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True translatlon filed with the post- 
master ai Chicago, III. Jan. 14, 1920 
as reqiiired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKA ATSISAKO NUO 
VOKIETIJOS KARINIŲ 

LAIVŲ.

True trnnstatlon filed tvltlr the post-master at Chicago, III. Jan. 14, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Vokiečiai sugrąžins Lietuvai 
išpieštą grobį

True translatlon filed with the post-master at Chicago, UI. Jan. 14, 1920 
as require<l by Ihe act of Oct. 6,1917

Vėl liejasi darbininku 
kraujas Berline

Paveikslai iš Lietuvos

20 žmonių nušauta

Noske kulkasvaidžiais pasitiko dar 
bininkų protesto demonstraciją

Amerika nereikalauja Vokietijos 
karinių laivų

VOKIETIJOS VALDŽIA ŠAUDO tapo uždarytas ir prie jo atsi-
PROTESTUOJANČIUS 

DARBININKUS.

Kelios dešimtįs darbininkų 
užmušta demonstracijoj prieš 
reichstagą. Darbininkai pro
testavo prieš projektuojamus 
įstatymus, bet juos pasitikta 

kulkasvaidžiais.

BERLINAS, s. 13.—Gynimo 
ministeris Noske šiandie, vėl 
parodė savo dantis radikalams, 
kada kulkosvaidžiai tapo at
kreipti prieš komunistus ir ne
priklausomuosius socialistus, 
kurie bandė paimti parlamentą.

(Kita žinia iš Berlino sako, 
kad minia netapo išvaikyta, kol 
baisiausis karinis ginklas—liep
snos mėtytojas—tapo pavarto
tas policijos).

Miestas šiandie pilnas viso
kių gandų ir nepatvirtintų ži
nių, kad desėtkai žmonių už
mušta ir daug sužeista.

(Kita Berlino žinia sako, kad 
20 žmonių užmušta ir 100 su
žeista).

Smarkus mušis ant reichsta
go budinko laiptų užbaigė de
monstraciją, kurioj dalyvavo 
apie 30,000 darbininkų, kurie 
apleido dirbtuves vidurdienyj ir 
atėjo priė parlamento budinko, 
kad užprotestavus prieš taip 
vadinamą “Betriebsraete-ge- 

setz,” bilių, kuris padarytų le- 
galėmis įvairiose industrijose 
darbininkų tarybas.

Tas bilius dabar yra trečia
me skaityme reichstage arba 
nacionaliame susirinkime.

Komunistai ir nepriklauso
mieji socialistai reikalavo radi 
kališkesnių įstatymų, kurie duo 
tų darbininkams didesnių teisių 
kontroliavime dirbtuvių ir in
dustrijų, faktiškai duodant 
jiems kontrolę produkcijos.

Milžiniška minia susirinko 
prieš reichstago budinką, nuo
latos stumdama kordoną žaliai 
pasirėdžiusios policijos, apgin
kluotos šautuvais ir rankinėmis 
granatomis, arčiau prie įėjimų 
į budinką.

Tada, kaip kalbama, keli 
žmonės priekinėj linijoj urnai 
pastvėrė dviejų ar trijų polici- 
stų šautuvus, o minia tuoj puo
lė prie durų. Tuo laiku kul
kosvaidžiai ir atidarė savo bai
siąją ugnį.

Vyrai, moterįs ir vaikai griu
vo vienas ant kito siaurame 
priėjime garsiųjų vartų. Pasi
traukiant iš panikos apimtos 
minios buvo matyties gulintįs 
ant žemės žmonės. Ar jie nu
šauti, ar sumindžioti, negalima 
buvo nuspręsti.

Kulkosvaidžių tratėjimas tę
sėsi ir toliau be paliaubos. Stu
miama baimės priekinė dalis 

minios prasiveržė per vartus.
Daug žmonių, jų tarpe kelios 

moterįs, beveik alpdamos, pri
bėgo prie Adlon viešbučio pa
sislėpti. Bet viešbutis tnojtus

stojo penki policistai su durtu
vais ant šautuvų.

5 vai. po piet viešbutis tebė
ra užrakintas ir niekas neįlei
džiamas. Šaudymas vis dar 
girdėties artimuose gatvėse iš
siunčiant šią žinią.

Pradėjimas veikti kulkasvai- 
džių visai permainė minią. Iš- 
pradžių buvusi nepaprastai ge
rame upe ji paskiii pasidarė 
nuožmi.

Iš viešbučio iango buvo ina- 
tylies, kaip vokiečių oficierių 
ištraukta iš vežimo, apiplėšta 
ir nemielaširdingai sumušta. 

Už valandėlės kitas gana gerai 
pasirėdęs vyras užrustino minią 
ir su juo irgi žiauriai apsieita.

Iki 5 vai. nariai nacionalio su
sirinkimo, taipjau daug laikraš
tininkų negalėjo išeiti iš budin-

Kulkosvaidžių traškėjimas pa 
darė susirinkime didelį sumiši
mą. Bet kiekvienas budinko 
liko beveik kaliniu.

Tuoj prieš 5 vai. ramumas 
kiek įvykintas, bet minia vis dar 
rūstauja ant valdžios. Noske sa
vo žingsniu šiandie po piet pa
rodė, kad jis priima radikalų 
iššaukimą išbandyti spėką.

BASEL, s. 13.—Iš Berlino 
pranešama, kad daug žmonių 
užmušta ar sužeista Berline 
šiandie, kada kareiviai šaudė 
at durtuvais badė demonstran
tus, kuire bandė užimti įėjimus 
į reichstagą, protestui prieš eks 
pluatacijos įstatymą.

20 Žmonių užmušta.
20 žmonių iš minios užmušta 

ir daugiau kaip 100 sužeista.
Proga demonstracijai buvo 

antras skaitymas augštesniame 
bute akto, sutveriančio reich
stage dirbtuvių tarybas. Nepri
klausomieji socialistai užreiškė, 
kad aktas neišpildo reikalavimų 
darbininkų ir jų organas Die 
Freiheit išspausdino atsišauki
mą varde 15 unijų į visus dar
bininkus, sustoti dirbus vidur
dienyj ir susirinkti prieš reich
stagą 3 vai.

Demonstracijoj dalyvavę apie 
100,000 darbininkų, bet kad vie
ni nueidavo, o kiti ateidavo, tad 
visą laiką prie reiclistago J>uvo 
apie 50,000 demonstrantų.

Riaušės kituose miestuose.

BERLINAS, s. 12.—Plėšimai 
didelėj skalėj ištiko šiandie oku 
puolame mieste Oberhausen. 
Žmonės užpuolė ant miesto sa
lės, užgriebė ginklus, išmetė ar- 
chivus ant gatvės ir pradėjo 
plėšti sankrovas. Sumišimai 
prasiplėtė į Marseboh ir Bruck- 
haušen kaimus, kur plėšikai pa
naudojo ginklus prieš policiją. 
Tvarka dar neįvykinta.

(Oberhausen yra Prūsijoj, 6
m. Į Šiaurvakarius nuo Essen, laujama ufristatyti $0,000 kau
ta Ik įninku užimtoj teritorijoj), eijoš.

Iš Vokietijos bus tuo jaus pa* 
reikalauta duoti gvarantijų, 

kad ji užmokės atlyginimą.

PARYŽIUS, s. 13.—Vyriau
siojoj taryboj šiandie Ameri
kos ambasadorius Hugh C. 
VVallace pakėlė klausimą ar ta
ryba pirmiau sutartą padalini
mą tarp talkininkų ir susivie
nijusių valstybių Vokietijos ati
duotų karinių laivų.

Gavęs patvirtinantį atsakymą, 
ambasadorius pranešė tarybiti, 
kad Suv. Valstijos šiame daly
ke atsisako reikalauti kokios 
nors dalies laivyno.

Reikalaus iš Vokietijos 
100,000,000,000 markių.

ĮSubatoje prasidedaiit laikui, 
kuriame Vokietija pradėti mo
kėti savo skolas talkininkams, 
paskelbta, kad atlyginimų ko
misija turi nustatyti sumą, ku
rią Vokietija 'turi užmokėti 
prieš gegužės 1 d., 1921 m. Tuo 
pačiu laiku komisija dabos, 
kad Vokietija išpildytų savo 
obligacijas.

Kol suma atlyginimų nebus 
nustatyta, Vokietija turės depo- 
zituoti 20,000,000,000 markių 
auksu, arba lygią sumą mede- 
gomis, laivais, asekuracijomis 
ir anglimis. Kaipo pripažini
mą ir užtikrinimą tos dalies 
skolos, kuri turi būti tuojaus 
užmokėta. Vokietijos valdžia 
$us priversta įduoti auksinius 
bonus pilnoje sumoje.

Be šios sumos, dar 40,000,- 
000,000 markių tuo) išmoka
mais auksiniais bonais taipjau 
bus išreikalauta ir taipjau dar 
40,000,000,000 markių auksi
niais bonais, apie kuriuos ko
misija tarsis, jei ji atras, kad 
Vokietijos finansinės sąlygos 
leidžia tai reikalauti.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 14, 1920 
as reąuired by tbe act of Oct. 6,1917

PADĖTIS TRANSYLVANL 
JOJE.

žmogžudystės ir badas siaučia 
rumunų užimtoj šalyj, sako 

chicagietis.

Ką jus
pa-

iš

PARYŽIUS, s. 13. 
radote Transylvanijoje?” 
klausta Marcellus Redlich 
Chicagos, kuris sustojo Pary
žiuje grįštant į Ameriką po ap
silankymo apygardoj, kuri da
bar yra užimta rumunų.

“Aš radau pusbrolį nužudy
tą,” atsakė Redlich. “Jį nužu
dė rumunų kareivis, jam ve
dant tėvo ūkį. Aš radau savo 
tėvą ir motiną bandančiais iš
gyventi po našta augštų kainų. 
Aš radau, kad žydai yra perse
kiojami ir užmušinėjami ir nie 
kuriuose atsitikimuose baudžia
mi 25 rykštėmis už mažiausius 
prasižengimus.

“Aš radau, kad duona parsi
duoda po 20 kronų už du svaru, 
o anglių veik visai negalima 
gauti. Vaikai yra verčiami mo
kėti po 500 kronų už terminą, 
kad galėjus lankyti mokyklą.

“Traukiniai pilni kareivių ir 
civilių yra ten išmetami. Visu 
žiaurumai ir skurdas. Jei Tran- 
sylvanija pasiliks po Rumuni
jos okupacija, aš permatau ka
rę už dviejų metų.“

GARY, Ind., s. 13.—Plieno 
darbininkų advokatas laike jų 
streiko, Paul Glazier, šiandie 
teisėjo Anderson iš Indianapo- 
lis tapo pasiųstas į kalėjimą ir 
yra kaltinimas kriminaliu pa
niekinimu teismo. IŠ Jo reika-

i kariškiai linksmai sėbraujasi su jų 
lietuvaitėmis.

Lietuvių ir t^nerikiečių 
draugiją mėgs Imančiomis 1

DAUG ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

MADRIDAS, Ispanijoj, s. 13. 
—Daug žmonių tapo čia areš
tuota vakar, neva susekus suo
kalbį terorizuoti miestą metant 
bombas.

Fabrikantų lokautas prieš 
darbininkus tebesitęsia. Vakar 
visi fabrikantai buvo atėję ir 
parlamentą pasitarti su atsto
vais, kad jie išleistų aštresnius 
įstatymus prifš darbininkus. 
Atstovai, kurie veik visi yra iš
rinkti korupcijos pagelba ir

Kratos ir areštai Barcelonoj.
BARCELONA, s. 13.—Polici

ja pradėjo daryti nuolatines 
kratas pas darbininkus ir jų or
ganizacijose. Daug žmonių ta
po areštuota ir pažangesni laik
raščiai sustabdyti.

3 ŽUVO AUDROJE.

PARYŽIUS, s. 13.—Trįs žmo
nės užmušti ir 12 sužeista ir 
šiaip didelių nuostolių pridary
ta šiaurinėj įr rytinėj Fra ne i- 
joj siautusioj audroj.

MIESTELIS PALAIDOTAS 
LAVOS.

MEXICO, CITY, s. 13.—Čia 
yra didelis susirūpinimas, ka
dangi negauta vakar jokių ži
nių iš Vera Cruz apielinkės, kur 
vis dar tebesitęsia nuolatiniai že 
mes drebėjimai.

Gauta tik kelios žinelės iš pa
kraščių nuo gelbėtojų. Viena 
jų sako, kad viename miestely
je užmušta 84 žmonės, kitame 
900, o trečiame 23. Apie kitus 
miestelius negalima buvę gauti

Kita žinia sako, kad Chilcho- 
tia miestelis yra palaidotas la
vos iš ugniakalnio, kuri siekia 
60 pėdų gilumo. Toliaus gel
bėtojai negali nueiti delei dide
lių plyšių žemėje.

DIDELĖS EILĖS ŽMONIŲ 
LAUKIA ANGLIŲ.

LONDONAS s. 12.-Dldelis 
trukumas anglių apsireiškia 
Londone ir kituose miestuose. 
Ypač jų neturi beturčiai. Tad 
kaip paskleista žinia, kad atvež
ta koks vagonas anglių, tad su
bėga beturčiai iš visos apielin
kės, kartais nuo kelių mylių ir 
sustoję ilgiausiomis eilėmis lau 
kia ištisas valandas, kad gavus 
keletą svarų anglies, jei jų ga
lima gauti. Kartais gi pasto
vėję keletą valandų vėl grįšią 
namo nieko negavę.

Bandys šauti | mėnulį.

SUMAŽINO PULLMAN 
TAKSUS.

CO

SPRINGFIELD, III., s. 
Kada taksai dėl farmerių 
miestiečių, kurie turi savo na
melius, bus šiemet padidinti, 
taksai Puilman Co., puikiųjų 

karų Irusio, bus sumažinti. Tai 
nusprendė gubernatoriaus Low 
den paskirtoji valstijos taksų 

Lowden yra

12.— 
ir

komisija. Gub.
vienas Puilman Co. viršininkų, 
ir kada pernai senoji valstijos 
vertinimo taryba uždėjo dides
nius mokesčiu; ant Puilman 
Co., jis pasipriešino tam ir pa
sirūpino su savo draugų pagel
ba pašalinti senąją tarybą ir 
paskirti naują komisiją, kuri ir 
išpildė gubernatoriaus reikala
vimą. Taksai yra sumažinti 
ant virš trijų milionų dol.

* Taipjau sumažinta taksai 
Chicagos gaso kompanijos, 
taipjau arti keturių milionų 
dol.

Kitų kompanijų ir privatinių 
namų savininkų taksai pakelti.

DEPORTUOJAMIEJI RUSAI 
BUS IŠSODINTI FINLANDI- 

JOJE.

