: Canal 1506.

U ištaškomoji Kaina: 
Chicagoje — pačto:

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ...............................

Bovienytoae Valstijose, ne Chicago), 
pačto:

Metams ...................................

ęusei metų ...........................
rims mėnesiams ...............

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderių, kartu su užsakymo.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 10, 1920 
as reąuircd by the ?ct of Oct. 6,1917

Belševikai 
mažumoje. 

85.00
3.00
1.65
1.25

.65

87.00 
4.00 
2 00

Amerikos laikraščiuose 
jau kiek laiko atgal buvo pa
skelbtas Rusijos bolševikų 
atstovo, Litvinovo, praneši
mas delei taikos. Kaikurie 
dalykai tame pranešime 
skambėjo šiek-tiek keistai, 

~ ir - todel-mes manėme, kad 
bus geriaus palaukti jų pa
tvirtinimo, pirma negu ė- 
mus kalbėti apie jį.

Dabar tečiaus atėjo laik
raščiai iš Europos, ir juose 
yra išspausdintas tas pats 
Litvinovo pranešimas, duo
tas laike jo derybų su Ang
lijos atstovu Kopenhagene. 
Taigi atbejoti dpie jo teisin
gumą nėra pamato.

Štai ką pasakė tarp kitko 
Litvinovas laikraščio “Soci- 
aldemokraten” (kairiųjų so
cialistų organo) korespon
dentui : “Sušaukti Steigia
mąjį Susirinkimą Rusijoje 
šiuo laiku negalima- Did
žiuma Rusijos gyventojų 
tikrai nėra bolševikiška. Bet 
aš esmi įsitikinęs, kad di
džiuma Rusijos žmonių sto
ja už sovietų sistemą”.

Jeigji Litvinovas išreiškia 
savo partijos nuomonę — o 
taip turėtų būti, nes ta par
tija paskyrė jį savo oficia
liu atstovu, — tai Rusijos 
bolševikai dabar jad princi- 
pialiai neatmeta Steigiamor 
jo Susirinkimo, o tiktai skai 
to negalimu jo sušaukimą 
dabartiniu laiku.

Bolševikai permainė, ar
ba bent ketina mainyt, savo 
poziciją šitame klausime to
dėl, kad jiems nepavyko įtik 
inti žmones sovietinės val
džios formos gerumu. Ne 
jų principai privedė prie to 
bolševikus, o noras prisitai
kyti prie žmonių.

Bet jeigu taip, tai labai 
navatnas yra p. Litvinovo 
“įsitikinimas”, buk didžiu
ma Rusijos žmonių stojanti 
už sovietų sistemą. Jeigu 
jisai tikrai butų įsitikinęs, 
kad didžiuma žmonių nori 
sovietų valdžios, o ne visuo
tinu balsavimu išrinkto nar- 
lamento, tai kam-gi jisai

kalbėti] apie Steigiamojo 
Susirinkimo šaukimą? Ne
jaugi jisai nori pasakyti, 
kad bolševikai šauktų jį net 
prieš didžiumos valią?

Bet dar įdomesnis yra 
Litvinovo pareiškimas, kad 
didžiuma Rusijos gyventojų 
tikrai nėra bolševiška. šitą 
dalyką senai jau žino visi 
žmonės, išskiriant akluo
sius bolševikų garbintojus; 
bet patįs bolševikai iki šiol 
neprisipažindavo prie jo. Jie 
ir jų pakalikai kitose šalyse 
skelbdavo, kad bolševizmo 
pritarėjai Rusijoje sudarą 
“bent 90% žmonių”. Tam 
“bluff’ui” Litvinovas dabar 
padarė galą.

Po dviejų suviršum metų 
viešpatavimo ir “socialistiš- 
ko” Rusijos tvarkymo, bol
ševikai šiandie yra’ prispirti 
prisipažinti, kad jie yra ma
žumoje. Tuo jie prisipažįs
ta, kad jų viešpatavimas bu
vo priešingas didžiumos 
žmonių valiai, ir kad jiems 
nepavyko prievartos priemo 
nėmis pakreipti didžiumą 
savo pusėn.

Padėkime Lietuvos 
darbininkams.

Naujienos praneša, kad Ame- 

ryba, kurios veikimas laikinai 
būva sutrukdytas, dabar atgįja 
ir ima vėl veikti kaip veikus.

Taigi mes, lietuviai darbinin
kai, nors čia gyvendami, bet 
nenutraukę su savo gimtąją Ša
lim, Lietuva, ryšių ir a t jausda
mi savo brolių darbininkų pa
dėtį Lietuvos, turime pasirū
pinti kaip nors padėti'jiems jų
jų kovoj už savo laisvę ir gero-

Mes skaitome laikraščiuose; 
mei girdime kalbėtojus kalbant 
apie Lietuvę, apie dabar
tinį ' Lietuvos darbininkų 
padėjimą. Juos skriaudžia ir iš
naudoja svetimų šalių kariuo
menės; plėšia jų menką mantą, 
net jų paskutinį duonos kąsnį 
atima; skriaudžia ponai dvari
ninkai, neapmokėdami jiems al
gų už ilgą ir sunkų darbą; juos 
persekioja “savoji** valdžia už 
reikalavimą iš savo ponų dides
nių algų, geresnių gyvenimo są
lygų. Matydami, kad jie iš visų 
pusių spaudžiami jie negali nie
ku kitu pasitikėti, kaip tik savo 
jėgomis, kad iškovojus sau pri
deramą žmonišką gyvenimą, jie 
visur ėmė organizuoties, tiek 
miestuose, tiek sodžiuje. Bet dėl 
didelio nuo kares suvargimo ir 
neturto jie negal tinkamai savo 
organizacijas išlaikyti ir jas su
stiprinti. Jie šaukias į mus, čia 
Amerikoj gyvenančius savo bro
lius ir draugus pagalbos. Ko
kios iki šiokmes pagalbos jierfts 
suteikėme? Beveik jokios. 
Mes tik žodžiais apgailestaujam, 
kad jiems bloga, bet darbu padė- 

tatai daryti dabar. Mes galime 
daug jiems pagalbėti, daug pa
dėti pinigiškai Pavieniui betgi 
ir čia neką nenuveiktume; pa
dėti galime tik organizuotu bū
du. Mes turime čia, Amerikoj, 
tam tikrą darbininkišką orga
nizaciją, per kurią mes geriau
siai galime kovojančius savo 
brolius darbininkus Lietuvoj 

remti, o ji yra Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba. Pir
miausia turime pasirūpinti, kad 
ta organizacija butų galingas 
visų Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų kūnas. Turime organizuot 
visose Lietuvių gyvenamose ko
lonijose A. L. D. Tarybos sky
rius — kiekviename mieste ir 
miestelyje. Tarybon tegul deda
si visos vietos lietuvių darbinin- 
cų gyvuojančios organizacijos— 
draugijos, kliubai, rateliai, kuo 
jos, unijos, — ir bendrai suda
ro vieną vietos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą. Rinkime aukas, 
raginkime savo draugus auko
ti, skirkime iš savo draugijų ka
sų sumas pinigų į esantį Ameri- 
<os Lietuvių Darbininkų Tary
bos globoje Lietuvos Laisvės 

Fondą, kurs tam tik ir įsteigtas, 
kad rėmus' Lietuvos darbo 
žmones jų kovoje už laisvę. Tuo 
tik bildu mes galėsime paremti 
savo brolius darbininkus Lietu
voje, padėsime jiems atsispirti 
prieš savo skriaudikus ir, galų 
gale, paimti šalies gyvenimą įr 
jo tvarkymą į savo rankas.

Mes matome, kaip darbuojasi 
klerikalai su tautininkais. Jie 
visu smarkumu veda agitaciją, 
kad . surinkus kuodaugiausiai 
pinigų, kad pripildžius savo fon
dus, sustiprinus savo jėgas tiks
lais valdyti Lietuvos kraštą ir 
dar labiau pasivergti darbo žmo 
nes. Tuos pinigus jie renka ne
va Lietuvai nepriklausomybę iš
kovoti, bet tą nepriklausomybę 
jie supranta, taip, kad nepri
klausomoj Lietuvoj jie,, kleri
kalai ir atžagareiviai tautinin
kai, butų, viešpačiai, o darbinin
kų klesa pasiliktų jų vergas, ku
riam jie ant sprando sėdėtų ir 
paskutinius syvus čiulptų.

O mes, darbininkai, ką lig 
šiol darėme? Klausėme saldžių 
ir vyliugingų klęrikalų ir atža
gareivių tautiniiikų žodžių, au
kojome gausiai jų fondams, 
nesusiprasdami, kad patįs sau 
ir Lietuvos darbininkams tuo 
pačiu kalame pančius. Gi tarp 
savęs tik koliojomės, Vieni ki
tus niekinomės ir šineižemės 
per laikraščius, patįs nesižino- 
darni, dėl ko.

Draugai! paliaukime varę 
tuos nelemtus kits (uit kito už- 
sivarinėjimus. Susipraskime, 
kad tuo mes patįs tik sau pra
gaištį darome. Ne priekabių 
kils prie kito j ieškokime, bet 
burkimės daiktanl bendram vi
siems darbininkams darbui. Sto 
kime petys į petį prieš darbo 
žmonių priešus. Rūpinkimės, 
kad juodiejiJderikalai neuždė
tų jungo ant Lietuvos darbinin
kų sprando ir kad dvarininkai 
su kunigais nebepertų musų 
broliams kailio, kaip kad jie 
pėrė musų senučiams ir prose- 
nučiams. Tegul prasmenga kle 
rikalizmas ir dvarponių šeimi
ninkavimas! Lai gyvuoja lais
va ir demokratinga Lietuvos 
respublika, kurią valdys ir jos 
gyvenimą tvarkys Lietuvos dar 
bo žmonės! — XXIX.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 10,» 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Budapeštas. — [Teroras siau
čia]. Vengrijos kontr-revoliuci- 
onieriai naudoja sistematinį te
rorą, kad nuselgus savo prieši
ninkus. Prievartos įmonės yra 
labiausia kreipiamos į apšvies- 
tuniją.

Daug kunigų pakarta be jo
kio tardymo, įtarus juos komu
nistiniais palinkimais; šimtai at- 
statidinta delei radikališkų pa- 
žvalgų. Iš patikrintų šalinių su
žinota, kąd vienoj apylinkėj 
baltgvardiečiai iškoneveikė ir 
nužudė 40 mokytojų.

