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T alkininkai nuims Rusi j os blokadą?
Talkininkai nehesumauo ko da

ryti su Rusija
monstracijų iš pietų, prasidėtų 
skubus bolševikų pasitraukimas 
iš šio fronto.

True trnnslation filed with the post-

Clemenceau sumuš
tas nonduacijoje

nominius reikalavimus, bet ne
galės atsiekti savo pirmesniojo 
tikslo—padaryti perversmų pa
čioje valdžioje.

True transJnfion filed y/itli the post-inastrr at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
>is required by Ihe act/of Oct. 6,1017

Tautų lyga pradėjo veikti

Bolševikai paėmė Odessą

mastei* at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
as required by the act of Oct. tt, 1917

BOLŠEVIKAI NENORI
DEPORTUOJAMŲJŲ.

CLEMENCEAU SUMUŠTAS 
SKIRIMUOSE KANDIDATŲ Į 

PREZIDENTUS.

INDIANA RATIFIKAVO
MOTERŲ BALSAVIMĄ. Dar daugiau žmonių žuvo Vokietijoj

Mirties, bausme Rusijoj panaikinta

Kiekvienas bus pilniausiai iš
kamantinėtas pirm įleidimo į 

sovietų Rusiją.

TALKININKAI NUIMSI^
RUSIJOS BLOKADĄ. /

Leis sovietų Rusijai importuo
ti daigius iš neutralių Šalių.

PARYŽIUS, s. 16.—Vyriau
sioji taryba šiąnakt paskelbė, 
kad ji nutarė praktiškai nuim
ti blokadų nuo sovietų Rusijos.

Tapo 1 sutarta leisti sovietų 
Rusijai importuoti iš neutralių 
šalių ūkio padargus, maisto 
reikmenis ir vaistus.

Paskelbki, kad politinis atsi- 
nešimas talkininkų linkui sovie 
tų Rusijos yra nepersimainęa.

True translntion filed ^vith the pnst- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

ANGLIJA DAR ABEJOJA 
. APIE PAVOJŲ NAUJOS 

KARĖS EUROPOJE.

Anglija yra labiausiai susi
rūpinusi gulima ataka ant 
Gruzijos ir Azerbaijan, kuri, jei 
butų jjasekminga, atidarytų 

bolševikams kelių į Indijų.
Anglija yra palinkusi duoti 

Vokietijai įgaliojimų apvalyti 
Rusiją. Už tų Vokietijai butų 
sumažintas atlyginimas talki
ninkams. Bet Francija tam 
priešinasi, bijodamos! Vokieti
jos. :

True tran'totion flled with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOI^EVIKAI PAfiMŲ 
ODESSĄ.

BASEL, s. 16.—Pasak laik
raščių gautų žinių, vyriausias 
Rusijos uostas prie Juodųjų ju
rų Odessą, lapo paimtas bolše
vikų.

HELSINGFORS, s. 15.—De
portuojamieji iš Amerikos ra
dikalai agitatoriai bus stropiai 
iškamantinėti, pirm negu juos 
įleidus į Rusijų, pasak praneši
mo Kliško, sekretoriaus sovie
tų, delegacijos Dorpate. Kliško 
buvo paklaustas kų Rusija da
rys su siunčiamais į Europų 
radikalais ant laivo Buford. Jis 
pasisakė, kad jis nieko nežino 
apie tų dalykų, bet pridūrė:

“Sovietų Rusija neleis, kad ji 
butų vartojam^ iškrovimo vie
ta dėl agitatorių iš Amerikos.’*

Jį sumušė—Deschanel ir Cle
menceau pasitraukė iš rinkimų.

PARYŽIUS, s. 16.—Premje
ras Clemenceau nepasieks Fran
ci jos prezidento vietos. Nors vi
si kalbėjo, kad jis bus išrinktas 
kuo ne vienbalsiai, atstovų bu
to ir senato kaukuse, kuriame 
dalyvavo veik visi atstovai, kad 
nustačius kandidatus į preziden 
lūs, atstovų buto pirmininkas 
Paul Deschanel sumušė 
menceau. Descluinel gavo 
balsus, o Clemenceau 389. 
girdęs apie tai Clemenceau
jaus atsisakė nuo kandidatūros 
ir kvietė visus atstovus remti 
dabartinį prezidentą Poincare, 
kad jį išnaujo išrinkus. Eind 
kalbos kad Poincare atsisako 
kandidatuoti į prezidentus.

Kadangi kaukuse dalyvavo

1NDIANAPOLIS, Ind., s. 16. 
•—Indianos legislatura šiandie 
ratifikavo moterų balsavimo 
priedą prie federalės konstituci 
jos. Atstovų butas ratifikavo 
priedų vienbalsiai, o senate pa
duota 3 balsai prieš. Indiana 
yra 26 valstija ratifikavusi tų 
priedų. Reikia, kad dar 10 val
stijų tų priedų^ ratifikuotų, pirm 
negu jis galės įeiti galėn.

Japonija sugrąžinsianti Chinijai Šantungą

PIRMAS TAUTŲ LYGOS 
SUSIRINKIMAS.

Airija pasveikino jį protestu.

Cle-
408

tuo-
Nelaimės

t

Degtinė palaidota
DEGTINE GALUTINAI 

PASIMIRĖ.

4 ŽMONĖS ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

Bet bijosi bolševikų veržimos 
Kaukaze. Norėtų, kad Vokietija 

sutriuškintų bolševikus.

LONDONAS, s. 16.—“Arti
mo pavojaus naujos karės Eu- Į 
ropoję nėra, bet situacija yra 
rusti ir opi.”

Tokį atsakymų davė šiandie 
užrubežinių reikalų ministeri

jos augštas valdininkas į susi- 
rupinusius balsus spaudoje. Bu 
vo kalbama, kad Rusijos situa
cija, delei sumušimo Denikino 
ir Kdlčako, grųsina nauja kare, 
bet tas skaitoma perdaug ank
styva išvada. Tuo pačiu laiku 
Anglija ir Francija yra labai 
susirūpinusios augimu bolševi
kų spėkos.

Anglijos užrubežio ministeri
ja turi faktus apie Rusijų per 
pastaruosius tris mėnesius ir 
dvi dienos atgal lordas Curzon 
pridavė juos vyriausiai tarybai. 
Tas ir išaiškina kodėl Paryžiu
je užmesta visi kiti reikalai. 
Anglų nuomone yra tik du iš
ėjimai iš tos padėties.

Niekas nenori kariauti su 
bolševikais.