HELSINGFORS, s. 13.—Ame 
rikos transportas Buford, ku
riuo vežama 249 deportuojami 
rusai, daugiausia anarchistai, 
gal ryto atplauks į Hango, pie
tiniame pakraštyje Finlandijos. 
Iš ten geležinkeliu jie bus nu
gabenti į Terijoki, kur jie bus 
paleisti į sovietų Rusiją. Ta ke
lionė užims gal 12 valandų. Kei 
štame padėjime gali viskas at
sidurti, jei bolševikai atsisaky
tų įsileisti deportuojamuosius, 
įkas yra labai galimu dalyku, 
nes anarchistai yra skaitomi 
bolševikų priešais.

Deport uo j am uosius
džių buvo manyta išsodinti Lat 
vijoje, bet ten kįhis mūšiams 
nuo to prisiėjo atsisaįyti. Tada 
atsikreipta į Finlandiją, kuri su 
tiko praelisti tremtinius, bet rel 
kalavo, kad jai butų pagelbėta 
grąžinti finus iš Rusijos.

išpra-

Kapitalistai nenori pasiduoti.

STOCKHOLM, s. 13.—Val
džia ir kapitalas yra labai susi
rūpinę metalo darbininkų uni
jos streiku, kuris darosi nuola
tos rūstesnių ir dabar grąžina 
persimesti į kitas pramones. 
Darbininkai reikalauja senosios 
10 vai. mokesties už 8 vai. dar
bo dieną, ir yra nusisprendę tai 
laimėti. Kapitalistai gi iš kitos 
pusės irgi yra nusisprendę ne
pasiduoti, tikėdamies, kad be
darbė žiemos laiku privers dar
bininkus nusilenkti. Valdžia 
gi daro didelių prisirengimų už
gniaužti galinčius kilti sumiši
mus.WASHINGTON, s. ll.-Prof. 

Goddard iš Clark kolegijos 
skelbias! Išradęs rakletą, kurią 
gal galima bus nušaut! ik! mė
nulio ir net apšrieri! Jo tamsią- našlės, tapo rastas ant kapo Jos 
h pusę. minisfcęyrb.

NEW YORK.—Sušalęs lavo
nas Mrs. Ruth Brown, 19 m.

nurusto vyrb.

Bolševikiškes sukilimas Gruzinijoj

Visi laukia naujos Pabaltijos konferencijos
VOKIEČIAI SUTIKO 

SUGRĄŽINTI LIETUVAI 
IŠPLĖŠTĄ GROBĮ.

BERLINAS, a. 13.—A dm ir o- 
las Hopman, Vokietijos plenipo
tentas Pabaltijos nesutikimuo
se, pasirašė sutartį, išpildančią 
gen. Niessel reikalavimą sugrą
žinti ir atlyginti už nuosavybes 
paimtas ar sunaikintas gen. von 
der Goltz kareivių Pabaltijos ša
lyse. Tie kareiviai peržengė su
tartį, tvarkiusią jų pasitrauki
mą į Vokietiją. Jie pridarė bai
sių nuostolių Lietuvai, ypač Že
maitijai.

Tnie translation nien with the post- 
master at Chicago, 111. Jan. 14, 1920 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6,1917 

BOLŠEVIKIŠKAS SUKILIMAS 
GRUZIJOS RESPUBLIKOJE.

TIFLIS, gr. Tf—Visa šalis 
Kaukaze palei Batumo-TIfliso 
geležinkelį yra apimta bolševi
kiško sukilimo. Dvi stotįs yra 
bolševikų rankose. Telegrafo li
nijos perkirstos, valdžios bu- 
dinkai užgriebti ir valdininkai 
uždaryti kalėjimam

Sukilimas kasdie stiprėja, 
bolševikai yra gerai apsiginkla
vę ir turi daugybę kulkasval- 
dŽių.

i> —* '•»"  — "■
True translatlon filed with the post-^ 
niaster at Chicago, III. Jan. 14, 1920 
as reųuircd d y t ne act of Oct. 6,1917

TALKININKAI NUĖMĖ 
BALTUOS BLOKADĄ.

.. ___
STETIN, Vokietijoj, s. 13.— 

Blokada prieš Vokietiją Balti
jos juroje tapo nuimta ir jau 
pilonas vokiečių laivas išplaukė.
True trans’atlon filed vaui the po*t- 
niaster at Chicago, III, Jan. 14, 1920 
as reųuired by the act of (Ict. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KIACHTĄ.

PEKIN, s." 8.—Bolševikai už
ėmę Kiachtą, aut Mongolijos 
rubežiaus, 170 m. į pietryčius 
nuo Irkutsko. Kiachta yra ant 
Irkutsko-Pekino telegrafo lini
jos.

Talkininkų misijos pasitrau
kę iš Irkutsko į Služanova* pie
tiniame pakraštyje Baikalo eže
ro.

i —r—♦———■ ' ■■ • ' I
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 14. 1920 
0 reųaired by tho act of Oct. 6,1917
PABALIUOS ŠALIS TVERS 

APSIGYNIMO LYGĄ.• • o

Pabaltijos konferencija taipjau 
svarstys taiką su bolševikais.

jnentai, kad galbut nustačius 
naują pasaulio politiką prieš 
Rusiją. Tas galbut bus atsiek
ta suorganizuojant visas paru- 
Ibežio šalis, kad pradėjus kartu 
smarkią propagandą prieš ko
munistus.

Flnlandija, Čecho-Slovakija ir 
Lenkija stovi su Estonija, Lal- 
'vija ir Lietuva ir visos nori, 
kad sovietų terorizmas butų 
pakeistas į tvirtų formą val
džios, kuri greitai atsteigtų nor
males sąlygas.

Pabaltijos šalįs nesusiburia. F
Pabaltijos ir Skandinavijos 

laikraščiai visi rašo apie atei
nančią konferenciją Helsingfor 
se, kuri gali padėti pamatus eko 
noihiniai sutarčiai tarp Pabal
tijos šalių. Niekurie mano, kad 
Anglija ir Francija pasinaudos 
proga, kad iš Pabaltijos pada
rius sieną prieš bolševizmą, bet 
kas tik lankėsi tose šalyse, ži
no kaip sunku tai butų padary
ti. Jos yra žinomos kaipo “bul 
vinės respublikos“ ir kad jos 
viena kitos nemėgsta. Tai jau 
pasirodė ■ Dorpato konferenci
joje. Jos parodė, kad jos nepa- 
jlegia užmegsti jokių konstruk
tyvių ryšių.

Galbut Finlandijai, delei jos 
tvirtos politinės pozicijos, ir 
pasiseks sustatyti Pabaltijos ša
lis eilėn. Tik prašant Estoni- 
jos valdžiai FinJandija sutiko 
sušaukti Helsingforso konferen
ciją, kuri, manoma, bus vien 
apsimainymu nuomonių. Jei 
visos šalįs laikysis taikesnės po
zicijos, įvyks kitas susirinki
mas galutinam padarymui tarpu 
savinės sutarties bendram labui 
tarp visų parubežio šalių, įskai
tant Lenkiją ir Čccho-Slovakiją.

Yra aišku, kad anglai, fran- 
euzai ir amerikiečiai yra užin- 
teresuoti ateinančia konferenci
ja, kadangi jie visi prisiuntė at
stovus į Finlandiją raportuoti 
apie atliktą ten darbą.
Tru<* transIMion filed wlth the poM- 
master at Chicago, III. Jan. 14, 1924) 
irt required by the act of Oct. 6.1917 
BAKER SVARSTO IŠTRAUKI
MĄ AMERIKOS KAREIVIŲ Iš 

SIBERIJOS.

WASHINGTON, s. 13.—Da- 
lis Amerikos ekspedicinių spė
kų Siberijoje bus ištrauktu 
tuojaus, kaip paskelbė šiandie 
karės sekretorius Baker, pridur 
damas, kad ištraukimas visos 
ekspedicijos yra svarstomas 
“sąryšyj su evakavimu čechų.”

WASHINGTON, s. 13.—Pa
baltijos šalių atstovai, kurie ne
užilgo laikys konferenciją Hęl- 
singforse, tikimąsi, apsvarštjs 
klausimą defensivės lygos prieš 
Vokietiją, taipjau ir prieš bol
ševikus, pasak žinios valstybės
departamentui iŠ Rygos.

Finlandiją nedalyvaus svar
styme susivienijimo prieš Vo
kietiją, sako žinia, kuomet Es- 
tonijos delegatai reikalaus, kad 
ir kitos šalįs padarytų taiką su 
bolševikais.

Tikisi naujos kryžkarės prieš 
bolševikus.

STOCKHOLM, s. 13.--Skan
dinavijos laikraščiai labai įdo
mauja ateinančia konferencija 
HeJsingforse, Finlandijoj, kur 
tikimai bus sutraukti viri ėlė-

šaukia Wood į debatus.

PIERRE, S. D., s. 13.—Sena
torius Poindexter iš Washing- 
ton parašė valstijos sekretoriui 
laišką, kuriame šaukia kitą kan 
didatą j kanditus ant preziden
to gen. Wood į debatus toje 
valstijoje. Sulig South Dėko
tos valstijos įstatymais gavęs 
didžiumos parėmimą kandida
tas (Wood jį gavo) turi stoti 
Į debatus, jei šaukiamas, arba 
jo vardas tampa nuimamas nuo 
nominacijos balsavimo.

GUAYAQUIL, Ecuador, s. 13. 
—Dr. Jose Luis Tamdyo, buvęs 
senato prezidentas ir liberalų 
partijos kandidatas, tapo iš
rinktas Eouadtrr respublikos 
preridentu.

i
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Dievo Garbei.
ŽEMAITES Vaizdelis.

Mažame miestelyje, Dvaro 
gatvės gale, aplink mažą trinke
lę kruta būrelis žmonių, daugiau 
šiai visokių moteriškių—jau
nų, senesnių ir senų, bobelių. 
Vyrai taipgi, nors rečiau, įeina ir 
išeina. Kai kurie ir papypkiuoja, 
kur susimetę patvoryje ir vėl 
grįžta į vidų. Triobos durįs iki 
galo atdaros. Prieš duris, trio
bos gale, guli numirėlis, uostus 
papūtęs. Nesenas dar buvęs žmo 
gus. Greta dega gramnyčia 
Kerčioje po langų, aplink stalių 
ką, susisėdusios kelios bobelės, 
pora senukų vyrų, palengva kar
kia:

—Tetulėli! tetulėli mylima
sis! Kam tu mus palikai? Kur 
mes dingsime, kur pasidėsime 
be tavęs! — garbsto, klykia, ver
kia pasikukčiodama. Motina 
verkdama, apsikabinusi mergai
tę, atitraukia nuo numirėlio, pa
myluoja, paglosto ir taipjau 
verkdama išveda mergaitę. Vi
siems pagrabininkams ašaros a- 
šaro6 akyse atsistoja, giedotojų 
sudreba balsas, ima krankščio- 
ti, kosėti, šluostyties. Nutilo nu
rimo kokią valandėlę ir vėl mer
gaitė ištrukusi puola ant numi
rėlio krutinės, vėl klyksmas, 
plėšymos, kol motina ar kurios 
'moterėlės nenumaldys, nenuves 
šalin. Kieme aplink triobą ant 
pamato, khivelėmis susipietu- 
sios moterėlės, sutūpusios, vie
na kitai apie mirusįjį ir jo šei
myną savo pastebėjimus rokuo-

O dūšia negai žinoti, 
Kaip iš kūno reiks išeiti; 
Kur tu biedna pasidėsi, 
Kame padėjimą gausi?... __

Po aslą ir aplink numirėlį su
kinėjasi nesena dar moteriškė; 
matyti, numirėlio žmona, men
ka, išbalusi, nusiverkusi, net a- 
kįs raudonos užtinusios. Pas 
pečių sėdi du vaikučiai — papu
rę, akeles ištempę spokso, neiš
manydami, ką reiškia toks ne
paprastas tėtės miegas ir apie jį 
žmonių krutėjimas. Moterėlių 
vis naujų ateina, kitos vaikais 
vedinos; atsiklaupusios prieš 
numirėlį pasimeldžia. Kai-ku- 

! rios čiapat atsisėda, padeda gie
doti, arba su kitomis patyliais 
šnibždasi. Kitos atgal laukan 
grįžta, tai vėl naujos atėjusios 
meldžiasi; kita nuo stalo atsikė
lusi, išeina pasimeldžia. Taip- 
pat ir vyrai, nors jų mažiau, vis 
tik maišosi, mainosi žmoneliai. 
Kartas nuo karto partraukia 
maldą ir tylumą. Mergaitė, gal 
kokių dešimties metų, papuru
sia galvike, basa, trumpu sijo
nėliu, nudilusia bluskele, išbė
gusi iš kamaros ir kritusi ant 
numirėlio ima verkdama Šaukti:

LIETUVA KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

—Nabagei Martinienei užtru
ko duonelė.. . Vaikus išmaitinti 
vienai likus.'.. išmanys Jėzaus 
malonę!

—Neduok Dieve. Kiekvienai 
našlei sunku, o tokiai kaip ji — 
ką besakyti!

—Nebijok, nebeponausis pa
niekusi vargo, nelepins vaikų.. . 
Kaip Marikę, gali jau išleisti tar
nauti: vis bus puspūris bulvių, 
keletas rublių paspirties moti
nai.

•—Na, ta ir plėšosi, klykia tė
vo. Numano, jog užtruks jai 
valninkavimas, kai reikės prie 
darbo pratinlies.

—Gal atvirs į dvasią šventą. 
Po teisybės, amžiną atilsį tėvas, 
dovanok jam dangų, perdykęs ir 
buvo. Kas jį matė kuomet 
bažnyčioje? Nebent metuose 
kartą. O kunigėlius lai išjuoks, 
ubagais, šiokiais tokiais, išpra- 
vardžiuos, iŠ pamokslų išsipa- 
mėtosis... Baisu, koks papikti
nimas vaikams!

—Juk ant ginčo kunigams, 
kad jie gynioja mergaites mo
kinti, jis tyčia savo Marikę lei
do žiemomis į mokyklą su ber
niukais lakstyti. “Ką man kuni
gai padarysi* sako: “aš savo 
mergaitę išmokinsiu rašto, dagi 
ir rusiškai”... paskui prie siu
vėjos ar audėjos... Štai ir paro
dė Dievas';' paniandravok!

—Gerai, ir degtinėlę sriuobė, 
turbut kunigams ant ginčo.

— Kad ir išsimovė kartais, bet 
ir uždirbo, - gerai pavalgė. Bū
davo sakys: “Aš sunkiai dirbu, 
naktimis nemiegu, reikia gerai ir 
pavalgyti.” Pirko mėsos ir pie
no ir sviesto — niekuomet sau
sos nevalgė.

—Taip, taip! Nė pėtnyčioje nė 
subatoje sausai nevalgė! — vi
sos ėmė juokties.

—Cukrus, kava, visuomet tu- 
, ri jam būti,

Orfginallifi krtrtaifiY paveiks
lai iš Lietuvos bus rodomi Sau
sio 15 d., Mildos Svetainėje, ant 
3čių lubų, du kartu 7-tą ir 8:30 
vai. vakare.