Nuo 14 ligi 16 metų vaikinai 
ir merginos įtarti komunisti
niais ar socialistiniais palinki
mais nepriimama jokion mokyk 
lon. Universitetų ir politechni
kumų profesoriai paskilbę 
mokslininkai — persekiojama 
už rekomendavimą mažmoži- 
nių reformų dabartiniame reži
me.

Išleista specialis patvarkymas, 
sulig kuriuo, policija turi tei
sės peržiūrėti privatines skaity
klas ir konfiskuoti visas tas 
knygas, kuriose išdėstoma revo
liucinės teorijos. Juodajai! są
rašai! įtraukta Markso, Prou- 
dono, Ferrero, Engelso, Kauts- 
kio, Vanderveldes, Bebelio ir 
Sorelio ratai, nekalbant jau nie 
ko apie Lenino ir Trockio kny
gas ir brošiūras.

Kadangi “revizijas” daryti pa
vesta nemokšoms baltgvardie- 
čiams, tai konfiskuojama bile 
knyga, kurios antgalvis pagra
žinta žodžiu “socialia“. Diduma 
žmonių sutiko geriau sudegin
ti savo knygas, negu duoti jas 
peržiūrėti inkvizitoriams.

Krėsta Budapešto miesto kny
gynas. Budapeštas — tai šalies 
civilizacijos centras. Jo knygy
nas turėjo daug neįvertinamų 
knygų socialiais klausimais. Ir 
inkvizitoriai sudegino 15,000 
knygų. Kai-kurių knygų niekur 
nebebus galima gauti — tai bu-

ITALIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Milanas — [Leninas .perspėja 
Italijos komunistus]/ Nesenai 
Serrati, “Avanti” redaktorius ir 
Italijos Komunistų vadas, gavo 
iš Nikolai Lenino perspėjimą. 
Leninas pareiškė, kad Italijos 
komunistai neprivalą dabar da
ryti sukilimo, kuris gali turėti 
labai liūdnų padarinių-

Be to, jis užgiriu komunistus 
kad jie dalyvavo sykiu su socia
listais Balognos kongrese. Esą 
tokis solidarumas dabar yra bū
tinai reikalingas. Vakarinės 
Europos reakcininkai deda vi
sas pastangas, kad pagimdžius 
belaikinį sukilimą. Toks sukili
mas parblokštų proletariato ju
dėjimą ir duotų progos įsivieš
patauti aršiausiai reakcijai.

“Sukilimo momentą suderin
kite su Europos politinė padė
tim. Kada intemacionaliu at
žvilgiu tas momentas bus ata
tinkamas, tada veikite”, — sa
ko Leninas. — “Komunizmo 
plėtojimas visame pasaulyje 
duoda pilną laidą, kad jųs_,lai
mėsite.”

INDIJA.
[Federuotos Spaudos žiniai

Londonas. — [Anglai tero
rizuoja indusus]. Anglų teroras 
Indijoj daėjo ligi to laipsnio, 
kad susibūrimas mažo būrelio 
žmonių gatvėj duoda teisės'ka
reiviams pulti juos. Studentai 
šaudoma gatvėse už ėjimą bu
rinis ir neretai orlaivininkai mė 
to bombas ant beginklių vyrų, 
moterų ir vaikų.

Indusai, kurie išeina iš savo 
bažnyčių, bent vieną minutę vė
liau 8 vai. vakaru, tankiai esti? 
areštuojamu ir pliekiami rykš
tėmis publiškose vietose. Tos ek- 
zekvijos pasižymi neapsakomu 
žiaurumu. Neretai aukos miršta.

Po Amritsero tragedijos, kuo
met šimtai beginklių žmonių li
ko nukauta, užmuštieji ir su
žeistieji išgulėjo krūvoj 27 va
landas, nes valdininkai nenorė
jo išduoti nukautųjų skaičių.

ISPANIJA. B
[Federuotos Spaudos'žinia]

Madridas. — [Valdžios politi
ka link Rusijos]. Socialistų de
partamentas Saborit pareikala
vo, kad valdžia viešai paskelb
tų savo atsinešimą link Rusijos. 
Užsienio ministeris pareiškė, 
kad Antantė nevertė Ispanijos 
prisidėti prie blokados. Ret iš 
kitos pusės, valdžia nematanti 
galimu palaikyti draugiškus ry
šius su Sovietų Rusija.

PORTO RJCO?
£

[Federuotos Spaudos žinia]
San Juan. — [Cukraus ttustas 

smaugia darbininkų judėjimą]. 
Nesenai amerikiečių geležinke
lio Porto Ricoj darbininkai su
streikavo, kad pagerinus savo 
padėtį. Ligi šiol geležinkelie
čiams mokėta nuo 11 iki 25 cen
tų valandai. Tata^ baisiai ne
patiko cukraus trustui, kurį 
kontroluoja Amerikos kapitali
stai. ) Tas trustas išėmė “ind- 
žionkšeną” prieš Santiago Igles- 
ias, Darbo Federacijos preziden
tą, ir 42 Porto Rięos darbinin
kų vadovus. \

Tatai padaryta remiantis tuo, 
kad vadovai darę “konspiraci
jas”, idant tuo budu pagimd
žius streiką ir pakrikdžius cuk
raus industriją.

Apkatinime sakoma, kad “ka
rės stovis tarp Jungtinių Vals
tybių ir Vokietijos tebeegzis
tuoja. Ir kad butų galima sėk
mingai vešli karė, reikalinga 
prigaminti daug cukraus.*’

Apkaltinimas datuota gruod
žio 17 dieną, 1919 m.

Kiek toliau sakoma, kad ge
ležinkeliečių streikas stato ne
darbo pavojun tūkstančius cuk

raus pramonės darbininkus.
Kalbėdamas apie tą “indžion- 

kšeną”, Iglesias pareiškė: Tas 
patvarkymas reiškia nė daugiau 
nė mažiau, kaip tik paskelbimą 
vergijos Porto Ricos darbinin
kams. Švenčiausios teisės gerin
ti savo būvį atimta iš musų. Ir 
tai padaryta po dviejų dešimčių 
metų “amerikanizavimo” musų 
šalies ir po to, kaip demokra
tija nustelbė Europoj autokrati
ją. Kuomet musų žmonėms mo
kama nepakenčiamai menkos 
algos, tai cukraus baronai plė
šia iš Jungtinių Valstijų žmonių 
pasakiškas kainąs už cukrų.”

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos Spaudos žinia]

New Yorkas. — [Policijos ko- 
misionierius gali patekti bėdon] 
Ko gera, New Yorko policijos 
komisionierius gali susilaukti 
nesmagumų. Kalėdomis žmonių 
Laisvės Unija surengė amnesti
jos parodą. Viršininkui palie
pus, policija puolė minią ir žvė
riškai elgėsi su ja. Buvo suare
štuota trįs moters. Dabar komi- 
sionieriui prisieis teisinties prieš 
miesto majorą.

Kalėdomis, apie 10 valandą 
ryto, keli šimtai Amerikos pilie
čių, nešdami pryšakyj Amerikos 
vėliavą, pradėjo paraduoti Pen
ktąja Avė. Jie nešė taipgi plaka
tus su tokiais parašais: “De
šimtis kalinių numirė už sąži
nės laisvę/’ “Kalcdų dienoj 
mes reikalaujame amnestijos,” 
etc. Parade dalyvavo nemaža 
buvusių kareivių, keletas kuni
gų ir choristų iš įvairių bažny
čių. paradas susto$<Vo ant 
valandėlės prie didesnių Manha- 
ttano bažnyčių.

Paradas liko išvaikytas. Po
licijos viršininkai, kurstomi A- 
merikos Legionierių, paliepė 
policijai pulti paradą. Penki 
žmonės areštuoti, o su daugeliu 
pasielgta nevidoniškai. Tas puo 
limas buvo nelauktas ir niekuo 
nepateisinamas. Tuo labiau jis 
yra nesuprantamas, kad polici
jos seržantai to distrikto užtik
rino, Žmonių Laisves Uniją, 
kad toks paradas “nesipriešina” 
įstatymams ir tvarkai.

TlTTn areštuotųjų yra Dr. Ger- 
trude B. Kelly, Kuri yra skaito
ma geriausiu chirurgu New Yor- 
ke. Advokatas Gilbert E. Roe 
veda areštuotųjų bylas.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

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 DIDYJ[ CEN- 

TRALINĮ BANKĄ ant Bridgeporto.
Šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausių bankų 

visoje apielinkėje. Ir tvirčiausias nes tai yra VALSTIJINIS BAN
KAS.

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 sj

Central Manufacturing District Bank
A State Bank.

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

ant 35-tos gatv. Strytkarių Linijos.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietą. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Ant. Jalinskui, Meluose Park. 
Kai ką išleidome, kadangi jau 
buvo išspausdinta angščiau pri 
siųsta korespondencija.

Kaz. Dranginiu!. — L Duoda
ma kam pasportą arba leidimą iš 
važiuoti, valdžia paskiria išva
žiavimui laiką — maždaug du 
mėnesiu. Neišvažiavus paskirto 
laiko bėgiu, leidimas žudo savo 
vertę. — 2. Užsienio pasportai 
duotlami tik pilniems šalies pi
liečiams, dvejiems metams. Ne- 
piliečiai gali gaut tik leidimą 
išvažiuoti, bet ne atgal sugrįžti. 
3. Turįs tik pirmas popieras nė
ra pilietis, nė neturi jokių pilie
tinių teisių^ Pirmosios pbpieros 
neduoda nė jokių palengvinimų 
sugrįžti Amerikon.

Juzepai Kalinauskytei. — At
siųskite, pasižiūrėsime.

S. R—ktli. —. Ačiū už užuo
jautą, bet tamstos polemikos su 
Laisvės “Naujieniečiui” nedėsi
me. Mes tą silpnaprotį vaikėzą 
gerai pažįstame ir į jo melus ir 
zaunas visai nekreipiame do- 
mos.

St Schklioriul. — Tamstos 
klausimai toki, į kuriuos atsa
kyti reikėtų rašyti ištisus straip
snius. Tam redakcija neturi 
laiko. Atsakinėjame tik į trum
pus praktinius klausimus. Apie 
piramydas rasite kiekviename 
senovės istorijos vadovėlyje.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- j 
vą! Ubandiiau visokius matgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir vilkas tas | 
nieko nepagelbėjo »uo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” • I 

MARE. “Na, tai kam tau kgst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai grafus, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUPELES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar į 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- ! 
FLES yra tai paprasčiausia I 
plaukų ir odos sustiprintojis, j 

Į kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 
į būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
RUFFLES

I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • !

i 4 Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 1 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

r—F. ao. RICHTER 6 CO., 326-33u Broadway, New York*0*^—❖

European American Bureąu
A. PETRATIS & CO. Managers

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

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis i kurias 
jau galima važiuoti.

