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Anglija bijosi Rusijos
Bolševikai paėmė Rostov

Pabaltija vėl tariasi apie 
susivienijimą

Anglija susirupinusi bolševikų lai 
mojimais Siberijoje

ANGLIJA PRISIBIJOS NAUJOS 
KARĖS SU BOLŠEVIKAIS.

ir kabineto vadovai 
Paryžiun pasitarimui

Kariniai 
išvažiavo 
apie galimą karę su bolševikais.

LONDONAS, s. 15.—Dar ne
praėjus ir savaitei po susitaiki- 
mui su Vokietija, prieš Angli
jos visuomenę vėl atsistojo ga
limybė naujos* karės.

Karės ministeris Winstou 
Spencer Churchili, pirmas ad- 
miraltijos lordas Walter Hume 
Long, laivyno komanduotojas 
baronas Beatty ir štabo virši
ninkas field maršalas Henry H. 
Wilson šiąnakt išvažiavo iš Lon 
dono, skubiai pašaukti į Pary
žių pasitarti su premieru Lloyd 
George ir kitais ten esančiais 
Anglijos valdininkais svarbiuo
se kariniuose ir laivyno daly
kuose.

Tas pašaukimas turi ryšių su 
puriau oficialiu paskelbimu, at
kreipiančiu publikos atidą į 
grąsią padėtį rytuose iš priežas
ties bolševikų karinių pasiseki
mų, kurie padarė bolševikus 
valdytojais veik visos Europos 
Rusijos, kadangi nors dar ne
patvirtinta, kad jie įėjo į Odes- 
są, manoma, kad vistiek jie ne 
užilgo valdys visą pakraštį toje 
apygardoje.

Savo pergalėmis bolševikai 
įgyjo milžiniškus sandelius mai 
sto, žaliųjų medegų, anglių, va
gonų ir kitų transportacijos 
priemonių, kurių jiems pirmiau 
stokavo.

I^abai daug spėliojama Euro
pos sostinėse kokį sekamą žing 
snį darys bolševikai. Nemano
ma, kad jie užsiganėdins dabar
tiniais savo pasisekimais, bet 
rūpinsis pastūmėti bolševizmą į 
rytus ar į vakarus.

Karininkai mano, kad sekamu 
žingsniu bbs užpuolimas ant 
Lenkijos ir Pabaltijos šalių. 
Bolševikai turi didelę kariuome
nę, bet neužteklinai didelę, kad 
kariavus vakaruose ir rytuose 
kartu. Prieš ataką ant Lenki
jos, kuri butų populiarė tarp 
bolševikų generolų stovi tas 
faktas, kad tada bolševikai pa
sidarytų atvirais latvių atakai 
šiaurėje ir rumunų atakai pie
tuose.

Londono pusiau oficialia pra
nešimas parodo, kad Anglijos 
valdžia yra labiau susirupinusi 
besiveržimu rytų link, gesi
nančiu jos valdomai Indijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I]]. Jan. 16, 1920 
as reouired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ROSTOV-NA-DONU.

Kartu suėmė 10,000 belaisvių.
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Dideles sumas pinigų Enve- 
rui davusi sovietų valdžia Mask 
voje.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad bolševikišką judėjimą pra
dėjo monarchas.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, I]]. Jan. 16, 1920 
as reųuircd by the net of Oct. 6,1917
TVIRTINA, KAD KOLČAKAS 

SUIMTAS.
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True translation nied wlth the post-1 True translntlon filed wlth the post- 
master at Chicago, ij]. Jan. 16. 1920 master at Chicago, I]|. Jan. 16, 1920 
as recpiired by inc act of Oct. 6,1917 as reąulred by the act of Oct. 6,1917

I PAKALTUOS ŠALIŲ ATSTO
VAI JAU SUSIRINKO 

FINLANDUOJE.
Ko reikalaujama 

iš Vengrijos I
VENGRIJA GAVO TAIKOS 

SĄLYGAS.

True translntlon filed with the posi 
master ai Chicago, 1]]. Jan. 16, 192 
as reqnirod by the act of Oct. 6,191

Amerikiečiai prieš 
kazokus

Reikalaujama atsakymo apie

kų pranešimas. “Miestas liko 
apvalytas 10 d. ir priešas nu
varytas už Rataisk, Girlo ir Ak- 
saiša.

“Priešas sunaikino mažus til
tus per Dono upę, bet didysis 
geležinkelio tiltas nepagadintas. 
Revoliucinis komitetas tapo su
darytas Rostove.”

(Rostov pirmiau buvo gen. 
Denikino valdžios sėdyba, taip
jau sostinė Dono kązokų terito
rijos. Jis yra vyriausias por- i 
tas ant Dono upės ir čia subėga
keli svarbus geležinkeliai). |Paėmė Korsoka ir artinasi prie

Režica.

LONDONAS, s. 15.—Mask- 
vos bevielinė žinia sako, kad 
žinios apie suėmimą admirolo 
Kolčako, galvos visos Rusijos 
valdžios Siberijoje, tapo patvir
tintos.

(Jokių žinių, apari iš Mask
vos nebuvo, kad Kolčakas yra 
suimtas. Tečiaus kur jis dabar 
yra niekas nežino. Maskva sa
ko, kad jį pulk. Pepeliajev areš
tavo Irkutske).

Kita Maskvos žinia paskelbia 
veik visiška panaikinimą mir
ties bausmės nebolŠevikams 
sovietų Rusijoje.

Tnie translntlon filed with the post- 
inaster at Chicago, I]]. Jan. 16, 1920 
•s reijuired by the act of Oct. 6.1917

LATVIAI TEBESIVERžIA 
LETGALIJOJ.

Didžiausia bolševikų pergalė.

priėmimą sąlygų į 15 dienų.
PARYŽIUS, s. 15. -Taikos 

konferencijos parašytos taikos 
sąlygos Vengrijai, tapo įteiktos 
šiandie Vengrijos delegacijai. 

Vengrams duota penkiolika die
nų padavimui savo^patėmijimų.

Sutartį priėmė Albert Appo-

Svarstys apie sutvėrimą defen- 
syvio susivienijimo prieš (

Vokietiją.

HELSINGFORS, s. 14.—Lie
tuvos, Estonijos, Latvijos ir 
Lenkijos atstovai jau atvyko į 
Helsingfors, kad dalyvavus kar 
tu su Finlandija konferencijoj, 
kuri, tikimąsi, turės svarbos

Vyriausiu konferencijos tik
slu yra apsvarstyti suoi’ganiza- 

... .. . vinių visu penkių valstybių įnyi, delegacijos galva. Įteike ją defen8yvi (gynlnio9) shsivieni- konferencijos sekretorius Paul j. i(v. VokicUj 
Dutasta, dalyvaujant preinie-1 KoresDonden-tui i rams C.tenieneeau L'oyd George 1 ka(, FiXn<lijtt nedalus 
’i Nlltl, Hugh C. Wa aee r ,rftme uroiekte f susi vieni

Maron Maišui, Aipenkos ir Ja
ponijos ambasadoriams.

konferencijos sekretorius Paul, jimi} prje. Vokietijl}
i pasakyta, 

i an
trame projekte (susivienijime 
prieš Vokietiją), manydama, 
kad delei geografinio jos padė-

Clcmenceau pasakė trumpą,^ jai nfra bijo,icĮ>
kalbą, kurioj pažymėjo n 9 , yokjCĮjjos užpuolimo unt Pa-
sakymui ir kad tarybą yienbal-1 |japj;os 
šiai nutarė išpildyti Apponyi j ‘ ’ 

(True tums’flHnn filed witb fh? pnst- 
master at Chicago, 1]]. Jan. 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

FRANCUOS JURININKAI
KELIA MAIŠTĄ.

LONDONAS, s. 15.—Bevieli
nė žinia iš Berlino sako, kad 

nuo reikalavimo Fiumc ir visų ■ riaušės ir maištas prasidėjo 
buvusių Austro-Vengrijos leri-'tarp Fnincijos laivyno spėkų

šiai nutarė išpildyti Apponyi 
prašymą leisti Žodžiu paaiškinti 
talkininkų tarybai dabartinę 
Vengrijos valdžios padėtį. Tary
ba išklausys Apponyi ryto.

Taikos sąlygos.
Sulig taikos sąlygomis, Ven

grija turi formaliai atsižadėti,
—— RYGA, s. 13.—Latvijos veiki-

Chicago Daily News kores-Įinas Letgalijoj yra gana pasek- UUVU31V --- , -------  .« .
pondentas Lsaac Don Levine mingas. Tečiaus puolimas Re- lorijų< atiduotų Italijai Rumu- ir kareivių louton, kariniame 
apie paėmimą Rostovo sako: picos, kurio laukta bile valandą njjah Jugo-Slavijai ir ( 
“Paėmimas Rostovo yra didžiau Į laike trijų paskutinių dienų, ta Slovakijai.
šia bolševikų pergalė laike jų|Po suvilkintas grieštu bolševikų | Vengrija turi pildyti Austri 
pustrečių metų, valdymo. Ros- Į pasipriešinimu.
tovas yra pačioje širdyje Dono
teritorijos. Tai yra pirmas sy
kis, kad Rusijos revoliucija val

Rostovo sako: žicos’ kurio laukta bile valandą njjai, Jugo-Slavijai ir Čecho- ir laivyno Francijbs uoste prie 
'Viduržemio jurų. Sukilimai 
gimė delei nedavimo užtektinai 
duonos.

visąrys milžinišką įtekmę į 
Rusiją.

“Su paėmimu Rostovo pati 
šaknis priešinimos revoliucijai 
yra išrauta. Iš Rostovo gen. 
Kornilov pradėjo kontr-revoliu- 
cinį judėjimą. Iš čia taipjau 
veikė gen. Krasnov, gen. Kale- 
din, čia taipgi buvo gen. Deni- 
kino kvatiera.

“Dabartiniai pasisekimui rau
donosios armijos yra didesniais, 
negu net tikėjosi patįs bolševi
kų vadovai. Man būnant Mask 
voje pereito spalių mėn. Troc
kis išreiškė įsitikrinimą, kad 
Denikinas bus sumuštas pava
saryje.

“Priežastim taip greito žlu
gimo Denikino nėra raudonoji 
armija. Denikinas sunaikino 
save cariškais budais valdymo. 
Kubaniaus kazokai sukįlo už
pakalyj. Ukrainos valstiečiai 
irgi sukįlo prieš jo valdžią. Jo 
ilgas frontas liko be jokio nu
garkaulio. Tai yra vyriausia 
priežastis jo puolimo.

“Dabar sovietų valdžia prak
tiškai valdo veik visą Rusiją. 
Žinios iš rytų apie bolševikų ju
dėjimą prieš Indiją neturi būti 
lengvai atmetamos. Tai yra 
tikras grąsinimas ir jo tikslu 
yra priversti Angliją daryti tai
ką su sovietų valdžia.**

Paėmimas Korsovka, kuris 
perkerta Pskov-Režicos geležin
kelį apie 22 myl. į šiaurę nuo 
Režicos, yra didžiausiu pasiseki
mu laike pastarųjų kelių dienų, 
kadangi jis privertė bolševikus 
skubiai pasitraukti iš Režicos- 
Dinaburko-Kruseburg trikam
pio.

Maskvos geležinkelis pasilieka 
vienatine linija, kuria bolševi
kai gali pasitraukti iš Letgali- 
jos, ar atvežti sustiprinimus iš 
Estonijos fronto, kas butų per
žengimu Dorpato paliaubos su
tarties, kuri pažynji, kad netu
ri būti jokio kariuomenės judė 
jimo. Talkininkų, atstovai labai 
seka, kad suradus kokį nbrs per 
žengimą Dorpato sutarties.

jos pasirašytą sutartį apie tau
tines mažumas.' Vengrijos ar
mija negali būti didesnė, kaip 
35,000 kareivių su nedidesnė
mis kaip 10 centimetrų kalibro 
kanuolėmis. Taipjau Vengrija 
prisiima dalį Austrijos skolos.

Didžiuma kitų skirsnių ati
tinka Austrijos taikos sutarties 
skirsniams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, ’IR, Jan. 16, 1920 
as reųuired ny Ine act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA 638 LAIVŲ 
LAIVYNUI.

RENGIA APKALTINIMUS.
Hoyne nori apkaltinti 40 Ko

munistų Darbo partijos 
viršininkų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I]J. Jan. 16. 1920 
ss reųuired by the act of Oct. (į 1917
BOLŠEVIKAI STUMIASI PRIE 

INDIJOS.

Pasišaukę pagelbon “karalių” 
Enver ir kursto sukilimus 

Indijos parubežiuose.

LONDONAS, s. 15.—Bolševi
kai paėmė Rostov-na-Donu, pa
sak Maskvos bevielinio praneši
mo.

10,000 belaisvių, 32 kanuolės, 
9 tankai ir daugybė bagažo ta
po suimta..

"Mūšiai Rostov-na-Donu gat
vėse prasidėjo sausio 9 d. ir tę
sėsi visą dieną,*’ sako bolŠ6vi-; siekti Indiją.

GENEVA, s. 15.—Pasak tele
gramos iš Baku, buvęs’Turkijos 
karės ministeris Enver Paša, 
kuris nesenai pasiskelbė Kurdi
stano karalium, pradėjo bolše
vikišką sukilimą Turkestane, 
Afganistane Ir Balučistane. i 

Kalbama, kad Fnver
daug pasekėjų ir visą veikimą 
kreipia prieš Anglijos valdybas džia neleis demonstracijų iš 
pietvakarinėj Indijoj, tikėju pa- priežasties laidojimo utarninkenuo plaučių uŠde^gme pasimirė: 

užmuštųjų žmonių. 32 žmonės.

True translatloo filed wlth the pnst- 
master at Chicago, I]]. Jan. 16. 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA IŠRINKTI
BERLINE DARBININKŲ 

TARYBAS.

Raginama rinkti į tarybas revo
liucinius darbininkus. Užmuš

tųjų skaičius siekia gal 42.

BERLINAS, s. 15.—šiandie 
išleistas komunistų manifestas 
ragina tuojaus išrinkti revoliu
cines darbininkų tarybas visose 
industrinėse įstaigose.

(Kitas korespondentas iš Ber
lino praneša, kad nepriklauso
mieji socialistai ir jų draugai 
atvirai stoja už komunistinį pie
ną duoti darbininkų taryboms 
priežiūrą ant visų industrinių 
įstaigų. Jie priešinasi drau- 
džiantiems streiką įstatymams, 
kuriuos nacionalis susirinkimas 
svarstė utarninkc),

Berlino laikraščiai apskaito, 
kad riaušėse užmušta virš 30 
žmonių ir 100 sužeista.

(Reuterio telegrama iš Ber
lino sako, kad pusiau oficialiai 
paskelbta ir kaip išrodo, galu
tinai nustatyta, jog 42 žmonės 
tapo užmušti ir 105 sužeisti).

šiandie oficialiai užginčyta 
žinioms, kad buk Vokietija pa
dariusi sutartį ęu sovietų Rusi-

Norima pabudavoti didelį laivy
ną ir reikalaujama didelės 

sumos pinigų.

WASHINGTON, s. 15.—Lai
vyno spėka iš 638 karinių lai
vų, vieton 231 laivo 1916 m., 
tapo rekomenduota atstovų bu
to laivyno komitetui Šiandię ad
mirolo Koontz, viršininko ope
racijų, kuris savo rekomenda
vimus parėmė ‘‘pasaulio sąly
gomis, ekonomine padėtim ir 
diplomatiniais pranešimais.” 
Paskirti pinigais 1921 m. rei
kalaujama $573,000,000, paly
ginus su 1920 m. paskirimu 
$613,000,000.

CHICAGO.—Valstijos proku
roras Hoyne paskelbė, kad po 
specialio grand jury tyrinėjimo, 
dabar yra rengiama apkaltini
mai prieš 40 viršininkų Komu
nistų Darbo partijos. Rengiama 
apkaltinimai netik prieš chica- 
giečius, bet taipjau ir prieš kitų 
miestų gyventojų.