Pirmiausia, per spėkų, bet 
kas jų panaudos? Nė Anglija, 
nė Francija negali suorganizuo 
ti naujų armijų kariauti su Ru
sija. Anglija su sumišimais In
dijoj, Mesopotamijoj, Syrijoj ir 
visur kitur, negali duoti nė vie 
no reguliario kareivio. Skaito
ma pavojingu panaudoti Vo
kietijos spėkas, nors pripažįsta
ma, kad Vokietija yra vienati
nė Šalis Europoje, kuri vis dar 
tebėra palinkusi prie naujos ka
rės. Vokietija dabar yra taiko
je su Europa ir nėra taikos su
tartyje uždraudimo, kuris ne
leistų jai ginties nuo bolševikų. 
Gali kilti rusti situacija, jei bol 
ševikai užpultų lenkus Dina- 
burke. Vokietija tada galėtu 
pasiteisinti skaitymu tai sau 
pavojum ir stoti karėn.

Antru išėjimu yra taika, kas 
butų skaitoma pergale bolševi
kų. Litvinov vėl deda didelių 
pastangų pradėti visuotinas tai
kos tarybas po priedanga apsi- 
mainymo belaisviais.

True IransIpHnn filed with the post- 
inadcr at Chicago, 111. Jah. 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CECHAI AREŠTAVO 
KOLCAKĄ.

Sako bolševikų pranešimas. 
Bolševikai panaikino mirties 

bausmę.

DORPATAS, s. 15.—Iš ofi
cialių bolševikų šaltinį čia 
pranešta, kad panaikinimas mir 
ties bausmės dėl kontrrevoliu
cionierių tapo paskelbtas šian
die visoje sovietų Rusijoje.

Tas dekretas išleistas delei 
nugalėjimo baltųjų armijų ir 
patvirtinimo žinios, kad čecho- 
slovakai areštavo admirolų Kol 
čakų. Paskelbta, kad tas pa- 
tvarkimas bus atmainytas tik 
tada, jei įsimaišytų talkininkų 
spėkos.

Bolševikų komanda Narvos 
fronte išleido proklamacijų, pri 
žadančių nemokamų kelionę, 
namo, gyvulius ir aprūpinimų 
jų šeiminų dėl visų, kurie pasi
brauks iš Judeničiaus armijos 
prieš sausio 25 d. Bolševikai 
sako, kad jau daugelis apleido 
baltagvardiečius.

Kuomet bolševikų delegacija 
Dorpate rašo savo taikos sąly
gas, miestas šiandie Šventė me
tines sukaktuves pasitraukimo 
iŠ jo bolševikų. Amerikos 
Raudonasis Kryžius dalino šil
tus drabužius mokyklose.

Vakar tapo galutinai palaido
ta degtine ir alus. •Ir gal nie
kad daugiau ji nebeprisikels iš 
numirusių, nes vakar įėjo veik- 
mėn nacionalė proliibicija, įves
ta priedu prie federalės konsti
tucijos.

Degtinę palaidota be jokio 
didelio triukšmo, nes žmonės ir 
taip jau buvo pripratę prie pro 
hibicijos, tad ir nelabai rūpino
si tinkamai “palaidoti” degtinę. 
Ji jau buvo mirusi pirmiau ir 
josios likimas nieko labai ne
berūpėjo.

šlapieji vis dar nenori pasi
duoti. . Jie bandysiu užvesti by
lų pripažinti tų priedų nekon- 
stituciniu ar nors nelegaliai pri
imtu. Jei tas jiems nepavyks, 
lai nors bandys sušvelninti da
bartinius smarkius įstatymus, 

kurie draudžia išdirbinėti gėri
mus stipresnius kaip su pusę 
nuoš. alkoholio. Jie bandys 
išrinkti tokį kongresų, kuris su
tiktų tai padaryti. Bet vargiai 
ir tas žingsnis jiems pavyks.

Valdžia paskelbė, kad nuo šio 
laiko visus prasižengėlius prieš 
prohibiciją ji bausianti kalėji
mu. /

KAST CHICAGO, Ind., s. 16. 
■—Šiandie po piet Sinclair Oil 
Refining Co. eksplodavus kubi- 

I lui karšto aliejaus 4 darbinin- 
veik visi atstovai* tad skaitoma, j kai žuvo liko taip apdeginti, 
kad galutini rinkimai neduos 
kitokių pasekmių ir prezidentu 
taps išrinktas Deschanel (Pre
zidentų Francijoj renka parla-

.... ............r u --n................................. . 
kad nė paži / jų negalima—o 
apie 20 darbininkų sunkiai su
žeista, keli galbūt mirtinai.

7 ŽUVO EKSPLOZIJOJE.
Pranašaujama, kad šiuo su

sirinkimu užsibaigė CLemen- 
ceau viešas gyvenimas ir poli
tikė jo karjeht, kadangi jis nė- ............... .... ............
ra parlamento nariu ir kada tos dirbtuves irgi sugriautos ir 
bus paskirtas naujas premieras, daugelio namų sienos susprogi- 
jis turės grįšti privatinių gyve-t nęjo# '
niman.

SAKO, KAD BULGARIJOS 
DARBININKAI PRALAIMĖS 

GENERALĮ STREIKĄ.

Streikų laužo valdžia, pagelba 
kariuomenės, policijos ir 

valstiečių.

s.AIN LES PAINS, Francijoj, 
16.—7 žinovės tapo užmušti ir 
daug sužeista eksplozijoje piro
technikos d rbtuvėje. Trįs ki-

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

TOLEDO, O., s. 16.—Du žino 
neš liko užmušti ir 18 sužeista 
šiandie netoli čia darbiniam 
traukiniui susidūrus su tavori- 
niu.

PARYŽIUS, s. 16.—Franci- 
jos, Anglijos, Italijos, Graiki
jos, Belgijos, Ispanijos Japoni
jos ir Brazilijos atstovai, nariai 
tautų lygos tarybos, šįryt susi
rinko Francijos užrubežinių 
reikalų ministerijoje pirmam 
susirinkimui lygos istorijoje.

Taryba susiorganizavo iš
rinkdama Leon Bourgcois pir
mininku ir patvirtindama Sir 
Eric Drummond iš Anglijos ge- 
neraliu sekretorių.

Pirmu oficialiu tarybos aktu 
buvo paskirimas komisijos nu
statyti rubežius Saar baseino 
teritorijos.

Taryba gavo pirmų formalį 
protestų. Jis buvo nuo “pasiun 
tinių išrinktosios valdžios Ai
rijos respublikos’’ prieš suan- 
glinimą internacionalės taikos 
lygos. Protestas sako, kad ly
ga yra t ik Anglijos įrankiu, kad 
gavus Anglijai hegemonijas vi
same pasaulyje. Lyga esanti 
nepilna ir Suv. Valstijos šalina
si nuo jos su pasipiktinimu.

Sekamų tarybos susirinkimų 
nutaria laikyti Londone.

Pirmininkas Leon Bourgcois 
kalbėdamas taryboje pasakė:

“Darbas pirmininkavimo šia
me susirinkime ir įgyvendini- į

kituose miestuose industrinia
me dislrikte, kuriame streikuo
ja 20,000 angliakasių.