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

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

. A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Kazimieras Gugis

Vlada vUokltu reikalus, kaip kriminaliikaoee 
taip ir ctvitUkuou ttimuon. Daro 

■visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisu:

11218. liMsdH
Ant tračių lubų

Tai. Drovar 1311

Miesto Ofiaut

1271. Durtom lt.
1111.11 Mt, Mg. 

T«L Central 4411

DR. A. MONTVID
Chicago

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa St. 
Marshall Fleld Annea 

18th fl. Ruimas 1827 
Phofte Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westera Are.
Valandos: 6 iki 8 vakarę, 

K-Spinduliai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos telefonas West 6126

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

Ėftnip. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS iki pietą

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 va! vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 8o. Halsted St. Cįticaffo, III.

I



Vainovskfe

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVĄ!

Pagunda
(Tąsa)

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

ypntiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIIITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halatcd St., Chicago.

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

tai pirk tuojaus Šitą laikrodi, kurį mes pa
aiškiname šitame apgarsinime, šitas yra la
biausia viliojantis lakrodėlis, kuri jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 1? tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 mele. Reguliarė kaina 921.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime ji kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šitą laikrodėlį per 15 dienų ir jei
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite ji 
mums, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėli i jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.NATI0NAI7 SALES COM

—Kuo galiu tamsiai patarnau
ti? — alkiausia ji. Jos kalba to
kia griežta, oficiali. Vis dėlto 
Kudulis nusimano: joje kovo
ja kutenantis juokas su rimtu
mu. Mato, kad ir ji vos vos gali Į 
susilaikyti nok va lojusi' 4r liepa-į 
klaususi: “Tamsta, didysai nu
senęs žioply: ko tamstai čia rei
kalinga?” Bet ji susilaiko.

—Su pirmininke pasitarti — 
Kudulis aiškinasi. ”Del įstojimo 
sąlygų, mokyklos programo ir 
kitų reikiamų smulkmenų.

- Meldžiu sėsti, — ji linkte
lia į stovinčią prie stalo kėdę.-*— 
Pagailėtina, bet jos tuo tarpu 
nėra: išvažiavusi. Tikuosi, kad 
vietoj jos tamstai patarnauti 
lesiu aš pati. •

Ir ji atsisėda. Nimai jos kal
boj ytin pažymu gudrus, nudilo 
tas sarkazmas. %

Kudulis nepasiduoda. Rimtai 
aiškina savąjį reikalą:

—Tamstos — čia mergaičių 
gimnazija... Jo kalba kažko 
nutrūksta. Bet tai mažmožis:! 
nauja vieta, nepaprasti žmonės, 
įspūdžiai. Už durų pasigirsta 
mažas sujudimas; kai kas, ro
dos, susilaikydamas kai ką pa
sakoja ir juokiasi^ Jis nejučia] 
pasižvelgia Į; ąavo sankcleivę. ir

—Taip, tatai aš atsižinojau iš 
tos iškabos ten, ant durų. Bet 
šiaip norėtųs kai ko daugiau dėl 
įstojimo, mokyklos programų.

—Asmeniškai tamstai visa tai 
juk nereikalinga? — įkopta pir
mininkės padėjėja. Tamsta juk 
nenorėsi įstoti... šypsosi ji.

—Ne, visiškai ne — rimtai 
tikrina Kudulis. Aš — žinoma, 
aš nestosiu. Aš turiu seserį. Ra
si ji...

Kudulis daro begalo rimtų vei
dą. Padėjėja kartą, antrą pa
sižvelgia j jį ir, rodos, įtiki jo 
žodžiais. Ir jis pats, rodos, tiki

tuo, ką kalba. .Taip, jis ištikro 
turi seserį. Je, o kodėl ji Čia ne
galėtų įstoti? Kodėl?

Padėjėja dabar kalba širdin
gai: giria mokyklą, kaipo nau
jausią, geriausia įrengtą ir ve
damą sulig naujausių reikalavi
mų,. Pagalios išima iš stal
čiaus popierą ir skaitliuoja kiek 
ir kam reikalinga pinigų. Kai vi
sa iškalbėta, išskaitliuota jis po
vai ia i atsistoja, truputį pasidai
ro ir atsisveikinęs eina. Priėjęs 
durų jis dar kartą pasižvelgia į 
tą vietą, kur sėdėjo ji, jo san- 
keleivė. Jos nebėr. Jos kėdė tuš
čia. Nu, suprantama, — ji sa
vais reikalais... ♦

Tarytum sapnuodamas jis su- 
klauso, kad atsisveikinant padė
jėja šneka:

— Pas mus mokslo metas 
kaip ir užbaigtas. Po ryt bus 1 
gegužine. Rasi ir tamsta galėsi 

|atvykti?9- Bus ir pirmininkė.
i Taip, taip, labai malonu — 
jis kalba ir eina lauk. — Iki pa
simatymui!

Išėjęs gatvėn Kudulis, rodos, 
giliai atsikvepia. Jam taip leng
va, lengva... Pats nenusimany
damas jis eina priešingon pusėn ' 
ne į viešbutį, bet dar toliau — I 
antran kraštai! miestelio. Čia 
gatvė baigiasi. Vienas kelias ei
na pakalnėn, antras, rodos, už
sisuka atgal pro miestelį. Bet jis 
nė vienu neina. Automatiška/ 
apsigrįžta ir vėl eina pro tą pačią 
mokyklą. Eina ir žvclgiasi į lan
gus. Iš viršutinių, kaipir pirma, 
kyšo prieauglių mergaičių gal
vutės. Tiesa girdėt skubus stum 
dymąsis, juokavimas. Kuo? 
lai, suprantama, jaunystė-pai-

Bet ko jis norėtų? Nejaugi čia 
ką nors užsimiršo? Ne, supran
tama, ne. Taip sau... Jis mažu
mą išalkęs — nuo ryto dar nie
ko nevalgęs.

Eidamas pro mokyklos sodną 
jis įkiša pro tvorą ranką ir pa si
lkina gėlių. Tokioš puikios, gle
žnutės gėles Visiškai netokios, 
kaip mieste. Taip, tokių gėlių jis, 
lur bus niekur nėra matęs.

(Bus daugiau)

Visi padčti taupymai iki Sausio 17 ima procentų pilnai \\% nuošimti nuo Sausio 1-mos dienos.

h
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Pasidėk Savo Pinigus 
i šia Tvirta Banka

' g I

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

Oepositors State Bank
4633 So. Ashland Avenue, Chicago.lll.

Ofiso valandos, dienomis 9 iš ryto iki 4:30 vakare 
Vakarais: Ketvergais nuo 7 iki 9; Subatomis 9 iš ryto iki 9 vakare.

t , . . ----- :--------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---- FIBUM________H J. H....11 H___ Į___ L I JI Į_ Į IH I III į| ||
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Biznio distriktas ties musų prapertėmis

ĮSIGYK SAVO NAMĄ
TAI TAVO PROGA

UR1 pasirinkimą iš dide
lių plotų žemės, kurios 
vertė siekia daugiau 

kaip vienas milijonas dolerių.

Paskutinė pilnai intaisyta sub-

divizija į rytus nuo Kedzie Avė. ir

i šiaurę nuo Marąuette parko bus

baigiama išparduoti.

Turto pasidarys tie, kurie pirks

tą nuosavybę už dabartinę žemą
kainą.

Lietuviu bažnyčios, mokyklos,

storai ir bankai jau randasi ant
sity žemiu

ĮDĖLI, pilnai intaisyti lo
tai 30 pėdų pločio, su iš- 
brukuotomis gatvėmis, 

intaisytais šaligatviais, įvestu ga-
su ir elektra, parsiduoda tiktai 
po $875 ant išmokesčio, įnešant 
10 procentą pinigais, o paskui 
mokant po $10 į mėnesį.'

Jus nusipirkite lotą, o mes jums 
paskolinsime pinigu pabudavoji- 
mui namo.

Vienas karteris j visas miesto 
puses.

Privažiuoti galima 63-čios gat- 
vės, Western Avė. ir Kedzie Avė. 
karais. Tik penkiolika minučių 
važiavimo i yisokios rųšies dirb
tuves.

Išpardavimas I Prasidės Vasario-February 1-mą Dieną 1820 Metuose
Norėdamas gauti platesnių ir pilnų informacijų prieš išpardavimo dieną, ispildyk čia patalpintą kuponą ir pasiųsk jį adresu:

JOHN R ATN Rr CO 6237 So- Ashland AvėUV1111 WVo Telephone Republic 2760. .
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Subata, Sausio-.Tan. 10,1920

Kapitalas 
$200,000.00

letuviu Rateliuose
Perviršis
$25,000.00

Padėtus iki 15 d. SausioUž Pinigus
Mokama Nuošimtis nuo Imos Sausio

laikas perkelti savo pinigus į parankų,Dabar yra 
saugų ir stiprų lietuvių valstijinį banką

Banko Turtas Virš $1,900,000.00
STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal State Bankas yra taip stiprus ir saugus kaip 

n ‘ n k\ieiij" utį :iausii<s lu nkas vidurmicsHi. (n - xra po .-iširitinsiu va'st'jinčs valdžios 
užžiura ir i)<> nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir paseikmingų ir patyrusių banko 
v ddimnku. huinėimphtu ir iigmelinį patvrimą l anknn os< reikaluose. Urttyersal Stato 
Banke žmonių sudė/i pinigai yni pilnai apsaugoti ir niekad negali žutt, ijes bau kas turi 
<>rvna kapitalu, perviršį ir nepadalintą |>elną siekianti daugiau kaip $231,(MM).()(), o su 
virš 100 iėrininku savo turtu duoda depozitoriams dar didesnį užtikrinimą žodžiu 
sakant yra tai žmonių finansinė tvirtovė.

^ĮSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depoziloriams išmoka pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami lik anit trump-laikinių pir
mos kliasos gviranciju (securilies), kurias galima apversti į pinigus kiekvienoj valau-

moka arba įrtišo į knygutę <lu syk į metus. Sausio ir Liepos mėnesiuose.
PABANKUMAS VIETOS. Universal Stale Bankas randasi labai parankioj ir prieina

mai vieloj. Privažiuoji galima iš visų dalių miesto į labai trumpą laiką. Halsted gatve- 
kariai sustoja tiesiog prie banko durų. *

PABANKUMAS VALANDŲ. Universal State Įkinko Valandos yra labai parankios ne
tik biznieriams, bet ir darbininkams. Bankas yra atdaras kasdien nuo 9 tos v&Lryte 
iki v po pietų, o Utarninkais ir Subatomis per visą dieną iki 8:30 vai. vakare, duodrml 
prosai darbininkams atlikti asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
be jogio nuostolio.