Tarp tų, prieš kuriuos rengia
ma apkaltinimai yra Wm. Bross 
Lloyd, John Reed, partijos sek
retorius, A. VVagenknecht, L. E. 
Katterfeld, Voice of Labor re
daktorius Max Bedacht, organi
zatorė Margaret Prevey, keli 
cen tralinio ir Cook pavieto pil
domųjų komitetų nariai ir kiti 
Komunistų Darbo partijos didės 
in ar mažesni viršininkai.

PALEIS LIETUVĮ Iš 
KALĖJIMO.

turi | ja.
Paskelbta, kad Berlino vai-

True translation filed the post- 
mgster at Chicago, 1]]. Jan. 16, 1920 
as reaulred by the act of Oct 0.1917

GAL RYTO PAREIKALAUS 
Iš ROLANDUOS IŠDUOTI 

KAIZERĮ.

PARYŽIUS, s. 15.—Vyriau
sioji taryba parašė notą Holan- 
dijos valdžiai, reikalaujančią 
išduoti buvusį Vokietijos kaize
rį.

Ta nota galbūt subatoj bus 
išsiųsta.

Nota pažymi 227 skirsnį Ver- 
sailles sutarties ir kviečia Ho- 
landiją prisidėti prie talkininkų 
valstybių išpildyme to skirsnio.

LEAVENWORTH, Kas., s. 15. 
—Šiandie iš federalio kalėjimo 
bus paleistas rusas (lietuvis) 
Kastelis E. Kubilius. Jis išbu
vo kalėjime nuo balandžio 4 d., 
1919, taigi 9 mėnesius. Per vi
są laiką buvimo kalėjime jis 
neištaręs nė vieno žodžio.

Kubilius tapo nuteistas Eau 
Claire, Wis. vieniems metams 
ir vienai dienai kalėjįman už 
peržengimą špionažo įstatymų.

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
KALTINIMŲ.

INFLUENZA CHICAGOJE 
PLĖTOJASI.

NEW YORK, s. 15.—Penki 
pašalintieji iš New Yorko valst. 
jlegislaturos socialistai šiandie 

išleido bendrą pranešimą, ku
riame jie Reikalauja, kad butų 
priduotas jielns apkaltinimas,

CHlCAGO.-Uspaniškoji in- 
fluenža vėl plėtojasi Chicagoje. 
Laike pastarųjų 32 valandų dar 
390 žmonių susirgo tąja lig* ly 
4 žmonės nuo Jos mirė. Kartu

____________  *1___ L

l’rue translation filed with the post- 
naster at Chicago, 1]]. Jan. 16, 1920 

reąuired by the act of Oct. 6,1917

Gąsdina bolševi
kišku pavojum

GEN. BLISS RAGINA 
SUŠELPTI LENKIJĄ.

Ant josios gali užpulti bolševi
kai ir reikią jai pagelbėti juos 

apgalėti.

WASH1NGTON, s. 15.—Visuo 
tinas atsinaujinimas karės Eu
ropoje, jei Lenkija negalės at
stovėti Rusijos bolševikų armi
jų, yra galimas, pasak gen. 
Bliss, kuris buvo nariu Ameri
kos taikos delegacijos ir kuris 
šiandie kalbėjo prieš atstovų 
buto biudžeto komitetą.

Karės sekretorius Baker re
komendavo, kad Suv. Valstijos 
atiduotų perviršį savo karinių 
reikmenų Lenkijai, kad pagel
bėjus jai atstumti bolševikų be- 
siveržimą.

Duodamas tą patarimą Baker 
pertraukė gen. Bliss, kuris ką 
tik buvo pasakęs persergėjimą, 
kad gali atsinaujinti visuotina 
karė, jei Lenkija bus bolševikų 
pergalėta.

Baker taipgi pasakė, kad ir 
kitos talkininkų šalįs svarsto 

apie suteikimą Lenkijai pagel
bės.

Apibudindamas Lenkiją, kaip 
“galimą audros centrą” Europo
je, gen. Bliss pasakė, kad. kada 
“ištisa tauta yra verčiama ba
dauti,” ji gali padaryti karę ant . 
savo kaimyno, kuris turi mai
sto ir tuo “atnaujinti liepsną, 
kuri, kaip mes tikėjomės, yra 
jau užgesusi.“

“Lenkija yra vienatine atra
ma prieš bolševizmą/’ sakė 
Bliss, ragindamas suteikti jai ir 
kitoms Europos šalims maisto. 

e Jis sakė, kad karininkai ma
no, jog Maskvos valdžia dabar 
pulsis ant Lenkijos. Rusai esą

PARYŽIUS, s. 15.—Vokiečių turi daug didesnę kariuomenę, 
komisionierius Klaipėdos teri- kuri yra gerai išvalinta, gerai 
torijoje (Mažojoj Lietuvoj) iš- aprūpinta ir sugabiai vadovau- 
leido proklamaciją, kurią ja vai- ■ jaina, kuomet lenkai visame ka
džių ant visos apygardos ati- me menkai aprūpinti.

Amerika, juo nuomone, turi 
pašaukti kitas talkininkų vai-

AMERIKIEČIAI SUSIRĖMĖ SU 
SEMIONOVO KAZOKAIS.

Gyventojai taipjau sukįlo prieš 
Semionovo valdžią.

LONDONAS, s. 15.—Pasak 
Daily Mail korėspondento Hat- 
bine, du amerikiečiai tapo už
mušti ir trįs sužeisti .susirėmi
me s(i ginkluotu traukiniu gen. 
Semionovo, vyriausio koman
duotojo visos Rusijos armijos 
tarp Baikalo ežero ir Vercbneu- 
dinsk, Trans-Baikalijos provin
cijoj.

Amerikiečiai paėmė ginkluotą 
traukinį.

Smulkmenų apie susirėmimą 
nepaduodama.

Daugiau susirėmimų ištiko 
tarp čecho-slovakų ir gen. Se
mionovo kareivių.

Maskvos bevielinė žinia sako, 
kad didžiuma kazokų Amurp 
apygardoj, taipjrfh buriatai ir 
kirgizai (vietos gyventojai) 

Trans-Baikalo apygardoj sukįk) 
prieš Semionovo skerdynes 
išvarė jo atstovus.

PRIGAVYSTĖS LAIVŲ 
BUDAVOJIME.

ir

SAN FRANCISCO, s. 15.— 
Valdžia susekė prigavystes bū
da vo j ime laivų dėl valdžios Ore 
gono, Washin.gtono ir Califor- 
nijos valstijose. Prigavystes 
siekia milionus dolerių.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, IR. Jan. 16. 1920 
aa miuired b* ihc rr L of Iki. 6,1917

Vokiečiai nebe- 
valdo Klaipėdos

duoda talkininkų ir susivieni
jusioms valstybėms.

(Sulig taikos sutarties, Klai- įžius duoti perviršį karinių reik 
pėdos apygarda liko atskirta 
nuo Vokietijos ir galbūt bus ati
duota Lietuvai).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I]]. Jan. 16, 1920 
ss reoutred by the act of Oct. 0.1917
REIKALAUJA RATIFIKUOTI 

SUTARTĮ.

WASHJNGTON, s. 13.--10 
gerai žinomų vyrų ir moterų, 
kalbančių už 26 organizacijas, 
turinčias 20,000,000 narių, at
ėjo šiandie į senatą ir padarą 
pastangų sulaužyti nesusitari- 
mą apie taikos sutartį.

Kiek galima buvo patirt 
nieko neatsiekė.

jie

REIKALAUJA NEGRŲ \ 
VALSTIJOS.
—. T...  ■* -

WASHINGTON, s. 15.—Neg
rų atstovai Šiandie prieš atsto
vų buto teisių komitetą ragino 
įsteigimą atskiros negrų valsti
jos, kuri butų po Suv. Valstijų 
protekciją. Jų nuomone, ta 
valstija galėtų būti tarp Meksi
kos ii1 Texas valst. palei Rio 
Grande upę ir ji butų apgyven
ta vien negrais.

Bolševikams nebebaisi 
blokada.

Bolševikai, sakė Bliss, atka
riauja anglių, aliejaus ir grudų 
laukus senojoj imperijoj ir 
“greit galės patįs save apsirū
pinti, nežiūrint jokios talkinin
kų blokados.“

Karininkai mano, kad bolše
vikai neis už Baikalo ežero, 
kad kariavus su Japonija, sake 
Bliss, o vieton siųsti armijas 
linkui Indijos ar Turkijos, jie 
bandys ten “karingą propagan
dą.” Tai parodo, kad bolševi
kai puls vakarų link.

Lenkija ir dabar yra įsiveržu
si Busijon. Kada taikos konfe
rencija gr. 2 d. nustatė laikinus 
Lenkijos rubežius, Lenkijos ar
mijos buvo už 150 iki 225 my
lių į rytus nuo rytinio Lenkijos 
rubežiaus.

Vis dar nesako kur jie bus 
išsodinti.

WASHINGTON, s. 15.—Val
dininkai šiandie pasakė, kad 
laivas Ęuford, kuris veža 249 
deportuojamus Rusijon žmo
nes, ryto atplauks į savo Euro-Nuteisė senatoriaus sūnų.

LOS ANGELES, Cal., s. 15.— pos uostą, kur deportuojamie-
sulig kurio jie tapo pašalinti iš ( Harry S. New, sūnūs senato- ji bus išsodinti. Tečiaus val- 
legislaturos. Jie sako, kad ir į riaus New iŠ Indiana, tapo ras- džia vis dar atsisako pasakyti 
kriminalistui, kada jis stoja tas kaltu antro laipsnio žmog-'kur deportuojamieji yra gabc- 
teisman, pasakoma kokis prieš žudystėje. Jury tarėsi dvi die-1 narni.
jf yra kaltinimas/hio tarpu so. 1 nas.’ New liepos 5 d. užmušė 
cialistams ikišiol nėra priduota *avo mylimąją Lesser ir jos lą-ciaustams ikišiol nėra priduota fiRvo mylimąją Lesser ir jos lą- DUBLIN, s. 15.__Sinn Fein
Jokio apkaltinimo, o jo taipgi voną atvežė į policijos stotį, skelbia, kad jų kandidatai lai- 

mėjo visur Airijos munipalilio- 
se rinkimuose, išėmus Ulsterj.

nebuvo ir letfislaturos pirminiu-, Gynėjai tvirtino, kad jis yra 
ko kalboje. nesveiko proto.
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Dievo Garbei.
ŽEMAITĖS Vaizdelis.

(Tąsa)

—Je, bėda: reikia užaimelsti 
už almužną! — dejavo,

—Užsimelsti?— atkartojo 
Barbora. — Kiek visi imantieji 
užsimeldžia?. Gerklę paleido... 
Kurgi dingsi? porą rublelių ga
vai, maža iš tų beturi; daugiau 
greit nebegausi. Vilnų kur par
nešiau verpti — kojos neleidžia. 
O tavo tie baibokai — kišk ir 
kišk duoną į dantis. Pašėlęs jų 
ėdris: geri butų paršeliai.

—Marelė, mano ta mažulėlė, 
jau pasimaitina; tuojau Jurelis 
prakus paskui Antanėlis! — 
raminosi Martynienė. — Paskui 
vaikeliai mane pamaitins... bus 
dideli vyrai!

—Aš pasiusiu balną, dar gra
žesnį kai tetulėlis... tokį tokį 
spindantį, su saktėmis!

—Aš pilksiu kilvį, nutąsysiu 
ląstą, pastatysiu tlobą Joscliui. 
Kai Joskus... gausiu šmotą 
pinigą, kai Juoskus... vat...

Visas nusiraminimas Marty- 
nienės, —r kaip ims vaikučiai 
čiauškėti savo sumanymus paša-, 
koti. Tuomet ir Barbora juo
kiasi.

Mažasis, Martynėlis, išalkęs 
tik mokėjo ištarti:

—Mama! niam-niam!... ma
ma!...

—Ae, ir tas savo giesmę pra
gydo, ---- juokiasi Barbora: ----

ir tas parodo, jog nenorėdama 
išstypinti badu tų savo baibokų 
noroms-nenoroms turi Visais* 
šventais pasinaudoti. Be sarma
tos.. . be baimės. Bene tu viena? 
Šimtais dešimtimis sveikesni, 
diktesni ima.

Prisiartinant Visiems šven
toms, kasdien Barbora tokių pa
tarimų kala ir kala Martynienei 
į galvą.

Visų šventų rytą, ant vien at
sidavusi, Martynienė anksti nu
ėjo į bažnyčią. Puolusi ant ke
lių, meldėsi — meldėsi karštai 
su ašaromis; meldė susimylėji- 
mo Dievo. Per sumą ir 'pamo- 
kslą išbuvo bažnyčioje. Po vi
sam, išėjus ant šventoriaus — 
didžiausis jomarkas pasirodė: 
eilių eilės prisėdusių ir stačių el
getų, Žmonės dalino jiems duo
nos abrakus, ar kitką; dažnai 
nepakanka visiems — kįla triuk
šmas, varžymos rietynės elgėtų:

—Tu pagrobei abrakus, man 
nė vieno neteko!

—Neduok jam, poneli! Jis 
man už akių užlindo!...

—Man, man, ponitėle! k ma
no vaikui... Melsiuos už dūšias..

t —Nepuolinėk už akių, čia ne 
tavo vieta!...

—Amžinatilsi!... Man, ppni- 
tėle! Susimylėk! Duokš man!— 
rėkia elgėtos, riejasi, žmonės 
nešasi maišelį duonos abrakų iš
dalinę grįžta; kiti ateina; tuos 
vėl elgėtos apipuola, vėl toks pat 
riksmas atsikartoja.

Martynienė stebisi ištolo, šal
tis eina jai per kailf, rankos dre
ba; sykiu prakaitas kaktą raso
ja. Kojos sustingo tartum paga
liai. Nė kaip nedrįsta į eilę stoti, 
nedrįsta rankos ištiest). Bet štai 
atsirado Barbora: patempė ją už 
bažnyčios kerčios, pastūmėjo. 
Ta nesijutusi stojosi eilėje.

Žmogus čia pat dalino kapei
kas, nežiūrėdamas: vienam, ant
ram, trečiam smagstė iš eilės į 
delnas. Ir Martynienei įbruko į 
įaują varinį: “Už Juozapo du
bą,” pasakęs, nuėjo.

—A matai? — iš užpakalio ta 
rė Barbora: — senai žinojau. 
Reikia nevėpsoti.

Kiti elgėtos nepasergėjo Mar- 
‘ynienės. Mat kita moteriškė 
luonos maišelį, o vyras alaus 
dedrą tai visų akįs buvo nukry- 
nisios į tą pusę. Moteriškė da- 
ino abrakus, vyras paskui eida
mas pyliojo po puskvortę alaus, 
kas indelį pakišo. Baigė duoną 
Š maišelio, bet užteko iki eilės 
falo; teko arakas ir Martynienei. 
Vyras įkandėn prisisekęs skar
dinę alaus žiuri, kame jos inde* 
lis, kur pilti. Tuoj iš užpakalio 
Barbora pakišo uzbonėlį. Alaus 
dar liko tai pasėmęs įpylė ir an*
Irų.

Įeiti dietos, 
neužniks rėkti, barties:

—Tokios jaunos, sveikos — 
du kartu alaus gavo!

Užteko tokio praminimo, 
kaip nesubrus visi kolioties. Ko 
ten neprikollojo, pirštais lazdo
mis nepribadė: “begėdos, tingi
nės turtingos, jaunos, besarma
tes!... Savo butus turi žydams 
tarnauja!... Tikriems elgetoms 
kąsnį iš burnos traukia... Bene 
jos melsis!...

Prie to dar prisidėjo vyrai 
ūkininkai. Eidami pro šalį į el- 
gėtas rodė:

»—Pašnekėk tir su tokiais vasa
rą, pavadink prie darbo, pama
tysi, kiek užgiedos! O šiandie 
žiūrėk: jaunos tvirtos bobos, 
vyrai žaliukai, akmenis gali ri
tinėti — mušasi, riejasi prie duo
nos, o kapeiką įmanytų iš nagų

tcaip

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINfi 
2131-35 Blae Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

—Dešimtininkai, įnamiai, a- 
matninkų girtuoklių pačios, 
mergos su vaikais — visi tingi
niai dykaduoniai susirinko. 
Kam turi dirbti, kad ir dykai pa
simaitina artojų duona. Veži
mais privežė tinginiams papenė
ti... ♦

Taip vienas žodį metė, kitas iš 
šalies žodį; o Martynienė visa 
ugnyje: rodosi jai, jog visas svie 
tas pirštais ją dabo.