Sausio 16 d., Meldažio Svet.
2242 W. 23 PI.

Sausio 17 d., Elijošiaus svet.,
46 W. Wood St.

Sausio 18 d., Li uosy bes svet.,
1822 Wabansia Avė.

Sausio 19 d., Liberty svet.
Brighton Park

Sausio 20 d., 1435 S. Halsted 
Street.

Matysite Lietuvos kariuomenę I Amžiną atilsį geros širdies bu- 
i vo žmogelis. Ne k&rtą pas juos

Kaunas”'Krutomų P.aval?!au- Pasij«ok‘Į. pasierzin-

—Dėlto prieš mirsiant šaukė* 
si tų pačių kunigų, nors pasikan 
dęs jais buvo...

—Kas dar žino, kaip butų bu
vę, kad ne pačios teta Marcijo- 
na. Ta vos-ne-vos priskverbė 
kunigą prisiimti. Stačiai pasakė: 
“Jei neprisiimsi kunigo, nieko 
nepaliksiu mirdama tavo pačiai 
nė vaikams!” Tas meilydamas 
tų palaikų ir spaviedojosi... O 
kokia ta spavėdųė, Dievas tik ži
no!

—Ko Čia dejuojate: “vargas, 
vargas bus Martynienei.” Ogi 
teta bene su saule gyvens? Na
mai, daržas — sako, ir pinigų 
turinti. Žiūrėk, kiek jos skoiir 
ninku ant vekselių pingų, o kiek 
dar pas kleboną paguldyta? Ne 
kam kitam pasiliks!

—Kitam ir negali palikti. Juk 
pusė namų ir pusė daržo yra 
Martynienės motinos dalis. Tos 
dvi sesers tebuvo; jai po motinos 
priklausė. Teta iki šiol nedavė iŠ 
apmaudo, kam jos vyras bedie
vis, kam kunigus niekino, su 
klebinu susibarė dėl tvoros. Kar
tais apsigėrė. .. Dabar, žinoma, 
atiduos; pasigailės kūdikių — 
tie niekuo nekalti.

—O jis, amžinatilsį, dėlto ge
resnes buvo širdęs. Būdavo, kaip 
nupirks mėsos, parnešęs sakys: 
“Nunešk šmotelį ir tetai, juk jos 
senatve; širdelė nusmukusi, per 
šykštumą nenusipreka gero ką
snio. Nunešk, išvirusi.’’ Žiūrėk, 
Martynienė ir belakinanIi puo
delį. Mačiau, čiai-pat gyveno
me.. .

—Ne vienai tetai; visiems bu
vo geras. Kokiam varge ar ne
laimėje pirmas buvo pagelbėti, 
Žiūrėk, Kukštos bakūžė kaip už 
sidegė, vienmarškiniai iš gaisro 
išlakstė. Kas, pirmasai? Marty
nas! per ugnį paršelį už ausų 
išmetė, priegalves iš ugnies išme 
te; paskui dar skarmalų apsi
daryti maž nuo savo nugaros 
atidavė. Batus tokius davė gerus 
Juk ir jo nekoks turtas, tik savo 
nagų uždarbis, širdis tik gera. 
Maž paskutinį, būdavo atiduos 
rublį kokioje nelaimėje.

—Bepigu neduoti, kad uždir 
bo gerai. Už balno pasiuvimą po 
šešis septynis rublius ėmę! O 
kiek žmonėms ir dvarams pa
kinkių per savo nagus perleido? 
Nagai jo buvo geri.

—Norint uždirbti, negalima 
tingėti; kartais reikia ir nakties 
pridurti prie paskubos. Jis sun
kiai uždirbęs, nelaimėje 
šelpė, o kitas ir svetimos 
dos gailis. Tiems patiems 
tams sudegus, klebonas
pūrą dovanojo, o gaspadinei lie
pė lašinių duoti ir šeimynos dra
bužių kiek paskyrus primesti. 
Ale toji nė lašinių bryzelio, nė 
drabužių nė siūlo galelio nedavė. 
Ir sulygink dabar širdies geru
mą.

—Je, je! Martynienė už vyro 
galvos pasivaliukavo ir gerą 
kąsnį pakando, už lai vyrui mi
rus per ašaras sau tako nemato.

—Nedidelis pasivaliukavimas. 
Žiūrėk, dešimtis metų kaip nu
tekėjo — trejetas vaikų gyvų, 
trejetas po žeme...

—Jauna, paršelis, nutekėjo, 
geros dienos neišmanė. Kartais 
ir geras kąsnis nelenda per ger
klę... Sudžiuvusi, aure, lygu 
giltinė. Tokia ir sveikata tėra.

—Ne darbas, rūpėjo; iki šiol 
vyras viską pristatė. O kaip rei
kės savo nagais uždirbti, dėlto 
reikės...

—Teta, teta turtinga: priims 
į savo namus. Nors pastogė ne
berūpės.

—Nebijok, neišpliks dantų
nuo tos šykštuolės. Kaip iki

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim

tęsė pirmoji. —

orlaivius, valelių ir tt
Kodvs “1 
Paveikslų Kompanija. ti turėjo madą ne vien iš kuni

gų, bet su kiekvienu.

Pus6

Skaudamos Ak
Raudonos Ak

*

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

MIHIIIIIIIIIIIIIIM

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

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

Pasidėk Savo Pinigus 
i šia Tvirta Banka 

‘ . 4 ' * r ' *

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

kitus 
nau- 

Kukš 
rugių

’ — - - -KONCERTAS
NORTH SIDES UETUVIV V1ESAS KNYGYNAS 

NEDELIOJ, SAUSIO-JAN. 25 D., 1920 M.
DIDŽIOJOJ WICKER PARK SVET., 2046 W. NORTH AVĖ.

bloko West nuo Milwaukee ir Robey Street. Pradžia lygiai 0 vai. vakare, inžanga 50 ir 75c.
Programe dalivauja: ,

1‘RTPT T*TTT” choras- solistai, duetai, kvartetai,
D11\U 1 1L po vadovyste p. St. Šimkaus.

L O ^Vyrų choras po vadovyste Diliaus
• O. Muzikos gabalėliai Balako orchestra.

TZ" A T TD A P- Grigaičio Naujienų redaktoriaus.
-D pQ koncertui šokiai.

šiol taip ir toliau viena apžioju
si mokės laikyti.

Martynienė savo dalį po moti 
nos gali net per teismą atimti.

—Per teismą? O kame jos pi
nigai bilinėties? Sauso nieks ne
klauso. Nebent per kleboną — 
tas greičiausiai tetą perkalbėtų. 
Aš Martynienės dėta pulčiau kle
bonui į kojas...

-*-Na, kad pataikytum! Klebo
nas nekentė Martyno, nelygi
nant velnias pono Dievo!

Visos moterįs nusikvatojo.
—Štai, štai, žiūrėkit: ateina ir 

teta Marcijona!
Ta Martynienės teta Marcijo

na iš visų pusių buvo davatka, 
iš viso budo ir išvaizdos., Da- 
vatkybes ypatybių ir trupinius 
surinkusi. Begalo daug pote
riavo, kasdien pirma į bažny
čią, paskutinė iš bažnyčios, kur 
visuomet nešėsi užsimovusi ant 
rankos maišelį maldaknygių. 
Įvairiomis šventenybėmis, nuo 
kojų iki galvos apsikrovusi dė
vėjo. Svieto tuštybes laike už 
nieką, rūpinosi tik “anuo“ svie
tu, ateinančiu gyvenimu; galvo
jo, ką gera Dievui padarius, 
kad užsipelnius dangų. Savo kū
no nelepino; drabužiai visuo
met tie patįs — juodi, apdilę. 
Valgyti vėl niekados dpro kąs
nio nenusipirko, nebotu dykai 
kur gavusi pakando; o savo ska
tiką išleisti bijojo, pikčiau mir
tiną nuodėmę papildyti.

Ne vieno žmogaus, nė kokio 
gyvo vabalo ji nemylėjo ir nie
kam niekados nieko gera nepa
darė. Užšalusi, užkietėjusi dėl 
svetimo vargo. Labiau neapken
tė, vyrų, lygu piktos dvasios iS- 
tolo bijojo. Pagaliaus ir mažų 

vaikelių neapkenle, nė Marty- 
nienės nemylėjo vien dėlto, kam 
jos vaikai ne mergaitės. Mylė
jo tik Poną Dievą danguje ir jo 
vietininkus ant žemės — kuni
gus. Kas kunigas, tas jai šven
tas. Jo žodžiais šventai tikėjo, 
ries nežiūrėjo, ką jis daro, tik 
klausėsi, ką jis sako.

Tokio tai budo senelė atėjo

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- T* A S IHl 
ja verte* ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. \ ru U U

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados ii petriną 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 i tą mokyklą, nes mes mo- * 
kiliame dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci- 
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMKNT8 

PRACTICAL DESIGNLNG 
SCHOOL

3103 Se. Halsted SL, Chicago.

■ ■■■■■■■■■■■•■■■■ m ••««««■■ ■ **■■■ ■■■■■■■■■■■■ >••*■■■»
KOMITETAS. ■ juodai apsivilkusi, juodu skepe- 

L B tu ant galvoi, sulinkusi, slidžiu-

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be Jokios shloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose* 

ir leisk apžiūrėti diplomuo-Ateik 
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

UGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Ak s Kurčios .. Aus s 
s Tekančios Aus 
s Ūžiančios

Žvairos .. Ak s Užkimštos Aus s
Skaudama Nosis) Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreivį .. Nosis Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State SU Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. NedČldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Aus
s 
s

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros Šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turimą ke 
lėtą augštos klesos 
pbonografų. kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kriną 
už tai kad mes turi
me pratuitinU viet*.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuofana. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. TU, 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai.

Įlomis nuo 10 iki 4

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

Kamp. Leaviit 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 piety

Alus degtine Vynas
Pilna fonnula ir pilnas panioki- 

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

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

William Klaes Institute, 
Dep. 85, Milvaukee, Wls.

Rusiškos ir Turkiškos Voros■V

.■ 
r

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fir Subatomis 9—9

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

12th STREET
Tol. Kedzie 8902.

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

CHICAGO. ILL.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. ChicagoTelephone Drover 5052
—• Telephone Haymarket 25<4

Dr-A,J,y£zaltis DR.A.A.ROTH
Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. III 

u i .i i m i ui ■ i i - --rr~i '—*

vusi, rankos baltos, tartum Be 
kraujo lašo. Truputį paraišda- 
hia, lazdele pasiremdama įėjo 
stačiai į vidų. Moterįs kitos lin
do paskui ją į vidų, kilos paty
liais šnibždėjosi. Po valandėlės ' 
Martynienė su teta išėjo laukan, j

—Man dvasią traukia... Taip 
dvokia numirėlis, rodos pati 
degtinės smarvė. — kalbėjo te
ta traukdama kvapą.

(Bus daugiau}.

i RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telephone Drover 9693
ValuiKlos: 1Q-----11 ryto; 2—3 po niek
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dienų.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2!i 15. Waahington SL 
Marėhall Field Annet 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8862

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto

2121 North Western Avė, 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas Wešt 6136 

»—■ ■ i i '......................... iii ■■■#

Likeris-Vynas-Alus
Padaryk pats sau juos namie su 

Eagclba musų geriausiai išbandytu 
udu — su senų laikų Virginia Moon 

shiners. Jus galit nusipirkti pri- 
rengimus padarymui tų gėrymų jū
sų mieste. Mažai prekiuoja, Jeigu 
Žinai ką pirkti ir kaip padaryti. 
Musų 45 fgormulos nurodo kaip pa
daryti.

DEGTI N R — ALUS — VYNAS
SAMPANAS, ROMAS, DŽINE, 

BRANDY, BITTER1S, RUDASIS A- 
LUS, SODA IR LENGVUS GERY- 
MAI.

Nacionalis prohibicijos aktas už
draus pardavinėti tokias informaci
jas po sausio 16 d. 1920 m. Jus nega
lėsit nupirkti už joiiius pinigus vė
liaus daios.

REIKIA AGEX I Ų
Krautuvninkai, b.ub»r<i.n arba bi- 

!o asmuo, kuris n ir; padaryti daug 
pinigų iki sausio 16 d. 1320 m. Jus 
gulite parduoti savo draugams ir 
pažįstamiems arba bile vienam kurį 
susitinkate. Jų>s nusistebėdto kiek 
daug atsiras pirkėjų tų nurodymų, 
kuomet dasižinos. kad vėliau sausio

<1. l-U-KO m. hi tokių
informacijų už jokius pinigus.
Paskutinė Diena — Sa»isio 15. 1920

Viena kipija ...................... $2.50
Dvi kopijos ..,........................ 4.50
Penkios kopijos .............. 10.
Dešimtis kopijų .............. 19.00
Dvidešimts penkios kopijos 43.00 
Penkiasdešimts kopijų .. 75.00 
Šimtas kopijų ............. 125.00
Du šimtai kopijų .......... 200.00
FormuJos yra SPAUSDINTOS AN

GLŲ KALBOJE — jęi jus negalėsit 
perskaityti; jūsų vaikai arba kaimy
nai mielai pagelbės jums.

Siųskite pašto arba ękpreso Mo- 
ney orderius.
INTERNATIONAL NOVRLTY CO. 
l’.O. Bos 131, Dept, 33, Šcranton, Pa.

IMPERFECT IN ORIGINAL

f
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Skaitytoju Balsai
(Ui tirelkita* ii ame ak^riuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

FANATIZMAS.