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo prigimtoj 
kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus be kilų tarpininkystės.

BANKINĖS SKBYNELĖS. Universal State Bamkas randavjija bankines skryneles po 
metams susidėjimui Liberty Bond’sų. Dokumentų ir įvairių brangenybių. Šios 

skrynelės vra apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašo- 
me’akilankyti ir apžiūrėti, o tikriname jog busite, pilnai užganėdinti saugumu ir sti
prumu.

IN’VESTMENTAI. Jeigu Tomistą norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuošimčio . 
negu liaukose vra mokamai lai mes tomistai noriai suteiksime patarimų kaip ta padary
ti ir kokias gvarancijas (securilies) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti.

INSURANCE SKYRIUS. Universal State Bankas turi Insurance skyrių, kuriame ap
draudžia namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose draugijo
se (kompanijose). Jeigu Tamistų insurance baigiasi, tai atnaujinkite šiame banke, o 
busite visame užganėdinti.

PATARIMAS. Universal State Banko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam są
žiniška patarimų įvairiuose finansiškuose 'reikaluose, užtaigi atsitikus progai galite 
drąsiai kreiptis į šių institucija. ’ ■ .i '• .ulbi . L.

- VALDYBA:* — -- - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JOS. J ELIAS, Prez WM. M. ANTONISEN, Vice-Prez.

JONAS I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez. ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
Chicago, Illinois3252 So. Halsted Street

Reumatizmas Sausgėla. Taupyk Laiką ir Pinigus
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP81CO COMPOUND rpo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gvhė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga :“S ALTINIS SVEIKA
TOS**, augalais gydvties. kai
na 50c.

pinigų

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas**, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Ar jus pamislijote nors kada kiek 
ir laiko jus galite sutaupyti sklisdamas pats V®/ / 
namie. y

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skutimo 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis yW| 
melus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
brilvą, kur mes išaiškinam žemiau. Jus ma- 
tote brilvą ant šito paveikslo, ji yra padaryta I( 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia U. 
barbenai visoje šalyje. Reguliariška kaina šitos britvos tik $8.00 
su gvarantija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 laibai 
vartojančius daiktus dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti, 

žirkles, šukas ir skutimo brušelę.
l ik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mes gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vienų dolerį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Neatideliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimų, prisek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. 4th St., New York City

ORKESTRĄ4-BENĄ
vk Parūpina visokiems 
Uft ręikalams

K J. SALAKAS
1414 So. 49th Court

jfB Cicero, III. 
tr1 Tel. Cicero 2316

!Kl U

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Artį St. Loala Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

1808 S. Morgan SL Chicago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

NORTHSIDE
žinių-žinelės.

Reakcijos bangai pakilus vis
kas aptilo. “Draugai” nė papra
stų savo susirinkimų nebelaiko. 
Mat nenor turėti reikalo su bur
žujais.
Andai musų “draugai” Pirmyn 

chore užreiškė, kad jie nenori 
turėti reikalo su buržujais, lo
dei apleidžia chorą. Bet “drau
gai” savo užreiškimo neišpildė 

pasidarė veidmainiais. Krei
pėsi* j buržuazišką įstaigą ku
rios pagelba sustabdė choro pi
nigus batikoje. Mat kas jiems 
rūpėjo!

Pirmyn choras prisidėjo prie 
Dr-jų Sąryšio, tokiu budu Sąry
šyje yra devynios draugijos.

gia didelę iškilmę — koncertų 
Wieker Park svetainėje. Pro
gramų išpildys “Birutės” choras 
ir pavieniai “Birutes” daininin
kai, vadovaujant p. St. Šimkui. 
Girdėti, kad visi northsidiečiai 
rengiasi atsilankyti, nes dauge
lis yra negirdėję “Birules’’ cho
ro. Jonas.

MELROSE PARK.
MELROSE PARK.

Pavyzdis musų “komunistams.”
Praeitą nedėldienj, sausio 4 

Did. Kun. Algirdo Draugystė 
surengė prakalbas. Kalbėjo Nau 
jienų redaktorius, d. P. Grigai
tis. 'I’arp kita, kai kalbėtojas, ai
škindamas a|we dabartinę Lie
tuvos valdžią ir jos politiką, 
pareiškė, jogei ta valdžia yra 
suorganizuota Lietuvos klerika
lų, tų pačių klerikalų, kurie O- 
k u pavijos metu laižėsi prie kai
zerio, ir kaip tie klerikalai da
bar eina su didžiausiais Lietuvos 
darbo žmonių, priešais — apie 
penketas asmenų atsistojo ir ap 
leido svetainę. Kas jie? Tai ak
li klerikalų sekėjai. Vis dėlto, 
šiame atvėjyj jų pasielgimas bu
vo dženteltnonjškas: prakalba’ 
jiems nepatiki) ir jie apleido sve
tainę. Tat: gerHš' pavyzdis ihūsų 
“komunistams”, kurio ne vienos 
prakalbos nepraleidžia nesukė- 
lę triukšmo. Ir šį kartą jie bu
vo ketinę daryti tą patį, tik jų 
nelaimėj paMirodė vanagas ir 
musų “kovotojai” yt žvirbliu 
sulindo į žabus. Bet tai pašalinis

kalai moka elgtis daug džentel- 
moniškiau negu tie neva darbi
ninkų “draugai.” Tegul jie pasi
mokina — kadir iš klerikalų!

— Ant. Jasinskas.

ROSELAND
Pramogos.

Praeitą subatvakarj vietos 
(9 wardo) “komunistai” J. Sta-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Phonc Cimal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINft 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VOBSATZ, Savininkas

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. Canal 2199.

DR. M. T. STRIKOLIS
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

(Sausio Išpardavimas
■

i Mes pasiūlome savo kostumeriams ir publikai išpardavimų čeverykų ir robe- 
| rių visai šeimynai už*kainas $2.00 iki $7.00 už porų, pigiau negu kada pirmiaus par-

■ .duodavome.
: Mes duodame gerus čeverykus, koneveltui, ir mes garantdbjame kožna parų

■ parduodami ir tas jums bus pilnai užsimokančiu.
• Jus turėtumėte pirkti 2 ar 3 poras čeverykų, nes tų tik vienų progų ir jie bus 
i dar brangesnesni, iie atistikimai nėra kasdieniniais

Keletas Musų Specialumų
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMoterą Geniune Grey Kid čeverykai Frnnoiiziš- 

kais kulnimis — 9 colių augščio.. Musų buvusios 
kainos $8.35. šiame išpardavime parsi duoda .35 
pora žu .................. ............................

Moterą Rudi ar Juodi geniune Kid l-'rancuziškais 
Kubaniškais užkulniais, — 9 coliu augščio, kožna po
ra ugrantuota. Musų pirmesnė kaina -^4.93 
buvo $6.85; išpardavimo kaina ................ "f

Moterą dvi-akmeniu čeverykai patentuotos jau
tos, Rudi (Brown kid) ir Juodi (Black kid) Vanips, 
šmargintais viešais 9 ir 10 colių auščio. kožna pora 
garantuojama. Musų buvusios kainos $1(1.50; $|?.95 
špardavitno kaina ............. ................. ........ w

Vyrą rudi ar Juodi čeverykai įvairių šapų išdirbi
nio — Visi geros skuros. Buvusios kainos $6.50; $X-65 
išpardavimo kaina ................ . .................. "P

Mes neturime užtektinai vietos laikraštyje papa
sakoti apie visus gerus musų tavorus. Bet kožnas 
čeverykas toje krautuvėje yra numažintoms kainoms. 
Kurie ateis pirmiaus, Iie tu ė i geresnę progą pasi
rinkime.

f

Mes tikrai kvieČiąifie įns, negu pirksi čeverykus 

kitur. Aleik ir pasižiūrėk musų langiui, nes kožna po- 
ra > ra pažymėta tyru numei iu.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
) 1341 So. Halsted Street

F>. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus* višdkiėiYts paveikslams. • Trauktame j pagrėbus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedėliais ir PėtnyČiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

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

iki 6 vakare. i

Apsauga Padėtiems Pinigams

security Bank
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
---------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Siuskite Pinigus į Lietuvą
Pinigai jau yra aplaikomi reguliariškai.

J LIETUVĄ SIUNČIAME LIETUVIŠKAS MARKES

Nealidėliokitc, bet gelbėkite gimines tuojau 
Gvarantuojanic.pilnai kiekvieną centą. 

______________ :______ j__________________ i j
ATEIKITE AB RAŠYKITE:

GOLOBERGER & GOODMAN BANKERS
VLADAS KAIRYS, Mgr.

136 E. 42-nd Street, NEW YORK, N. Y.
Arti Grand Central Stoties

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

J. G. SACKHEIM & CO
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

------ --- -- . ■ -----------------  -.........-.. -

Pąsidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKĘ 

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

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

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

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku «scvo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31^„SU Chicago, III.

DR. VAITUSH O. D.
ę 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 toliregy.s- 
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., kampan 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.
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nčiko svetainėje buvo surengę 
pramogą vakaras neįvyko. 
Mat, paskirtu laiku publikos vi
sai maža teatsilanke, todėl ren
gėjai atsakė muzikantus. Vėliau/ 
kadir susirinko keletas naujų 
žmonių, bet jau nebebuvo kas 
verkti.

rems vienintelę vietos lietuvių 
kultūrinę įstaigą — Aušros kny- 
gyną. — G.

WEST PULLMAN

Ant rytojaus, sausio 4, K. of 
P. svetainėje buvo SLA. 139-tos 
kuopos vakaras. LM. Ratelio na
riai mylėtojai vaidino vienavei
ksmį farsą “OSS. arba šliubmė 
iškilmė“. Vaidinimas pavyko 
ytin gerai. Bet šį kartą geriau
siai lošė. P. Babelis ir P. Dauge 
la. Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė.