Dusseldorfo apygardoj lapo 
paskelbtas aštriausias apgulimo 
stovis.

Frankforte kareiviai įsimai-* 
še, kad išardžius uždraustų ne
priklausomųjų socRilistų de
monstracijų, protestuojančių 
prieš BeTlino skerdynę.

Areštuoja žmones.
BEBLINAS, s. 16.—Prokuro

ras jau pradėjo rupinties pa
traukti teisman vadovus mi
nios, kuri buvo užpuolusi reich
stago budinką, taipjau tuos, 
kurie išleido proklamacijų, ku
ri sukvietė minias gatvėse. 15 
žmonių jau areštuota.

Bandymas iššaukti vakar gc- 
neralį streikų, protestui prieš 
šaudimų žmonių prie reichsta
go utarninke, nepavyko. Tik 
kelios didžiosios sankrovos bu
vo uždarytos delei streiko, bet 
šiaip mieste nesimatė minių.

WJ*rNoske vėl grųsina.
Daugelyje didesnių dirbtuvių 

ištiko smarkių susikirtimų tarp 
didžiumos socialistų vadovų, 
kurie priešinasi streikui, ir 
priklausomųjų socialistų ir 
munistų agitatorių.

Gynimo ininisteris Noske
skelbė, kad didelės bausmės bus

ne-
ko-

pa-

True translalion flled with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

LATVIAI ATMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS.

Paėmė 6 miestelius ir apsupę 
Režicą.

LONDONAS, s. 16.—Latvijos 
legacija gavo žinių iŠ Rygos, 
kad bolševikų ofensivas palei 
Režica-Kreutzburg geležinkelį 
seredoje tapo atmuštas.

Latviai paėmė 6 miestelius 
tarp Dinaburko (Dvinsko) ir 
Antopol ir užėmė Pitalovo sto
tį. žinia sako, kad Režica yra 
apsupta iš trijų pusių ir mano
ma, kad jei lenkai padarytį de

SOFIA, Bulgarijoj, s. 15.— 
Apie savaitę atgal Bulgarijoje 
prasidėjo visuotinas geležinke
lių, krasos, angliakasių, spaus- 
tuvninkų. ir kitų pramonių dar 
bininkų streikas. Išpradžių iš
rodė, kad įvyks revoliucija ir 
dabartinė valdžia bus nuversta. 
Abi Bulgarijos Socialistų par
tijos rėmė streikų.

Bet premieras Stambulivski 
tuojaus atsišaukė į darbininkus, 
kviesdamas juos palaikyti tvar
kų ir pildyti įstatymus, o pats 
tuo laiku griebėsi kraštutinių 
priemonių sulaužyti streikų. 
Tuoj pašalino iš vietos visus 
krasos Ir kitus valstybės darbi
ninkus, o jų vieton pastatė ka
reivius. Dabar kateiviai dirba 
netik krasos, bet taipjau ope
ruoja ir geležinkelius, nors dar 
keli traukiniai vaigšto. Mažes
niuose miestuose ir miesteliuo
se streikierius labiausiai perse
kioja policija ir valstiečių gau
jos. Bulgarijoje pramonė nė
ra išsivysčiusi ir proletariatas, 
neskaitlingas. Tad tvirčiausiais 
yra valstiečiai, kurių agrarų 
partija dabar valdo Šalį. Stanį 
bieji ūkininkai visuomet yra 
konservatyvus ir nepageidauja 
jokių, reformų, kurios nėra 
jiems naudingos. Beto jie ne
nori paleisti valdžios iš savo 
rankų ir atiduoti jų proletaria
tui, todėl ūkininkai ir jų vai-

NEW YORK, s. 16.—Genera- džia taip ir rūpinasi sulaužyt* 
lio prokuroro agentai šiandie ’ visuotinų darbininkų štreikų. į 
įteikinėja Ne“w Yorke pašauki-j Turėdami prieš save tokiu? 
mus liudyti tardime prieš legis-, stiprius priešus, iiės prieš juo^. 
laturų penkių pašalintųjų sočia- eina valdžia, kapitalistai jr ūki* ' 
listų. Liudytojų šaukiama 50, ninkal, gal ir tur^s pralaimėt- 
daugiausia socialistų. streiką, arba vien iŠgaus ėko-

1 »

Pasimirė kompozitorius.

CHICAGO.—Vakar pas drau
gus valgant po teatrui vakarie
nę ūmai pasimirė nuo parali- 
žiaus paskilbęs kompozitorius 
Reginald DeKoven, 58 m. am
žiaus. Jis parašė muzikų ke
lioms operoms, kurių viena, 
“Rip Van Winkle,p dar tik šio
mis dienomis buvo statyta Chi- 
cagoje. Jis bus palaidotas Nevv
Yorke.

TRJS ŽMONĖS MIRĖ NUO 
ALYVŲ.

NEW YORK, s. 16.—Trįs 
nariai Delbene šeiininos pasi
mirė pavalgę iš bonkos alyvų. 
Du kiti vaikai guli ligonbutyje.

šaukia socialistus liudyti.

DAR DAUGIAU ŽMONIŲ 
MIRĖ NUO INFLUENZOS.

CHICAGO.—Vakar pranešta 
sveikatos departamentui, kad 
dar 650 žmonių susirgo infli^r 
enza ir 10 žmonių mirė nuo tos 
ligos. Dabar sergančių ta liga 
yra 1,200. Pereitų savaitę mi
rė 18 žmonių, o nuo plaučių 
uždegimo 122. Tuo pačiu lai
ku susirgo plaučių uždegimu 
503 žmonės.

42 ŽMONĖS APKALTINTI.

Tarp apkaltintųjų yra milionie- 
rius komunistas/Bross Lloyd.

CHICAGO.—Vakar specialis 
grand jury, kuris tardė apie ko
munistų veikimą išnešė apkal
sima prieš 42 Komunistų Dar
bo partijos viršininkus. Tarp 
apkaltintųjų yra Chicagos mi- 
’ionierius-komunistas Wm. 
Bross Lloyd. Formalis apkalti
nimas galbūt bus išneštas utar- 
ninke.

Prokuroras paskelbė, kad 29 
Komunistų partijos sekretoriai, 
prašant federaliai valdžiai, bus 
deportuoti.

LAIKRAŠČIAI NETURI 
POPIEROS.