Tarp sufa na tikėjusio kataliko 
ir musų komunisto skirtumo 
nėra. Kaip katalikas įsitikinęs, 
kad dvasiško tėvelio sutanas 

šventas, taip komunistas tiki, 
kų sako Leninas ar Trockis, tai 
yra šventa ir teisinga, nors tai 
butų ir nesąmonė. Jeigu išdrįsti 
komunistui pasakyti, kad jis per 
savo nesupratimų ir akla įsiti
kinimą į Leninų ir Trockį netik 
sau daro skriaudų, bet ir 
visai darbininkų klesai, tai 
nuo jo gausi buržujo vardų. 
Daugiau protaujantis darbinin
kas, žiūrėdamas į gyvenimo bė
gį ir tėmydainas kataliko ir ko
munisto veikimų, negali jų vie
nų nuo kito atskirti. Jiedu vie
nokio plauko žmonės. Pradėk 
kų nors kalbėti su sufanatikė- 
jusiu kataliku, jis tau pareikš, 
kad kunigėlis sakė, jog pekla 
yra ir kitaip negali būti. Nors tei 
si ogiausiai jam sakysi ir prie-

žnstis jo nežinojimo prirodysi, 
jis vis giedos savo, kad jam 
kunigėlis sakė. Tas pats, jei dar 
neblogesnis manymas, yra ir 
pas musų komunistus. Komuni
stų vadai šaukia, kad jiems mo
kslo nereikia; nes jų supratimu, 
mokslas lai būna kapitalistams, 
darbininkui vien žodžio užten
ka, kad jis tiki Leninui ir Troc
kini ir kartu visiems komunisti
škiems agitatoriams. Juk tnip 
tikrina ir dvasiškija. kad darbi
ninkui mokslo nereikia, nes jie 
žino, — kad juo darbininkai 
tamsesni, tuo kunigėlių valia di
desnė. Juk ir Giordano Bruno 
kunigija sudegino ant laužo už 
tai, kad jis mokslų skelbė pa
sauliui. Paimkime nors vienų 
musų lietuviškų komunistų, ar 
jis žino praeities žmonijos isto
rijų? Anaiptol. Didesne dabar
tinių komunistų dalis nežino ir 
to, kad Markso laikais buvo toks 
pats komunizmas, su kuriuo 
Marksas vedė neatlaidžių kovų. 
Bet ka čia ir kalbėti, jų suprati
mu, tas viskas svetima. Lai tas 
būva kapitalistams. Jų suprati
mu, praėjusių laikų istorijoj ne 
ra nieko naudingo. 1917 m. ru
denyj Brooklyne, susitvėrė Pro-

CRTER’S SKTYYEARS 
LITTLK LIVER 
PIL

THE WORLD’S 
MOST PERFECT 
LTVER and BOWEL 

ĮREGULATOR.
' DEMAND THE GENUINE

Bearin g Signatūra

PŪRELY VECETABLE

_ Žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka- I- 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, irv Į, 
visi kiti tą žino. ( <

Vyrai ir moterįs kenčia I 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima I 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

HęFFLKO j
panaikins visus niežėjimus u* išvalyš^iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

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

AD. RICHTER & CO.t 326-330 Broadway, New York «——•>

pagandintų Ratelis. Buvo duoda
mos įvairios lekcijos. Viena lek
cija savaitėj buvo duodama drg. 
C. A. Hermano iš Politines E- 
konomijos. Lankantieji moki
niai daug pasinaudojo iš tų lek
cijų. Jie pradėjo suprasti kad 
praeities gyvenimas yra pama
tas dabartinio. Rodosi, tame nie
ko blogo nebuvę. Politinę Eko
nomijų turėtų kiekvienas darbi
ninkas nors paviršutinai supra
sti. Bet deja, musų komunis
tai ir politinėj ekonomijoj, pa
matė oportunizmų; jiems politi
ne ekonomija pasirodė perdaug 
buržuaziška. Jie ne savo bal
sais suriko, kad tie visi, kurie 
lanko drg. C. A. Hermano duo
damas lekcijas, turi būti išvyti iš 
LSS. Vienas komunistų lyderis 
pasakė viešai, kad kaip tik tie, 
kurie lanko Hermano lekcijas, 
daugiau dužiuos, jie nebus su 
mumis, jie nueis pas “Naujie
nas” ir “Keleivį”.

Jau šitas pasakymas gana ai
škiai ir rodo, kad komunistai 

^mokslui priešingi, nes jie žino 
gerai, kad žmogus, daugiau su
prasdamas neklausys komunis
tų svajonių ir eis ten, kur yra 
tikras ir aiškus kelias linkui jo 
išsitiuosavimo.

Štai kodėl komunistai dėjo 
pastangas, kad suardžius propa
gandistų Ratelį. Tuo laiku liko 
uždaryti LSS. organai ir “Lais
vė” pamate, kad jai yra gera 
dirva veikimui. Ji ėmė atakuoti 
“Naujienas” ir “Keleivį.” Ji ėmė 
šaukti, kad jie buržujai, išdavi
kai darbininkų klesos ir tt. Ta
me sūkuryje atsidūrė ir Brook- 
lyno Propagandistai. Jie stovėjo 
su drg. C. A. Herman ir rėmė 
“Naujienas” ir “Keleivį”; tatai 
“Laisvei” labai nepatiko ir lais- 
viečiai, kaip galėdami stengėsi 
įkalbėti savo pasekėjams, kad 
jie, kaip nors išrastų priekabių

tūlo laisviečio šauksmo, subė
go visi jo pasekėjai. Jie visais 
galimais budais, pradėjo atakuo
ti Propagandistų Ratelį. Tas jų 
darbas atnešė pageidaujamų re
zultatų, nes jie įstengė suardyti 
ratelį.

Daugumas mokinių dagirdę, 
kad juos žadama braukti iš 
LSS. už tai, kad jie. lanko drg.

i C. A. H. lekcijas pasipiktino, 
bet žinodami, kad pas komunis- 

! tus teisybės nėra ir jie, kaipo 
toki, su mokslu nesiskaito, lu-

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausiš. 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 nerejkia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsimeį Lietuvon 
20 auksinų.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
« Room 515 E.

120 Tremont Street, Boston, Mass.

--- — -
i AA ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 8o. Halsted St.. Telephone Cinai 6417. Chicago, III,

NAUJIENOS, Chicago., III 

rejo apleisti lankę lekcijas, i- 
dant pasilikus prie LSS. Pama
tę visokie Zaperackai, Jankaus
kai ir kiti tam panašus elemen
tai savo galių dar toliau nuėjo. 
Jie net pradėjo j ieškot i, kas tuo 
laiku rašė į “Keleivį” ir “Nau
jienas” apie jų pragaištingą dar
bų. 1918 m. pavasary “Naujie
nose” pasirodė mano straipsne
lis antgalviu: “Kaip mes žiūrime 
į musų korespondentus.” Tame 
straipsnyje buvo nurodyta mu- 
sų komunistų darbai. (Tuo laiku 
jie vadinosi kairiasparniais). 
Ten buvo aiškiai nurodytu, kaip 
musų komunistai kenkia moks
lui. Tas visas nurodymas taip 
sujudino komunistus, kad, net 
dienos šviesoj jie jieškojo su ži
buriu to straipsnio autorių. Bet 
jų pastangos nuėjo niekais, nes 
negalėjo surasti kaltininko, kad 
nubaudus jį.

Tų faktų akyvaizdoje aš ir 
sakau, kad tarp katalikų ir ko
munistų nėra jokio skirtumo. 
Katalikas viską remia tikėjimu. 
Kų kunigas pasakė, tas jam 
šventa. Komunistas taip pat el
giasi, jei pasakysi, kad Leninas 
ir Trockis daro klaidas, tai jau 
vyreli, vengk, kad komunistas 
negirdėtų.

Tegul skaitytojai apmušto ši
tuos atsitikimus ir jie įsitikins 
kad komunistai musų gadynės 
ir bažnyčios davatkos, vadovau
jasi savo nežinyste. Todėl aš ir 
sakau, kad jie yra fanatikai.

— Mikališkietis Petras.

Lietuviu Laisvamaniu Apsig. 
Fondo atskaita.

(Pabaiga).

Per d. P. Grigolų, Kensington, 
III., aukavo: A. A. Enzbigelis $1, 
Smulkių aukų $5.87. E. Starku- 
vienė, Aubum, Mass., $1.

Per d. J. Lapaitį, So. Boston, 
Mass. aukavo: 30 k,p. LLF. $16. 
30 kp. LLF. $37. Aukavusiųjų 
vardai neprisiųsta. t

Chicago, III. po 1 dol.: K. Ka
minskas, L. Noreika, J. Daujo
tas, F. Jonkauskas, J. Bogdu- 
šenko. Lietuvių Kliaučių Uni
jos. 269 skyrius $25.00, po dol.: 
A. Liutkus, P. Zamkus, Kalinaus 
kienė, Mokevičius, P. Mikaliu- 
nas, J. Juozaitis, T. šeštokaus- 
kas, J. Rimkus; po $5: E. Kava
liauskiene, M. Skaisgeris, A. 
švedris, K. Vaškauskas, K. Ra- 
mašauskas, V. Kunsaitė, V. Dul- 
binas.

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. $25, LMPS. 29 kp. $10, po 
2 dol.: K. Daubaras, J. Bajoriu- 
nas, J. Juška; po 1 dol.: A. Ra- 
moša, Ą. Gailiunas, J. Tuomai- 
tis, K. Butelis; P. Dižgalvis 2, A. 
$1, J. Ružgaitis, $2, P Žilinskas 
$1, J. Valauckas (visi po dol.) 
J. Plaškauskas, F. Oriškus, O. 
Gaudiešius, A. Ručinskienė, P. 
Muravičia, V. Taluška, J. Jan
kauskas, T. Leisteris, F. Valai
tis; Norbuta $2, po 1 dol.: Po- 
cevičia, J. Rūtas, J. Molis, J. 
Šilius, Srigas, Pelis, A. Sulis, X. 
A. Vaiviunas, P. Gaudėšius, R. 
Striška; M. Pocius $2, J. Leis- 
tronas $2, po dol.: A. Vitus, K. 
Kasalauskas, Mikalojunas, V. 
Andrijauskas, $2; po dol.: V. 
Poplauskas, J. Bogavičia, A. 
Gaudievičia, Pranckaitis, A. Va
laitis, A. Lapinskas; P. Tvaiša 
$3, A. Joniškis $1. Smulkių au
kų $16.26.

Per d. A. Aaimanavičių W. 
Frankfort, III. aukavo: LLF. 14 
kp. $10, po $1: F. šiaučiulis, T. 
Pačkauskas, T. Svinkunas, J. 
Kvederas, M. Starinskiutė, M. 
Latoža, V. Vingis, I. Vadeika, J. 

| Ramanauskas, A. Kavaliauskas, 
V. Sltanelevičius; po 50c.: K. 

[Ivanauskas, M. Mikulskienė, J. 
•Bilas, A. Aimanavičius, M. Ka- 
telinas, I. Mikulskis, M. Vaičiū
nas. Smulkių aukų $6.15.

Per d. K. Naktinį ir Likų, S. 
Boston, Mass. aukavo: Lietuvių 
Evangelikų Draugystė “Pagel- 
ba” $7.00.

Per d. J. šmuilį, De Pue, III. 
aukavo: po dolerį: J. šmuilis, 
A. Ribikauskas, A. Bagdonavi
čius, M. Bagdonavičius, M. Nor
kūnas, J. BagoševiČius. Juozas 
Astramskns, FredrickttyvYn, Pa. 
$1.

Per d. Grigaliūnų, EdxvardS- 
ville, Pa. Aukavo: po dolerį: P. I

■R“ 3

Pats Taupymas Nėra
Užtektinas

Dar reikia užsitikrinti, kad pinigai nežūtų, o tų padaryti galima vien tik de
dant savo pinigus j žinomų bankų. Tuomet pinigai bus užtikrinti ir dar atneš 
nuošimčius.

Pinigai padėti vienoj musų bankų yra absoliučiai apsaugoti, todėl, kad mu
sų bankai yra kontrolėj Federalės valdžios ir Chicagos Bankų susivienyjimo 
(Clearing House).

Apart tos musų didžiausios finansinės įstaigos, randasi patyrę finansieriai ir 
žinomi piliečiai abelnai.

Padėti apsaugai galima pradedant nuo vieno ($1) dolerio. Mokame 3%.
Nuo visų padėtų apsaugai pinigų ne vėliau 17 I). SAUSIO, mokėsime nuošim

čius nuo 1 d- Sausio-January.

Bankai atdari kiekvieną dieną iki
Utarninkais iki .........................
Subatomis iki ... ...... ..........

.. 4:30 po piet.
8 vai. vakare.
9 vai. vakare.

TURTAS $15,000,000.00
LENKŲ BANKAI.

North--Western 
Trust & Savings 
BANK 

} I " I ' * ►

Milwaukee Avė., ir Division St. . .
VALDININKAI:

JOHN F. SMULSKI .....................
VVM. H. SCHMIDT .....................
JOHN A. PREB1S ......................
VVALTER J. RAYMER..................
ED5VARD J. PREBIS ...............
T. M. HELINSKI ..................■....
AUGUST .J KOWALSKI .IR., ..
VINCENT JOZWIN ....................
FRANK J. CZECH ......................
MATU. FOERSTER ....................
JOHN N. BUDZBAN ..................

................... Prez. 
......... Vice-prez. 
......... Vice-prez. 
........ Vice-prez. 

.......... Vice-prez. 
............ Kasierius 
.. Asistentas-kas. 
.. Asistentas-kas. 
.. Asistentas-kas. 
........ Sekretorius 
Asistentas sekret.

NUXATED IRON 
U Klausyk Daktare,

šitas vaistas veikia 
stebuklingai.”

Second North
VVestern State
BANK

, Milwaukee Avė. ir Central Park Avė.

VALDININKAI:

JOHN F. SMULSKI

T. M. HELINSKI .

WH SCHMIDT

W. MACIONTEK .

c

Prez.

Vice-prez. ir kasierius

Vice-prez.

Asistentas kas.

Daktaras Sako, kad Nu- 
xuted Geležis Ūmai In 
deda Stebėtiną stiprumą 
ir Energiją j gjslas vy- 
ramu ir raudonumą į U
skruostus Nervuotonis, 
Parsibaigusioms Mote-

Paklausk pirmutinio šimto stiprių, sveikų žmonių, ku
riuos sutinki kam jie kalti yra savo stiprumą, o pamatysi, 
kiek jų atsakis, kad Nuxated Geležiai. Dr. James Francis 
Sullivan, buvusis New Yorko Bellevue ligoninės (Lankuti 
nio skyriaus) ir Wcstchesterio apskričio ligoninės sako: 
“Tūkstančiai žmonių serga dėl geležies stokos, bet nežino 
ką imti. Nėra nieko geresnio per organinę geležį, kuri 
pagausina kraują, padaro gražias, sveikas moteris ir stip
rius, tvirtus geležinius vyrus. Norėdamas tikrai žinoti, kad 
mano ligoniai gauna tikrą organinę geležį ,o ne kokią me
talinę rūšį, aš visuomet prirašau Nuxated Geležį, jos origi
naliuose pakeliuose. Nuxated Geležis padidina stiprumą, 
ir ištvermę silpniems, nervuotiemš, parsibaigusiems žmo
nėms daugelyje atsitikimų į dvi savaiti laiko.”

Išdirbėjų pastaba: Nuxated Geležis, kurią Dr. Sullivan 
augščiau rekomenduoja, yra gaunama pas kiekvieną gerą 
aptiekininką, su daktaro receptu, arba be jo, su pilnu išdir
bėjo užtikrinimu, kad padarys gerą veikmę, arba pinigai 
bus sugrąžinti.

Grigaliūnas, J. Astramskas, F. 
šiupienis, N. Savičienė; po 50c.: 
A. Dirke, F. Mazurkevičius, J. 
Parulis. Smulkių aukų. $2.35.