Ryto, sausio 11, toj pačių] K. 
of P. svetainėje bus kitas pra
mogų vakaras. Rengia vietos 
draugijos, palaikančios Aušros 
knygyną. Vakaras, sako, busiąs 
gan įdomus, todėl roselandiečiai 
tegul nepraleidžia tos progos. 
Beto, savo atsilankymu jie pa-

SLA. 55 kp. laike metinį susi
rinkimą 3 dieną sausio š. m.. J. 
Gruzdžio svet. 722 W. 120 gat
vė. Susirinkimas pasižymėjo 
tuomi, kad šį sykį pavyko suda
ryti valdybą iš gabių narių. Kei
kia tikėties, kad jos pasidarbavi
mu kuopa turės nemažai nau
dos, nes pirmas žingsnis prie 
darbo jau padarytas visi nariai 
buvusi susirinkime pasižadėjo 
prisirašyti prie kuopos mažiau 
šiai po vieną naują narį- šiais 
metais.

Pabaigus kuopos reikalus, bu 
vo perskaitytas Lietuvos Pas
kolos kompanijos paskelbimas 
apie Lietuvos Laisvės Paskolą, 
ir raginantis suorganizuoti Lie
tuvos Paskolos Komitetą toje 
kolonijoje. Bet kad dabartinė 
Lietuvos valdž.ia yra sudaryta iš 
ponams ir kunigams palankių 
žmonių, ir jie žmones visokiais 
budais persekioja, tapo nutarta 
tokiai valdžiai neteikti jokios 
paramos. Bet jeigu susidarytų 
valdžia, kuri rūpintųsi darbo 
žmonių reikalais, tada remti vi
sais galimais budais. — Narys.

Milžiniškas protesto 
mitingas

tavimu. Tatai yra aiškus šalies 
konstitucijos laužymas; konsti
tucijos, kuri garantuoja asmens 
ir organizavimosi laisvę. Prieš 
tdkį valdininkų elgimąsi pro
testuoja netik darbininkai, o ir 
šiaip pažangus žmonės iš turtin
gųjų klesos.

Tatai šiandie didžiuliame 
Carmens auditoriume (kampas 
Van Buren ir Ashland gatvių) 
rengiama didelė demonstracija 
— protesto mitingas. Į jį kvie
čiama visi, kuriems yra brangi 
žmonių laisvė ir kurie mato, 
kad šitas valdininkų žygis yra 
kreipiamas netik prieš vadina
mus “raudonuosius“, o visą 
darbininkų klesą — pirmoj vie
toj darbininkiškas organizacijas. 
Kalbės daug pasižymėjusių vi
suomenės veikoj ų-kalbėtojų.
Tarp jų turbut kalbės ir vienas 
New Yęrko valstijos legislatu- 
vos narys (kuriuos pašalino iš 
legislaturos demokratų ir re- 
publikonų politikieriai) d. Au-, 
gust Claessens, o jeigu jisai ne
galės atvykti, tai bus bandoma 
gauti vieną New Yorko Socia
listų teisėją — d. Jacob Pan- 
k^n’ą. Beto esą pakviesti ir Mil- 
waukees miesto majoras d. Da- 
niel W. Hoan ir to paties mies
to šerifas d. Lco Krczyki. Apie 
kitus kalbėtojus jau buvo minė
ta vakar.

Protesto mitingas prasidės ly
giai kaip 8 vai. vakare.

kad vagilis laiĮco burnoj dei
mantą. Tik taip sau “iš mados“ 
surikęs. O vagilis ištiesų pama
nęs, kad dėde žinąs jo paslaptį. 
Ir pakliuvo.

“Raudonoji armija“ Chicagoj.
■** V.

Jeigu ne generolus Krank 
Dickson, tai chicagiečiai taip 
ir nebūtų žinoję, kad ir čia esa
ma raudonosios armijos. Ir da
gi penkiasdešimts tūkstančių. 
Ta armija susidedanti — iš ana- 
chistų ir aidoblistų, kurių Chi
cagoj jis priskaito į penkias de
šimtis dūkstančių. Pasak Dick- 
sono, loyalųs piliečiai turį ateit 
valdininkams talkon ir prisidėt 
prie tos “raudonosios armijos’“ 
sunaikinimo. Kitaip, ji “grasina 
dideliu pavojum šaliai.“

Šitaip gen. Dicksonas pareiš
kė užvakar naktį La Šalie vieš
buty] vienam biznierių bankete.

TAUPYK

KLEIN («

W.i,

L<4*

3^

kitu

NUO 1-M0S RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Angly kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijom
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

matematiku.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Angly kalbos — P. G 

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

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikąla^ suteikti neat
būtinai reikalingų mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venimą>. *

Delei aidesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami viM sykiu.
3001 South Halsted Street

Jį rengia Chicagos darbininkai 
šiandie, sausio 10.

šiandie Chicagos organizuo
tieji darbininkai pareikš griež
čiausio protesto prieš valstijos 
prokuroro, Maclay Hoyne’o, ir 
kitų atatinkamų valdininkų žy
gius. Jie užprotestuos prieš per
sekiojimą vadinąmųjų rądika- 

jlų, kuriuos valdžios agentąi su
areštavo ir grasina jiems depor-

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIUI 
ŽINOTINA.

šerno Draugų Būrelio susirin 
k imas įvyks subatoje, Sausio 10 
dieną 9 vai. vakare, “Lietuvos“ 
Bendrovės svetainėje, 3249 So. 
Morgan st. Visi draugai bei ųž- 
įauČiantįs dėdės šerno rėmimo 
reikalui malonėkit susirinkti.

— Valdyba.

■

I

Greita Pagelba
Lietuvai, Latvijai 

ir Estonijai
Lenkų arba vokiečių markiai laišku arba 'kable- 

gramu siunčiama už mažus atlyginimus.
GREITAS PATARNAVIMAS

Jie — visi susirgo.
Valdininkai, tardantįs areštuo 

tuosius radikalus, užvakar urnai 
sustabdė tardymą ir pasišaukę 
gydytoją — gulė lovon. Susir
gę. Susirgę bekamantinėdami 
areštuotuosius žmones. Vienas 
didlapis labai rimtai tikrina, kad 
valdininkų susirgimo priežastis 
esanti arba radikalų kvėpavi
mas ar jų drabužiai.. . Matai, 
jie visą dieną sėdėję kamanti
nėjimo kambaryj ir todėl oras 
ten likęs visai nebepakenčiamas.

O ar daug kamantnėjamų, ra
dikalų serga — nieks nežino.

South West Irusi &SavingsBANK
Lietuvių Valstijinė Banka 

35tos gatvės ir Archer Avenue.
Resorsai $3,000,000.00

Atvira Panedėlių ir Pėtnyčiiį vakarais nuo 6 iki 8'v. 
3-čias nuošimtis ant taupinių-

MEDŽIO ALKOHOLIO AUKOS.
Vakar naktį dar trįs žmones 

užsinuodijo vadinamu medžio 
alkoholiu. Visi nugabenti į ligo
ninę, bet maža vilties, kad pa
sveiktų.

• v

Apsaugos šėputės.

Džiaugkites.
Ponai, kurie vadinasi Public 

Utilities komisija, sekamą sa
vaitę žada numažinti važinėji
mus kainas “ant elevatorių“. 
Numažinti — puse cento. Ar ne
puiku?
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“Iškasėjo“ deimantą.
—Tu, šalaputri! — riktelėjo 

dėdė Gallaghan jaunam šešioli
kos metų vaikezui, Robert Far- 
ny’ui. — Kur tu dėjai tą pavog
tą deimantą?

—Neturiu — teisinosi vagilis.
—Tai iškosėk! — riktelėjo dė

dė.
Vaikinėlis nusigando ir ėmė 

čiaudėti. Ir ištiesų: deimantą jis 
iŠčiaudėjo.

Vėliaus dalykas išsiaiškino. 
)ėdė Gallaghan nė nežinojęs,

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

“| Krautuvės
I valandos: 

J 8:30 ryto iki 
J 5:30 vakare.
I Sukatomis 
f nuo 8:30 iki 

6 vakare.

IROS.
Dili STS.BROS.

ŠTAMPAS

Suteptos Flrankos
KLEIN BROS. Metinis išpardavimas tru

puti gadintų Mėgstu kurtenų..
į 10 mėnesių jieškojimo geriausių ir pi
giausių kainų nustatytu kurtenų, pasiū
lome jums už labai numažnitą kainą, iš
laikys musų reputaciją kaipo “Nepapras
tos vertės davėjų”. Kurtenų kožnai stubai, 
kambariui, ir visokių paternų. Pagadini- 
inas taip mažas, kad jus negalite patėmyti, 

.jeigu nebus parodyta.

Nuo trijųi didžiausių išdir- 
bysčiy Amerikoje.

I Bus jums pasiūlyta šeštame Didžiajame 
............. " I., 8:30

i

Pancdfilio išpardavime, Sausio 12 d 
ryt0.

Chicaga bus “purviniaugias 
miestas.“

Miesto vaMininkaLsako, kad 
greitoj ateityj Chicagh gal liks 
“purviniausiu šios Šalies mies
tu” (jau dabar ji užtenkamai 
purvina), kadangi gatvių valy
tojai galbūt-mes darbą. Ma! vie
toj reikalaujamų didesnių algų 
miesto gasphdoriai žada mokėt 
dar mažesnių. Pinigų nesą

Kultūringoj Chicagoj. *

Nemokšų skaičius didėja. 
Esant mokytojų stokai jis dar 
turės padidėti. Dabar Chicagos 
mokyklose ir belankantis jas 
vaikai leidžiama vakacijų, apie 
naujai (stojančius nėra kas sa
kyti. Jų priimti (žinoma, ne vi
sus) nebegalima: mokytojų sto
ka.

Padidinkite mokytojams 
gas!

ai-

Argi, argi?

Naujienose jau buvo rašyta, 
kad kažinkoks nežinomas šel
mis apkraustęs teisingumo de
partamentą: išnešęs daug degti
nės. J

Valdininkai dabar buria ant 
pirštų: ta d^gtiųė veikiausia su
grįžusi į salunus. Kaip ji ten bu
tų galėjusi sugrįžti — piktuks 
težino.

Trauks tieson Chicagos 
| operą.
Atatinkami valdininkai žada 

patraukti teson Chicagos o]>e- 
rą. Tai dėlto, ka<I ji samdosi 
nepilnamečių patarnautojų.

Pranešimai

Indiana Harbor, Ind.. — Liet. Vyrų 
ir Moterų Apšv. Dr-stės metinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 11 
d., 2 vai. po pietų, Keterina House 
svet. (ant antrų lubų) 138th St. ir 
Deodor, St. Indiana Harbor, Ind.
Draugės ir draugai nepamirkšite 

atsilankyti laiku, nes turime labai 
daug svarbių dalykų aptarti.