Vėl atnešė duonos, tai jau el
getos užmišo barties: atsikreipė 
į kitą pusę. Martynienė norėjo 
atsitraukti, bet Barbora pritarė-

Town of Lake

Dideles Prakalbos
Rengia L. S. S. 234 kuopa

NEDĖEIOJE, SAUSIO-J ANŲ AR Y 18 D., 1920 M.
University of Chicago Settlement, 4630 Gross Avenue.

Pradžia 6:30 vai. vakare
Bus geri kalbėtojai: Dr. A. Montvilas, A. A. Vasiliauskas ir kiti. 

Bus kalbama apie dabartinio momento darbininkų reikalus ir kaip dar
bininkai gali pasitiuosuoti iš kapitalistinio jungo.

Draugai darbininkai esate kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiausiaj. 
Padengimui lėšų įžanga 10c. Kviečia KOMITETĄ^.

~7.ag7Kgr.Tji

jo. Vyrui » po vie> i kilo, < 
lino: — vienas duoną, kitas ka
peikas. Duoną pabaigė, nebe- 
pričjo iki eilės galo, o su vari
niais baigė eilę. Iš vidurio ėmė 
šaukti:

—Neduok toms airi galot 
Miesčionkos, bagotirkos... Nesi
meldžia. .. Neduok!...

žmogus buv bea/lsitraukiųs, 
bet pažvelgęs į Martynienės už
verktas akis susigriebęs įbrau
kė jai į saują net tris varinius. 
Ta pabugusi vėl kovojimo elgė- 
tų, skubiai atsitraukė.

Bėgo greitai namo, o tie ab
rakai duonos ir keli variokai 
tartum deginte ją degino: įma
nytų kur numesti, ar kam ati
duoti. Bet atsiminė, jog vaiku
čiai namie nuę pat ryto neval
gę. Nupirko porą silkių, parsi
nešusi supjaustė, duonos parai
kė. Vaikai išalkę puolė kaip 
prie medaus. Atsirado ir Barbo
ra. Nusitaisydama bambėjo.

—Ko taip greitai nulėkei? 
Tuoj dalino mano pažįstami 
žmonės; dalino ragaišio, alaus. 
Buč ir tau priteikusi. Paėmiau 
tų baibokų daliai... Drąsos tik 
reikia, kito nieko...

Padėjo ragaišį vaikams ir a- 
laus puodelį pastatė ant stalo.

—O tie baibokai bepuriję sil
kę... butum dar prisirinkusi 
duonelės... — paėmė silkės šmo 
telį, atsistojusi sykiu valgė. — 
Gera, nesūri silkelė...

—Koliojasi, rėkia, — nebeiš
turėjau. .. Dievui garbė. — ėmė 
verkti Martynienė.

—Visako dar reikės pamatyti 
ii- išgirsti ---- senai žinojau. ----
kąsdama Barbora kalbėjo — 

apsikentusi daryk savo ir gana. 
Svieto liežuvių nesuvaikysi... 
špygą visiems! Kąsk silkes... 
Ragaišis gardus, kvietinis... 
Tavo baibokai, žiūrėk kaip šiuo 
ja! Ėdrus paršeliai... Valgyk, 
ką mačys žlembus... senei žino
jau!.. .

Martynienė pakandusi duonos 
kąsneli negalėdama praryti 
žliobia dantyse... Rodosi kas 
gerklę kamščiu užkimšo... O 
ausyse tebeskamba koliojimai. 
Gal po teisybes — manė sau — 
neturiu tiesos valgyti dykai gau
tos duonos?

Vaikučiai užmetę alkį pradėjo 
savitarpe žaisti, pro duris bė
gioti į didžiąją triobą. Barbo
ra irgi gerai užkandusi, alaus 
atsigėrusi, vaikus barė:

—Kad man nė kojos į mano 
triobą!... Sakiau: vytę paimsiu 
tuoj gausit...

Sudariusi vaikus į kamarą 
duris uždarė. Vaikučiai susi
rangę prie mažučio langelio, 
pro kurį vien tik kūtelės sto
gas tematyti, stumdosi, rekinasi, 
kiek//iena s norėdamas prie stik
lo nosį prikišti...

Ant ryto “UžduŠinė,” diena 
saulėta, šilta. Martynienė visais 
vaikuliais, vedina, nutraukė į 
kapus ant tetulėlio kapo. Atbė
go ir Marelė. Verkė, verkė a- 
bidvi prie baltos Smiltelės pri- 
sikritusios. Joms rodėsi, jog te* 
tulėlis turi išgirsti jų verksmo, 
turi suskaityti jų ašaras, turi pa 
sigailėti... Vaikučiai matydami 
mamutę verkiant ir jie apsiver
kė, paskui ėmė toliau po kapus 
bėgioti, akmenėliais, žolelėmis 
žaisti... Kaip ilgai Martynienė 
ant kapo verkė nesijuto, išgirdo 
tik kaip teta ėmė karties.

—Ir baubs ani karves!. .. Nė 
poterių nekalbate kiek kunigė
lis užduoda... Dagi vaikus pa
leido | kapus... žoles mindo 
laužo! Atsivedė visą bandą, to
kių dar niekas nematė. Marike, 
nežlembk, bet melskis už du-
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Tik Subatos išpardavimas 
Duris atdaros lygiai 8:30

Didžiausias Metinis parinktas Įšpardavimas Į
Moterų ir Mergaičių Siutai, Kotai ir Dresės Ė

$65 iki $125 vertės už

$40
$40
$40
$40

siūti; užbaigti su švelniu

$85 Silvertone Kotai
$116 Peach Bloom Siutai

$95 Tlnsel Torte Siutai
$85 Tricotine Siutai

Tie modeliai yra teisingai nukopijuoti nuo žinomų pasaulyje 
modisčių, kaip tai Agnės, Lanvin,Callat, Maurice, Poirel, Marguritc 
ir Worth. ?,

Tie kotai ir siutai yra perdėm vyrų 
Pussy Willow pamušu.

Visos Mieros 
ir Mergelėms

Šias. Tėvas gal nereikalauja., 
iš peklos išgelbėjimo nėra.

Martynienę kaip šaltu vande
niu perpylė. Pakelia galvą visi

Pereitų savaitę mes davėm 

progų vyrams pirkti bile siu
tų ar overkotų musų krautu
vėj už $25 — Tie kurie pasi

naudojo proga ilgai kalbės 
apie tų sensacijinį bargeną per 
6 mėnesius. —< Dabar yra pasi
rinkimas musų krautuvėj mo
terims ir mergelėms, ir mes už* 
tikriname jus, kad jus turėsi- 
e progų dar daugiau kalbėti

negu vyrai, nes yra labai dide- k 
lės brangenybės.

Kodėl mes pardavinėjame 
tas brangenybes, o gi todėl, 
kad mes nepaliekame rūbų 
nuo vieno aeiono kitam. — 
Tas yra musų paskutinis ir di
džiausias pasiūlymas žieminio 
išpardavimo. — Sprendžiant 
pagal vertę, nebus drabužių 
musų krautuvėj 6 valandoj va
kare. — Ateikit ir paimkit jū

sų neišmatuotą pasirinkimų, 
— nemokykit arba $65 arba 
$125; dabar kaina yra $40.

$115 Yukon Seal Kotai
$85 Baffin Seal Kotai
$75 Velour De Norde Kotai
$65 Suėdė Cloth Kotai
$95 Fu r Trimmed Kotai

$75 Fine Serge Siutai
$125 Georgette ir Charmeuse Dres.
$95 Braided Charmeuse Dresės
$95 Braided Georgette Dresės

$75 Braided Tricotine Dresės
$150 Individualės Pietoms Dresės
$95 Augštos Ryšies popiet. Dresės

4^ v • MCI

• ■ $65 Gatvėj nešioti Dresės

Moterims
Pasirinkti

Nėra atmainyniu - Nėra 
grąžinimų -- Nėra bargo 
Galutinas Išpardavimas.

RBIAMA VISUOMENE

kapai prisklidę žmonių. Kimi-,
gas veda, giedotojai eina, gieda, 
poterius kalba. Ir ji susiglemžu reumo* / u ° nrip mnnpA am mihai

Didelis Koncertas
—— h !■ j m____ ■ j LTreap1". i1 j *

Rengia SIETYNO MIŠRUS CHORAS
rt

J

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE.
2242 W. 23rd Place

SUBATOJE, SAUSIO (JAN.) 17, 1920.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamosios ir gerbiamiejiI Nepamirškite atsilankyti i šį koncertą, nth jame dalyvaus gabus Chi- 
cagos artistai: Vienas garsus italijonas armonistas F. Piriano, P. Stogis; Stygų Orkestrą, J. Lengvin. 
Taipgi dainuos keli chorai ir bus daugiau pamarginimų. PO koncertui bus Auksinas balius iki vėlybos 
hakties. Inianga prieidama. Užprašome v|sų» atsilankyti, o busite užganėdinti. KOMU MAS.

imww— ■ 1.1 ■ m i —

, turite šalti, skauda kaulus, gelia 
kaulus, negalite naktimis miegoti,

‘ atizmą, ateikite 
, .. Y. _ . prie manęs aš suteiksiu jums ge

st vaikučius čme sykiu poteriai! riausius patarimus. Nelaukite ilgai 
ti. ; Ateikite šiandie. Aš kankinaus per

i metus suvirtum laiko, o šiandieną
Išeinant iš kanu mirtai tako sur?dau kas mane pagelbėjo iš tos įeinant 15 Kflpt( pagal laKO,, nelttimūs< Mano gyvenimo dienos 

taip pat elgetų ele, taip-pat kaip buvo suskaitytos, jau bučiau gulč- 
vakar ant šventoriaus, šiandien 
ant kapų žmonės maldo elgetas, 
dalina almužnns, liepia už dū
šias melsties. Martynienė pa
čiame ęilės gale prisiglaudė 
prie zomato. Ateina vyras da
lindamas voriokus Ji, nors ne
žiūrėdama į tą pusę, laukia ar 
prieis prie jos dalindamas?... 
Bobos eidamos iš kapų, sustojo 
priešais Martynienę viena kitai 
kumščiojo:

, —Ve, šit rimorienė elgėtose 
— gana! Ant ko išėjo ponyste^.. 
Vyras berods uždirbo, įpinigus 
lupo, bet ką mačys, kali viską 
prasprogo. Pati įSiželė, nieko 
nesutausojo ant tolesnio laiko...

—Aš jam buč iš gerklės išlu
pusi —nuėjo šnekėdamos.

(Bus duugiaų>.

jęs saituose kapuose, kur dar neivie- 
nas nenori eiti, o šiandien esu svei
kas, ko ir jums veliju. Šiandien drįs
tu jumis pasirodyti dėkingas jain 
visada tariu šimtus sykių ačiū.

ANTANAS GRINA
4058 So. Riclnnond St, Chicago, 111.

Merim ir Vyra n?

mane a.m. 
nuo 7 iki 9 vakaro

Dr, J, SHANKS
Gydytojos ir Chii iirga$
Joigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas

i paeiti nuo 
inigdalinių ‘ gilių— 
tonsilų arljĮa nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ir kitos prle- 

. ----- žastjs, o jas gali
susekti tik nusimaningas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die- 
?.os‘. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės, No
sies ir Ausų ligas pėr 32 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
kitus jus gal pažįstate. Atėję papra
šykite kokiu norite pavardžių iŠ tu
jų

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

120 Stato gat., 2 lubos. Antros du« 
ris i MautMiiuo Fair sankrovos. Va- 
hrndosrnim 9 iki fl; septintadieniais 
nuo 10 >ki 12.

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

rekordus, vartota* 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros iikšnna 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME8 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaia. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
3810 W. Harrison St. Chicage. TU. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedte* 

Itomia nuo H1 Iki <

Ofisai:
859 North

Robey Street
—mauni

■» <*■«

8G2 W. Madison'St.
11 ryta iki 7 vai. vok.

Skaitykime ir Platinkite

DR. C. K. KLIAUGA 
Denfistas. 

NAUJIENŲ 
173$ So. HaUtod St 
Valandos: 9 

vakare

NAME /
> Chicagoi III. 
*yto ir 2 — 9

Phone Ctoel
M
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(Ui t irę/kitas it ame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}*

TA PATI ŠARŪNO GIESME.

Mano straipsnis “Kuo tie žino 
nes mąsto”, tiipęs Naujienų nr. 
304 susilaukė pono Šarūno rep
likos.

p. Šarūnas klausia: “Už ką 
darbo žmonės stovėjo ir tebesto
vi? Ar už tą tvarką, kur viešpa
tauja Rusijoj?” Susipratusia 
darbininkas stovėjo ir tebestovi 
už lygias visų šalies gyventojų 
politines ir ekonomines teises; 
už žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvę; už panaikinimą privi
legijuotos žmonių grupes teisiu 
išnaudoti silpnesnius — jie sto
vi už šalies demokratiją tikroje 
to žodžio prasmėje. Su tokiais 
žmonėmis ir aš einu. Tokį judė
jimą aš visais galimais budais 
remiu. Del ekonominio Rusijos 
suirimo turiu pasakyti štai ką: 
Didžiatisias tame kaltininkas y- 
ra tokios valdžių formos, kaip 
kad p. Šarūnas ragina remti.

p. Šarūnas nepajiegia atskir
ti soc.-demokratų nuo soc.liau- 
dininkų. Ką bekalbėti apie skir
tumą tarp “nepriklausomos 
Lietuvos” ir “nepriklausomos 
Lietuvos su šalies gyventojų ap
sisprendimu.” Tas jam yra ne
perkandamas riešutas.” Apsi
sprendikai” nieko neturi paka
sę ir nieko nebijo iškasti. Jie ri
ša ekonominius ir politinius 
klausimus viešai, bet ne pasislė
pę nuo žmonių akių kaip kad 
daro Šarūno prieteliai. Jie nepri
pažįsta slaptos diplomatijos 
pragaištingos šalies gyvento-

jums ir pačiai šaliai. Jie nebuvo 
ir caro bernais ir kramolų mal
šintojai, kaip tie atžagareiviai 
kuriuos Šarūnas remia.

“Ar sutiks drg. Dvylis su Sei
mo rinkta valdžia?” klausia p. 
Šarūnas. Gal sutiks, o gal ne. 
Tai priklausys nuo to, iš kokių 
elementų pats Seimas susidės, 
kam bus, o karti nebus duotos 
teisės rinkti atstovus į jį; kas bus 
grūdami į kalėjimus, o kas ne už 
agitnvimą už savo partijos kan
didatus; kam bus suteikta, o 
kam atimta teisė varyti rinkimų 
agitacija. Dvylis nesako, kad 
Seimas yra darbininkų kovos 
galas; kad jis yra vienintelis bū
das, kuriuo darbininkai gali sa
vo siekimų atsiekti. Jau dabar 
visur Lietuvoje yra varžomos 
progresyviosios organizacijos: 
draudžiama laikyti joms susi
rinkimai, jų laikraščiai uždaro
mi, jų vadovai grūdami į kalėji
mus. O kas bus toliau?