Per d. J. Lapaitį, So. Boston, 
ton, Mass. aukavo: po dolerį: 
A. Sabolis, T. F. Kisleris, J. M. 
Peldžius, D. Alseika, G. Saulis, 
J. Daukštilis, A, Jieras, Krasaus
kas, Norkaitis, J. Kasparavičius, 
S. Taurinskis, A. Urbonas, K. 
Pasakarnis, Gruzinskienė, P. 
šleika, A. VanagaviČius, P. Si- 
monaviČius, Vaigauskas, J. Keį- 
zis, A. Vasiliauskas, P. Brodzius, 
B* Butkevičius, A. Alekna, 
Petrulidnis, X Mjalilionis $3. 
Smulkių aukų $14.49. Šitos au- J N. Paulina St., Cihfcago, III.

kos yra surinktos 30 kp. LLF., 
per adv. F. J. Bagočiaus pra
kalbas.

Visiems aukavusiems į LLF. 
Apsg. Fondų Lietuvių Laisva
manių Federacija, taria nuošir
dų ačiū.

Taipgi meldžiame ir ant to
liau nepamiršti savo paramos 
dėl LL Apsg. Fondo.

Darugiškai
S. Danelevičius, Ižd.
A. Ambrazevičius, Adm.

P. S.—• Jeigu randasi jsiskver 
bust kokia klaida aukotojų są
rame, meldžiame tuoj pranešti 
<,Kardb” Administratijai, 1443'

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

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

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

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

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

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

Perku
Visokius niuzikališkus instrumen

tus ,senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškite 
per laišką man.

ADELA LUKAM
1907 So. Halsted St.. Chicago. III.

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

tpįįįl] Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N6- 
dčldfeniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St, kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

/ ...>...... ... .



d A 11 I I .K N in. (: h 1 H iii Sereda, Sauslo-Jan. 14, 1920

'.xl \' ' 11 ■’ kimui reikia, kaip pas mus,
W urTHUAN.AN pailv ««• komendanto leidimo.”

Štai kokiose sąlygose pas
tatyta progresyvioji Lietu
voj visuomenės dalis, pir
moj eilėj Lietuvos darbinin
kai priversti bus rinkti at- ___
stovus i Steigiamąjį Seimą, Itui 'kad tokTe planai,‘ kaip“M-

bendromis jėgomis kontrolia
vus pramonę, tai, iš kitos pusės 
darbininkai ypač geležinkelie
čiai ir angliakasiai, ryžosi kurti 
Vieną Didelę Uniją ir jos pagel- 
ba paimti savo kontrolėn pra
monę.

Samdininkai yra patenkinti 

kuris dės pamatus naujai | cionalizaviinas dirbtuvių, arbit- 
Vol. VII. — Jan. 14, 1920 — No H [kuriamai Lietuvos valsty-| racija ir bendras industrijos 

tvarkymas samdininkų ir darbi
ninkų atstovais rengės išrišti 

Remkime Lietums teajS® 
renciją Melbourne. Konferen
cijoj liko priimtas raportas, ku
ris sako, kad darbdaviai sutinką 
mokėti algas atsižvelgiant į iš- 
dirbystės našumą.

Raporte rekomenduojama 
kurti tarybą, kurios pareiga bus 
rišti algų klausimą, apdraudos ir 
darbininkų padėties klausimus* 
Taipgi raginama nustatyti mini- 
mum algas ir įvesti pelno dalini- 

I mos sistemą.
Tuo pačiu metu angliakasiai 

pradėjo vesti kampaniją, kad ka 
syklas tvarkytų patįs žmonės 
savo naudai. Kampaniją veda J. 
Baddeley, Australijos Angliaka
sių Federacijos prezidentas. Jo 
svarbiausias tikslas yra įkurti 
Vieną Didelę Uniją. Jis pareiškė 
darbininkams:

“Kaip jus visi žinote, dažnai 
praeityj musų reikalavimai bu
vo išpildyti be arbitracijos. Jei 
mes esame pakankamai stiprus, 
mes visuomet galime laimėti tai 
ko norime, be arbitracijos. Jei 
jus esate prielankus Vienai Di
delei Unijai, tai greitu laiku mes 
susivienysime su kitų pramonės 
šakų darbininkais. Mechani
kai, dailydės, klerkai ir kiti dar-

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«l«pho«« Casal IBM

bei. — Embė.Subacription Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada. _ ...

Entere^as^eėond Class Matter dafrbinUlkll kOVQ March 17th, 1914, at the Post Office luu* 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.______________________ Vienas Amerikos lietuvių
Naujienos eina kasdiena, llskiriant Į klerikalų laikraštis IŠSpauS- 
nedtidienius. Leidžia Naujienų Ben- dino atsiusta iam iŠ Rvmo drovS, 1739 S. Halsted SU Chicago, J
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pažtu:

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

Chicagoj* — per nešiotojas:
Viena kopija ......................
Savaitei ......................    12
Mėnesiui ....................................   50

Suvienytose Valstijose, n* Chicagoj,
pačtu:

Metama ...................................
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85

.75

15.00
3.00
1.65
1.25

17.00 
4.00 
2 00

Del rinkimų į Stei
giamąjį Seimą.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo įstatymas esąs pabaig
tas ir po juo jau pasirašė 
valstybės prezidentas. Apie 
tai ar Steigiamojo Seimo rin 
kimai jau paskelbti, mes 
tikrų žinių neturime.

Lietuvoje dabar karo sto-1 vienintelei ir tikrai Lietu
vis. Reacionieriai turi pil
nos galios ir naudojasi viso
kiomis privilegijomis. Val
stybės Taryba net išbraukė 
straipsnį draudžiantį agita
ciją bažnyčioje, tuo duo
dama priemonių klerika
lams medžioti sau kuo dau
giausiai šalininkų, nors jie 
ir vokiečiams Lietuvoje dar 
šeimininkaujant dėjo pama
tus Lietuvos busimai “de
mokratijai”. Kokiose sąly
gose Lietuvos darbininkai 
rinks savo atstovus į Lietu
vos Steigiamąjį Seimą vaiz
džiai apibudina “Socialde
mokratas” trinktame savo 
numeryje 1919 m.

“Gyvenimas visais galais 
irsta; visame netvarka au
ga; represijos ir suvaržy
mai stiprėja; viskas milita
rizuojama ; suirutės pavo
jingiausios žymės iš visų 
pašalių kyšo. Musų politi
kos šiandieniniai vairinin
kai baigia liepto galą eiti. 
Ir iš kurio galo neateitų da
bartinei tvarkai galas, — 
aišku, kad savivaldybių ir 
seimo rinkimai prie to galo 
galėtų greičiau privesti. 
Musų gi įsitikinimu, išbri
dus iš dabartinės padėties, 
pradėtų reikštis kraštui ir 
išeities kelias, ir palengvėtų 
jo šiandieniniai vargai.

“Prieš porą savaičių, kal
bant apie busimuosius rin
kimus jau teko mums paa
bejoti, ar nemėgins (dabar
tinė Lietuvos valdžia) da
ryt į rinkimus tam tikros į- 
takos, kad tuo budu ir į Sei
mą, ir savivaldybes dau
ginus patektų tokių atsto
vų, kurie arba nieko neturi 
prieš karo diktatūros rėži
mą, arba kuriuos lengvai ga 
Įima “perkalbėti”. Karo sto 
vis rinkimų metu reiškia di- 
džiausį gyvenimo varžymą- 
Kuomet kiekvienam susirin-

I ilgą “Žodį Amerikos lietu
viams”. “Žodžio” autorius, 
išrokavęs Lietuvos varge
lius ir kryželius, evoliuciją 
ir mokyklas ir Rimšos “Ar
toją”, galų gale pasako, kad 
šiandie idealas ir teisė ir 
teisybė tai esą tik doleris.

— Bus dolerių — gyvensi
me ; nebus dolerių — žlugsi- 
me.

Kam doleris idealas, kam i 
ne idealas — tiek to. Bet 
kad doleris turi dar didelės 
galios, tai tiesa. Besiku
riančioje Lietuvos valsty
bėje eina galinga kova tarp 
juodosios reakcijos ir nau
jos tvarkos šalininkų, su 
socialdemokratais priešaky
je. Kad Lietuvos darbo žmo 
nės, socialdemokratų vado
vaujami, galėtų sėkmingiau 
kovoti už savo teises; kad 
jie galėtų Lietuvos gyveni- bininkai stoja už Vieną Didelę 
mo tvarkymą patįs paimti į | 
savo rankas, mes, amerikie
čiai, galime jiems daug ta
me padėti jeigu ne kuo ki
tu, tai doleriais. Nesigailė
kime tų dolerių; kiek įmany 
darni aukokime Lietuvos So 
cial-Demokratų Partijai —

vos darbininkų reikalų gy
nėjai ir kovotojai- — E.

Fondai Lietuvos 
laisves judėji
mui remti.

Lietuvos darbininkams 
remti jų kovoj už laisvę, A- 
merikos lietuviai darbinin
kai turi įkūrę du fondu: 
Lietuvos Laisvės Fondą, e- 
santį Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos globo
je (iždininkas adv. K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chica
go, III.), ir Lietuvos Sočiai- 
Demokratų Rėmimo Fondą, 
įkurtą Xtojo L. S. S-os Su
važiavimo Chicagoj.

Abiejų fondų tikslai tie 
patįs, tatai kam rupi Lietu
vos darbininkų klesos rei
kalai ir jos kovų pasiseki
mas, teaukoja patįs ir kitus 
teragina aukoti vienam ar 
antrajam fondui. Siunčiant 
aukas L. S. S-os įkurtam L. 
S.-D- Rėmimo Fondui, čekiai 
arba money orderiai reikia 
išrašyti iždininko S. MicheL 
sono vardu, o pasiųsti sek
retoriaus adresu: J. Juknis, 
4910 W. 13th Street, Cice
ro, III. z

Rūpinkimės, kad tie fon
dai nebūtų tušti, bet kad ga
lėtų teikti Lietuvos kovo
jantiems už savo teises dar
bininkams juodidžiausios pa 
ramos.

“Mes privalome suburti visas 
savo jėgas krūvon, kad kiekvie
nas darbininkas gautų tai, kas 
jam priklauso. Kuomet mes iš
kovojame didesnes algas ir tuo 
pasitenkiname, tai mes skriaud
žiame bendruomenę, o taipgi ir 
patjs save. Mes privalome turėti 
kiltesnius idealus. Mes negalime 
nusiraminti tol, kol mes busime 
jiaudojami. .

“Mes privalome kovoti už pa
naikinimą privatinės nuosavy
bės ant anglių kasyklų, kaip ko
voja musų draugai Jungtinėse 
Valstybėse ir Anglijoj.

“Mes matome, kad anglies ka
syklų savininkai yra tuo pačiu 
metu savininkai laivų ir geležin
kelių. Tuo budu jie gali pakel
ti kainas ant anglies transporta- 
cijos pabranginimu. Mes priva
lome susiburti su Anglijos, Ka
nados ir Jungtinių Valstybių an
gliakasiais ir padaryti taip, kad 
vienos šalies angliakasiai neitų 
prieš kitos šalies angliakasių in 
teresus.’’

Anglies kasyklų baronai suda
rė savo rųšies internacionalą, 
kuria įeina Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Amerikos plu- 
tokratai. Kad laikius pavergi
me Naujosios Zelandijos anglia
kasius, anglies baronai pradėjo 
pirkties anglies augštomis kai
nomis Amerikoj ir Australijoj.

Bet pastaruoju laiku Austra
lijos angliakasiai atsisakė kasti 
anglį Naujai Zelandijai, o prie
plaukų darbininkai nebeloduoja 
laivų. Tuo budu bandoma pri
versti Zelandijos anglies baro
nus mokėti savo darbininkams 
pragyvenamas algas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True transhition filed with the piost- 
master at Chicago, III. Jan. 14, 1920 
as rcųuired by the ect of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Sydney. — Australijos darbi
ninkų judėjimas]. Kada samdi
ninkai daro naujų planų, idant

Nesenai mieste Sydney įvyko 
geležinkeliečių konferencija. 
Konferencijoj dalyvavo visų Au
stralijos valstijų atstovai. Pri
imta sekama rezoliucija:

Visų Australijos valstijų gele
žinkeliečiai turi susijungti vie
non unijon, kuri vadinsis Aus
tralijos Geležinkeliečių Unija.

Geležinkelių departamentan 
turi būti renkama darbininkų 
atstovai.

Visos unijos privalo priešin- 
ties į vedimui dirbtuvėse Whit- 
ley’s sistemos.

Delegatai pareiškė, kad tose 
Australijos valstijose, kur gele
žinkelius kontroliuoja valdžia, 
nepasitenkinimas tarp darbi
ninkų* nuolat augąs, ypač dide
lis nepastiteukinimas esąs Vik
torijos valstijoj. Geležinkelie-

čiams mokama pasakiškai men
kos algos. Jie yra niekas dau
giau, kaip tik valstijos vergai. 
Jiems net draudžiama kovoti už 
savo būvio pagerinimą.

RUSIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius. — [Visuotinas ka
reiviavimas]. Rusijoj įvesta vi
suotinąs kareiviavimas. Tečiau 
neverčiama stoti ąrmijon tų, 
kurie griežtai priešinasi kąrei. 
Taip bent sako Povilas Birinko- 
vas, Leono Tolstojaus draugas 
ir tols toj istį vadas. Jis dabar 
gyvena Paryžiuj.

Priverstino kareiviavimo klau 
simas buvo svarstomas komisa
rų tarybos posėdyj. Posėdyj Le
ninas pareiškęs, kad dabarties 
valdžia principialiai esanti anti- 
militaristinė ir todėl negalinti 
bausti tų, kurie priešinasi mili- 
tarizmui.4

[Federuotos spaudos žinia]
Maskva. —[Darbininkų mo

kyklose įvesta muzikos pamo
kos]. Rusijos darbininkų mo
kyklose įvesta muzikos pamo
kos. Kiekvienas studentas priva
lo mokyties muzikos. Mobilizuo
jama geriausi muzikantai muzi
kos mokinimui.

" VOKIETIJA.

[Federuotos spaudos žinia]
Leipzigas. — [Jaunieji socia

listai suskilo], šaukiama Vokie
tijos socialistų jaunuomenės 
nacionalė konvencija į Hallę. 
Ta organizacija, kaip ir kitos 
socialistinės organizacijos, sus
kilo į tris frakcijas. Komunis
tai, Kari Liebknechto sekėjai, 
šiuo tarpu yra stipriausi.
\ [Federuotos spaudos žinia]

Berlinas. — [Neprigulmingie- 
ji socialistai smerkia valdžios 
pastangas išteisinti militaristua]. 
Neprigulmingieji socialistai, per 
savo oficialį organą “Die Frei- 
ieit“ griežtai smerkia valdžioj 
pastangas išteisinti Vokietijos 
militaristus.

Reakcininkai pagelba sufab
rikuotų dokumentų bando įti
kinti Antantės tribunalą, kad 
kaizeris esąs nekaltas pradėji
me pasaulinės karės. “Die Frei- 
ieit” iškėlė viešumon tą faktą, 
kad grovas Montgelas laikraš
tininkų konferencijoj visais ga
rniais budais bandęs išteisinti 

Vokelijos militaristus. Girdi jie 
esą nekalti karės pradėjime. 
Tas noras panaudoti spaudą mi- 
itaristų ir Noskės valdžios už- 

glostymui griežtai smerkiama 
neprigulmingųjų socialistų spau 
doj.

HOLANDIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Hayne. [Socialistai prave
dė svarbų patvarkymą]. Dvide- 
šimtdu socialistai, parlamento 
nariai, pravedė svarbias refor- 
nas darbininkų padėties pageri
nimui: Pirmoj eilėj nustatyta 45 
valandų darbo savaitė. Be to, 
darbdaviai turės mokėti darbi
ninkams pensijas laike ligos. Ta- 
ai atsieis jiems $25,000,000 
tas melą.

ITALIJA.
Milanas. — [Italai rūpinasi 

Austrijos vaikais], šiomis die
nomis atvežta iš Vienuos du šim 
tai vaikų, kuriems bus suteikta 
Milane prieglauda žiemos laiku. 
Iš Viennos raportuojama, kad 
ten badauja apie 60,000 vaikų. 
Milano gyventojai žada parsiga
benti tiek vaikų, kiek jie pajėgs 
užlaikyti.

JAPONIJA.

Kobe. [Japonijos darbinin
kai nerimauja]. Visoj šalyj pra
sidėjo judėjimas už įvedimą 8 
valandų darbo dienos. Pirma 
streiką toj linkmėj laimėjo Ka- 
wasakis dokų darbininkai. Strei
ke dalyvavo 15,000 darbininkų. 
Kompanija turėjo apie $125,000 
nuostolių.

Tuoj po to streiko Mitsubishi, 
Nagasaki, Haruna ir Sumitomo 
dokų darbininkąi pareiškė, kad 
jie dirbsią tik 8 valandas dienoj. 
Jų pavyzdį pasekė ir kitų pra
monės šakų darbininkai.

MEKSIKA.
[Federuotos spaudos žinia]

Meilco City. — [Plutokratai 
stiprina savo pozicijas]. Sveti
mųjų šalių kprporacijos, kurios 
begaileotingai naudoja Meksiką, 
da labiau sustiprina savo pozici
jas, kad intemacionaliam ko
nfliktui ištikus butų galimą išei
ti sausiems iš vandens, štai vie
nas pavyzdys:

Rugpjūčio mėnesyj, 1918 m. 
Royaį Dutca Petroleum kompa
nija padidino savo pamatinį ka
pitalą nuo $60,000,000 ligi $92,- 
000,000. Iš naujai išleistų šėrų 
dalininkams paskirta, kaipo 
“bonus” už $16,800,000 šėrų. Li
kusia, perviršis (apie $18,000,- 
000) investuota į kitas aliejaus 
kompanijas.

Kitais žodžiais sakant, kompa
nija, vietoj mokėjus savo dali
ninkams dividentus, davė jiems 
“dovanų” susidedančių iš pusės 
viso pelno, ^ kapitalas padi-^ 
din ta prijungimu dividendo 
prie pamatinio kapitalo. Jei kil
tų internacionalis konfliktas, tai 
dalininkai tuo budu gautų rie
bių pajamų.

Ta metodą plačiai buvo nau
dojama Jungtinių , Valstybių 
korporacijų.

Doheny’s interesai Meksikoj, 
dėl kurių siaučia internaciona- 
lė kompeticija, yra tokie. 1917 
m. Dohemy turėjo $9,25,700 gry
no pelno, o 1918 m. pelno buvo 
tik $11,365.

ftj tarimą darome remdamies 
LSS-os Konstitucijos Straip
sniu III, paragr. 8 ir Straipsniu 
IV, paragr. 7.

LSS. 1. Pild. K-to nariai: J. S. 
Pruselaitis, P. Plečkaitis, Pra
nas Raškevičius, T. Matas, K. 
Liutkus, M. M. Račiutt-Herman.

Kadangi aš nežinai, kiek 
LKS. 34 kp. pasisavino LSS-os 
34 kuopos turto, tai negaliu 
spręsti, ar verta dėl to su LKS. 
34-ta kp. tąsyties. Kol man da
lykas paaiškės, susilaikau nuo 
balsavimo. — M. Baltuškienė.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Korektoriaus neapsižiurėji- 
jimu, išspausdinto užvakarykš- 
čioj N-nų laidoj straipsnio “Del 
Lietuvos valdžios ir paskolos“ 
(psl. 4) pabaigoj praleista kele
tas žodžių ir sumaišyta du sa
kiniu vienan. Straipsnio pasku
tiniai sakyniai turi skambėti 
Šiaip: — Dėties prie Paskolos 
Komiteto, reikštų išreikšt pasi
tikėjimą tąja valdžia ir pritari
mą josios anti-demokratinci 
pragaištingai politikai. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga todėl griež
tai atsisako turėt ką nors bend- 
dra su tos paskolos rėmimu. —

Socialistu Partijoj
Cook apskrities delegatų 

susirinkimas.

r

siekus suardyti ją, patįs susinu 
ko.

Tiesa, dalis narių ir dabar te- 
besivadovauja upu. Tik tas 
ūpas neturi tikslo ardyti musų 
organizaciją. Pav., išrinkus rei 
kalingas komisijas (platformos 
ir rezoliucijų) pasirodė, kad su
sirinkusiems nėra kas veikti. 
Prasidėjo diskusijos. Kai ink a.s 
duoda sumanymą, kad rinkimų 
dieną draugai, kurių vrandose 
socialistų kandidatai negaus 
reikiamo skaičiaus balsų ir to
dėl ant balsavimų blanko* ne
pateks, kad tose wardose socia
listai ir jų simpatizatoriai vis- 
tiek eitų prie balsavimo urnų 
ir ant blankų rašytų savo parti
jos kandidato vardą. Tuo busią 
pareikšta protesto prieš naują 
(nonpartizan) rinkimų siste
mą. šitos nuopionės vadu bu
vo kadaise pasižymėjęs savo 
kairumu d. Kruse. Buvo nuro
dyta, jogei toks protestas netu
ri reikšmės: wardose, kur ne
bus socialistų kandidato, jie ne
galės skirti savo balsų daboto
jo. Tad iš kur sužinoti, koks 
bus skaičius tų, kurie nepaten
kinti nauja rinkimų sistema? 
Kapitalistinių partijų politikie
riai šito neskelbs. Visas socia
listų ir jų simpatizatorių blan
kas jie numes gurban kaipo 
“sugadintas”

to priešingoji pusė nurodinėjo, 
kad reikalinga varyti juostip- 
riausia kampanija dabar, kad 
gavus reikiamą skaičių parašų 
it nominavus savo partijos Žmo 
nės. O jeigu tai nepavyktų, 
stverties agitacijos bei propagan 
dos darbo, idant tose wardosc 
gavus kuodaugiau soc. partijai 
narių ir simpatizatorių. Kruse 
ir jo šalininkai teČiaus laikėsi 
savo ir po dviejų valandų bergž 
daus ginčo, jie gavo viršų. Dau
giau kaip dvidešimts balsų dau 
guma sumanymas perėjo.

Po to priimta komisijos pa
tiekta platforma, kelios rezoliu
cijos ir posėdis užsidarė, nes 
daugiau ką svarstyti nebuvo 
laiko.

Bet neveizint visų tų mažų 
nedateklių tarp delegatų sutari
mas draugingumas buvq Įpo- 
geriausias. — Delegatas.

visa. Vietoj

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Chicago. — [Unijistai šalina 
Amerikos legionierius]. Chica- 
gos maliorių unija nutarė pa
šalinti visus Amerikos legionie
rių narius. Unijos valdyba pa
reiškė, kad legionieriai negali 
priklausyti unijai dėl tos papras 
tos priežasties, kad Amerikos le
gionieriai yra kapitalistų įran
kis. i

L.S.S. Reikalai
LSS-os 1. Pild. K-to tarimai.

TARIMAS 5.
Mes, LSS-os laik. Pild. Ko

mitetas, įgaliojome LSS-os 34- 
tą kuopą Waterbury, Conn., 
kad atsiimtų visą LSS-os 34- 
tai kuopai priklausantį turtą, 
kurį Liet. Komunistų Sąj. 34-ta 
kuopa, Walerbury, yra netieso- 
tai pasisavinusi.

Sausio 11 dieną įvyko socia
listų organizacijos (Cook ap
skrity) delegatų susirinkimas. 
Viso delegatų buvo 177. Jų tar
pe buvo nemažas skaičius lietu
vių. Vyriausias susirinkimo 
tikslas buvo priimti naują mu- 
nicipalę platformą.

Visa rodė, kad “komunistų“ 
pasišokimai organizacijos nė 
kiek nesusilpnino. Kalbant apie 
anglus—iš organizacijos pasi

traukė ar tapo pašalinti visai 
neskaitlingas būrelis Tribūne 
šėrininko, milionieriaus Wil- 
liam Bross Lloydo sekėjų. O 
delei to organizacijai dabar 
daug sveikiau: nebėra kam kelti 
triukšmo. Kai dėl svetimtau
čių,, tai ir netaip prastai, kaip 
kad kalba musų organizacijos 
priešai. Savo atstovybės ap
skrities delegatų posėdyj netu
rėjo tik rusai ir latviai, šiaip 
visų kitų tautų socialistai jame 
dalyvavo. Tai rodo, kad tie 
upu besivadovaujantįs elemen
tai, bandžiusieji pasigrobti par
tiją Į savo rankas, bet to neat-

Kazimieras Gugis
Veda visokiusrtikalat, kaip kr/minaliikuose 

tafp ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierių;

Namų Ofitas:
3328 3. Halsied St.

Ant tračių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto OfiMSt
UI N. Durtom lt.

1111-1J Uoity Mdt.
T«1. Central 4411

Central Manufacturing 
District Bank 

Chicago.

Turtas Viršina 
šešis'Milijonus 

Dolerių

Ar Jus Esate Nusprendę Kurioj 
Bankoj Dėsite Savo Pinigus 

Per 1920 Metus ?
/ t '

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

Šis bankas yua 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 rūpestingų patarnavimų. Reikale kreipkite sį

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street, Chicaffo, I1L

3 blokui j vakarus nuo Halsted Street.
ant 35-tos gatV. Strytkarių Linijos. e

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety. SEREDOMIS VAKABAIS: nuo 6 iki 8 valandai.
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.



NAUJIENOS

BRIDGEPORT

$25,000.00

Padėtus iki 1S d. Sausio

žodžiuminąVietos lietuvių veikimas.

Bet randasi ir

Cannen’s svet. prie Ash

UTĮ L E JULIUS $ KREZE R BY BAKEh

YOUH

INTERNATIONA! CO.

sėdėjęs, 
karžygiai

Kapitalas 
$200,000.00

VVHAT’A va 
WAN r MA?,

OH- MV 
fARS?

JULIUS-COME BACk. 
KERE, THLS VERY 

-> MOMENT.'<------- -

Pasisuki 
ofise, ii

“stando”
Naujienų

WELL I VVAJHEP TML 
ONE T HAT VTOULP BE 
HB.*T TO HIM I

Uždarė dvi mokykli.
Mokyklų taryba įsakė laiki

nai uždaryti dvi mokykli. Nėra 
mokytojų.

menesiui kalėjimo tūlą Gladys 
White. Mokinusi šešiolikos me
tų mergaitę—tvirkautų.

ANO VOUR 
E ARS.

DGSS'ū’toeVOVE

WONOERlt1fr UMOG.VER.
TMOoeHT OF MAX>N(*5fcM'C 

PICT U« ES

PU> YOU VVASH YOUK PACE 
ANO MANOS BE FORE THE 
MUSlč TEACHER CAME>

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Domininkas
Nakutis

Tik du kartu tepabučiavęs.
Ponia Geraldine Elliott, 7017 

Parnell g-vė, reikalauja divorso 
ir alimonijos. Josios vyras, su 
kuriuo ji apsivedus 1918 me
tais, iki šiol ją pabučiavęs viso 
—tik du kartu.

Andais priėjo prie 
vienas jauniausias 
skaitytojas ir sako:

Telephone Boulevard 3160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

•303 S. Morgan 8t. Chicago, III.

persiskyrft su šiuo pasauliu 
Sausio 12 dieni), Ligonbutyjc, 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Kū
nas tapo pargabentas po nu
meriu 3641 So. Wallace St. Ve
lionis paėjo iš Kauno rėdybos, 
ir apskričio. Grinkiškio pa
rapijos, sodžiaus Kubilium;,, 

Amerikoj išgyveno 14 metų.
Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 

Sausio 16 d., 9 vai. ryto i Tau
tiškas kapines.

Giminės ir pažįstami prašo
mi apsilankyti į šermenis.

F. Šnieržko.

— Dot ma “Itej Danius Ny- 
zej.” Ir pardavėjas labai gerai 
suprato ko jis nori. Pardavė
jas juokiasi: Ko tik tos Naujie
nos neprasimanysiančios 1 “Sis- 
terkos,” girdi, neužilgo turėsian 
čios eit... šėko piautų: vaikai 
ir be jų išmoksią skaityt laik
raščius, pirmoj laidoj—Naujie
nas.

arankios ne- 
tos vai. ryte 

Subatomis per visą dieną iki 8:30 vai. vakare, duodant 
ogą* darbininkams atlikti asmeniškus bankinius reikalus bė atsitraukimo nuo darbo ir

Tėvai, kur išsižadėjo 
savo vaikų.

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

Išdavė “laisnį”—nežino kam.
Cook apskrities raštininkas, 

Robert Sv/eitzer, turi baderio. 
Vakar vienai jaunai porelei jis 
išdavė leidimą vesti ir padavė 
jai abi leidimo kbpiji. Dabar 
jisai laužąs galvą kaip gauti vie 
ną kopiją atgal.

Debatai prasidės lygiai kaip 
2:30 v. po pietų. Kiekvienas, 
kur supranta anglų kalbą, tegul 
atsilanko.

Nuteisė “mokytoją.”
Teisėjas Fry vakar nuteisė

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. CanaI 2199.

Kaipgi, surengė

Tel. Ganai 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

NUOŠIMTIS. Universal State Bankas moka ant padėt pinigų 3čią nuošimtį, kurį iš
moka arba įrašo į knygutę du syk į metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose.

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randasi labai parankioj ir prieina- 
moj vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto į labai trumpą laiką. Halsted gatve- 
kariai sustoja tiesiog prie banko durų.

PARANKUMAS VALANDŲ. Universal State Banko Valandos yta labai 
tik biznieriams, bet ir darbininkams. Bankas yra atdaras kasdien nuo 
iki 5 po pietų, o Utaminkais ir ! 
pr< 
be jogio nuostolio.

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

BANKINĖS SKRYNELĖS. Universal State Bankas randavoja bankines skryneles po 
$3.00 metams susidėjimui Liberty Bond’sų, Dokumentų ir įvairių brangenybių. Šios 
skrynelės yra apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiai^ įtaisymais. Užprašo
me atsilankyti ir apžiūrėti, o tikriname jog busite pilnai užganėdinti saugumu ir sti
prumu. •

1NVESTMENTAI. Jeigu Tamista norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuošimčio 
negu bankose yra mokama, tai mes tamistai noriai suteiksime patarimą kaip tą padary
ti ir kokias gvarancijas (securities) 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
žinišką patarimą įvairiuose finansiškuose (reikaluose, užtaigi atsitikus progai galite 
drąsiai kreiptis į šią instituciją.