Turto sekr., P. S. Rindokas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks sukatoj, 

sausio 10, 7:30 vai. vakare, J. Nor
vaiša svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Visi draugai, malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.

Visi šėrininkai :Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės, gyvenanti Chicagoj, 
pribukite susirinkiman sausio 11 d., 

nedėlioj, 2 vai. po pietų, Mildos 
svet. 3142 So. Kulsted St. (ant 
antrų lubų). Atsineškite su savim 
Proxy ar pamainos popierį, kurį ga
vot iš Centro, Ncw Yorke. Jeigu 
tą popierį nesate gavę atsineškite 
paliudijimą, kad esi šėrininkas ar 
gėlininkė. Daug svarbių dalykų bus 
svarstoma.

Adomas M. Makaras ir K. Kviet- 
kauskas, įgaliotiniai.

LOT 1. Megstos kurtinos,, gero 
pločio, 2 Vi ir 3 mastų ilgio. Ge
rokai įvaii'ių petrinų; EQp 
truputi gadintos, pora vwU

LOT 2. Megstos kurtenos, 3 ir 
'.Wi hiastų ilgio, naujose diapin- 
gose, mažai gadintos, ver $4 .19 
n« $2.50: už norą.........
3*4 hiastų ilgio, naujose diapin-

tos $2.50; už porą

LOT 3. Megstos kurtinos pui
kiose parriose; dailios Notting
ham grytėsf pilną ilgį ir plotį; 
vertos $4.50 pora $0.22 
už ........................... t

LOT 4. Patogios Nottingham 
kurtinos visokių pritraukian
čių designų; pilno ilgio ir plo
čio iki $6.00 vertės; pora $0.46 
už .............................. w

LOT 5. Puikiausio parinkimo 
Nottingham ir cable grytinės 
kurtinos; pilno ilgio ir pločio; 
vertės iki $8.00; pora $J|.87 
už .......................

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 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platl’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

o
o

LOT 6. Genuine Brussels, Airi
jos Smailiais, Chiny,- megstos ir 
kitokios puikios kurtinos; pa
prastos kainos iki $12; $EL95 
pora už ....................... w

1100 Moterų ir Merginų Dresių ir šlebių už pusę 
Kainos

Pirkimas ir Išpardavimas visų sijonų, 
Sausio 12, 1100 moterų ir merginų dresių ir 
sijonų parsiduos už pusę kainos. Išpardavi
mas susidės visos surplus stako ir keliauto
jų sampeliai, prakilnaus New Yorko išdir
bėjo. Priežastimi piažos kainos tų dresių 4r 
sijonų mes užsipraŠom, negalime dirbėjo 
vardo minėti.
LOT 1 — $10 vertės visas vilnų serge sijo

nai $4.97. miera 23 iki 32
Moterų ir merginų siūti sijonai gero iš

dirbinio visi vilnų serge, diržų modeliai, su- 
kvolduoti prie juosmenio, su kišeniais ir Mu
zikais.

$10 vertės už $/į.97
LOT 2. $14 vertės visas vilnų poplin sijonai

$6.97; miera 23 iki 32
Didedės vertės Dress-Sijonai, geriausio iš

dirbinio, visi vilnų poplin arba vyrų dėyiamy 
serge; šilko apvadais ir su guzikais; kiti dai
liai pasiūti, drižų modeliai, sukvolduoti prie 
juosmenio. /

$14 vertės už $g.97

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

NEBALTINTAS
MUSLINAS 

Nebaltintas Mus
linas; storų rundinų 
siūlų audimasų ty

ras ir be jokių plė
niu; mastas ..19c. 

PADUŠKŲUŽVALKALAI
Gatavai padaryti

paduškų užvalkalai; 
didumo 42X36; co

lių, 39c vertės;
už ....................29c.

VYBŲ PANČIAKOS
Vyrų darbinės 

juodos pančiakos; 
pOra , už .... 8c.VAIKŲ

SVEDERIAI

padaryti puikių vil
nų, visokių spalvų; 
mieros 22 iki 28; 
parduoda už ..88c.

TRINERIO Bitter 
Wine (kartus vy
nas) ................. 74c

Geriausis Muilas 
skalbiniams; 10 

šmotų už .... 42c.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligy. 

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

dėlioniis nuo 9—2 po piet.
’ Telephone Yards 687

LGD. 47 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, sausio 11 
d., 10 vai. iš ryto, Viešo Knvgyno 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai ir rėmėjai malonėkite skaitlin
ga)! atsilankyti.. — Valdyba.

4-to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpinis Kliųbas laikys metinį 

susirinkimą sausio lt d., 1 vai. po 
pietų, Ažuko svet., 3301 Auburn 

no-

Draugystė Lietuvos Vėliava No. 1. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 11 Davis Square Parko svet. 
prie 45 ir Paulina gat. Draugai ir 
dralugės malonėkite pribūti laiku, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti ir neužmirškite kad tai yra me
tinis susirinkimas. —Valdyba.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergy vakarais nuo 5:30 
—7. Tek, Yards 723.

DR. M. HERZMAN

pietų, Ažuko s1
Avė., Prašome visus narius ir 
rinčius įstot atsilankyti.

— M. M. Yuodis.

L, J. Vyry ir Motery Pas. Kliubo 
metinis susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 11 d., John Engcls svet. 3720 
W. Harrison St. Visi atsilankykite ir 
užgirskite raportą, kurį išduos val
dyba už 1919 metus. — Valdyba.

Stock Y ardų darbininkams.
Visi vyrdi ir moteris, dirbantieji 

Stock Yardosc esate kviečiami susi
rinkti sausio 11 d. šv. Jurgio parap. 
svet., 32 PI. ir So. Auburn Avė., 2 
vai. po pietų, kur bus apkalbėta ką 
darbininkai turi daryti, kad kompa
nijos negalėtų sumažinti užmokes
ti, bet priešingai, kad butų galima 
surast budus padidint algas ir pa
gerint darbo sąlygas. Bus gerų kal
bėtojų, kurie išaiškins dalykus.

Kviečia A. M. C. & B. W. of N. A.
A. F. of L. Local 257.

Kenosha, Wis. — LLF. 25 kp. me
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 

sausiovll d. 2:30 vai. po pietų, So
cialistų salėje, 321 Prairie Avė.. Na
riai būtinai turite ateiti, nes bus rin
kimas valdybos. Kurie simpatizuo- 
jat Laisvamaniams irgi bukite.

,— Valdyba.

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

Ofisas ir Laboratorija s 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.Kenosha Wis. — LSS 58 kp meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj sau
sio 11 d., Socialistų salėje. Pradžia 
1 vai. po pietų. Nariai būtinai atsi- 
lankykit, nes yra daug svarbių rei
kalų. Bus rinkimas valdybos, Taip
gi kurie manot tapti nariais, ateiki
te prisirašyti. — Valdyba.

Harvey, III. — Harvcy Lietuvių 
Visuomenės ir Draugijų šelpimo Ko
misija trumpoj ateityj pradės rink
ti aukas Lietuvos Raud. Kryžiui. 
Surinkti pinigai, kaip tik bus galima 
tuojaus bus pasiųsti į Kauną.

Komisijos Valdyba:
Pirm. K. Tilvikas. 

Prot. rašt. S. Venckus.
4, j ii R .......... .. . į

Chicagos Liet. Draugijos Sav. P. 
metinis susirinkimas įvyks nedėk, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų, Zwią- 
zek Polek svet., Draugės ir draugai 
malonėkite būti laiku.

—Sekr. J. Kalpokas. 
t--------------------------------------------------------------4------

(Seka ant 8-to puslp.)

V

Telephone Yards 5032

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

JALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
\ ir nuo 5 iki 8 vakare $
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Roseland. — LDLD. 79 kp. susi
rinkimas įvyks subatoj, sausio 10, 
kaip 7:30 vai. vakare, Aušros svet. 
10900 Michigan Avė. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, bus duodama nauja 
knyga. — Rašt. A. Grebelis.
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PRANEŠIMAI
Sietyno m!*ru« choras rengia di

dėti koncertą subatos vakare, sausio 
17 d., M. Mcldažio sveh, 2242 W. 
Lo Plnce. . — Konutetas.

Cicero. — LMPS. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks penedėlyj, sau
sio 12 d., po niun. 1313 So. 49 Ct. 
8 vai vakare. Malonėkite visi nariai 
būtinai susirinkti laiku. —Valdyhn.

Tolleston, Ind. — IJSS. 209 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks ne<lė- 
lioj sausio 18 d . 11 vai. ryto, A. Ma
lišausko svet. Draugai ir draugės, 
nesivėluokitr būt paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbią reikalą. .

— Sekr. A. Nanartonis,

Cicero. — LMVS. 43 kp. rengia b i- 
lią su piognmu nedėlioj sausio II 
d., J. Jukniaus svet., 4837 W. 141h 
St. Cicei • *viai nepraleiskite šios 
progos. — Komitetą*’.

Cicero. — I SS. 138 kn. mišraus 
choro ekstra repeticijos įvyks nedė- 
lioj, sausio 11 kaip 4 vai. po pietų 
.1. .lukniau* svet. 4837 W. 141 h SI. 
Dainininkai ir damininkės prašomi 
nesi vėluot i nes tą pat' vakarą turėsi
me dalyvauti programe.—dainuoti.

... — Valdyba.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Petro Kon- 

droto, Vaškią miestelio, Panevėžio 
pav., Kauno rėd. Apie trįs metai at
gal gyveno \Vilburton Oklahomc. 

Malonėkite atsišaukti jis pats, ar 
kas jį žino pranešti, už ką busią 
dėkingas.

POV. MIKALAUSKAS
911 West 33rd SI., * Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro pusbrolio, 
Pov. Papievio, tfal jisai vadinasi Ka
rolis Adomaitis, o gal Povilas Ban- 
sevvicze. Jis yra nedidelio ūgio. Mel
džiu jąs atsišaukti arba kas žinote 
pranešti man. Kas pirmas praneš 
gaus 25 dolerius dovaną. Atsišauki
te laišku.

ADOLFINA PAULAUSKAITE 
4525 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės; neturtingos, kad 
ir su vienu vaiku, nemokytos. Aš. 
irgi mokslo neėsu baigęs; esu dar
bininkas. Tur būt nesesnė 28 metą.! 
A^esu 33 metą. Geistina kad butą iš J 
Chicagos, kad galėčiau ypatiškai pa
simatyti. Meldžiu atsišaukti. Aš duo
siu kiekvienai atsakymą.