WINNIPEG, s. 16.—Kanado- 
’e jaučiama didelė stoka popie- 
’os ir daug laikraščių delei to 
‘urėjo paliauti ėję. Stoka po- 
ueros privertė paliauti ėjus čia ' 
‘ris Vietinius dienraščius. Vie-' 
‘on jų eis bendras tik vieno la-

mo šios didelės internacionalės uždedamos ant ,tų, kurie ban- 
įstaigos, turėjo priderėti prezi
dentui Wilsonui. Mes pager- j 
biame priežastis, kurios vilkina 8ai,go x iešas įstaigas, 
galutiną nuosprendį musų drau _ ---------------------

dys kliudyti kareiviams ar 
liuosnoriams būriams, kurie

gų Washingtone, bet išreiškia- True translnlion filed wlth the post-
* i i • ’ i i i • u master at Chicago, III. Jan. 17, 1920me viltį, kad visi keblumai bus 

greitai apgalėti ir kad atstovas 
didelės Amerikos respublikos 
užims vietų tarp mus.

“Sausio 16, 1920 nueis į isto
rijų, kaipo diena gymimo nau
jo pasaulio. Šiandie padaryti 
nutarimai bus varde visų laisvų 
šalių, kurios laikosi lygos san
tarvės. Tai bus pirmas dekre
tas visų tautų susijungusių kar 
tu, pirmų sykį istorijoje, kad 
spėkų pakeitus tiesa. Bet orga-1 
nizavimas tautų lygos nebus 
pilnas, * kol nebus padarytas 
visų valstybių susirinkimas.”

JAPONIJA SUTINKANTI 
SUGRĄŽINTI ŠANTUNGĄ.

TOKIO, s. 15.—Pasak laik
raščių, Japonijos valdžia perei
tų vakarų pasiuntė instrukcijas 
ambasadoriui Chinijoje Yuki- 
chi Obata, kad jis praneštų Pe
kino valdžiai, jog Japonija, įgy- 
jusi nuo Vokietijos teises prie 
šantungo sausio 10 d., per tai
kos sutartį, dabar yra pasiren
gusi bilc laiku tarties apie to 
šantungo sugrųžinimų.

True trnnslation filed with the port- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1920 

j as required by the act of Oct. 6,1917
DAR DAUGIAU ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA VOKIETIJOJE.

Kariuomenė užpuldinėja ant 
streikierių.

ESSEN? s. 16.-UCeli‘ žmonės

required by the act of Oct. 6,1917
Paskelbs Amerikos notą 

Japonijai.
WASH1NGTON, s. 16.—Val

stybės departamentas paskelbė, 
kad Amerikos nota Japonijai 
apie karinę padėtį Siberijoje, 
bus viešai paskelbta ryto ryte.

Siunčia pupas Europon.
SAN FRANCISCO, s. 16.— 

Daugiau kaip už milioną dol. 
Californijos pupikių bus išvež
ta sausio 20 d. į Vokietiją, Len
kiją, Vienną ir Budapeštą dėl 
Amerikos šelpimo komiteto.

as

MŪŠIAI ANT HAITI SALOS.

WASHINGTON, s. 16.—Ame
rikos jūreiviai ir Haiti žandar
merija vakar atmušė 300 ban- 

j ditų atakų ant Haiti sostinės 
Port Au Prince. Veik pusė 
banditų užmušta, sužeista ar 
suimta. Iš jūreivių du užmušti.

LONDONAS, s. 16.—Geležin- 

kelių darbininkų unija priėmė 
valdžios pasiūlymų algų klau
sime. Tų pasiūlymų porų sa
vaičių atgal jie buvo atmetę.

CHICAGO.—šeši plėšikai va
kar užpuolė ant Pciinsylvania 
geležinkelio yardo prie Kinzie 
ir Ada gatvių ir išplėšė du lavo- 
riniu vagonu, pasiimdami už 
$75,000 degtinės.

TISDALE, Sask.~-John Wat- 
kins nušovė du savo žentu, ku-

io dienraštis, kuriame bus tai- tapo užmušti ir sužeisti sumi-' rie buvo pas jį atėję, kartu su 
pinama tik svarbiausios žinicri. Šimuose Duisburg, Steckrade ir j jo dukterimis.

i
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į Kas Dedasi Lietuvoj

Rinkimų klausimu
Gali ne vienam keista pasiro

dyti girdint šiandiena kalbant 
apie busimuosius savivaldybių 
ir Seimo rinkimus, — šiandien, 
kuomet Žemaitijoj ir visoj ilgoj 
lenkų pafrontėje visų mintys ir 
rūpesčiai ne ateities tverybos 
darbams nukreipta, bet kad gy
vam išlikus.

Ir vis tik, šiandiena tenka apie 
tolimesnės ateities reikalus kal-

! spaudų yrh renkamasai žmo-1 
gųą... Lietuvos labui gali daug * 
pąkepktį.’’ Todėl peikia atsisa
kyt nuo partinio egoizmo ne
sivaržyti jokių centrų komitetų 
nurodymais, —- esą ’*dabar ne 
toks metas, kad galima butų 

agituoti ir agituojant rinkti (mu 
sų pabr.), Teisybė, “Lietuva” ži
no, kad visam pasauly per rinki
mus esti kitaip, kad visur prie 
rinkimų ruošiamasi, agituoja
ma, — “plaukia iš miestų į sod
žius agitatoriui, partinė literatū
ra, laikraščiui, brošiūros, atsišau 
kilpai,” bet “L.” stato labai di
delį klausinio ženklą, ur dera

biiškal Iš Lietuvos

E o

g S>S

Iš Biliūnų kaimo, Baisiogalo 
vąls., Kędain|ų ąpgkr.boti, tenka rūpintis ir busimai

siais rinkimais, nes kitokios iš
eities iki šiol rast nemokėjome 
ar nenorėjome. Gyvenimas, vi
sais galais irsta, visame netvar
ka auga, represijos ir suvaržy
mai stiprėja, viskas milftttyzuo- 
jama, suirutės pavojingiausios 
žymės iš visų pašalių kyšo. Mus 
politikos Šiandieniniai vairinin
kai baigia liepto galą eiti. Ir iš 
kurio galo neateitų dabartinei
tvarkai galas, — aišku, kad savi- mums visa tai, ‘musų gyvenimo 
valdybių ir seimo rinkimai prie 
to galo galėtų greičiau privesti* 
Musų gi įsitikinimu išbridus 
iš dabartinės padėties, pradėtų 
reikštis kraštui ir išeities kelias, 
ir palengvėtų jo Šiandieniniai 
vargai.

Prieš porą savaičių^ kalbant 
apie busimuosius rinkimus, jau 
teko mums paabejoti, ar nemė
gins dabartinė musų valdžia da
ryti į rinkimus tam tikros įta- 

i kos, kad tuo bildu ir į Seimą, ir 
savivaldybės daugiau patektų to
kių atstovų, kurie arba nieko ne
turi prieš karo diktatūros reži
mą, arba kuriuos lengvai galima 
“perkalbėti’*. Karo stovis rin* 
kimų metu reiškia didžiausį gy
venimo suvaržymą. Kuomet 
kiekvienam susirinkimui rei- 
kia kaip pas mus konjendanto 
leidimo.