“Kaip sušauksi Seimą ir kaip 
palaikysi tvarką, jei neremsi, ar
ba griausi, dabartinę valdžią?” 
— klausia p. Šarūnas. Gerai, o 
kiek ta valdžia darbuojasi su
šaukimui Steigiamojo Susirinki
mo? Netik kad ji nesidarbuo- 
ja, bet dar visaip trukdo kiekvie 
ną judėjimą, kuris reikalauja 
sušaukti jį. Kad dabartinė val
džia pasitrauktų ir užleistų vie
tas gabesniems ir sąžiningos- 
niems žmonėms, Steigiamasis 
Susirinkimas butų daug greičiau 
sušauktas ir šalies klausimas tin 
kainai pradėta rišti. Ar dabar
tį lė Lietuvos valdžia palaiko 
tvarką, ir kokią? Kartą Lan- 
singe. Mich. kalbėdamas vienas 
anti-bolševikiškas agitatorius 
pasakė, kad Rusijoj nesą nie
ko daugiau kaip tik “organizuo-

ta betvarkė” (organized dis- 
order). Ar p. Šarūnas tiki, kad 
panašus dalykas randasi kame? 
Jei jis tam tiki, tai aš tikiu, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
palaiko “tvarką“. Varžymas 
žmonių teisių, grūdintas “ne
geistinų” į kalėjimus, siuntimas

arrow 
COLLARS
THE BEST AT THE PR1CE
Clnett. Ptabody & Cn., Ine., Trov, Jf. F.

šviesą .ir, ĮNųiegiĮ suyędame į senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo?*** • ‘o.--*......... . .♦ -•

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

čakui, bičiuliaviinąsi su dvari
ninkais ir panašiai — lai budai, 
kurinis ji palaiko “tvarką”. Kuo 
met vokiečiai plėšė Lietuvos gy
ventojus ir užnuišinėjo juos, 
valdžia tylėjo. Kuomet Lietuvos 
partizanai baigė varyti vokie
čius ožio ragini, Lietuvos vald
žia pastojo jiems kelią, šie ir ki
ti dalykai, tai Lietuvos valdžios 
nuopelnai. Remti tokią vald
žią — tai yni nusidėjimas Lietu
vos šaliai ir jos žmonėms.

Kas atsitiks su Lietuvos darbo 
žmonėmis ir su badaujančiais 
vaikeliais jei neremsi dabartinės 
valdžios? gali paklausti p. Ša
rūnas. Taip, Lietuvos žmonės 
kenčia skurdą ir badą. Reikia 
steigti labdarybės, draugijas, šel 
pimo fondai, aukoti pinigų ir 
pirkti valdžios bonų, kad tą 
prašalinus. Labai puikus ir pa
girtinas darbas, bet deja..♦ Ša
rūnas turi žinoti, kad gyvenime 
nieko nėra be priežasties. Kad 
pašalinus badą ir skurdą, 
visųpimliausia reikia pašalinti 
tas priežastis, kurios gimdo 
juos. paimkim mes dvi 
žmonių grupi: Viena tveria lab
darybės draugijas šelpimo fon
dus ir aukoja pinigus, kad su
šelpus šalies gyventojus ir pa
lengvinus jų skurdą; antroji 
gi visais įmanomais budais ko
voja, kad pašalinus tas prieža
stis, kurios gimdo tą skurdą. 
Katrą grupę p.^ Šarūnas mano 
daugiau remti? Aš visuomet 
stoviu su paskutiniaja grupe. 
Mes bekovodami pašalinsime 
netikusias gyvenimo sąlygas, ku 
rioins dingus kartu dings visos 
labdarybės įstaigos ir fondai nes 
jie nebeturės prasmės. Norint 
tverti labdarybės draugijas ir šel 
pimo fondus reikia remti tos 
priežastįs, kurios jų reikalą gim 
do. p. Šarūnas taip ir daro. Ir da 
jis slygbju, kad ręik.i^ gelbėti 
Liet. ’daTbo žmones. Šarūno prtc‘ 
kaištai: “kur apsisprendikų šel
pimo fondai ir kitos panašios į- 
staigos’’ yra tušti. (Prašau ne- 
perprasti manęs. Aš čia nesa
kau kad labdarybės draugijų ir

šelpimo fondų visai 4 nereikia. 
Aš tiktai noriu parodyti, kad jie 
nėra budai blogumams praša
linti. Didelė dalis tų suaukotų 
pinigų neina tam tikslui kokiam 
juos aukotojai skyrė, bet palai
kymui tų priežasčių, kurios pa
našias įstaigas gimdo).

p. Šarūnas netiesą sako, kad 
“apsisprendikai” asą priešdngi 
Lietuvos ncpriklausornybei. Kur 
ir kada jie taip sake arba rašė? 
Apsisprendikai“ jau kovojo už 
pavergtųjų tautų paliuosavimiįN 
kuomet neapsisprendikai ir 
sapnuoti apie tai nesapnavo. Bet 
tokie kovotojai buvo išdavinėja
mi kramolos malšintojų ir grū
dami į kalėjimus.

p. Šarūnas sako, kad jo “visi 
ikišiol paleisti “argumentai” ve
da prie minties.” Prie kokios 
minties? Prie minties paremtos 
ant nieko? prie prietaringo da
lykų svarstymoBuržuaziškoji 
mintis nepajiegia rišti ekonomi
nio gyvenimo klausimų, bet pa i 
nibja juos. —• A. Dvylis.

Pavojingi exsperi 
mentai.

Atdara Subatoje

iki (i valandos.

Eik lauk iš uolos"’

Apskalbimas tik
Subatog 

Išpardavimo.
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Sekamai žiemai Overkotai
Pirkite Juos Dabar

f

Boston, Mass.120 Tremont Street,

to-

IU.

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 greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

S
dm

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, NeFvatona, Inkstą 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. Vidurią rėžimas 
Išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutarns, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykią dėkuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutarak:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St„ Telophono Canal 6417. Chicago,

“Jeigu nesutinki su musų no
rais, būdamas nepilietis, ir ne
klausai musų — eik lauk!” — 
sako kppitalistai.

šis kapitalo ukazas piliečiui 
duoda suprasti, kad kapitalas 
(valdančioji klesa) neva saugo
ja šalį nuo anarchijos. Gerai. 
Pavyzdžiui, ar taip yra. štai, 
Wisconsino valstijoj* penktaja
me kongresiniame distrikte pil 
liečiai išrinko savo atstovu soci
alistą V. Bergerį. Kiti kongreso 
atstovai neleido jam užimti vie
tą, kurion piliečiai jį išrinko, pa
matuodami tuo, kad Bergeris 
esąs šalies priešas. Supranta
ma, tuščia vieta reik pripildyti 
— išrinkti gerą šalies pilietį. 
Kas ir padaryta.

To distrikto piliečiai apsidai
rę, nerado geresnio kandidato už 
Bergerį, tatai išrinko jį antru 
kartu juos representudti. Bet 
buržuazijos atstovai ir vėl nelei
džia jam užimti vietą. Kodėl? 
Todėl, kad jis socialistas!, Tai 
viena. Antra, — New Yorko val
stijoj piliečiai išrinko penkis 
socialistus į valstijos legislatu- 
rą, idant jie gintų jų reikalus. 
Buržuazijos atstovai legislatu- 
roj betgi neįsilendžia jų, kam 
jie socialistai.

Ką tas reiškia? Reiškia, kad 
kapitalistų interesų gynėjai ne
siskaito su didžiumos piliečių 
valia. Reiškia, jeigu tu nenori 
balsuoti už demokratų ar repub- 
likonų partijos kondidatus, tai 
tu visai neturi teises balsuot, nes 
jeigu balsuoji už socialistą tai 
busi “šalies priešas” ir tavo iš
rinktas atstovas bus išspirtas 
laukan.

šitokio piliečių teisių mindžio 
jimo vargu kur kitoj šaly ra
si. — Laisvės Mylėtojas.

L. KLEIN — 14th and HALSTED

Dvigubo Nešiojimo 2=jų COR CD 
Kelnių Siutas Kaina už

SIUTAI kurie yra gerai žinomi savo nešiojimo kiekybe 
ir dabar šiame spe cialiame išpardavime labiau negu ne
paprasti. Mados, inaleriolas ir paternai užganėdins visus

Geriausias ir pelningiausias investmentas, kurį blle vyras 
gali padaryti dabar — yra pirkimas overkoto už vieni) iš se
kamą kainų. Jie yra pigesni negu pirmiau buvo minėti ir 
taupymas pasidaro dar didesnis, nes kainos vis didėja.

Mados bus tos pačios populiarės ir kitą žiem.ą.

Overkotai kurie kainuoja po
NEPAPRASTOS vertės kiekviename

overkoto sezono labiausiai populiarią J KfelUU 
madų, materijolas ir padirbimas; labai — J Į »■■■■■ 
geras pasirinkimas atiduodamas už

Overkotai kurie kainuoja po
KIEKVIENAS overkotas šiame sky- 

riuje turi nepaprastą pasiuvimą; šilto ■■ ■ 
gerai nešiojamo matėrijolo, labiausiai J 
reikalingiausių spalvą ir madų; jie yra į ■ ■ Z2ZZZ 
nepaprastai pigiai parduodami ■■

Overkotai kurie kainuoja po
JUS rasit didelį paskirstymą dailių ■ 

mėlynų overkotų ulsteiro ir seani ma- ■ 
dos; taipgi daug juodai žilų overkotų ■ 
su velt kalnieriais; visos siūlės yra dvi- H ■ —..
gubo siuvimo; tie kotai yra genialis ■ •
bargenas už ■

LDLD Leidinys No. 5.

Ką tik išėjo iš spaudos LDLD. 
knygelė “Atmosfera” arba oro 
gazai ir jų ypatybės. Perskai
tęs tą knygelę, matau reikalą 
kai ką pastebėti.

Pirmoj vietoj radau auto
riaus pasakymą, kad jis parašęs 
tą knygelę. Tai yra nevisai tei
singai pasakyta. Butų kur kas 
tinkamiau; jei autorius butų pa
sakęs, kad jis sutaisė tą knygelę, 
todėl kad visi apkalbami daly
kai yra atidžiai iškopijuoti iš į- 
vairių moksliškų knygų. Todėl 
savinties rašėjo vardą neprivalė
jo. Bet ne tame dalykas, tai dar 
butų menkniekis. Noriu nurody
ti, kiek naudos šita knygelė ga- 

I Ii suteikti skaitytojui, kuris ne
turi nei elementarinio mokslo: 
O jų yra didelė didžiuma, ką ir 
pats autorius įžangoj pastebi.

Knygelėj aiškinama apie at
mosferą, įvairius elementus ir 
jųjų veikimą grynai chemo-fy- 
ziška kalba pagelba matemati
kos formulų; tai yra visai nesu
prantama paprastam skaityto- 
j ui.

Pavyzdžiui: “N°2 arba N204 
naudojamas dirbimui nltrfškos 
rūgštie^ (HN03)? 2ND5+ H20 
(vanduo) ' — HN0 4-‘HN02. 
Arba 200 R, X 2.250 -450.

i'omuloniis ir įvairiais terminais 
kaip tai: hydrogsidas, heliumo, 
atomas, neonas, molekula, kryp- r 
tonas, ksetonas, nitonas etc. per-I 
deni visa knygelė pripildyta. | 
Tai suprasti gali tik tas, kuris 
yra susipažinęs su pamatiniu 
mokslu. O jog lietuviai darbinin- 

, kai didžiumoje neturi elementa
rinio mokslo. Vadinasi jiems 
yra visai 'besuprantamas šitoks 
aiškinimas, todėl jie nedaug ir 
tepasinaudos.

Vienoj vietoj yra kalbama a- 
pie atomo svarumą, bet nepai- 
škinta kas tai yra atomas. Skai
tomas tokiu bildu bus linkęs ma
nyti, kad jis gali paimti atomą 
ir pasverti ant tų pačių svarstyk
lių, ant kurių yra “porčiapas” 
sveriamas. O toks manymas bu
tų juokingas, todėl kad atomas 
nėra matomas nei užčiuopiamas 
— tik suprantamas.

Aš tai pastebiu ne todėl, kad 
diskreditavus p. A. Petriką. Vi- L 
sai ne. Knygelė jau išleista ir ; 
darbas atliktas. Aš noriu tik 
atkreipti LDLD. narių domą į 
tai, kad yra svarbu išrinkti į Li
teratūros Komitetą kimpetentiš- 
kus narius, kurie yra plačiau su
sipažinę su literatūra ir darbi
ninkų judėjimu ir kurie galėtų 
parinkti darbininkams naudin- Į 
gus ir suprantamus veikalus.

Pabaigoj knygelės yra p. A. 
Petrikos prierašas}* Jis kalba kai
po LDLD. pirmininkas. Vienoj 
vietoj sakoma, k 
riu gali būti kiel/vienas, kuris 
tik sutinka su draugijos tikslais 
ir nėra priešingas organizuotam 
comunistų veikimui, čionai taip 
p. A. Petriką meluoja atvirai ir 
nerausta iš gėdos. Jog p. A. Pet
riką gerai, žino, kad LDLD. kon
stitucijoj yra pasakyta, kad 
LDLD. gali priklausyti kiek
vienas, kuris tik nėra priešingas 
organizuotam Socialistų Parti
jos lietuvių darbininkų judėji
mui, o ne kokiam ten komunis
tų judėjimui. Kitoj vietoj yra 
pasakyta, kad LDLD. pirmasis I tu remti Soc. Partijai priešingą 
suvažiavimas užgiria Lietuvių | organizaciją. — A. Karsokas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš 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 tų mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musą mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SL, Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic 8902.

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

CHIGAGO, ILL.

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

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sis.

LDLD. na-

Komunistų Sąjungos kontrolę 
! ant LDLD. tuo tikslu, kad LDL- 
| D. nenutoltų nuo LKS. Gi “ko
munistų” organas “Laisvė” sa
ko, kad tokios org., kaip LKS. 
visai nėra. Todėl butų nesąmo
nė sakyti, kad nesantis daiktas 
gali kontroliuoti esantį.

Daleiskimc, kad ir butų to
kia organizacija, kaip LKS. tai 
LDLD. netik kad nepažabotų to
kios organ. kontrolės, bet prie
šingai — kovotų su ja, todėl kad 
LKS. butų priešinga Soc. Parti
jai. Juk LDLD. remia Soc. Par
tiją jr todėl negali tuo pačiu me-

Vynškųūrapanii Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
ną neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrą ir vaikiną gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.(H*

Vyrą kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaiką siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotą siutą ir ©ver
kautą $8.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St, 

įsteigta 1907
Chctafo,
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Naujienos eina kasdiena, iiskirlant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Chicago ja — pačta: »
Metams ................................
Pusei metą .................«...
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per ■••loto jus:
Viena kopija ...................... <
Savaitei ............. ...................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ■• Chlcagoj,

Demonstracija vadovavo 
kairioji nepriklausomųjų so 
cialistų dalis ir komunistai, 

ępriklausomųjų socialistų 
organas Die Freiheit išlei
dę7 tam tikrą atsišaukimą, 

indamas darbininkus me 
sti darbą, susirinkti prieš 
reichstagą ir reikąlautį, kad 
jiems butų suteikta galios 
kontroliuoti Vokietijos in* 
dustrija ir kad įstatymais 
butų pripažintos darbininkų 
tarybos.

Kaip atsakė valdžia į šitą 
darbininkų reikalavimą?

Geležine kumšia ir kulko
svaidžiais. Keletas dešim
čių darbininkų užmušta, 
daugybės sužeista.

“Socialistų” Eberto-Nos- 
kės valdžia pasielgė su de
monstruojančiais darbinin
kais lygiai taip, kaip kadai
se Rusijos caras pasielgė su 
beginklių žmonių miniomis 
Petrograde, minėtiname 
“kruvinąjame nedėldieny”.

Darbininku pareiškimo pridėjo pastabą, kad rasauno UarOiniflKŲ Francij08 ir Anglijos žmonės pyi
Judėjimas

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

Lietuvos ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

A.L. D. Taryba 
kviečia darban.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1]]. Jan. 16, 1920 
as reųaired by the act of Oct. 6,1917

Maišto 
įstatymas.

judėjimas 
represijų 

Tuo sena- 
sutaisytu,

Šiame Naujienų numeryje 
skaitytojai ras kitoj vietoj 
išspausdintą Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
“Atsišaukimą į visuomenę”.

Norėtume, kad tas Am. 
Liet. Darb. Tarybos balsas 
nepraskambėtų veltui. No
rėtume, kad jį išgirstų visi, 
kuriems rupi Lietuvos dar
bo žmonių reikalai ir kurie 
trokšta padėti jiems jų kovo
je už šviesesnę ateitį, kovo
je už išsivadavimą, kovoje 
už laisvą demokratinę, pačių 
darbo žmonių valdomą ir 
tvarkomą Lietuvos respu
bliką.