John Rut Whites Restaurant
310 E. 43 Street, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Samusaičio. Girdėjau kad gyvena 

ant Paulina gatvės. Chicagoje su 
Aleksandro Grinaveckiu. Yra laiš
kas iš Lietuvos nuo tėvą, meldžiu 
atsišaukti pats ar kas žino meldžiu 
pranešti, busiu dėkinga. ?

ALEXANDRA WITKAUSKIENfi 
821 W. 34th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metą amžiaus. Aš esu 
31 metą vaikinas. Rašydamos laiš
kus prisiąskit ir paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Vyrą mel
džiu nerašyti.

A. B. MAURIKAS 
1216 So. Sheridan Road, 

VVaukegan, III.

PAJIEŠKAU merginos arba naš
laitės dėl apsivedimo, tokios kuri tu
rėtu nors kokią pradžia pragyveni
mui, nesenesnės kaip 38 metą, u.š 
esą 35 metą amžiaus. Rašykite ant 
.šio adreso.

Win. Lapinskis,
805 S. State St., corncr Eight

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Į_J____JI—. ff. ■ lJl,ll!,"£J'.1-.—..

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

GENERAL CAN CO.
1603 So. Canal St., Tel. ('anai 676.

REIKIA
Merginą prie klijavimo ir lipdymo. 
Gera mokestis. Puiki proga ambi- 
tiškoms mergaitėms.

Kreipkitės
14 Sheldon St., iš užpakalio. 

Tel. Haymarkct 1394

REIKIA
Operatorkų patyrusių prie 
moteriškų drošiu.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS 

325 W. Adams St., 
6-tos lubos.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
i užbaigimo skyrią prie išdirbinio 
skuros. Atsišaukite
GRIESS PFLGER TANNING CO. 

884 N. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA merginą dirbtuvės dar
bui; $15 savaitei pradžioj. Geros 

darbo sąlygos, trumpos darbo va
landos.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16th and Canal St.

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

J. G.
3258 Union Avė., Chicago, III.

REIKIA patyrusių operato
rių dirbti prie Singer siuvinio 
mašinų. Lengvas darbas, gera 
mokestis, trumpos valandos.

A. C. SPALDING & BROS 
Atsišaukite

“B” Factory
54th ir La Šalie Sts.

REIKIA merginų 14 — 16 
metų amžiaus, lengvam dirbtu
vės darbui. Geros algos.

Atsišaukite
FUNKE ENGRAVING CO.

538 So. Clark Street.

REIKIA moterų pradu vėjų,

Labai gera mokestis.
PEOPLES COAT SHOP 
4716 So. Asliland Avė.

REIKIA
75 merginų 
dirbtuvės darbui.
Darbas nuo štukų 
$18 iki $21 savaitei. 
Atsišaukite
AMERICAN INSULATED

WIBE & CABLE CO- 
954 W. 21 st Street.

REIKIA merginą lengvam dirbtu
vės darbui, skirstyti ir vynioti leng
vus daiktus. Nuolat darbas.

Atsišaukite 
....GARDEN CITY PLATING ...

AND MFG. CO. • 
ii'’ * i”’ *T‘ j Kamp. Ogden Blvd. ir Talman Avė.Parko, 10 nūn. elevaitoną ’ miestą. |____________________________ __

John Petrauskis. ,
416 E. 50 PI. Tel. Drexel 370 REIKIA indų plovėjų.

VV00DLAWN RESTAURANT 
6319 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS garu apšildomas 

kambarys, elektros šviesa, maudy
nė, telefonas. Prie pat VVashington

ANT BANDOS fruntinės kambarys 
vienam vaikinui prie mažos šei

mynos su valgiu ar be valgio. Tel. 
Yards 3111, —- 2 lubos.

MRS. DANILO
471 W. 31st St., Chicago, Iii.

REIKIA Iomjį taisytoją, grindą 
plovėją, kukninią. Geimas valgis. 

Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

KEIKIA DARBININKŲ i . WM. penn HOTEL
----------- ■—.........  ■■■■■. ..  — Oliver Avė. and Penn VVay,

Pittsburgh, Pa.MOTERŲ

TĖVAI ii* MOTYNOS
Ar jus turit dukterį 16 metų ar senesnę, kurios įieško 

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vienų geriausiai lavinančių mokyklų 

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

Toje profesijoje, nėra pavojaus tapti prašalintu iš 
darbo. Jeigu ir kitan miestan išsikrausčius, ji gaus trans- 
portaciją prie to paties užsiėmimo- Ji žengs pirmyn į 
geresnę vietų, pėda į pėdų mokydamos tų amatų.

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

Del platesnių dasižinojimų, kreipkis, rašyk arba te- 
lefonuok klausdamas knygutės (Booklet I).

Operator’s Training Pepartment 
9-tos lubos

311 West Washingt 
TELEPHONE No.

) •

MOTERŲ VYRŲ

300”

REIKIA lovą taisytoją, grindą 
plovėją, kukninių. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 

alga. *
FT. PITT HOTEL 

Penn Avė. and lOth St., 
Pittsburgh, Pa.

REIKIA patyrusių siutų vy- 
ntotojų. Taipgi merginų dėl 

legvo siuvimo darbo. Geras dar- » 
bas geroms merginoms.

Atsišaukite

A. C. SPALDING & BROS.

5tth ir La Saite Sts.

REIKIA
JAUNŲ MOTERŲ

IR MERGINŲ,
DAUGIAU NEGU 16 METŲ 

AMŽIAUS, LENGVAM
DARBUI DIRBTUVĖJ E, 

PRADŽIAI. 
PER

GERA MOKESTIS 
NUOLAT DARBAS 
VISA META.

OLSON RUG 
1508

COMPANY
Monroe Street.

REIKIA moteries prie skirstymo 
skudurą.

Gera mokestis.
H. DRAY

1447 Blue Island Ace., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALAUJA i šeimynini viešbu
ti prityrusią kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusią tarną. At- 
išaukti į natno užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Vyrai, pasisavinkit sau 
geresnį gyvenimų, padary 
darni savo Kuosų laikų . 
brangiu.

Mes turime suorganizavę Lietu- 
vią skyrių ir renkalaujam keleto* 
inteligentišką ištikimą vyrą dirbti 
su mumis, keletą valandą kas die
ną arba keletą dieną kas savaitę, 
per visus metus. Jąs galite atlik
ti .šį darbą labai lengvai be atsi
traukimo nuo dabartinio jąsą užsi
ėmimo. Geras pelnas, puikus paki
limas gyvenime. Atsišaukit nuo 10 
vai. ryto iki 1 valandai po pietą, ar
ba mio 6 iki 9 vai vakare. Klauskit 
ADAM MARK t’NO, 
riaus vedėjo.

Room 
FIRST NATIONAL

68 \V. Monroe St.,

Lietuvią Sky-
847
BANK BLOG.

Chicago, III.

REIKIA bučeriaus, kad butą neve
dęs, ir galėtą savo darbą 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 :
KAMBARIS 4.

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

REIKIA—MEDINIŲ FREIGHT 
KARIŲ KARPENTERIŲ.

MUSŲ VYRAI DARO NUO $1.00 
iki $2.25 j valandą dirbdami nuo 
sinkų. Kreipkitės

THE RYAN CAR COMPANY, 
HEGEWIŠGH. ILL.

MEKANIKŲ PRIE ŠRIUBRE- 
PLIŲ DARBO, REIKIA PATY
RIMO, IR PIELAVOJIMO. 
RIS YRA ARTUS DARBUI.

KREIPKITES

KU-

UNION SPECIAL MACH1NE 
CO.

<311 So. Austin Avė.

VYRŲ REIKALAUJA

DERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA
MOLDERIŲ, PATYRUSIŲ ANT 
FLORO IR PRIE BENČ1AUS

PILKOS SUKAITOMOS GELE
ŽIES. TAIPGI KELIŲ MOLDER 
R1Ų PRIE MAŠINŲ 
KRE1PKITES TUOJAUS

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1809 DIVERSEY PARKWAY 
EMPLOYMENT DEPT.

Nuo 8 i.š ryto iki 5:30 vakare.

REIKIA
Vyrą generaliam skalbyklos darbui.
Atsišaukite i skalbyklą—laundry.

CHICAGO BEACH HOTEL
51 St. and Cornell Avė.,

REIKIA bučerio, kuris atsakan
čiai moka savo darbą. .Geram dar
bininkui gera užmokestis.

PEOPLES CASH MARKET 
1919 So. Halsted St., Chicago.

EXTRA PAJIEŠKO.TIMAS

Kostumcrsko kriaučiaus 
arba partnerio 
Su pagyvenimu.

Gerffln vyrui geras uždarbis.
O jeigu paliks galėsite atpirkti.

Aš turiu du bizniu
• Tuo tarpu yra daug nesmagumą 

darbininkus laikant.
Jeigu atsitiks geram vyrui par

duosiu pigiai.
Atsišaukite, Phone Canal 3892

A. STANEVVICZ,
655 W. 18th St., Chicago, III.

kal-gabaus vaikino, kuris gali 
beti lietuviškai, lenkiškai ir ita
liškai- Pageidaujamas toks kuris 
yra buvęs Real Estą te biznyje 
ir turi patyrimą; nors patyri
mas neabsoliū<5iai Reikalingas.

Tokiam vyrui įr dar su $1000 
kapitalo, mes parduosime pusę 
pelno Real/Estate įstaigos kuri 

raudasi Svetimšalių distrikte, 
kur jis galės padaryti šimtus do
lerių kas savaitę. Ateitis yra ne
išmatuojama. Ypatiškai pasi
matymui šaukit Randolph 2798 
ir klauskit Mr. Wessel arba at- 
sišaulkit Room 401, 25 No. 
Dearbom St. Chicago.

REIKIA pardavėjo kuris ga
lėtų dirbti lietuvių kolonijoj; 

kuris gali rašyti lietuviškai ant 
rašomos mašnėlės; kuris galė
tų vesti korespondencijų ir sek
ti musų biznio sistemų. Alga ir 

nuošimčiai. Gera proga atsa
kančiam žmogui.

G. F. SANBORN
908 Peoplcs Gas Bldg. Chicago.

REIKIA darbininko prie 
darbo.

J. Baltrenas,
1707 So. Halsted St.

Chicago, III.

utinių

REIKIA vaikiną j assembling de 
parlamentą ir abclną darbą.

Atsišaukite
. ...GARDEN CITY PLATING....

AND MFG. CO.
Kamp. Ogden Blvd. ir Talman Avė.

REIKIA darbininką j serap gele
žies yardą. Nuolat darbas q 50c. • 
į valandą. Atsišaukit tuojau.