Bet dabartiniai gyvenimo 
tvarkytojai daro mėginimų pa
veikti į rinkimus įtikinimo ke
liu.

Tuo atveju yra labai įdomus 
valdžios laikraščio “Lietuvos” 
straipsnis “Rinkimams besiartį 
nant” š. m. 4 d. Tame straipsny
je paliekamą receptas, kaip tu
rėtų visuomenė elglies, kad Sei
mo ir savivaldybių atstovai išei 
tų ‘‘darbui tinką asmenys”, va
dinas, butų panašus į dabarti- 

j nio kabineto sąstatą, “neparty- 
vu|” ‘‘darbo” žmones. “Pirmų 
pirmiausia“ sako “Lietuva,*’ 
‘‘reikėtų pasirūpinti tais žmonė
mis, kurie ištikrųjų moka ir 
gali gyvąjį darbą dirbt e AbL 
žvelgdamas į tai, su kokiu ant-

- ............... ■' 1 ■' 1 ——'u, . * '■

BALIUS
Rengiamas

DRAUGYSTĖS TEISYBĖS MYLĖTOJŲ
Atsibus

SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 24 D., 1920 M.
MILDOS SVETAINĖJE,

3140 S. Halsted St
* Prasidės 6 valandą vakare.

šis balius bus vienas iš gražiausių balių, taipgi kviečiame visus 
atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

aplinkybėmis ir musų tėvų tradi 
cijoms (musų pabr.) ar ištik- 
rųjų atatinka Vakarų Europos 
pavyzdys?...” Žinoma, partinė 
agitacija visiškai neatatinka mu
sų tėvų rinkimų tradicijoms, jie 
nežinojo jokių brošiūrų ir atsi
šaukimų ir viskas apsieidavo 
daug \ paprasčiau, — renkant, 
pav., valsčiaus viršaitį, “pasred- 
ninkas” statydavo kandidatą, 
vyrai šaukdavo “ura!0 — ir pa
baigta. Taikinant šitas tradici
jas prie dabarties aplinkybių, 
reiktų tik “pasredninkas” aps
krities viršininku, arba klebonu 
pakeisti, — tai ir butų ‘'tikrai 
lietuviškas” rinkimų būdas.

Taip kalba apie rinkimus val
džios laikraštis. . .Paprastai, vai 
džios laikraštis išreiškia vald
žios nuomonę, — jei ir čia taip 
yra, tai, vyručiai, turėsime tik
rai lietuviškus*’ “musų tėvų 
tradicijoms” atatinkančjus rin
kimus! be par|iju(, be agitacijos 
ir be savo atstovų. Juk turėda
ma kokiame nors klausime to
kį ar kitokį nusistatymą, valdžia 
ir veiksmu turės išreikšti tąjį 
savo nusistatymą!

Ir šiuo atveju tenka mums dar 
labiau rinkimų likimu susirū
pinti. Demokratijos reikalų gi
nimo žvilgsniu rinkimų agitaci
jos laisvė yra svarbiausias daly
kas. Jei pareis rinkimai taip kaip 
siūlo “Lietuva”, tai reiškia, kad 
savivaldybių ir Seimo atstovais 
paklius apskričių viršininkų ar 
krikščionių demokratų kandida
tai, tai reiškia, kad dabarties re
žimas užsiliks dar ilgesniam lai
kui, tai reiškia, kad demokrati
ja arba turėtų savo siekimų at-

Rašo A. Tvąrąnavįfjuį į Chi
cago, UI., jo brolis:

Klausi, ąr nenuskaude mus 
vokiečiai, žinoma, jie musų 
neglostė. Turėjome 80 purų 
avižų, 6 purus miežių ir didoką 
jautį, tai kada užėjo vokiečiai, 
—nieko beveik neliko. Atėmę* 
be to, porą arklių. Ir visą tai 
jie ėmė be jokio atlyginamo.

šeimyninJkdyo jie musų apy
linkėj nevidohtškai. Sudegino 
Baisiogolos paštą, iškirto val
džios miškus ir daugybę kitų 
eibių pridarė.

Karas pas mus da nepasibai
gė. Dabar lietuviai kariauja su 
kolčakininkais ir vokiečiai, ku
rie padeda rusams. Kariuome
nėn imama jaunuoliai nuo 19 
ligi 25 metų.
• Mes kol-kas da nepaimti. Bet 
neužilgo man turbut prisieis 
eiti.

Karo metu mirė sesuo Ona,! 
dėdė Juozas Tvaranavičius, Sta
nislovas Tvaranavičius, Jonas 

[Jučas ir jo žmona.
— Juozas Tvaranavičius.

__ KONCERTAS
NORTĘ SIDĘS DRAUGIJŲ RYŠIS NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO 

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

Pusė bloko Wcst nuo Mihvnukce ir Robcy Street. Pradžia lygini 6 vai. vakare. Inžanga 50 ir
Progrąme dalivauja:

URTI?T TTR” Choras, solistai, duetai, kvartetai, 
DllkU 1D po vadovyste p. St. Šimkaus.

75c

- O. Muzikos gabalėliai Balako orchestra.
TZ" A T O A P- Grigaičio Naujienų redaktoriaus.
1Y xx Lu LJ xx p0 koncertui šokiai.

KOMITETAS,

tūkstančiai, ir kariuomene nuo
lat didėja.

Gavome pranešimą, kad ame- 
rikiečiai-lietuviai veikia Lietu
vos nepriklausomybės naudai. 
Girdinį^ kad jie žada suteikti 
piniginės paspirties ir rengiasi 
sudaryti 20 tūkstančių kareivių. 
Gavome, be to, pranešimą, kad 
amerikiečiai grįžta Lietuvon, 
kad gymis savo tėvynę. — Ju
lius Elijošius.

Iš Vielaičių kaimo, Laukuvos 
valsčiaus, Tauragės apskr.

Iš Pilviškių.

Estera UrfranaviČaitė rašo J. 
Kačergiui, 380 So. Main st., Pit- 
tston. Pa.:

Gerbiamasai Tamstele! Gavę 
šį laiškelį gal nusistebėsite, kad 
nuo jums nežinomų. Mes tams
tą puikiai pažįstame, nes esame 
iš vienos vietos — iš Pilviškių. 
Dabar mamytė' gyvena Pilviš
kiuose, o aš su broliu jau kelin
tas "mėnuo Kaune. Drįstu Jus 
□rašyti, ar nebūtų galima kaip 
nors surasti Amerikoj mano tė
velis Jonas Urbanavičius. Nejau
gi mano tėvelis ir mus apleis
tų?... Būdamas Lietuvoj taip 
mus mylėjo ir nenorėjo skirties, 
bet buvo priverstas; Tamsta 
priežastį, manai), žinote. Pasku
tinį laiką prieš karę jis gyveno 
Springfieldė, Mass., ir New Bri
tam, Conn., bet dabar nežino
me kur.