Norėtume, kad tą balsą 
visų pirmiausia išgirstų lie
tuvių įvairios organizacijos 
— draugijos, kliubai, rate
liai, kuopos, kurios visos 
beveik vien iš darbininkų 
susideda, — išgirstų ir im
tųsi darbo.

Kelios dienos atgal, šios 
šalies senatas Washingtone 
priėmė taip vadinamą “mai 
što” įstatymo bilių. Įstaty
mas begalo žiaurus. Jeigu 
jį priims taipjau ir atstovų 
butas, — o maža vilties, kad 
nepriimtų, nes ir atstovų bu 
tas susideda beveik iš vienų 
reakcinių elementų, — tuo
met visas radikalesnis judė
jimas, o pirmoj eilėj revoliu
cinis darbininkų 
susilauks didelių 
ir persekiojimų, 
toriaus Sterlingo
o senato jau priimtu įstaty
mu draudžiama kalbėti, ra
šyti ar spausdinti ką-nors, 
kas kvepia “maištingomis 
idėjomis” ir kiekvienas, 
kurs žodžiu ar raštu skleis 
priešingas valdžiai mintis; 
kurs agituos už nuvertimą 
Jungtinių Valstijų valdžios 
ar kitų valdžių; kurs skleis 
maištingą literatūrą; kurs 
vartos raudoną ar kokią 
nors kitą vėliavą kaipo prieš 
valdiško judėjimo simbolą, 
ir tt., bus baudžiamas, jeigu 
pilietis, kalėjimu iki penke- 
rių metų ir pinigine pabau
da iki penkių tūkstančių do
lerių; o jei ne pilietis, tai 
deportavimu. Vyriausiajam 
pašto viršininkui įstatymas 
duoda beveik neapribotos 
galios elgties kaip tinkamam 
su laikraščiais, kuriuos jis 
delko nors galėtų įtarti kai
po užsiimančiais priešval- 
diškų idėjų skelbimu: jis ga
li juos visai sulaikyti arba 
atimti iš jų siuntimu paštu 
teises.

Visas tas įstatymas, aiš
ku, atkreiptas tiesiai prieš 
augantį radikali judėjimą 
šalyj, pirmoje vietoj prieš 
radikalesni darbininkų ju
dėjimą ir jų spaudą.

Truo translation filed with Rio post- 
master at Chicago, 1]]. Jan. 16, 1920 
as rąąuįred by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Berlinag. — [Naujasai Nepfi- 
gulmingą socialistą vadas]. Ąr- 
thur Crispien užėmė Hugo Ha- 
ases vietą. Jis liko išrinktas Ne- 
prigulmingŲjų Socialistų Parti
jos pirmininku. Ta partija juo 
tolyn, tuo pradeda lošti svar
besnę rolę Vokietijoj. Ji nuolat 
auga, kuomet kitos socialistų 
frakcijos smunka.

Pirmu kartu apie Crispieną 
pasaulis išgirdo gruodžio menė1* 
syj, kuomet jis savo partijos kon 
vencijoj pareiškė, kad pirmon 
galvon neprigulmingieji sociali
stai privalo stoti už industrinę į 
demokratiją. O tokią demokra- [ 
tiją galima įgyventi tik 
sovietų pagelba. Toj pačioj kon 
vencijoj socialistai išrinko jį sa
vo vadu. i

Dviem sakiniais Crispien iš
reiškė savo partijos atsinešimą 
į pan-germanus ir Noskės rėži
mą. |

“Mes neleisime militaristams 
įvelti šią šalį į naują karę,” pa
reiškė jis ir “negalima suderin
ti musų partijos veikimą su 
Noskės socialistais.

Crispien gimė 1875 metais. 
Koenigsherge. Jo tėvai buvo ne 
turtingi darbininkai. Nuo 1894 
m. jis pradėjo dalyvauti darbi
ninkų judėjime. j

1914 m. jis redagavo “Scwa-| 
ebischc Tagfwach,“ Stut tearto 
socialistų organą. Jo anti-ka 
jolitika privertė jį pasitraukti 
įuo laikraščio redagavimo. Ry
čių su juo pasitraukė ir kai-ku- 

rie to laikraščio redakcijos na
riai. Turėdamas didumos socia- 
istų paramą, Crispien su pasi- 
raukusiais redakcijos nariais 

ėmė leidinėti saVaitraštį “Der 
Socialdemokrat.” Tame laikraš- 
yj jis nė vienu žodžiu neužtarė 
tarės ir visą laiką gynė interna- 
cionalį socializmą.

Dabar “Der Socialidemokrat” 
yra dienraštis, turintis 20,000 
skaitytojų.

1916 m. Crispien vadovavo 
demonstraciją, kurios tikslas 
juvo protestuoti prieš Kari 
Jebknechto persekiojimą. Jis 
iko areštuotas ir pasodintas ke 
iems menesiams kalėjimam

Dviem metam prabėgus jis li
to išrinktas Wurtenbergo pre
zidentu ir vidaus reikalų minis- 
teriu. Tą vietą jis užėmė iki sau
sio mėnesio 1919 m. Kada deši
nieji socialistai išsižadėjo savo 
principų, jis vėl sugrįžo “prie 
iroletariato.“ Tai jo palies žod

žiai.
Kovos mėnesyj jis liko išrink 

tas Neprigulmingųjų socialistų 
prezidentu.

valo bendromis spėkomis kovo
ti, kad nedaleidus finansiniams 
interesams suardyti tas šalis.

“Anglijos darbininkai nėra 
bolševikai“, jis sakė, “bet stver- 
simės generalio streiko, idant 
įgyvendinus nacionalizavimo pp 
litiką. Ir stovėsime už tai, kad 
Airijos žmonėms butų pavelyta 
tvarkyti savo reikalus taip, kaip 
jiems patinka.”

[Federuotos spaudos žinia]
Londonas. — [Darbo Partija 

tyrinės Airijos padėtį]. Parla
mentarinė darbo partija pasky
rė iš šešių labiausia pasižymė
jusių savo narių komisiją, kuri 
vyks tyrinėti Airijos padėtį.

Atsišaukimas j Visuomenę

Demonstracijos 
Berline.

Socialistų judėjimo suirutėj, 
Finų Socialistų Federacija Ame
rikoj, lygiai kaip ir kitos kalbi
nės federacijos, buvo pasiskaid- 
žius į dvi frakciji: kairiaspar- 
nių, pritariančiųjų Rusų bolše
vikams, ir nuosakiųjų socialis
tų, norinčių laikyties tarptauti
nio socializmo principų ir Ame
rikos Socialistų Partijos progra
mų. Bet Finų Socialistų Fede
racija dėl šitokio nuomonių 
skirtumo nesuskilo į atski
ras organizacijas, kaip kad 
suskilo kilos kalbines Fedcrą- 
cijos, tame ir Lietuvių Socialis
tų Sąjunga. Kairiasparniams at
simetąs nuo Socialistų Partijos 
ir įsteigus dvi komunistų partį- 
ji, Finų Soc. Federacija savo 
suvažiavime ažuot skaldytics, di
džiuma delegatų balsų nutarė 
pasitraukti tik iš Socialistų Par
tijos ir akyvaizdoje partijinės 
socialistų su komunistais kovos 
užsilaikyti neutraliai. Toks suvą- 
žiavimo nutarimas buvo betgi 
paleistas visuotinam Finų Soc. 
Federacijos narių balsavimui. 
Badavimas dabar pabaigtą, o jo 
rezultatas toks: 3,700 balsų prieš 
2,100, nariai atmetė suvažiavi
mo tarimą ir tuo budu Finų So
cialistų Federacija pasilieka 
kaip kad buvus, Socialistų Par
tijoj.

Vokietijos darbininkai 
ruošė Berline didelę demon- 
straciją prieš reichstagą.

SU
Skaitykite ir Platinkite

“NAUJIENAS“

ANGLIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Londonas. —- [Didelė darbi
ninką pergalė]. Kariuomenės 
sandėlių darbininkai laimėjo 
didelę pergalę. Valdžia priversta 
buvo pripažinti uniją ir sutikti, 
kad algos klausimai butų rišami 
arbitracijos keliu.

[Federuotos Spaudos žinia]
NflvVcastle.—[Grasina gene- 

raliu streiku]. Pirma Anglijos 
valdžia teikdavo paramos be
darbiams. Bet pastaruoju laiku 
ji atsisakė ry pinties bedarbiais. 
Dėlei'tos priežasties 83,000 su 
viršum Anglijos darbininkų 
neturi iš ko gyventi.

Newcastle’o bedarbiai parei
kalavo, kad valdžia vėl šelptų be 
darbius. Priešingame atvėjyj 
jie žada rekomenduoti darbinin
kams paskelbimą generąlio strel 
ko.

[Federuotos Spaudos žinia]
Paryžius. — [Anglijoj įsikur- 

sianti darbininką valdžia]. J. H. 
Thomas, geležinkeliečių unijos 
sekretorius, pareiškė, kad Ang
lijoj neužilgo įsikursianti Darbo 
Partijos valdžia.

Tatai jis pasakė franeuzų laik 
raštininkams.

George Lansbury, darbininkų 
laikraščio redaktorius prie to

FRANCIJA.
[Federuotos spaudos £inia]

Paryžius. -p- [Fabrikantams 
[nepasisekė suklaidinti darbinin
kų]. Francuos fabrikantai buvo 
pradėję vesti metų kampaniją 
tuo tikslu, kad panaikinus 8 va
landų darbo dieną. Jie ėmė sa
vo spaudoj skleisti paskalus, 
kad Vokietijos darbininkai reir 
kalauja 9 valandų darbo dic<- 
dienos.

Metalo išdirbystės darbininkų 
federacija, kuri vedė smarkiau
sią kovą už 8 vai. darbo dieną, 
iškėlė viešumon kapitalistų me
lus. Ji pareikalavo, kad darbo 
ministeris gautų patikimų in
formacijų iš užsienio ministeri
jos kas link leidžiamų girdų.

Franci jos militarine misiją 
Berline kreipėsi tuo tikslu į 
Vokietijos ministerį. Ministeris 
pareiškė, kad tie girdai neturį 
mažiausio pamato. Kada Dern- 
burg užėmė finansų ministe- 
riaus vietą, jis prašė darbininkų 
“pasiaukauti“ ir dirbti ( devy
nias valandas. Suprantama, 
Vokietijos fabrikantui labai 
prielankiai atsinešė į tą sumany
mą. Bei organizuotieji darbi
ninkai griežtai pasipriešino tam 
—ir sumanymas nuėjo niekais.

Metalo darbininkai išsiuntinė
jo po visą Franciją plakatus, 
kur atspausdinta Vokietijos mi
nis terio pareiškimas. Plakatas 
perspėja visus fabrikantus, kad 
jie nelaužytų padarytos sutar
ties.

[Federuotos spaudos žinia]
Paryžius. — [Angliakasiai 

priešinsis Druarto deportavi
mui]. Angliakasių Federacija 
rengiasi kovon, kad privertus 
valdžią išsižadėti savo sumany
mo deportuoti Druartą (belgą). 
Druart yra žymus veikėjas 
sindikalistų judėjime. Jis daly
vavo karėj ir buvo du sykiu su
žeistas. Valdžia ryžasi jį depor
tuoti. Girdi jis esąs “pavojin
gas žmogus“.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

New Yorkas. — [Nauja orga
nizacija laisvės stelbimui], čia 
įsikūrė nauja organizacija, ku
rion dedasi visi plutokratai. Or
ganizacijos vardas — Tarptau
tinė Taryba. Jon susibūrė visi 
žinomi trustai — amunicijos, 
skerdyklų, plieno, bankininkų, 
cukraus ir geležinkelių.

Pildomojo komiteto preziden
tu paskirta T. Coleman Dupont, 
parako trusto viršininkas. Tarp 
tautinei Tarybai priklauso šie 
žmbnės. Picrre S. Dupont, Du
pont de Nemours kompanijos 
prezidentas; Jacob H. Schitf, 01- 
to H. Kuhn ir Felix M. Warburg 
iš Kuhn, Lovc and Co.; Thomas 
W. Lamont iš J. P. Morgano 
kompanijos; Cyrus H. McCor- 
mirk, International Harvester 
kompanijos prezidentas; A. C. 
Bcdford, Standard Oil kompani
jos direktorių pirmininkas; Ar- 
thur Mecker, Armouro kompa
nijos vice prezidentas; Louis b. 
Svvift, Swifto kompanijos prezi
dentas; E. A. Cudahy, Cudahy 
Packing kompanijos preziden
tas; E. G. Grace, Bethlehem 
Steel kompanijos prezidentas; 
W. H. Filley, Chicago and North 
vvestern Raihvay kompanijos’ 
prezidentas; William Lol, Jr. A- 
merican Smelting and Relining 
kompanijos direktorius, ir apie 
200 kitų ‘didelių1 žmonių.

Tarybos tikslas esąs “ahieri-

■. tt."1 ■ r

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! 
Mes vėl atsišaukiame į jus, kreipdami 

jūsų domą į Lietuvos reikalus. Ilgą laiką 
musų darbą trukdė kivirčai susipratųsiųjų 
Amerikos lietuvių darbininkų tarpe ir sto
ka aiškių žinių iŠ .Lietuvos; bet dabar tie 
kivirčai mažėja, ir žinios apie Lietuvą pra
deda pasiekti mus dažniau. Ateina darbi- 
ninkišKi laikraščiai iš Lietuvos ir laiškai 
nuo draugų, rodantjs, kas šiandie dedasi 
musų senojoje tėvynėje. Tos žinios verčia 
mus sukrusti.

Lietuva gyvena sunkiausio krizio laiką. 
Nepersenai pasiliuosavusi nuo karinės vo
kiečių okupacijos ir nuo bolševikų įsiverži
mo, ji šiandie baigia vyti laukan paskuti
nes vokiečių militaristų ir rusų kolcakinin- 
kų gaujas; Vilnius ir didelį plotai Suvalki
joje tečiaus da ir dabar yra užimti lenkų 
legionų. Karė ir priešų okupacijos sunai
kino Lietuvą. Jos ūkis suiręs, pramonė, 
amatai ir vaizba sugriauti. Politinis jos 
gyvenimas nesusitvarkęs.

Lietuva deda pastangas patapti laisva 
demokratinga valstybe. Dar tada, kada ji 
buvo po kaizerio priespauda, ėmė organi- 
zuoties jos valdžia. Tuomet tečiaus laisvai 
veikti tegalėjo tiktai kunigija ir ponai, ir 
todėl Lietuvos Valstybės Taryba susidarė 
kone iš vienų tiktai liaudies priešų, atžaga
reivių. Ta Taryba paskyrė šaliai laikinį 
prezidentą ir kartu su juo skiria minis- 
terius.

Šita Lietuvos valdžia, ne žmonių valia 
ir ne iš žmonių atstovų sutverta, negali bū
ti ir nėra tikras Lietuvos žmonių tarnas. 
Kad Lietuva pataptų pačių žmonių valdo
ma šalim, turi susirinkti visuotinu, lygiu, 
slaptu ir tiesioginiu balsavimu išrinktas 
Steigiamasis Seimas, kuris padarys jai įsta
tymus ir pastatys valdžią. Šioje valando
je didžiausia Lietuvos liaudies uždavinys 
yra iškovot umiausį tokio Seimo sušaukimą 
ir reikiamas sąlygas teisingam ir laisvam 
išrinkimui jo atstovų-

Dabartinė Lietuvos valdžia nesiskubi
na Steigiamąjį Seimą šaukti; kadangi tie 
atžagareiviai, kurie kontroliuoja ją, nenori 
paleisti vadelių iš savo rarfikų. Ji mėgina 
valdyt šalį, nepaisydama žmonių valios, pa
gelba priespaudos priemonių. Tuo tikslu 
ii paskelbė visoje Lietuvoje karės stovį, 
jvedė aštrią spaudos cenzūrą, suvaržė orga
nizavimosi ir susirinkimų laisvę ir sutvėrė 
administracijos mašineriją pagal senųjų 
biurokratijų pavidalų.