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

Banko Turtas Virš $1,900,000.00

Vely mirt negu skirtis su 
moteria.

Edward McKinley begalo my
lįs savo moterį, kuri norinti 

gaut divorsą. Mat jis sergąs 
džiova ir turįs vykt Louisianos 
valstijon, kad pasveikus. “Bet 
tatai reikštų,—sako McKinley, 

—kad aš su ja persiskirsiu ant 
visados. Ji išsiims—divorsą/’ 
Jis ne vyksiąs į Louisianą: vely 
mirsiąs, bet su savo Mary’a ne- 
sisk irsiąs.

Telephone Yards 5834

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

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

ri juodu sumušusi. Teisėjas 
kol kas sako, kad bpti drauge 
su svetimu vyru neleistina, bet 
—muštis taipjau neleistina.

-----------u------------------- ----------- VALDYBA: ♦------------------- --------------
JOS. J ELIAS, Prez WM. M. ANTONISEN, Vice-Prez

JONAS I. BAGDZIUNAS, Vice-Prez. ir Kasierius.Kur jie pasidėjo? Ar kas jų 
nematė?

fe@VSl.
■ <W0THER ERROR OF’ -•. 
THE RK1VRE PROPVCERS' 
LOKE- BAH*

Ir vėl areštuos Lloydą.

Valdininkai ir vėl pradeda 
kalbėti, kad- reikėsią areštuoti 
komunistišką milionierių W. 
Bross Lloydą.

Bet tas milionierius visai ne
paisąs: Let’s go!—sakąs jis.

Ponai Steponavičius ir Petri
ką turės vargo, kol jie savo 

sekėjams pajiegs “išaiškinti,” 
kad pinigas “nieko nereiškia.” 
Matai, kada 19-toji kuopa tapo 
reorganmiota ir Stepo-Petro 
Sekėjai sužinojo, kad “tų pini
gų jie neatgaus,” jie trumpai 
pareiškė:. “Kad nėra pinigų, ne
reikia nė tos sosaidės.”

Business before pleasure!
— Tipu—Tapu.

Sudegino komunistų svetainę.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį sudegino Komunistų Dar
bo partijos svetainę, kitaip 
Apollo Hali prie Roosevelt ir 
Blue Island gatvių. Nuostolių 
padaryta už 100 tūkstančių dole 
rių. Sako, kad svetainę pade
gę— “loyalųs piliečiai.”

Di. G. M. GUGEI
Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas * 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
\ Telephone Yards 687

Už Pinigus 
Mokama Nuošimtis nuo Imos Sausio

Įdomus debatai.
Sausio 25 dieną Chicagos so

cialistai rengia įdomius deba
tus erdviame Ashland Audito-" 
riume 
land ir Van Buren gatvių. De
batuos d. Seymour Stedman su 
demokratu Edwin Strauss’u te
ma: “Socialistį ar Demokratų 
partiją?” Stedman gins Socia
listų, o Straus—demokratų par

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phene CanaI 257

Vaikai atsibosta; vaikai pasi
daro sunki našta, kada šeimy
niškas gyvenimas paįra. Tai 
tiesa. Bet kas matė tokį būdą 
atsibodėti vaikų, kokio pasi
grobė viena lietuvių šeimyna 
nuo Bridgeporto. Tai buvo 
Mizgiriai ar Vizgirtai. Tėvo 
vardas buvo Viliamas, motinos 
Ona, ir jiedu gyveno namuose 
po numeriu 839 W. 33rd Place. 
Tarp kitko jie turėjo trejetą 
vaikų, kurie atėjo jiems ant 
svieto turbut nei prašyti, nei 

laukti. Vyriausias vaikas buvo 
Bronis arba Bruno, 8 metų am
žiaus, toliaus sekė Edvardas 5 
metų ir Onytė dviejų mėnesių 
amžiaus. Na, ir taip atsitiko, 
kad tėvas Viliamas, kaip sako, 
“parunijo” pereitą liepo mėne
sį. Sako, jis buk bijojęs polici
jos už kokius tai savo nusidė
jimus.

STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal S tate Bankas yra taip stiprus ir saugus kaip 
ir kiekvienas didžiausias bankas vidurmies tyj, nes yra po aštriausia valstijinės valdžios 
užžiura ir po nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasekmingų ir patyrusių banko 
valdininkų, turinčiu pintu ir ii ^metinį patyrimą bankiniuose reikaluose. Universįį State 
Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi 
gryną kapitalą, perviršį ir nepadalintą pelną siekiantį daugiau kaip $231,000.00, o su 
virš 400 šėriųmkų savo turtu duoda depozitoriams dar didesnį ūžti 
sakant yra tai žmonių finansinė tvirtovė.

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pinigus 
ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laikinių pir
mos kliasos gvarancijų (securities), kurias galima apversti į pinigus kiekvienoj valan-

Telefonaa Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS.
P-Iė L. Normantaitė, Chica

gos Universiteto studentė, pra
dės duoti Anglų kalbos lekci
jas vakarais nuo panedėlio, 
Sausio 19 d. savo namuose, 
3223 Parnell Avė. Norintiems 
geriaus pramokti anglų kalbos 
tai bus gera proga, nes p-lė L. 
Normantaitė yra gera anglų 
kalbos žinovė. Ji buvo ketinu
si pirmiaus pradėti pamokas, 
bet buvo susirgusi, ir tik dabar 
išėjo iš ligonbučio.

Sausio 11 d. Liet. Janitorių 
Vyrų ir Moterų Paš. Kliubas lai 
kė metinį susirinkimą J. En- 
gels’o svetainėj. Kalbamasai 
(kliubas gyvuoja apie ketvertą 
metų. Nors narių skaičiumi jis 
neperturtingas, nes šioje apie- 
linkėje lietuvių nedaug. Bet 
kliubo iždas stovi gan gerai. 
Iš raporto paaiškėjo, kad kliu- 
bo turtas siekia daugiau kaip 
keturis šimtus dolerių. Kliu
bas beje turi pirkęs du Naujie
nų Bendrovės Šeru (20 dol.) ir 
du Cicero Laisvės Bendrovės 
(50 dol.) Šeru. Šerams atsto
vauti kliubas paskyrė sekamus 
delegatus: P. Atkočiūną—Nau
jienų B-vėj, M. Kaziuną ir S. 
Balčiūną—Cicero L. B-vėj. De
legatais į Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą išrinkta: N. 
Vilimaitis ir J. Medelinskas.

Beje, kliubas rengia žiaunų 
pramogų vakarą tuoj po Vely
kų. Scenoj statys Br. Vargšo 
dramą “Žmonės.”

— Parko lapas.

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudSJimą, 
kuomet raštas susibėga i 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 metą patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedčliais, Seredo- 
mis ir Pčtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ni.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labarator i ja: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Vietos kleęotautų pastogėj jau 
čiama mažas nerimavimas, ku
ris, kad kaip, galįs pareiti į “di
delę audrą.” Tai vis dėl tų sve
čių iš Lietuvos. Nors vadai, 
ačiū Jam, ir moka susitarti, bet 
vadinamieji “secondary leaders” 
šnairuojasi:

— Jie musų žmonės.
— Ne, jie musų.
Vaig&o girdai* kad vyresnie

ji šauksią “prirengiamąjį susi
rinkimą,” kad išaiškinus saviem 
siema, jogei Jie ir “musų ir jū
sų.* Matysime.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Speciali >

O Vilimiiuenė viena palikus 
ką bedarys. Mąstosi šiaip taip 
per pusę metų, ir ant galo nu
sitarė “parunysianti” ir ji pa
ti. Nuėjo pas pavieto agentą 
neva anglių prašyti kartu su 
visais savo vaikais, 
nėjo, pasisukinėjo 
šmakš ir pragaišo. Onytė su Ed 
vardu pradėjo gvoltu rėkti, 
ofiso darbininkai griebėsi jų 
motkos j ieškoti, o jos kaip nėr, 
taip nėr.

Nuo tos dienos, o tai buvo 
gruodžio 12 d., 1919, jie dar te- 
bejieško jos ir dabar. Vaikai 
tuo tarpu tapo paimti į vaikų 
teismą ir išskirstyti į prieglau
das. Bronis su Edvardu ran
dasi St. Mary’s prieglaudoj, 
Desplaines, 111., o maža Onutė 
šv. Vincento prieglaudoj Chica
go j. Tėvams gal būt ir leng
vinus pasidarė atsibodėjus savo 
vaikų. Bet, dievaži, vaikams 
tose prieglaudose neišrodo leng 
viaus. Ir jie verkia savo tėtės 
ir mamos. Ale kur jie yra? Ar 
kas žino?

(Jei kas žinotų, gali praneš
ti į vaikų teismą).

GARFIELD PARK

Ji nekalta.
Pons džiodže dabar turės iš

rišti didelį klausimą: kas kal
tas: ponia Marie Shulties, kurią 
ponia Sheffer užklupo su jo
sios vyru, ar ponia Sheffer, ku-

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akin Egzaminuoju Dykai 
\ Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
Wjr pagerinta Oph- 
P thalmometer. Y- 

patinga doro a at 
• * kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Musų “drangai” truputį atvė
so. Susikalbėti su jais jau ne- 
betaip sunku, kaip anais laikais. 
Socialbiaurybėmis jie nebesi- 
svaido. Tik kartą-kitą “unara- 
vai” pasibažija: “Tai kas, kad 
’revolušino* nėra? Mes ir patįs 
jo nenorime 
tokių, kur nuoširdžiai lošia šven 
to Pitro rolę:. ..“tamstos, aš 
niekuomet nebuvau aš, neesu ir 
nebusiu. .. Aš, aš—sočiai—i-s- 
t-a-s!”

Mainosi laikai, o su jais ir 
žmonės.

Kad kokios, vietos “komuni
stai” andais butų suruošę dide 
lę bataliją 
prakalbas, išgarsino, kad kalbės 
gabiausi kalbėtojai ir dar iš 
Pittsburko -atvažiuosiąs “drau
gas Baltrušhitis,” bet publikos 
nėra. Susirinko tik vieni “ko
munistai.” O čia kvaraba atne
šė lietuvišką milionierių. Gar
sus “komunistiškas spykeris,” 
kontraktorius Kukutis tuoj ėmė 
šokinėt ant steičiaus ir šaukti: 
“Matot, matot—jis atsivilko! 
šiandie ar ryto, o mes turėsime 
atsilyginti”...

Bet lietuviškas milionierius, 
sako, taip pagarbiai 
kad “lyginti” jį tie 
fiebedrįsę.

H L..

THE VILIA1N5 PBATHahd 
THE H£R0 HARRIE5 
THE HEROINE

Įgee vhizTĮ
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Taksosnuo uždarbio
Jas reikia tuoj aus mokėti 

apie jas tuoj aus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

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

KREIPKIS TUOJ AUS PAS 
ŽINOVUS

Lithuanian American 
Information Bureau

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
K.US yra gal-but vienuti-1 
nis lietuvis Uhicagoje, ku- 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukus 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. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži
novą, kurs yra vedėju

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

SS?1!!1.. JA J 1B<||| ii..........II

Pranešimai
Žemaitis Pagerbimui Vakaras.

ChicagieČini vėl turės progų pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. šį koncertų — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žinomos rašytojos žemaitės, šia
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės Jiegos 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originnlis mono
logas, kurį chicagiečiui dar pirmu 
sykiu girdės.

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

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertų $3(1. Tų paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gų gauti.

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Rengimo Komisija.

Chicagofi Liet. Soc. Vyry Chore 
repeticija įvyks ketverge, sausio 15 
d., kaip 8 vai. vakare M. Meldažio 
svet. Visi dainininkai privalo būti 
laiku ir atsivesti naujų narių. 

Sekr. D Miller.

buensington. — Liet. Bendrovės 
metinis susirinkimas įvyks .seredoj' 

Sausio 14, 8 vai. vakare. F. Shedvil- 
los svetainėje, 341 Kensington Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
išduota atskaita apie bendrovės sto
vį už 1919 metus. — Direkcija.

Paj ieškojimai
AŠMENŲ JIESKOJIMA1
Aš Jonas Klečkauckas pajieškau 

Veronikos Bardzievičienės (Bard- 
zevic). Pirm kelių metų gyveno 

5330 So. i.a Šalie St., dabar nežinau 
kur, norėčiau susirašyt, turiu svar
bių reikalų, prašau atsilankyti se
kančių antrašu:

Mr. FRANK KLOCHER
P.O. Box 208 Burgettstovvn, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA indų plovėjų.
W00DLAWN ‘ RESTAURANT

6319 So. Halsted St.

. "J*. . ».!.1 ‘J.J. H J 11 ■.■.■MJJJ" « '■ l'J ■

REIKIA DARBININKŲ
Sereda, Sausio-Jan. 14, 1920

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

VYRŲ

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Bal- 
kausko, jis paeina iš Kauno rėd., 
Raseinių pa v , Paarės parap. Gau- 
raičių kaimo. Jis keli metai atgal gy
veno Kesvanee, III., dabar nežinau 
kur jis gyvena. Turiu labai svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas jį žino, malo
nėkite pranešti man.

PRANCIŠKA BALKAUSKAlTft 
1720 Ruble St., Chicago, III.

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Geriis valgis. 

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

WM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penu Wuy, 

Pittsburgn, Pa.
REIKIA lovų taisytojų, grindų 

plovėjų, kukninių. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 

alga.
FT. PUT HOTEL 

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

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

Ar JI mis Norite 
Bargeno?

VYRŲ REIKALAUJA
REIKIA DARBININKŲ

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Ka- 
zimiero Mikučio, Simano sunaus, ai 
Petro suims. Paeina iš Kauno gub., 
Varnių parap. Pats ar kas žinot ma
lonėkite pranešti Šiuo antrašu:

KAROLIS MRyUTlS
1800 W. Nori h Avė., Chicago, III.

REIKIA
Merginu prie klijavimo ir lipdymo.
Geru mokestis. F* ui k t proga :mit»i- 
tiškoms mergaitėms.

Kreipkitės
14 Sheldon St., iš užpakalio.

Tol. Haymarket 1394

MERGINŲ PRIE MARLIŲ.

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo 
Bartkaus, Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Pašušvės parapijos. Kas 
žinote, malonėkite pranešti.

POVILAS BARTKUS
519 Hension St., Kenosha, Wis.