Jūsų namiškiai gyvi ir sveiki. 
Mariutė iš Rusijos dar negrįžo;

i su Vincute mokinasi

Rašo Petrui Vaitkui į Jobns- 
ton City, Jll., jo motina:

Naujienos pas mus nekokios 
— viskas brangu. Batų mažai 
kas ir beavi, nes jie kaštuoja 150 
rublių. Medinėms klumpėms 
mokama nuo 5 ligi 15 ruh. Ru
gių pūras pirma kaštuodavo 100 
rub., dabar 50 nib. Miežių pūras 
pirma būdavo 80 rub., dabar — 
35 rub. Avižų pūras pirma kai
nuodavo 50 rub., dabar 20 rub. 
Gera karvė kaštuoja nuo $1,500 
ligi 2,000 rublių, arklys kiek dau 
giau avis, 100 rub.; žąsis, 10 
rub.; višta, 10—15 rub.; kama- 
šai popierin-iais padais — 50 
rub., o geri —- 80 rub. Brangy- 
inetis pasidarė dėlto, kad vokie
čiai daug visko atėmė. Ėmė vis
ką, kas jiems patiko.

* šiaip mes visi tebesame svei
ki, — Barbora Vaitkienė.

Iš Paliepių sodžiaus, Kazliškio 
valsčiaus, Rokiškio apskr.

DIDELIS METINIS

B A LI U
----- Rengia -------

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas 
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO, 18 D. 1920 M.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 6 vai. vakare.

■ *

Gcrbiamiejįc Chicagicčiai! Malonėkite atsilankyti visi 
į šį musų metinį balių. Mes turėsime skanių valgių ir sal
džių gerymų. Muzika grajis Jazz Bųnd. Šoks visi: seni, jau
ni, dideli ri maži. Kviečia KOMITETAS.

Town of Lake

Dideles Prakalbos
Rengia L. S. S. 234 kuopa

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO-JANUARY 18 D., 1920 M.
Univeraity of Chicago Settlement, 4630 Gross Avenue.

Pradžia 6:30 vai. vakare
Bus geri kalbėtojai: Dr. A. Monlvidas, A. A. Vasiliauskas ir kili. 

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

Draugai darbininkai esate kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiausiaį. 
Padengimui lėšų įžanga 10c. Kviečia KOMITETAS.

sižadėti, ar ieškot kitokių kelių y^jrutele
. Vilniuje. — Pas mus begalo vis

kas brangu; darbininkams al
gų nemoka; kįla visokių plėši
mų ir vagysčių.

Lauksime labai nuo Tamstos 
laiško ir žinios apie musų tėvelį. 
— Viso gera velijanti, — Este
ra Urbanavičaitė, Kaunas, Mic
kevičiaus g-vė No. 21.

jiepis įvykinti.
Mums skubu tat, kad rinki

mų laisvė įstatymų garantuota, 
niekeno nebūtų varžoma. Pri
valome tat budriai sekti visus 
mėginimus rinkimų agitacijos 
laisvę paglemžti ir griežtai tuos 
mėginimus atremti.

[“Socialdemokratas’’].

Didelis Koncertas
“ Rengia SIETYNO MIŠRUS CHORAS

------------ ---------------------- --------- - ■■■—— ~ a.'. /cr. 7~~ . . ■ ~rr ■ ■■■ —=— --------------------------------------------- - —■

SUBATOJE, SAUSIO (JAN-) 17, 1926. M. AlELDAŽIO SVETAINĖJE.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 2242 W. 23rd piace

Gerbiamosios ir gerbiamieji! Nepamirškite atsilankyti į š| koncertą, nes jame dalyvaus gabus Chi
cagos artistai: Vienas garsus italijorias armonistas F. Ptriano, P. Stogis; Stygų Orkestrą, J. Lengvin. 
Tpipgi dainuos keli chorai ir bus daugiau pamąrginimų. Po koncertui bus hn _ , . . • vr Trr* T A C! 
nakties. Inžanga prieinama. Užprašome visus atsilankyti, o busite užganėdinti. KOMiitiAb.
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Iš Rumšiškių sodžiaus, Raseinių 
apskr.

Rašo Juozui Elijpšiui į Keno- 
shą, Wis., jo dėdė:

Giname Lietuvą nuo įvairiu 
priešų — lenkų, kolčakų, bolše
vikų ir vokiečių. Einame visi j 
karę ginti savo tėvynės. Kas 
negali stoti kariuomenėn, tai 
gelbsti pinigais, javais ir drabu
žiai. Trilinkai sakant, stojame 
visi už vieną, o vienas už visus.

Pracįžipj Lietuvos padėtis bu
vo ląbai sunki: nebuvo nei ka
reivių nei ginklų. Bet iš penkių 
kareivių ir 20 kąrįnįnkų išaugo

Rašo Romaldui Kalveliui į 
Chicagą, III., jo brolis:

J^š aprašysiu, kaip išrodo da
bar Lietuva paprastomis akimis 
žiūrint. Tai šalis padegėlių ir 
naujakurių. Lietuva yra suvar
gusi, nubiednėjusi, apdriskusi, 
tik ne alkana. Taip kaip ubagas 
— sotus, ale apiplyšęs ir pusba
dis.

O žiūrint per “padinančiys 
stiklus”, tai Lietuva atrodo, lyg 
vienas didelis bravoras — dides
nis kaip Panemunio.

Kur tik pirtis ąr kuknelė, 
Tai ten rūgsta degtinėle; 
Žmonės geria ir dainuoja, 
Kai išmiega — aimanuoja. 
Viso stoka, viso trūksta, 
Tik degtinė gerai rūgsta...
Raugia ją dvarininkai, raugia 

r sodiečiai. Valdininkai, mili- 
•iantai ir kili “činoyninkai” 
Hulpia ją su pasjgardžiavimu.

jkada yra degtines — lietuviai 
trąsųs ir nieko nebijo, o kada 
os nėra — vaikštinėja nosis pa-1 
cabinę. — J. Kalvelis.

Motina pasigenda savo vaikų 
Amerikoj.

Antonina Ziberkienė iš Račiu- 
pėnų, Kupiškio vai., rašo A. Ku
liui į Chicagą:

Su didžiausiu prašymu krei
piuos prie jūsų. Bukit tiek malo
nus sužinoti nors bent apie vie
ną mano vaiką: Joną, Mykolą, 
Juozapą arba Marijoną. Su
praskit motinos širdies skaudė
jimą. Visos motinos gauna nuo 
savo vaikelių žinučių,, o aš tiek 
trokšdama nežinau nė apie 
vieną. Maž jų nė vieno nebėra 
gyvo? Marijona, mano duktė tai 
išėjus už vyro ir pavardė jos da- ' 
bar Petraitienė. Prieš vainas 
gyveno štai kokiu adresu: An- 
ton Petrą lis P. O. Box 316, Ar
go, 111., o dabar tai visai nei apie 
vieną nežinau. Bukit vaikeliai 
tokie geri, atrašyki! man. Jus 
žinot, vaikeliai, kaip motinos 
širdis verkia, nežinant apie jus. 
Sveikata visai įiebekokia mano, 
tai nors kad prieš smertį sužino- 
čia kurie jūsų dar gyvi. Sudieu! 
Antanina Ziberkienė.