Suprantamas daiktas, kad ta priespau
da pirmoje eilėje yra atkreipiama prieš Lie
tuvos biednuomenę. Darbininkų susirėmi
muose su samdytojais, valdžia remia pasta
rųjų pusę; darbininkų organizacijų veiki-' 
mas yra trukdomas; darbininkų vadai yra 
areštuojami, baudžiasi kalėjimu ir ištrė
mimu ; darbininkų laikraščiai yra persekio
jami. Kaipo pavyzdžius, čia paminėsime 
tiktai Kauno darbininkų unijų centralinės 
valdybos ištrėmimą Rusijon, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos konferencijos už
draudimą, ir laikraščio “Rytojaus” užda
rymą.

Dabartinė Lietuvos valdžia yra ne dar
bo žmonių, o išnaudotojų prietelis; ne be 
reikalo ji ir Lietuvos reikalų atstovais už
sienyje skiria dvarininkus (pav. grafą Tiš
kevičių).

Bet ji mažai tesirūpina net ir šalies 
bei piliečių teisių gynimu nuo svetimų už
puolikų. Ne valdžia, ne jos kariuomenė, o 
pati liaudis pirmutinė paėmė ginklą prieš 
lenkų legionus, įsiveržusius i Suvalkiją; ne 
valdžia, o darbininkų ir neturtingų valstie
čių būriai pirmutiniai stojo ginkluoton ko
von su vokiškų ir kolčakinių plėšikų gaujo
mis Šiauliuose ir kitose Lietuvos vietose. Ji 
net trukdė tą kovą, aklai klausydama An
tantės (talkininkų) įsakymų- Neturėdama 
savarankiškos politikos santykiuose su už
sieniu, ji moka tiktai puldinėti apie sveti
mų šalių “geradėjus” ir laižyties jiems.

Šitokia valdžia nesutvarkys Lietuvos
JJKS!

kanizuoti” Ameriką. O tam tik
slui esą reikalinga paimli į sa
vo kontrolę Amerikos svetimo
mis kalbomis einančius laikraš
čius.

Taryba jau pradėjo savo dar
bą. Ji įsteigė “žinių“ agentūrą, 
kuri visas tas žinias teikia dy
kai visiems ne anglų kalba ei
nantiems laikraščiams. Penki 
Tarybos nariai kurių tarpe ran
dasi ir T. Colemun Dupont, nu
pirko svetimų kalbų laikraš
čių asociaciją, kuri pilnai pritars 
Tarybos politikai, ir kuri, teiks 
laikraščiams skelbimų. Tie laik
raščiai, kurie sutiks talpinti Ta
rybos žinias, gaus labai riebiai 
apmokamus garsinimus.

Reikia/pastebėti, kad Tarybos 
vice pirmininku yra Philip T. 
Dodge, Internacionalūs Popiero

uai

reikalų ir neišves jos į geresnę ateitį. Pa
daryti tai gali tiktai Lietuvos žmonės, ir vi- | 
sų-pirma jos darbininkų kĮesa.

Jau kovoje už tiesioginius savo reika
lus Lietuvos darbininkai porodė augštą su
sipratimo ir pasiryžimo laipsnį. Miestuo
se ir sodžiuje jie kovoja su savo išnaudo
tojais už geresnes darbo ir gyvenimo sąly
gas- Jie organizuojasi į profesines sąjun
gas (unijas) ir vienija jas į daiktą. Kaune, į 
pav. jau ilgokas laikas kaip gyvuoja visų 
profesinių sąjungų sąryšis, kuris ir savo 
organą (“Darbininkų Gyvenimas”) leidžia. 
Stiprias profesines sąjungas turi jau ir 
daugelis sodžiaus darbininkų; kaikur, pav. 
Šiaulių ir Vilkaviškio apskričiuose jos skai
to po keletą tūkstančių narių. Pereitojo 
gruodžio mėnesio pabaigoje turėjo įvykti 
visų Lietuvos profesinių sąjungų suvažia
vimas tikslu surišti visą darbininku klesą 
Lietuvoje į vien^ galingą organizaciją.

Lietuvoje šiandie gyvuoja ir veikli, 
sparčiai auganti politinė darbininkų klesos 
organizacija —- Lietuvos Socialdemokratų 
Partija.

Lietuvos proletariatas šiandie stovi 
pryšakyje kitų klesų ir visos šalies gerovės 
bei laisvės gynime. Darbininkų Komitetai 
dvaruose išgelbėjo stambųjį žemės ūkį nuo 
galutino sunaikinimo, kada dvarininkai iš
dūmė į Lenkiją ir kada jie paskui, pagrįžę, 
mėgino išeikvoti dvarų turtus. Darbinin
kai padarė pradžią ginkluotai kovai su len
kų legionais, parkviestais Lietuvos ponų, ir 
su vokiečių ir kolčakininkų gaujomis. Dar
bininkų spauda pirmutinė užėmė vienin
telę teisingą poziciją ir užsienio politikoje, ’ 
reikalaudama, kad joje butų vadovaujama
si savo šalies reikalais, o ne svetimų “gera- 
dėjų” patarimais.

Paskui darbininkus eina bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai, ir visi kartu jie su
daro milžinišką Lietuvos gyventojų didžiu
mą. Jie yra Lietuvos pajiega ir geresnės 
ateities viltis.

Mes, Amerikos lietuviai darbininkai, 
privalome padėti jiems. Privalome stot į 
darbą- Gana jau tylėjome ir laukėme, kad 
laisvė pati ateitų į Lietuvą arba kad ją par
neštų “veikėjai“, “diplomatai”.

Ką gera iki šiol padarė Lietuvos laisvei 
tie “veikėj’ai“? Kokios naudos atsiekė jie 
tais šimtais tūkstančių dolerių, kuriuos jie 
surinko iš Amerikos lietuvių? Net deši
nioji spauda šiandie pripažįsta, kad mųsų 
“diplomatai” Europoje nenuveikė nieko ge
ra, o tik pinigus eikvojo. Kaikurie tų “dip
lomatų“, nuvykę Europon, susibičiuoliavo 
net su Lietuvos išdavikais.

Toliaus šitaip eiti dalykai negali. Ame
rikos lietuviai darbininkai turi patįs paim
ti J savo rankas musų politikos reikalus. 
Turi pradėt veikt darbininkų draugijos, 
kliubai ir kuopos. Visos darbininkų orga
nizacijos turi imt svarstyt Lietuvos laisvės 
klausimus ir daryt nutarimus susirinkimuo
se, skelbti rezoliucijas spaudoje. Jos turi 
šaukti vietines ir apielinkių konferencijas, 
ir, pagalios, turi užmegzti bendrą ryšį tarp 
visų savo organizacijų, kad darbas eitų 
tvarkiai ir pieningai visoje šalyje.

Kada dabar Lietuvos valdžia per savo 
pasiuntinius šaukiasi į amerikiečius pini
gų, pareiškite jai per tuos pasiuntinius savo 
reikalavimus ir savo protestus prieš jos 
kenksmingą darbo žmonėms politiką. Už
protestuokite prieš laisvės varžymą ir dar
bininkų persekiojimą Lietuvoje. Užpro
testuokite prieš valdžios bičiuoliavimąsi su # 
žmonių išnaudotojais. Reikalaukite* kad* 
butų įvykintos Lietuvoje nevaržomos politi
nio judėjimo sąlygos, ir kad umiausiu laiku 
butų sušauktas Steigiamasis Seimas.

Kelkite savo balsą, jungkite į daiktą sa
vo jiegas ir remkite Lietuvos darbininkus 
kovoje už laisvą, darbo žmonių valdomą 
Lietuvos respubliką!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba. 
Chicago, 111.
Sausio 8 d-, 1920 m.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
117 N. Dearborn St. 

H11-1SUnlty Bldf.
Tai. Central 4411 

f)

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
•m S. Halsied 3t.

Ant trečių lubų
Tai. Drovor 1310

kompanijos prezidentas ir 
Mergenthaler Linotype kompa
nijos direktorius. Ne pro šalį 
pažymėti da ir tą faktą, kad 
New Yorko Amerikonizavimo 
Lyga, kurią remia Internacio
nale Taryba, veda propragandą, 
kad valdžia, popiero sučėdijimo 
tikslais, uždarytų visus radikali 
skus laikraščius.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa«hington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefoną* Wost 6126

z_

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
OFISAS: 2201 W. 2Jnd St.

Kamp. Leavitt St.
Phone CąnaJ 622‘J 

VALANDOS: 1 iki 5 vi 
nuo 7 iki 0 v*

GYVENIMO VIJiTĄ:
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną

arę. 
are.

i,



uieluviu Rateliuose
NORTH SIDE

Iš draugijų veikimo.

kee Avė., ir North Avė. Pro- 
grame dalyvaus kompozitorius 
p. S t. Šimkus su “Birutes” cho
ru ir pavieniais dainininkais. 
Taipgi dainuos L. S. Vyrų 
Choras. Kalbės d. P. Grigaitis. 
Todėl nė vienas northsidietis 
tegul nelieka namuose. Ateikite

Du susi pešė—trečias laimėjo.

Seniai buvo pageidaujama 
įkurti Northsidej vaikų draugi
jėlę. Bet kurinio darbu rūpin
ais ikišiol niekas nenorėjo ar 
nedryso, nes buvo ir yra aišku, 
kad šiam darbui reikia pasiry
žimo ir energijos. Beto, nu
jausta, kad dėlto reikės susidur
ti su priešais. Taip niekas ir 
nesirūpino lietuvių vaikučių li
kimu, kitaip jų lavinimu.

Bet praėjusiame Dr-jų Sąry
šio delegatų susirinkime nutar
ta organizuoti vaikučių kuopą 
ir lavinti juos. Jeigu sumany
mas pavyks, bus bandoma įkur 
ti vaikų draugijėlė. Beje, dar
bui pirmyn varyti išrinkta ko
mitetas iš penkių narių. Komi
teto pirmininku yra Kazys Ru- 
gis, northsidiečiams gerai žino
mas veikėjas. Girdėjau, kad 

pirmas jaunųjų veikėjų susirin
kimas jau įvykęs, kuriame da
lyvavo apie penkiolika mergai
čių ir berniukų. Geros kloties!

j draugijų sąryšio delegatų 
susirinkimą buvo atsilankęs tu
jas “komitetas” ar “atstovas” 
dėl Lietuvos laisvės bonų. De
legatai kaip vienu balsu nutarė 
jokių tarimų dėl kalbamų bonų 
nedaryti. Atstovui patarta 

kreiptis į pavienes draugijas.
Nedėlioj, sausio 11, Chicagos 

Lietuvių Dr-jos Sav. Paš. susi
rinkimas priėmė tarimą remti 
Lietuvių Socialdemokratų Parti
ją Lietuvoje. Bonų klausimas 
atmestas. ( Beje, visi minėtos 
draugijos'nariai pasižadėjo bū
ti Draugijų Sąryšio vakare, Sau 
šio 25 d. Wieker Park didžio
joj svet. 2016 W. North Avė., 
kampas N. Robey Str., Mihvau-

pasiklausyti Amerikos lietuvių 
dainininkų žvaigždės—“Biru

tės,” ir kitų žymių visuomenės 
veikėjų. — Jonas.

Policija andais areštavo daug 
įtariamų kriminalistų. Jų tar
pe butą dviejų senai pasižymė
jusių piktadarių, bet areštavimo 
procedūra teisėjui nepatiko ir 
tiedu paukštukai gavo išsprū
sti. Policija dabar kaltina tei
gėją, o jis—policiją.

Rengė jam pirtį,

■MM

Ateinant} Panedėlyj, Sausio (Jan.) 19 d. Mu
sų Pusmetinis Vatinių Materijų išpardavimas

SUBATOJE, SAUSIO (JAN.) 17-toj KAD IR KAINA BUVO $30, $35 arba $45

Bile lotery ar Alergine Kotas Šlake

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
tolįregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iii 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die-

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

IITlU I 1111U smagus skai
tyti Mėnesinis Žurnalas— 

“MEILE Ir ŠEIMYNA” 
(Pajieškojimų Žurnalas)

Pirmą vietą Žurnale užima Meilė, 
šeimyna ir Mokslas;

antrą—Pajieškojimai ir Juokai.
Kaina, metams 11.00. Kopija 10c

•ADRESAS:
Meile ir Šeimyna
0943 So. Racina Av«. Chtc«Mo.Ul.

Susirinkimas.
LGD-jos 47 skyrius laike sa

vo mėnesinį susirinkimą nedė- 
lioj, sausio 11 d. Be kita sky- 
riun įstojo sekami nauji nariai: 
K. Jankauskas, A. Vaitas, V. 

Kibaitė—po 2 doL; per J. Gri
gaitį įstojo ir užsimokėjo seka
mi nauji nariai: J. Deugarda, J. 
Šimaitis, A. Paplauskas, K. Ki
čas, J. Kičas, K. Jumasa, J. Sin
kevičius, J. Cernauskas, J. An- 
driulaitis, A. Jonaitis—visi po 
2 dol. Viso įplaukė 26 doleriai. 
Už sausio mėnesį draugijos cen 
tran pasiųsta 83 doleriai.

Beto nutarta parinkti komisi
ją, kuri lankytųsi į Chicagos 
apskrias> ĮtkAil-inkinhla.'1 KNB- 
sijon įėjo: J. Grigaitis, K. Kli<j- 
štoraitis, V. Dovidaitis, K. ; Ru- 
gis ir L. Lapinskas, i

’ r.-r F. Davįlgą.
_• . - --------Ą į y •

MELROSE PARK?1 į

L. L. Paskolos vielos konil(<| 
to valdyba paskyrė sdvo komt- 
teto narius užrašinėti laisves 
bonus sekamuose dis trik tuose': 
23, 24 ir 25 gatvėse—P. Valuc- 
kas ir J. Urbelis; 20, 21 ir 22 
gatvėse—A. Ivanauskis ir J. 
Žvirblis; 16, 17, 18 ir 19 gatvė
se—A. Urbelis ir P. Metrikis; 
12, 13, 14 ir 15 gatvėse—P. Va
itiekus ir A. Ivanauskis.

Mayvvoode: A. Ivanauskis ir 
J. Urbelis; BelNvoode: V. Bra
zauskas ir J. Girkša.

— Valdyba.

Jaunasai šelmis Tom Pan- 
tellera, italas, laimingai ištru
ko. Aną naktį jisai “pasivogė” 
ponios Stella Cordo dukrelę 
Oną, kurios mama jam nenorė
jo duoti. Mama manė, kad To 
mas bandys patraukti su savo 
Onute—į Michigano valstiją. Ji 
sutelkė didelį būrį italių bobų 
ir senių, po to visi marš į Park 
Row geležinkelio stotį. Laukė 
per visą naktį, bet nesulaukė. 
Tomas ir Ona, turbut, pasirin
ko kitą stotį. \

Turtingoj, pertekusio j Chieago j.

Viename anglų dienrašty va
kar buvo išspausdinta sekamas 
laiškas: “Geri žmones, sušelp
kite mane. Turiu du kūdikiu 
—vieną aštuonių mėnesių, kitą 
septynių metų amžiaus. Bet ne
turiu kuo juos aprengti. Jie 
kenčia šaltį—pasigailėkite... 
Pati taipjau neturiu kuo apsi
rengti. Gal rąpis geros širdies 
žmonių, turinčių vieną-kitą 

'iekamą skudurėlį—širdingai 
neldžiu! Aš gyvenu 1711 N. 
falman avė.”

Taip dalykai stovi musų tur
tingoj, pertekusioj Chicagoj.

Mažas šeimyniškas skandalėlis.

Spalvos
Juodi, tamsiai geltoni, 

Navy, Taupė 
Burgundy, Mole.