JIESKO KAMBARIŲ
i PAJIEŠKAU vaikinas kambario, 

svr.HH.vj, ov. .vvi.a.1 Bridgeporto apielinkėje, su valgiu
Visi nariai, prašomi susirinkti laiku.. Pr,e mažos šeimynos. Kas tunte inel- 

__ Sckr P Gura džiu pranešti laišku.
| A. SHIMKUS

........................ - 3246 So. Emerald Avė, Chicago.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp 
metinis susirinkimas įvyks seredoj, 
sausio 14, kaip 7:30 vai. vak. Liuosy
bės svetainėj, 3925 So. Kedzie Avė.

_ Sekr. P. Gura, džiu pranešti laišku.

Gera alga
Valgis ir kambarys
Atsišaukite
Mr. Sinitli
51st St. and OorneU Avė.

CHICAGO BEACH HOTEI.

NAUJIENA VISIEMS
Vienas lietuvis keletą melų stu

dijavęs išrado labai pasekmingą gy
duolę nuo plaukų slinkimo. Tas vais
tas yra gvarantuojamas pra.šalini- 
mui pleiskanų ir be to dar pagreiti
na plaukų augimą ir padaro juos 
labai švelniais ir blizgančiais $1.00; 
vaistas, kad butų balsvi plaukai $1; 
Nuo prietvariaus užkietėjimo vidu
rių 50c. Nusipirk mosties, tai busi 
gražus, ji padaro veidų raudons- 
kaistį $1.00. Taipgi užlaikome šim
tus kitokių vaistų nuo paslaptingų 
ligų ir t.t. Klausdami ko nors at
siųskite krasaženklį atsakymui.

PH. STANLEY
115 Tyler St., Boston, Mass.

Naujieniečių domai. — Naujienų 
Bendroves piknikas bus nedėlioję, 
birželio 13 d. 1920, Gco. M. Cher- 
nausko darže, Lyons, III.

— Komitetas.

VyriškųDrapaniĮ Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užganėdinimas. 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 padaryt? 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0’

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaiki 
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak, 
Nedėliomis Iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak

A. GORDON.
1415 So. Halsted St., Cbciaa..

LMPS. 29 kp valgių gaminimo 
lekcija bus seredoj, sausio 14 .ma
no bute 2444 W. Potomac Avė Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. Visos no
rinčios lank\'.: lekcijų prašomos at
vykti pažymėtu laiku.

— M. Jokubaitienė.
t T....Ii r i

Chicagiečiams žinotina. —- Kele
tas kriaučių, šaukia susirinkimų pa
sitarimui: ar reikalinga tverti koo
peracijų rūbų siuvimo Lietuvoj?

Susirinkimas įvyks North Sidėj, 
ketverge, sausio 15, 8 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė., kamp. Girard St,

Chicagiečiai įdomaudami tuo klau
simu, ypač manantieji važiuoti į 

Lietuvą, nepamirškit atsilankyti.
Kviečia Sumanytojai.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, sausio 16 d., Unijos salėj, 1564 
N. Robey St. Pradžia 7:30 vai vaka
re. Bus daug svarbių reikalų. Visi, 
kurie dar nepridavei savo antrašps 
šiame susirinkime privalot priduoti 
nutarimų raštininkui.

— Nut. rašt. Frank Juozapavičia.

DR. M. T. STRIKOLIS

West Side. — Prakalbos ir kruta- 
mi paveikslai Įvyks ketverge, sausio 
15, 7:30 vai. vakare, Meldažio svet. 
2242 W. 23rd PI. Kalbės Dr. A. L. 
Gračiunas ir Adv. F P. Bradchulis, 
Angliškai kalbės Jesse W. Brooks, 
Ph. D., Dr. J. R. E. Hunt. retkarčiais 
padainuos panelės Staniuliutės. 
Inžanga veltui.

Prakalbų rengimo pirmininkas, 
J. Vaitulis.

REIKIA kambario dėl dviejų mer
ginu ant Bridgeporto arba apie Hal
sted ir 18 gatvių be valgio. Lietuvių 
šeimynoj. Atsišaukite į Naujienų o- 
fisą pažymint num. 31.
i

'TlEšKOnDARBO
PAJIEŠKAU darbo i bučernę esu 

patyręs bučeriaus darbe. Kalbu ang
liškai, lietuviškai, lenkiškai ir ru
siškai. Kam reikalingas tokis darbi
ninkas, meldžiu atsišaukti.

J. K. F
2119 W. 23rd PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 3906 nuo 9 ryto iki 12 d.

STEIKI A DARBiNiNkŲ
MOTERŲ

REIKIA
Opera torkų patyrusių prie 
moteriškų dresių.

KREIPKITĖS
LIPPON BROTHERS

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

REIKIA moterų prie drabužių pro- 
siįimo, ženklintojų ir skirstytojų.

Ats’šaukite tuojau*.
ADAMS LAUNDRY 

2331 Indiana Avenue.
_________Č-•-_____
REIKIA patyrusių moterų skudu

rų ksirstynmi. Nuolat darbas, gera 
alga.

\Valiace Iron and Metai Co. 
Junc Shop. ,

548 W. 63 St. Phone Wentwarlh 5247

REIKIA senyvos moteries prie 
namų darbo. lUirbas lengvas ir 
įas.tovus.

J. Baltrenas,
1707 So. Halsted St. 

Chicago, III.

LOVŲ TAISYTOJŲ 
Pirmos klesos viešbutyje 

Geros algos, kambarys ir valgis 
grasmehę HOTEL ' 
4621 Sheridan Road

REIKIA patyrusių operatorių prie 
elektros spėka siuvamų mašinų siūti 
apreons Gera aljįa ir geros aplin
kybės, AtsišaukilŠ 

4225 Lincoln Avenue,
N. SltfOM and CO

REIKIA merginų mokinties prie 
ženklinimo ir lapų sudėstymo; Ge
ra alga, ir bonuilai mokami. Suba
toj darbas iki 1 vai. po pietų.

MODERN LAUNDRY 
5758 So. Halsted St.

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard ISO. 
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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

WIRE & CABLE CO.
954 W. 21st Street.

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NURSIŲ. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJE Už $15 00 SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
$30 IKI $40 SAVAITĖJE KAIPO 
NURSfi PO KELETĄ SAVAIČIŲ 
MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUE.

Kaip Rašyti
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboj

Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,— 
1739 So. Halsted Street

Chicago, R!

Naujienų Ofisas
Dabar yra atdaras kiekvieną 
nedėldienį nuo 10 vai. ryto 

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

I
I

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

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

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

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 vietą, pėda j pėdą mokydamos tą amatą.

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

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

Operator’s Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

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

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppenlhieimer Casing Company
1020 W. 86TH STREET, C H I C A G

r—

REIKIA patyrusios moteries prie 
stalo darymui dešrų.

1215 So. Halsted Street

REIKIA 3 kambarinių. Gera alga, 
kambarys ir valgis.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Cornell Avė.
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REIKIA DARBININKŲ

......vyrųTmotehų’ 1 ~

SAVININKAS GERESNIO GYVENI
MO IR DIDESNIO UŽDARBIO 

REIKALAUJAME keletą inteligen
tiškų, ištikimų vyrų Chicagoje ir ki
tuose aplinkiniuose, lietuvių apgy
ventuose mieščiukuose pasidarbuo
ti nuolatos, arba liuosu laiku, atli
kęs iš savo dieninio darbo; pasidar
buoti vakarais ir nedėldieniais. šio 
užsiėmimo darbas trauksis per 3 me
tus; uždarbis labai geras. Čia nėra 
sakoma, kad gal nepadarysiu, bet 
yra padaroma lengviau, negu kas ki
tas tokiuose pasiūlymuose, nes čia 
yra Publikos naudai. Ne jus kitų 
jieškosite, bet jūsų kili jieškos šiame 

užsiėmime. Po draug aplaikysite 
Komercijos kursų išlavinimui kas- 
link tolimesnio likimo geresniu, ab
soliučiai dykai. Tas vienas yra ver
tas didelių pinigų. Gabios mergaf« 
tės ir moterįs linkusios dąlyvaviinui 
prie komerciiinio išsivystimo, išla- 
'inimui ir geidaujančios dar didesnio 
uždarbio, taipgi esate užprašomos. 
Iš Chicagos atsilankykite ypatiškai 
kasdieną nuo 9 rvto iki 12 dienų. 
Nedėlios rytą UUO Q valandos iki 1 vi 
durdienyj. Iš kitų apielinkių adrer 
suokite: Manager Room 19, 
154 W. Randolph St., Chicago, III 
Kampas La Salio St., antfcft lubos.

___________VAIKŲ

PROGA GERAM VAIKUI 
VAIKINUI.

Spaus tu vnanko amatas yra 
vienas iš garbingų amatų. Su 
kiekviena diena jis taipgi daro
si ir pelningesnis, ypač kad da
bar į tą amalą nelabai paiso mu
sų vaikiu ir čiaupiau eina i ki
tus darbus, o darbų spaustuvėse 

darosi vis (langiaus ir dauginus.
Na'ujlenų spaustuvėje dabar 

yra progos jaunam vaikinui iš
simokinti šito gražaus amato ir 
dar užsidirbti pinigų besimoki
nant Vaikinas luti Indi baigęs 
viešąją mokyklą ir būti ne jau- 
n» snis kaip 16-kos metų. Kreip
kitės tuojaus į Naujienų spaus
tuvę, 1739 So. Halsted St.

Naujienų spaustuvėje yra rei
kalingas taipgi Gordono fyderis. 
Kas moka varyti Gordon presą, 
teatsikreipia tuojaus.

GERA MOKESTIS.

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

AR PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA Sherman ir pagelbininką; 
darbininkų. Nuolat darbas per visų 
metų. Didelės algos.

Reliance Iron and Steel Co. 
2133 So. Savvyer Avė.

Tel. Lawndale 5566

REIKIA
DARBININKŲ 
IŠSIUNTINĖTOJ Ų 
MOLDERIŲ 
PAGELBININKŲ.

GEROS ALGOS.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ 2300

AMERICAN BLDG.
and FOUNDRY CO.

S. SPR1NGFIELD AVĖ

Reikia Vyra

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
šapoj.

CARPEN VVOOI.EN MILLS 
SUPPLY CO

1820 W. 14th St., Chicago, III.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.
EXTRA RARGRNAS

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
TIKTAI ŠI MĖNESI.

puikų 
varto- 
esame

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai. Vartoti tik 3 metai, parduosiu 
labai pigiai. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju į kitą miestą.
835 W. 34 PI., Chicago

Ar esi užganėdintas su savo 
darini. Jai ne, tai pasinaudok sa
vo liuosu laiku dirbdamas prie 
musų, ir uždirbdamas didesnę 
algų negu dirbtuvėje. Mes reika
laujame gabių inteligentiškų 
vyrų dirbti nuolat ar liuosu lai
ku. Atsišaukite kas dienų nuo 
10 iš ryto iki 5 valandai vakare, 
arba Utaminke, Šcredoj ir Ket
verge Sausio-Jan. 13, 14, ir 15, 
1920 nuo 6:30 iki 9 vai. vakare. 
J. MOZERIS,

PARSIDUODA
ICE CREAMINĖ IR CIGARETŲ 

Storas su bar room (saliunu). Taipgi 
prie to svetainė dėl šokių ir susi
rinkimų; lietuvių apgyVentoj apie- 
linkėj Pardavimo priežastis ligia. 
Nepraleiskite progos, nes jums ne
kaštuos pažiūrėti. Atsišaukite vaka
rais.
6101 So. State St., Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

W. D. MURDOCK CO.

Room 410. Chicago.
17 N. La Šalie St.,

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

KREIPKITĖS

UNION SPECIAL MACHINE
CO.

311 So. Austin Avė.

Tf"

DARBININKŲ
n. . Ii ii i 1 *

Darbas įiepaskirstounas.
Ulbai geros algos 
ir darbo sąlygos. , 
Atsišaukite.
PULLMAN CAR WORKS 

UOth &Gottage Grove Avė.
Pullman, III.

REIKIA vieno shearmano ir tri
jų pagelbininku. Gera alga — mo
kame nuo $25 iki $27 savaitei.

A. BLACKSTONE
2457 So Loomis St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių operatorių siū
ti ant elektros spėkos mašinų. Gera 
alga, lengvas darbas.

WALTER M. GOTSCH CO. 
1254 W. Harrison St.

..... /■"■■■ ".................. ......... ■ ---------------------------------- - —

REIKIA trukeriu, nuolat vidui 
darbas. Plumberio Ir apšildymo dar
bas.., Alga 45c į valandą 10 vai. 
darbo į dieną.

MR. BRACKEN
217 N. Jefferson St.

REIKIA patyrusio finišerio ir 
kabinet dirbėjo. Turi žinoti rakandų 
darbų. Gera alga.

GOLDBERG FURNITURE CO 
1307 So. Halsted St.

REIKIA angliakasių, vedusių arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbį. Ken- 
tucky valstijoj. Mes nedarome per
mainų.

Atsišaukite
30 S. Canal St Chicago.

REIKIA pirmos klesos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite. 

THE LIBERTY MARKET
1018 So. Main St?, Rockford, Iii.

REIKIA darbininkų, $4.50 į die
na Atsišaukite.

H. SILVERMAN and CO. 
423 So. Clinton St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patiems 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 Lake St., ant 4-tų luby.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205

REIKIA darbininkų į serap gele
žies yardą Gera mokestis, nuolat 
darbas.

1632 W. Kinzie St.

REIKIA patyrusio dešrų dirbėjo 
ir bučerio.

1215 So. Halsted Street.

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

Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

137

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote-^ 

lis, puikioj vietoj prie §v. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisų pažymėdami num. 29

PARSIDUODA grosernė geriausioj 
vietoj ant Bridgeporto, netoli nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo, loto 
arba gero automobi liaus. Atsišau
kite.

928 W. 33 St., Chicago, III.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA — Gražus ir 

geras, kaip naujas—4 pasažėrių, 
Country Club—Overland 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.

Phone Yards 723 
P-Lfi E. G. MAKAR 

PIANO MOKYTOJA 
4515 S. W00D ST., CHICAGO 

Duoda lekcilas skambinimo 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
engos Musical College.

AMERIKOS LIETUVIŲ

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 1823 W. 22 St., 

netoli Wood St., 4 kambarių fintas, 
gazas, toiletas, geros šviesos, $10.00 
I mėnesj. Atsišaukite į groserne 

821 W. 22 Street.

Mokinama: angliškos ir lietuviš- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
kiybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abclnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO HALSTED ST„ CHICAGO

RAKANDAI
PARSIDUODA Forničių krautuvė 

gero,1 -------- ■ ' '
toj 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite po numeriu 3431

j vietoj, lietuvių apgyvento! vie- 
biznls išdirbtais per 20 metų, 

>.v« • pum □..v ....2
vietos. Atsišaukite po numerių 3431 
So. Halsted St., Klauskit J. Pabnrš- 
ka

ANGLU KALBOS 
VAKARINĖ MOKYKLA

Klesos prasidės
Panedėlyj, sausio 19 d., 8 vai. vak.

Mokytoja L. Normantais, 
3223 Pamali Avė , Chicago.

Telefonas Boulevard 9923