Didelis Koncertas
Rengia L. K. Sąjungos 174 kuopa sy
kiu su Rusų Komunistų Sąjungos 8 
kuopa C. S. P. S. svetainėje, 1112 
18th St. ir Racine Avė., Sausio-Jan. 
18-tą dieną 1920. Prasidės 3 vai. po 
pietų ir tęsis iki 12 vai. nakties. Ih- 
žanga 30c. Grieš latvių orkestrą. Ne
pamirškite dalyvauti šitame vakare.

ivipcertc dalyvaus pačios gabiau
sios spėkos; chorai rusų ir uk rainų 
deklamatoriai. Prakalbos bus visose 
kalbose.

Kviečia ,visus L.K.S. 174 kp. ir 
Rusų K. S. 8 kpfr Komitetas.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenuc.

WM. VOdRSATZj Savininkas

ORKESTRĄ-BENĄ

IV

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

\ ~ ~" i —ri 11Tlf

TEATRAS ir BA us
Svetainė atsidarys 5 vai.; {ošimas prasidės 6 vftl- Y«k-1 ta su rupesniu drg. M. Dundulienės ir pasižymėjusiais 

Inžanga 75c ir 50c ypatai. | n—i— j. v.LIET. MOT. DRAUGIJA “APŠVIETA’’
Stato scenoje 4-rių veiksmų dramą “SNIEGAS”

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 25 DIENĄ, 1920 M. . - -------- f _ T ^ . . . . . _
M. Meldtržio Svetainėje, 2242 W. 23 PL, Chicago, IU. I mu kartu statomas scenoje, kuriam L. M. Df-ja Apšvie-1 gerbiamą publiką atsilankyti.

inžanga ioc ir ouc ypaiai. i lošėjais iš Boselando ir Chicagos deda didžiausias pas-
Šitas taip gražus ir žavėjaptjs veikąląs dar tik pir-1 tangas tinkamai pastatyti. Taigi širdingai kviečiame 

„„„ T a . K,- i.i._ Rengimo Komitetas

Didelis Vakaras Teatras ir Balius^
“ Nedelioj. SausioJan. 18,1920Rengiamas L. M. P. S. 67-tos Jflippos, Kensington, III.

Bus sulošta pirmu syk šioj apielinkėj žingeidus veinkalas

“Svetimos Plunksnos’
Trijų veiksmų komedija, parašyta J. ZOL£*.

K. of P. SVETAINĖJE 
^IQ37 Miehigąn Avė,, RoseJarjid.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
/įBįtįįjjP tik 30 dieną.

'ėfes taipgi turL 
mc tikros šikšnos 

Ba MĮKKMį: svetinei eilę ir ki
limų.

■ 1 Mes taipgi turime k n
' I RhRI I augštos klesos M įjlHlLJ | phonografų, kuriuos 
|H mes Pėduosime užnW bite pasiūlytą kainą
U ūžėtai kad mes turi-

Jl U me 'pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

Pranešimas.
Turį u už garbę gerbiamiems drau

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

K. PIKELIS
>111 
ęHICAGO, JLL

Svetainė atsidarys 5 vai. Programas prasidės 6:30 vai. yak. 
. Inžanga 35c ir 50c.

Gerbiamoji visuomenė! Užprašome visus vietinius ir apie- 
hpktų lietuvius atsilankyti j šj milžiniškų vakarų, nes ne tik 
galėsite smagiai pasilinksmint), bet ir sykiu paremsite mu- 
SU organizaciją,_ pagelbėsit prikelt iš miego darbininkų mi
nias ir kad tai jvykdinti tai veikime padvigubinta energija 
ir tieskime kelią j laimingą.........rytojų.
•■L/ Kvječia visus KOMISIJA
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BALTIMORfi, MD.

Iš vietos lietuvių judėjimo.

Sausio 9—10 dienose LSS. 14 
kuopa buvo parengus prakal
bas L. A. Atletų kliubo svetai- 

.aujienų redakto- 
Pirmą 
Lietn- 

žinonių
Drg. Grigaitis faktais 

, kad dabartinė Lietu
vos valdžia nė kiek nesirūpina 
Lietuvos darbo žmonių reika-

uėj. Kalbėjo 
rius, drg. P

kalbėjo loma 
5 ir Lietuvos

laisve, 
pripa rodė.

Antru atveju kalbėjo apie

lijoj ir apie “komunistų” pro
gramą. Pirmą vakarą pasiklau 
syti d. Grigaičio prakalbų atsi
lankė apie du šimtai žmonių. 
Laike prakalbos publika labai 
atydžiai klausėsi. Aukų lėšoms 
padengti surinkta penkiolika 
dolerių su cefffais.

bėjo tema “Kaip įvykinti so
cialinio tvarkąj’ Tema labili 
žingeidi, kas norėjo, tai galėjo 
daug ko pasimokinti. Publikos 

Ši karta buvo kiek mažiau. Au
kų Lietuvos Socialistų Rėmimo 
Fondan surinkta trylika dolerių 
su centais. Galima sakyti, kad

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra ui vienas symptomai, kure pa
prastai draugauja perialimaius, g.i- 
pul ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvžpavlmo triubeles. Toki
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmaiiina uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritacija ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

evera s 
Balsam 
for Lungs

(Severoi Balumo Plaudami) kuris yra 
gerai žinomai nuo ttftl metu, kaipo 
vienas paeekmlngiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, y pe
ty n gal jeigu kosulys paeina nuo Kvė
pavimo triufeliu uždegimo, ii priežas
ties spasmodllko smaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 ot. ir 1 et. takuti, 
arba 50 ot. ir t et. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.

LletuvlSkas Kalendorius 
me duodamas dovanai! P.- 
a oavo aptlekoriaue.

W. i. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

prakalbos pavyko neblogiausia. 
Tik bėda su tais klausimais. 
Pav., buvo vienas “komunistų” 
birbalas, mėgstąs duoti daug 
klausimų, o nepajiegiąs tinka
mai suformuluoti jų. Jam atro
do, kad jis daug žinąs, o čia, iš- 
šalies klausant, tai nei šis nei

Pasitikimas svečių.