Materijolai
Silkiniai pliušai 

Silvertonai 
Vilnoniai Velourai 

Plataus audimo 
Polo audimo 

Pliunette

Per pereitus 40 metų musų istori
joj ta krautuve neturėjo tokį išpar
davimą, kokis dabar bus. Buvo ko
tų išpardavimai, bet mes nepasiu- 
ICm aprėdalų arba verčių prilyginus 
tam išpardavimui. Mes turim iš
leisti 'juos, nes mes negalime laikyti 
jų iki ateinančiu* sezono; Vėliausių 
madų randasi čionai, pilno ilgio ko
tai ir sport modeliai, padaryti iš ge
riausios materijos, daugybe pilnais

Šilkiniais pamušalais, kili pusiau 
šilkiniais pamušalais. Kotai vertėje 
iki $45, per tą vieną dieną persiduos

88

Ateikite ir Persitikrinkite
Stiliai

Diržoto stiliaus
Sporto modelių

Yoke effektų
KriauČiškų stilių

Dideliais kailio kalnicriais
Hudson Sealine trimuoti 

Trimuotais guzikais.

Capudine
• • • TTZ^ IT ■ ■ • 

DEPENDABLE ABJOLUTELY 
FOR HEADACHES

Dr. A. R. Blumenthal

Akis
V SPECIALI8T 
Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

■ * kreipiama | vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 et, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

s. Didumai
Merginoms, 16, 18, 20 

Moterims 36 iki 46
Extra didumo 48 iki 52.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i e t u t i i 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Influenza plėtojasi.

Infhienza, kadir netaip greitai 
kaip kad praeitais metais, vis 
dėlto plėtojasi. Sveikatos de
partamento komisionierius to
dėl rimtai graudena publikai, 
būtent: daryti visa, kad neužsi- 
krėtus. O kad neužsikrėtus. 
reikia elgtis šitaip: vengti dide
lių sueigų—teatrų, šokių ir tt.; 
jei galima eiti į darbą pėstiems; 
nespiaudyti viešose vietose ir 
ant šalygatvių; deramai apsi
rengti ir pavalgyti; miegoti ne
mažiau kaip astuonias valandas, 
kambarys turi būt šiltas ir daž
nai išvėdinamas; nenaudoti gė
rimui bendrą indą; nelankyti 
sergančių infhienza žmonių; 
sergėti mažus kūdikius, kad jie 
nepersišaldytų ir tt.

Influenza yra užsikrečiama 
liga ir pavojinga. Ji veda prie 
kitų ligų, dar .pavojingesnių 
kaip ji. Tatai kiekvienas pri
valo sergėtis, o susirgus tuoj 
kreiptis į gydytojį.

tei-

— Ar tiesa, kad tamsta my
lėjai Franci jos mergeles—pa-' 
klausė džiodžė McDonald bu
vusio karininko Francis Ryan’o.

— Taip,—atsakė Ryanas.
— Kiek jų ten buvo.
— Nebegaliu atsiminti.
— Nors kelias—teiravosi 

sėjas.
— Gerai/j.Annettė, Mąrian- 

nč, Luciannė, Elizabettė...
— Gana,—sušuko teisėjas. 

Tamstos kaltinimai pamatuoti, 
—tarė jis Ryano moterei.

— Tamstos malonybė!—sku 
biai įkirto Ryanas. Aš irgi tu
riu šį-tą pasakyti apie savo 
Liliją.
- — Nugi?—stebėjosi teisėjas.

— Matai, kol aš buvau Fran- 
cijoj ir koviausi su vokiečiais, 
ji turėjo čia tūlą šaunų leitcnan

- tų Hughes’ą...
Teisėjas dabar turėsiąs pagal 

voti: kuris jų dviejų kaltesnis.

Kur jie surado “bolševikus.”

pasisiuvę daugiau kaip du tuk- LIETUVIŲ BIZNIO PASEKMfiS. 
stančių dolerių.

Janitoriai gauna daugiau kaip 
mokytojai.

Chicagos janitorių algos ne
palyginamai didesnes nei mo
kytojų. Rezignuojantįs, taigi 
inetantįs savo darbą mokytojai, 
sarkastiškai atsako į perdėtinių 
paklausimus “kodėl rezignuoja
te,” būtent: eisime janitoriautų. 
Tuomet bent neprisieis badau
tų. ..

Traukia tieson du kunigėliu.
b.uao— | II,,

Buvęs karininkas Guy Potter 
Benton traukia tieson du kuni
gėliu. Reikalauja gražintų pen 
'kiasdešhnt tūkstančių dolerių, 
kuriuos jiedu nederamu budu... 
išvilioję.

Nepasisekė išradimas—nusi
žudė.

JUST/ KIDS—Mistery Repeats—Sometimes! k JM’Ad CarieT

Valstijos prokuroras Hoyne 
turėtų didžiai pasidėkoti budin
gų elevatorių unijos 147-tam 

lokalui. Jis “deportavo” (iš
metė) iš unijos dvidešimt du 
nariu. “Deportavo” todėl, kad 
jie esą—“bolševikai.’* O kodėl 
jie yra bolševikai? Todėl, kad 
jie neturėję pilietybės popierų! 
Be juoko, tų deportuoto jų pro
tas nusikraustė už “razumo.”..,

Per kelintą metų Rudolph 
Lulz “džiovino” smegens, kad 
išradus “gerinusį cigarams deg
ti instrumentą.” Nevyko. Vakar 
naktį Lutz nusitroškino gasu.

Biznis buvo pradėtas Vasario mėn 
kapitalu $3000 J. F. Eudeikio, A. H. 
Kasper’o, Frano Waitekuno ir M. Į 
F. Williams’o. Per praėjusius 11 

mėnesių biznio išviso padarėm iki 
$88.395.88. Musų planai padaryti 
biznio iki $250,000.00 1920 metais, 
tuomi kad mes padidinome savo ka- 

ptalą nuo $3000.00 iki 20,0000.00 
Nauji valdininkai 1920 metams išrin 
kti sekanti: A. H. Kaspcr, preziden
tu, Franas Galkowski, Vice-prozi- 
dentu ir M. F. Willi«pis’as sekreto-, 
riti ir kasteriu. Taipgi yra dar 5 di
rektoriai, 3 iš valdininkų viršui mi
nėtų, jr Franas C. Patką ir Juozapą 
Bigonę. Tie vyrai parodė savo ga
bumus, ir kiekvienas jų yra biznie
rius..

Kaip paprastai, mes užvis daugiau 
šiai atkrepsime savo domą į savo 
kostuinierius, kad davus jiems ge- 

ri.ausį patarnavimą ir labiausiai 
mes atkreipsime savo atydą į lie
tuvius savininkus automobilių. Mu
sų mieris yra daryti biznį sąžiniškai 
ir užganėdinti žmogų, kuris perka 
nuo musų automobilių.

Visi ženklai rodo trukumo viso
kios išdirbystės ir didumo tajerų 
(gumų) šiems metams ir mes patar
tume pirkti iš anksto.

Musų atakas yra užbaigtu Ir pilnas, 
bet tokiose aplinkybėse ir pasirodo 
busiančia didžiausia automoblių in
dustrijos 1920 metais, mes tikrai ne
galime prižadėti išpildyti tamstų or
derius vidurvasaryje.

Mes nuoširdžiai kviečiame visus 
Lietuvius savininkus automobilių 

ateiti ir apžiūrėti musų išpardavi
mo kambarius.

2038-40 W. 35th St.
SOUTHWEST TIRE COMPANY 

A. H. Kasper, Pirm.
(Apgarsinimas)

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

VALANDOS: p—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 S. Morgan St. Chieago, III.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roselsnd.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

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

i CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687• •

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

i . .

r

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 18 me
tų kaipo patyrus rodytojas, chirurgo 
ir akuieria.

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

Ofisas ir Labarttorlja: 1025 W. llth 
0t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—11 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

Sėkmingas banditų žygis.

LITTĮe JULIUS SNEEZER BY BAKER

Turės užmokėti vienuolika 
tūkstančių dolerių.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį apkraustė keturias šeimy
nas Ilighwoode. Savo darbą 
jie atliko užkloroformavę jas— 
bemiegant. Visa piktadariai

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 SU Chieago. ■

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chieago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
x ir nuo 5 iki 8 vakare «

Miesto valdininkai pralošė 
“keisą.” Andais jie atsisakė iš
mokėti reikiamą sumą pinigų 
keliolikai galvių taisytojų—in
spektorių. Teismas pripažino, 
kad valdininkų elgimąsi buvo 
neteisingas ir miestas dabar tu
rės užsimokėti daugiau kaip 
vienuolika tuksiančių dolerių.

DATRIJOTiZMAS 
■ Padėdamas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršio— 

$120,000.00. C 
E. Cor. Fourtk ana 

Jackson Sts.
SIOVK CITY, IA.

S.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
Telephone Haymarket 25<4 „

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.
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Žemaitės Pagerbimui Vakaras.
Chicagiečiai vėl turės progą pa

matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. šį koncertą — 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- 
liečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

Apart viso ko dr-gė Kaminskie
nė paaukavo puikią išsiuvinėtą pa- 
duškaitę, vertą $30. Tą paduškai- 
tę tame vakare kas nors turės pro
gą gauti. , ,

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

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

— Komitetas.

S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu-
asižadėjo dalyvauti

West Side. — Prakalbos ir kruln- 
mi paveikslai jvyks ketverge, sausio 
15, 7:30 vai. vakare, Meldažio svet. 
2242 W. 23rd PI. Kalbės Dr. A. L. 
Grnčiunas ir Adv. 1' P. Bradchulls. 
Angliškai kalbės Jesse W. Brooks, 
Ph. D., Dr. .1. R. E. Hunt. retkarčiais 
F įdainuos paneles Staniuliutės. 
nžanga veltui.

Prakalbų rengimo pirmininkas, 
J? Vaitulla.

■SS?

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo i bučernę 

patvręs bučeriaus darbe. Kalbu
1 ’ , ' - ■. ‘ ........ ’ ‘

siškai. Kam reikalingas tokls darbi
ninkas, meldžiu atsišaukti.

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

esu
„ .. . ,. ang

liškai, lietuviškai, lenkiškai ir ru-

ninkas, meldžiu atsišaukti.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambarys 

dvehii nr vienam vaikinui, prie ma
žos šeimynos, be valgio. Kambarys 
gružus. Galit mus matyt, 6 vai. va
kare, 722 W. 18th SL, dieną bnrber 
šapej arba pool room.

M. Blujus, 364 E. 26 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NVBS1Ų. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJE Už $15 0U SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
$30 IKI $40 SAVAITĖJE KAIPO 
NŲRSĖ PO KELETĄ SAVAIČIŲ MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUfc.

Pėtnyčia, Sausio 16 d,, 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

“vyrų '
f——1111 ■' ..... . ■■

Reikta tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
baltų ir juodą duoną. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgi. Važiuokit tuojau Į tyrą o- rų ir gerą gyvenimą. Mes užmokėsi
me atvažiavimo lėšas.
' SPRING VALLEY BAKERY

J. M. A Žukas, savininkas. 
Spring Valley, III.

VYRŲ
REIKIA drelverio važinėti duonos 

vežimu. Reikia, kad butų jau važinė
jęs su duona ir kad suprastų rusiš
kai ir lenkiškai. Mokame algą ir duo
dame komišiną. Atsikreipki! i Nau
jienas, No. 33.

REIKIA patyrusių darbininkų į 
geležies yanlą $5 i dieną. Taipgi pa
tyrusio žmogaus katras galėtų virin
ti geleži ir plauti su žirklėmis. Gera 
alga.

FRYER IRON CO.
3715 So. Mnplewood Avė. Chicago.

RAKANDAI.
PARSIDUODA ForniČiy krautuvė 

geroj vieloj, lietuviu apgyvento/ vie
toj biznis išdirbtais per 20 motų, 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite po numerių 3431 
So. Halsted St., Klauskit J. Pabarš- 
ku

NAMAI-žEMe

LGDLK. Vytauto molinis susirin
kimas bus nedėlioj, 18 sausio, 1 vai. 
po pietų. š.v Jurgio parap. svet. 
(18 kamb.) 32 PI. ir Auburn Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti ir 

užsimokėti priklausančius mokes
čius. _ Rašt. S. Kunevičius.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. nariai, kurie turite kokių nors 
rekalų dėl draugijos, malonėkite at
silankyti pas’ nutarimų raštininką 
sekamu adresu: X. Siiaikus, 1639 
Girard St., Chicago.

— X. Shaikus...

Kensington. — LMPS. 67-ta kuo
pa vaidins trijų veinsmų komediją 
“Svetimos Plunksnos” nedėlioj, sau
sio 18 d., K. of P. salėj, 11037 Michi
gan Avė. Vaidinimas prasidės 6 vai. 
aak. Be vaidinimo bus dar ir dainų.

— Komitetą*..

Pajieškojimai
ASMENŲ jiESkOJlMAI
PAJIEšKAU pusbrolio Jono Bal- 

kausko, jis paeina iš Kauno rėd., 
Raseinių pav , Paurės parap. Gau- 
raičių kaimo. Jis keli metai atgal gy
veno KewaniM\ III., dabar nežinau 
kur jis gyvena. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino, malo- 

į nėkite pranešti man.
PRANCIŠKA BALKAUSKAITft 

1720 Ruble St., Chicago, UI.
Aš Antanina Poškuvienė jieškau 

savo sūnaus Antano Poškaus, angliš
kai jis rašos Thony Paskevich. Pa
eina iš Indiana Harbor, Ind. jis pa
bėgo nuo manės balandžio 21 1919. 
Penkių pėdų ir šešių colių augščio, 
tamsiai geltoni plauku, akįs ir tam
siai mėlynos, jis yra ape 22 metų se
numo, šneka gerai angliškai ir lietu
viškai. Kas pirmas praneš kur jis 
randasi tam skiriu penkis ($5.00) do
vanų.

MRS. A. PASKEVICHz 
3811 Michigan Avė.

Indiana Harbor, Ind.

REIKI A DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Idealės darbo sąlygos. Didžiausia

WM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Wny, 

Pittsburgh, Pa.

REIKIA 3 kambarinių. Gera alga, 
kambarys ir valgj.s Atsišaukit prie 
housekeeper.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Cornell Avė.

VYRŲ REIKALAUJA

PARDAVIMUI

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Geras valgis. 
Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 

alga.
FT. PITT HOTEL 

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

REIKIA
Moterų lengvam diiiMuvės 

darbiu. Nauju dirbtuve. Gera 
alga ir darbo aplinkybes.

PULLMAN COUCH CO. 
38th ir Ashland Avė.

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

MERGINŲ PRIE MAGLIŲ.

Draugystės Sūnų Lietuvos meti
nis susirinkimas bus nedėlioj, sau
sio 18. Fellowship svet. 831 W. 33 
Place, kaip 1 vai. po pietų. Kviečia
mi visi nariai būti laiku ir užsimo
kėti visas mėnesines mokestis už 
praeitus metus. Taipgi, kurie norite 
įstoti, meldžiami atsilankyti.

— Rašt. V. Gaudesius.

PAJIEŠKAU savo Švogerio Juoza
po Prasporo ir Jono Evalateku, pa
eina iš Kauno rėdytos, Alizavos pa- 
rfapijos, sodos Elniškių, gyvena Brid 
geport Conn. Aš gavau sčvarbių ži
nių iš Lietuvos ir meldžiu jų pačių 
atsišaukti arba kas apie juos ž uote 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS MATULIS
357 N. W. Main St., Kenosha, Wls.

Gera alga
Valgis ir kambarys
Atsišaukite ,
Mr. Smith
51st St. and Cornell Avė.

CHICAGO BEACH HOTEL

REIKIA MOTERIES
TAISYTI MAIŠUS.

GERA MOKESTIS.
M. SHULMAN & CO.

1105 W. 14th St., Chicago.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija įvyks pėtnyčioje, 
sausio 16, kaip 8 vai vak. Onos Ta- 
muliunienes svet., 1447 So. 49th Avė. 
Visi dainininkai bukite laiku.

-i- Valdyba.

PAJIEŠKAU švogerio Simo Kai
rio, K. Bardaucko, S. Wišnuekos, 
J. Walukono, K. Wilkakrcenės. Visi 
Suvalkų gub;, Meldžiu atsišaukti 
šio adreso:

ANDRIUS WIŠNUCKAS , 
Colp. III., Box 732.

ant

REIKIA senyvos moteries prie 
namų darbo. Darbas lengvas 
pastovus.