CENTRAL IRON & METAL CO. 
3650 So. Rockvvell St.

REIKIA angliakasių, vedusią arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainą. 
Gali padaryti pulką uždarbi. Ken- 
tucky valstijoj. Mes nedarome per
mainų.

Atsišaukite
30 S. Canal St Chicago.

REIKALAUJA kraučių prie 
moteriškų drabužių.

M. PAIŲNIS.
3200 S. Leavitt St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA bučerio, kuris gali kal
bėti lietuviškai ir lenkiškai. Atsi
šaukit tuojaus, Frank Piragione, 1743 
So. Halsted SI.
- 'i1, 1 £________U.. !!■■ J- J----------HHIULI

PARDAVIMUI

RAKANDAI

Air Jbjis Norite 
Bargeno?

AŠ turiu ant ranką puikų $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordą, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

NAMAI-žEMfi

■...................... . —-

Auksine Biznio
Proga.-

Taipgi dideli nržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražią karpe- 
tą, geriausia pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

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. 292^ W. 38th PI. 
2-ras fialas.

McDONNELL 
3517 Archer Avė.

Darbas yra žudimu savo gyvas
ties ir turto, katrie išgali pinigiškai 
eiti į kokį nors biznį. Iš priežas
ties dabartines politikos įsimaišy
mo, esmu priverstas parduoti už 
tiek kiek man kaštavo, be jokio pel
no, mano senai įkurtas, apie $450 
į mėnesį pelno nesančio biznio. Iš
laidos visai mažos. Su mažai pi
nigą arba 2 susidėjus į partnerius, 
galima pirkti, šį biznį pirkau per 
C. Z. Urniką 5 metai atgal kur pa
dariau gražaus pinigo, ir kas da
bar nupirks, lūs ir džiaugsis. Iš 
geros valios aš atidaviau ponui Ur- 
nikui atgal parduoti ir tikrinu, kaip 
man atliko teisingai, taip ir jums 
atliks teisingą patarnavimą. Ad
resuokite jam ir jis jus atsives ap- 
rodimui biznio ir jeigu nepirktu- 
met, už tą nieko nekainos. Tikiu, 
kad šį bizni parduos pirmam kos- 
tnmeriui.

C. Z. URNICH, 
Room 19, 154 West Randolph St., 

Chicago, III.

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

4401 S. Richmond St.
Chicago, III.

PARSIDUODA didelis teatras, ge
roj apielinkėj. Savininką galima ma
tyti nuo 6 iki 10 vai. vakare. Prie
žastis pardavimo, turiu du teatru.

NEW PALACE THEATRE
51.1 Ę. 43 St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
nė ir grosernė, visokią tautą apgy
venta. Priežastis pardavimo patir
site ant veitos.

1727 So. Union Avė.

PARSIDUODA siuvėjo reikalin
giausi įtaisymai: prosas, wool kasė, 
ifiso deska ir barelis. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

JONAS STANEVIČIA
520 — 79 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI. Turiu parduoti į 5 
dienas vyrišką aprėdalą krautuvę. 
Geroj vietoj, geras biznis, išdirbtas 
)er 7 metus. Vertas nemažiau kaip 

88000.00. Yra proga nupirkti už 
nisę kainos . Kas norit tos progos, 
dsišaukil greitai po niun. 3318 So. 
lalsled St,. Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė lietuvią ftpgyventoj vietoj. 

Pardavimo priežastis savininkas ei
na į kitą biznį
1315 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvią apgyventoj vietoj. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vie
ns.

4565 So. Paulina St., Chicago, Iii.

PARSIDUODA krautuvė ir hote- 
is, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
bažnyčios pigiai. Atsišaukite j Nau- 

, ieną ofisą pažymėdami num. 29
’ECTRAHiullGENAS

Parsiduoda bučernė ir gro
serne ir geras trokas. Biznis iš- 
dibtas per daug metų. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Kampinis na
mas, geras Storas. Priežastis par 
davimo, savininkas pageidauja 
važiuoti į Lietuvą. Atsišaukit. 
po num. 2901 Emerald Avė.

Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne. Priežastis, savininkas 
turi išvažiuoti ant farmos. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo ar loto; į 30 dienų turi 
būt parduota. Gera fjroga, ku
ris nori pinigų padaryti. Plates
nių žinių kreipkitės šio adl’csu:

C. P. SUROMSKI

3316 S. Halsted St., Chicago. III.

AŪTOMOBILIAI~~"
PARSIDUODA — Gražus ir 

geras, kaip naujas 4 pasažėrių, 
Country Club—O veria nd uždary 
tas—self-starter, elektros švie
sos—nauji tajerai ir vienas 
Extra tajeras. Naujas kaštuoja 
$1600.00. Parsiduoda už $850. 
Priežastis pardavimo, perku di
desnį 7 pasažėrių automobilių.

DR. A. MONTVID
25 E. Washington Ct. 

Phone—West 6126.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kmap. Archer Avė.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tą; taipgi Nedėliomis.

TIKTAI ši MfiNESI.

Geriansis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dieną, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setą vėliausios stailčs. 
Mes taipgi turime visokią divoną, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVESTF.RN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

. PARSIDUODA sekanti na
mai labai pigiai: 3 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas po 5 kam
barius su visais įtaisymais, elek
tra ir maudynėmis. 2 pagyveni
mų, 4 melų senumo po 6 kam

barius, padarytas pagal šios 
mados. Priežastis, savininkas tur 
važiuoti į kitą miestą. Parsiduo 
da labai greitai- 6 pagyvenimų 
mūrinis namas rendos $56.00 į 
mėnesį, parduosiu už $3,600 
Reikia įmokėti $500, kitus kaip 
renda. Namai randasi netoli 32 
ir Union Avė.

C. P. SUROMSKI
3346 S. Halsted St., Chicago. III.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
rių labai pigiai, 7 mėhesiai vartoti; 
taipgi kartu ir randa. Priežastiį par
davimo patirsite ant vietos. Atsi
lankykite 3256 So. Union Avė. 
ant antrą lubą vakarais.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti 

liaus rakandai bus parduoti už bi
te koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima J’ofa 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.

*
NORIU PIRKTI mūrinį naiuą ant 

2 pagyvenimų arba ir ant 3 pagyve
nimų bilekur, kad tiktai namas bu
tą nž teisingą kainą. Taipgi mano 
draugas nori pirkti medinį namą; 
nedaro skirtumo kiek pagyvenimą, 
bile butų prieinama kaina pagal ver- 
čios namo. Mes mokėsime kėš visus 
pinigus. Adresuokite į Naujieną ofi
są po num. 30.

PARDUODU 3531 So. Francisco 
Avė. 7 kambarių medini namą visai 
pigiai. Kaina $2,800. Bandos neša 
$28.00 j mėnesį. Atsišaukite pas sa- 

ininką:
3318 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA fornyčiai (namų 
rakandai) 4 kambarių įrengimui, 

kas nori gali ir rumus randavoli.
POVILAS JUODZEVIČIA 

2019 String St., 2 lubos iš fronto.

NAMAI-ŽEMĖ

KADANGI
Mano žmona apleido mane , todėl 
parduodu 160 akerių farmą, arba 
mainysiu ant praperčių. Klauskit 
informaciją.

Nik. Kanarski,
Luther, Mich.

TftMYKITE

Extra! Extra!
Nepaprastas Išpardavimas tik šį 

mėnesį. Mes turime 22 naujus mu
ro namus, kuriuos mes parduosime 
labai pigiai ir ant labai lengvo iš- 
mokesčio. Tie namai yra budavo- 

i visi pagal naujausią madą: mau
dynės, elektros .šviesos ir tik pusė 
bloko nuo Lietuviškos Bažnyčios. 
Visi tie namai randasi tarpe 43-čios 
ir 44-tos ant California Avė. Tam
sta gali pirkti vieną tą namą įmo
kant tik $1000 ir $35.00 kas mėnuo. 
Naišas ramios neša i mėnesį po 50 
dolerių.

Atvažiuok nedėlloj ra kokią kitą 
dieną, mes parodysime Jums namus 
ir išaiškinsime apie lengvų išmokė
jimą. Atvažiuodamas atsivešk savo 
žmoną ir nepamiršk pasiimti pinigą 
ant rankos duoti. Jei manai įsigyti 
gražų namą, nepraleisk Šios progos.

AUGUST SALDUKAS 
4414 So. California Avė., Chicago.

Už $5200.00 galit nusipirkti sa
vastį vertų $6,500.00, jei pirksi tuo
jau. Yra 6 rendos trijų augštą mū
rinio namo ir 2 rendos medinio na
mo, busiančioji savastyj. Savinin

kas serga, priverstas parduoti.
Ta kaina perkant, įvedat kapita

lų ant 10%.
Atsišaukite

969 W. 19 St. Nedėlioj nuo 1 iki 5 
vai. vakare. O po to 5625 W. 22 Place 
1 fialas, Cicero III.

PARSIDUODA—Naujas, 6 
kambarių namelis (bungalow) 
South West pusėje. Platus lo
tas, galima laikyti vištas ir kar
ves. Du blokai nuo lietuvių 
bažnyčios, parko ir bulvaro. Bu
site užganėdinti. Atsišaukit:

3804 So. Kedzie Avė.

f - - . ----------
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KAS NORS GERO.
1 >.

Kampas 35tos gatvės, netoli Hals
ted St., 2 augštą muro krautuvė ir 
3-4-5 kambariai, gesas, toiletai, ren- 
da mėnesiui $68.00; atsišaukit, da
bar remia tik $65.00.

SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO prapertė pigiai 
labai, dailioj vietoj, ramios ant metų 
$2500, kaina $16,600. Bandomis ga
lima išmokėti. $5000 įmokėt, mai
nysiu ant farmos.

P. Slaužis, 
2315 Pawell Av.< Tel. Hurbold 6277

Kas esate pirkę lotą (Parkholme) 
netoli Cicero arba netoli JJet. Vie
nuolyno ar kur kas turit labiaits ant 
išmokesčio, ateikite pas mus katras 
norite parduoti. Mes priimsime už 
pilną kainą ką jums kainuoja; atei
damas atsinešk savo kontraktą. At
sišaukite subatomis, ir nedėliomis.

JOSEPH VALANDUS
4414 So. California Avė., Chicago.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

mo ir Designing Mokykla.
Musy sistema ir mokymo budu 

iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

90 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas L*ake St., ant 4-tų lubą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augščiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jąs 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines IJetfis, 
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

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbą, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisią, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys .

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