J. Baltrenas,
1707 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

ir

REIKIA merginos į pekarnę kuri 
galėtų kalbėti lietuviškai ir angliš
kai.

E. BEHNKE,
3525 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA merginų prie automatiš
kos inserting mašinos, taipgi mergi
nų mokinties. Atsišaukit. Knygų ap- 
darytojai.

ROGERS & HALL CO.
Polk and La Šalie Streets

REIKALINGAS Linotype operato
rius. Mokestis geresnė kaip kitur. 
Atsišaukite tuojaus. žemaitis Prii t- 
Ing House 4736 S. Wood St., < hi- 
cago, Iii.

DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Darbas nepaskirstonias.
Labai geros algos 
ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite.
PUIJLMAN CAR WORKS 

UOth &Cottage Grove Avė.
Pullman, III.

Cicero. — LSS. 138 kp. metinis 
susirinkimas bus Subatoj, 17 d. sau
sio, 7:30 vai. vakare, J. Neffo svet. 
1500 So. I9th Avė. Draugai malonė
kite atsilankyti visi, nes ketino ir 
komunistai ateiti, nori kad priimtu- 
mėin atgal į socialistų kuopą, nesi- 
vėluokitc. —P. Daubaras, org.

LMPS. 25 kp. mėnesinis susirin
kimas bus subatoj, sausio 17 d., 7:30 
vai. vakare. Aušros kambariuose, 

10900 Michigan Avė. Draugės nepa
mirškite atsilankyti. —Sekretorė.

PAJIEŠKAU savo brolio P. Pelec- 
kio. Kauno rėdybos, Raseinių pav., 
Kubilįškių kaimo, Nemakščių parap. 
Pirmiau gyveno Chicagoje. Meldžiu 
atsišaukti arba kas kitas malonės 
ura nešt i.

L PELECKIS, 
R. F. D. Box 97a

Morgantown, W. Va.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
elektros spėka siuvamų mašinų siūti 
apreons Gera alga ir geros aplin
kybės. Atsišaukite.
4225 lAncoln Avenue,

N. S1NOM and CO

REIKIA operatorių prie Singer 
siuvamų mašinų. Išdirbėjai drabužių 
diržu ir pirštinių.

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks panedėlyj, sausio 19, 7:30 
vai. vakare. Malinausko svetalinčj, 
1843 So. Halsted St. Yra daug svar
bių ir neatidėtinų reikalų apsvarsty
ti, todėl draugai teiksis kuoskaitlin- 
giatisiai atsilankyti. Valdyba

PAJ IEŠKAU apsivedimui mergi
nos tarpe 20 ir 32 metų amžiaus. Aš 
esu 32 metų amžiaus vaikinas, gerai 
turtingas ir uždirbu po $250 j mėne
si; galiu sutikti su laisva arba reli- 
gijine be skirtumo. Priežastis pajieš- 
kojimo musų mieste nėra lietuvai
čių. Netoli nuo Chiiagos. Rašykit j 
Naujienų ofisą, pažymėdami No. 32.

MOTERŲ GENERAL1AM STU- 
BOS DARBUI.

Phone Englewood 7000. 
ENGLEWOOD HOSPITAL 

60th and Green Sts.

LSS. 209 
balių ir

Gary-Tolleston, Ind. — 
kuopa rengia Milžinišką 
prakalbas nedėlioj, sausio 
Mihišausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjia 2 vai. po pietų. Inžanga vy
rams 50c; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės drg. P. Dubickas ir drgė 
žemaitė iš Chicagos. Visas baliaus 
pelnas skiriamas dėl drgės Žemaitės 
labo..

J IEŠKO DARBO

REIKIA prosinimui moteriškų ir 
šiaip kitų drabužių; kalnierių ir iš- 
lankstytojų ir prie marškinių. 
EXSELS1OR LAUNDRY COMPANY 

66 N. 22nd Street.

Užkviečia LSS. 209 kp.

BARBERIS su šešių mėnesių prak
tika reikalauja pastovios vietos Chi
cagoje. Kam renkalingas toksai dar
bininkas meldžiu atsišaukti.

JONAS MILERIS
10750 Indiana Avė. Chicago, III. 

Tcl. Pullman 4162

MERGINŲ išmokimui visokio len
gvo laundrės darbo. Gera alga.
EXSELS!OR LAUNDRY COMPANY

66 E. 22nd Street.

234 kp. rengia dideles pra-LSS.
kalbas nedėlioj, sausio 18, 6:30 vai. 
vakare, 4630 Gross Avė. Kalbės Dr. 
A. Montvidas, A.A. Vasiliauskas ir 
kiti. Vietos darbininkai, nepraleiski
te progos. Bus kalbama apie šio mo
mento darbininkų reikalus. Nuo Ash 
land reikia eiti 47-ta gatve, o pas
kiau paeiti i rytinį-šiaurinį kampą, 
ten yra University Settlement sve
tainė. —» LSS. 234 kp.

I'IR JĮJ4JĮ-------IĮ------------ Į Į.- „n

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų prie knygų ap
dirbimo, patyrusių; taipgi merginų 
14 ir daugiau metų mokinties. Mo
kamos geriausios algos.

C. O. 0WEN & CO.
1056 W. Van Buren St.

SAVININKAS GERESNI® GYVENI
MO IR DIDESNIO UŽDARBIO 

REIKALAUJAME keletą inteligen- 
iškų, ištikimų vyrų Chicagoje ir ki
liose aplinkiniuose, lietuvių apgy

ventuose mieščiukuose pasidarbuo- 
i nuolatos, arba liuosu laiku, atli
kęs iš savo dieninio darbo; pasidar
buoti vakarais ir nedėldieniais. Šio 
užsiėmimo darbas trauksis per 3 mė
tis; uždarbis lubaij gęras. čia nėra 

sakoma, kad gal ./nepadarysiu, bet 
yra padaroma lengviau, negu kas ki
tus tokiuose pasiūlymuose, nes čia 
yra Publikos naudai. Ne jus kitų 
jieškosite, bet jūsų kiti jieškos šiame 

užsiėmime. Po draug aplaikysite 
Komercijos kursą išlavinimui kas- 
link tolimesnio likimo geresniu, ab
soliučiai dykai. Tas vienas yra ver
tas didelių pinigų../ Gabios mergai
tės ir moteris linkusios dalyvavimui 
prie komereijinio-jišsivystimo, išla- 
ininiui ir geidaujančios dar didesnio 

uždarbio, taipgi esate užprašomos. 
Iš Chicagos atsilankykite ypatiškal 
kasdieną nuo 9 rvto iki 12 dieną. 
Nedėlios rytą nuo 9 valandos iki 1 vi 

durdienyl. Iš kitų apiehnkių adre
suokite: Manager Room 19, 
154 W. Randolph St., Chicago, III 
Kampas La Šalie St., antros lubos.

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

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

REIKIA 
PATYRUSIŲ OPERATORIŲ 

VAIKŲ DRESIŲ, TAIPGI 
MOKINTIES. MOKESTIS KOL 
MOKINASI.

MADE — WFLL GARMENT CO. 
4817 W. Roosevelt Road 

{ėjimas iš 48th

PRIE

Court.

REIKIA pirmarąnkįo duonkepio, 
kuris žino atsakančiai tą darbą. — 
kepti baltą duoną ir keksus. Gera 
užmokestis,geram vyrui. Atsišaukite 
kuogreičiausiai.

F. BRASUS,
139 E. 107th Street, Chicago, 111.

TEVAD ir MOTYNOS

Brighton Park. — Keistučio Paš 
K Ii ubo mėnesinis susirinkimai k 

vyks nedėlioj, sausio 18, Liberty svet 
3925 So. Kedzie Avė. Visi nariai 
kviečiami atvykti kaip 1 vai. po piet.

, —Pirm. P. Jakavičia

Town of Lake. — LSS 234 kp. su
sirinkimas jvyks nedėlioj, sausio 

18, 10 vai. ryto University of Chi
cago Settlement svet., 4630 Gross Av. 
Draugai, nesivėhiokit ir atsiveskit 
naujų draugų. Draugai, kur esate 
užsivilkę su mokesčiais, užsimikė- 
kite. — Org. P. Karneckas.

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.

REIKALAUJA į Šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At- 
Jšaukti į namo užvoizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel B1y4«

REIKIA darbininkų į serap gele
žies yardą. $5 į dieną.

ARGO 1R0N METAL CO.
311 N. Curtis St

REIKIA angliakasių, vedusių arba 
nevedusių. Darbas ant 3 permainų. 
Gali padaryti puikų uždarbį. Ken- 
tucky valst joj. Agentavimas dykai.

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

Chicago.

Draugystės Šv. Antano iš Padvos 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 18 kaip 1 vai. po pietų Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, So. 
Union ir 18-tos gatvės. Nariai malo
nėkite atsilankyti.visi, nes yra dau^ 
svarbių reikalų apkalbėjimui.

— Valdyba.

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

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

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

MERGINOS IR VAIKINAU Proga 
uždirbti pinigų nieko nedirbant. 

Atsiųskit man vardus ir adresus žjno 
nių kuriuos jus žinote, kurie nori 
pirgti pianą arba Victrolą. Užmo
kėsiu jums $5 už kiekvieną pardavi
mą.

ANTANAS JOZAITIS, 
8350 So. Peoria St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
fiaP°iARPEN WOOLEN MILLS 

SUPPLY CO
18?0 W. 14th St., Chicago, III.

REIKIA pirmos klcsos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite.

THE LIBERTY MARKET 
1018 So. Main St., Rockford, III.

VAIKŲ

Lietuvių Tautiškų kapinių atstovų 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 18, 12 vai. dieną, Mildos svet. 
3142 So. Halsted St. Visi kapinių 
globėjai, Draugijų delegatai ir lotų 
savininkai, malonės nesivėluotj, nes 
susirinkimas bus atidarytas paskir
tu laiku. — Valdyba.

Susiv. Am.. Lietuvių kareivių 2 
kp. susirinkimas bus sausio 16 d. 
Dievo Apveizdos parap. svet. prie 
18 ir Union Avė. Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir visi lietuviai ateikite į mi
nėtą susirinkimą ir prisidėkite prie 
šios organizacijos. — Valdyba.

Rubaiuviy Unijos 269 skyriaus pus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čloj, sausio 16 d., Unijos salėj, 1564 
N. Robey St. Pradžia 7:30 vai vaka
re. Bus daug svarbių reikalų. Visi, 
kurie dar nepridavėt savo antrašus 
šiame susirinkime privalot priduoti 
nutarimų raitininkui.

Nut. rašt. Frank Juozapavičia.

Operatorė Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELfiPHONE No. “OFFICIAL 300”

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

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppenlhieimer Casimig ComjMimy
1020 W. 36TH STREET, C H I C A G

-r-

PROGA GERAM VAIKUI AR 
VAIKINUI.

Spaustuvninko amatas yra 
vienas iš garbingų amatų. Su 
kiekviena diena jis taipgi daro
si ir pelningesnis, ypač kad da
bar į tą amatą nelabai paiso mu
sų vaikai ir daugiau eina į ki
tus darbus, o darbų spaustuvėse 
datosi vis dauginus ir daugiaus.

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

Naujienų spaustuvėje yra rei
kalingas taipgi Gordono fyderis. 
Kaą mokh varyti prbsą, 
teatsikreipia tuojaus.

REIKIA darbininkų, $4.50 j 
ną Atsišaukite.

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

REIKIA 
DARBININKŲ 

Nuolat darbas.
Atsišaukite.

die-

Stein-Hall Mfg. Oompany
2841 S. Ashland Avė.

REIKIA vaikinų dirbti prie lank
stomų mašinų; taipgi prie vynioji
mo siuntinių. Atsišaukite.

ROGERS & HALL CO.
Polk and La Šalie Streets

PARSIDUODA krautuvė ir hote- 
lis, puikioj vietoj prie Šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

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

928 W. 33 St., Chicago, III.

Dviejų augštų mūrinis namas, nau 
jas, kuriame krautuves ir fintai, tu
ri būti urnai parduotas. Didelis 
bargenas jei kas pirks tuojau. Ran
dasi ant šiaur vakarinio kampo 39 

ir Sacramento Avė. Savininkas 
B. H. ROSEN

2409 Lawrence Avė., 
Pilone Ravenswood 650

st.

TĖMYKITE

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

C. P. SUROMSKI

3346 S. Halsted St., Chicago. III.

PARSIDUODA bučernū ir gro- 
sernė lietuvių apgyvento] vietoj. 

Pardavimo priežastis savininkas ei
na i kitą bizni 
1315 So. 49th Ct., Cicero, Ui.

PARDUODU grosernę.
Lietuvių apgyventa vieta; 
biznis išdirbtas nuo seniai.

Atsišaukit
1621 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA — Gražus ir 

geras, kaip naujas—4 pasažėrių, 
Country Club—Overland uždary 
tas—self-starter, elektros švie
sos—nauji ta j erai 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,

GERA PROGA Įgyti puikų auto
mobilių 5-kių sėdynių Jeffy Co. 1916 
metų. Lemozinas, geras inžinas, švie 
sos ir pats pradeda. Atsišaukite va
karais 6 vai.

KAZ. URNEŽIS,
3423 Wallacc Si., Chicago, 111. 

1 lubos iš užpakalio.

RAKANDAI

Ar Jos Norite 
Bargeno?

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

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.

TIKTAI SI MENESI.

puikų 
varto- 
esame

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS-
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir 11, 
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.
REIKALINGAS

FIAT JANITORIAUS
pagelbininkas

5506 University Avė., Chicago.
■. ■ —— • .... ....... . ,,,IL     ■

REIKIA antnarankio duonkepio
M. ALGMINAVIČIUS, 

12001 Indiana Avė.
Tel. Pullman 5444. 2322 So. State St.,

APLEIDŽIU CHICAGĄ
Greitu laiku, parduodu pijaną ir 

dalį rakandų. Pijaną atiduodu pigia 
kaina. Kreipkitės vakarais 7 \Yil. 
Nedėldienyįj nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

N. STILSON.
Apt. 4.

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

JOSEPH VALANDOS
4414 So. California Avė., Chicago.

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

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

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

PARDAVIMUI namas ir lotas ne
tikėta kaina. Krautuvės ir svetainė 
žemai. 3 flatai augštai. Turi būti 
parduota greitai, salininkas (Kali
fornijoj. Atsišaukite po num. 2512 
So. Oakley Avė. Galima vartoti dirb
tuvei ar bizniui.

ANT PARDAVIMO 40 akrų farma, 
gyvenimo namas 6 kambariais, stal- 
dais ir vištininkais. Vienas arklys, 
3 jaunos karvės ir bulius; vištos ir 
visa mašinerija ir kiti geri įrankiai 
prie ūkės išdirbinio. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant stubos nu- 
žurint kur namas randasi. Gali ma
tyti vakarais nuo 5 iki 10.

CHARLEY NAčIN.
2404 So. Karlow Avė. Chicago.

EXTRA
PARSIDUODA $500, žemiaus kaip 

buvo, 2 augštu mūrinis namas, 2 pa
gyvenimų po 4 kambarius, prie 3204 
So. Wallace St. $500 Įmokėti, o liku
sius kaip renda. Kaina $3000.
FIRST NAT. REALTY

& CONSTRUC. CO. 
840 W. 33rd St., Wm. Kazlauskas.

PARDUOSIU lotus arba mainy
siu ant bučernės arba grosernės, kas 
norėtų mainyti, malonėkite atsišauk
ti po num. 5953 So. State St.. Ir tu
riu mėsos aisbaksĮ ant pardavimo, 
kam reikalingas, gaus pigiai, visai 
naujas.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

ANGLŲ KALBOS 
VAKARINĖ MOKYKLA

I 
KĮesos prasidės

Panedėlyj, sausio 19 d., 8 vai. vak.
Mokytoja L. Narmontaitė,

3223 Parnell Avė., Chicago.
Telefonas Boulevard 9923