Buvo pranešta, kad svečiai iš 
Washingtono atvyks “ant union 
stoties’’ kaip 2:30 vai. po pietų, 
s. 11 d. Žingeidumo delei nu
vykau ir aš pasižiūrėti. T) ik t ti
kas būrys Lietuvių susirinkęs 
laukia. Apie 3 vai. pribuvo ir 
svečiai. Pirmiausia juos pasi
tiko vietos klebonas ir miesto 
Majoras. Tai rodo, kad Balti- 
niorės lietuviai dar tebeglūdi po 
kunigo skvernu. Tas’ darė ytin 
blogą įspūdį į kitų tautų žmo
nes. Nuo Union stoties iki Bar- 
rys svetainės vieni aulomobiiais, 
kiti karais važiavo “šturmuoda
mi.” O Barrys svetainė jau 
buvo pilna prisirinkusi ir lau
kė tik svečių. pasirodymo. 
Svečiams atvykus svetainėn pra 
sidėjo prakalbos. Pirmininkavo 
A. Laukaitis, Pirmiusia perstatė 
kalbėti miesto majorą — papra
šęs publiką sustoti ir tris kartu.* 
surikti “ura...” Majorui pabai
gus pirmininkas perstatė Joną j 
Vilėišį. Bet prieš perstatant kai- j 
bėtoją jis pats dar pasakė “pra
kalbą”. Ir po to “perstatai! kal
bėti g. J. Vileišį, kuris jums Lie
tuvą parodys.” Vileišis kalbėjo 
apie dabartinį Lietuvos padėji
mą, ragindamas pirkti bonus. 
Paskui kalbėjo majoras P. Ža
deikis — apie Lietuvos armi
jos narsumą1. Bonų čia nupirk
ta už $65,000. Buvo ir banke
tas. Ten irgi pirko. Sausio 12 
dienos “Baltimore News” savo 
kad išviso ballimoriečiai žadą i 
pirkti už $200,000 bonų.

neturėtų balso. Bei “komunis
tai” to nepaiso. Jie lik straksi 
ir giriasi, kad jie “geriausi” dar
bininkų prieteliai. Vienas tų 
kontraktorių tikras darbininkų 
vergėjas. Pav., kada būva ge- 
neralis rubsiuviams algų pakėli
mas ar valandų sutrumpinimas, 
lai pas tą “komunistišką” kont
raktorių visuomet paskiausia. 
Ir tai, unijos delegatui reikia 
daug triūso padėti. Tai koks jų 
“gerumas.”

Sausio 4 d. įvyko LDLD. 25 
kuopos susirinkimas. Susirin
kime daugiausia laiko praleista 
narių braukimui ir spondavi- 
mui. Paduotas skundas ant 
Gapšio, kam jis per Keleivį iš 
vadino “komunistus” anarkoko- 
niunistais. žinoma, nutarta' iš
braukti. Bet tai dar neviskas, p. 
Glaveckas duoda įnešimą, kad 
reikia d. S. Butkų atstatyti nuo 
organizatoriaus. Didelis galvo
sūkis komunistams. Vieni aid 
pirštų buria^kas reikia daryli, o 
kili kalba kažin ar bus tai gerai, 
kad nieku neprasikallusį “atsta
tysim.” Drg. Butkus ilgai klausė
si ir tylėjo. Bet neiškentęs pasi
prašė balso ir tarė: “Ką jus no
rite, tai darykite, o aš laikysiuos 
tos konstitucijos kol ji nebus per 
keista.” “Komūnistai” tuoj su
šuko: “oo... matai koks jis! 
Reikia tuoj atstatyti.” Taip ir 
padarė. Suspendavo drg. S. Bui
kų už tai, kad Butkus ketino pil
dyti LDLD. konstituciją. Drg. 
Butkus buvo išrinktas metiniam 

į susirinkime didžidma balsų, o 
vienok “komunistai” susirinkę 
apie tuzinas suspendavo d. B. 
užtai, kad Butkus ne jų abaze. 
Na ir da jie pyksta, kad kas 
juos pavadina anarkistais. Kur 
jo protas? — Zigmas.

pagimdė tautos skausmas, ir 
liaudies kančios.

Puolant priešininkui Lietuvą 
iš lauko, arba susitelkus jam vi-

(Atsiųsta)

Svarbiuoju reikalu
(ATSIŠAUKIMAS)

SU- 
or-

Vienaip sąkot q. kįtaip <įWb

Lietuviški “komunistai” aklai 
Įsitikinę į Rusų bolševikų kons- i 
tituciją, o vis dėlto jos nepildo. 
LKS. l l-toj kuopoj priklausė 
lu kontraktoriai. Sulig tos kon
stitucijos, tai tie kontraktoriai

Rudenį 1919 m. Lietuvoje 
silvėrė didžiai simpatingą 
ganizacija vadinama “Lietuvos 
Liuosųjų Šaulių Sąjunga.’’ Ją

venimo sąlygos, kada iš vienos 
pusės viliojo liuosybės saldutė.

žiauri sauvalė, šaulių Sąjungų

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Persiuntimas gvarantuojamas.Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija.

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

120 Tremont Street, Boston, Mass.

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, Nervatona, 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 Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykią dėkuoju Sahitaras mylistą 
rudėj i st e i ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone CanaI 6417. Chicago,

pa- 
ge- 
to-

I1L

Lietuvos nepriklausomybę, šau
lių Sąjunga yra pasistatei sau 
tikslą—“ginti krašto nepriklau
somybę visomis pajėgomis.’’ To
dėl karo metu šaulių Sąjunga 
užsiima karo darbu: rengia vi
są kraštą gintis, atlieka kariš
kas užduotis ir jei gręsia turto 
plėšimo bei naikinimo pavojus, 
eina sargybos pareigas.

Ramiu lnik.li Sauliui užaiima 
kimo inankštinimu bei rikiuo
tės mokslu.

• šaulių Sąjunga yra nepartinė 
savanorių brolija, reiškia: liuo- 
saisiais šauliais gali būt visų 
fui/tijų žmonės, šaulys tik tada 
nustoja būti Šauliu ir praranda 
viso šaulio teises, kai įsimaišo 
į partijinę kovą, šauliais gali 
būti kaip vyrai, taip ir mote- 
rįs, kaip jauni, taip ir seni. Šau
liai savo tarpe dalinasi į dvi 
grupi: šauliai rikiuotininkai ir 
nerikuotės šauliai, arba šaulių, 
rėmėjai, kurių pareiga yra pa
rūpinti lėšų, maisto, reikmenų.

Ir tokia organizacija yra da
bar išsiplatinusi po visą Lietu
vą ir ji jau, kad ir nesenai įsi
kūrusi, suspėjo atlikti didžiau- 
sį darbą kovose su vokiečių, bei 
rusų kolčakininkų gaujomis.

Neginčijamai svarbu, kad 
šiose svarbiose kovose už ne
priklausomybę dienuose, kada 
Lietuvą laukia dar milžiniškas 
darbas paliuošuoti savo sody
bas, savo sostinę Vilnių iš nagų 
paskutinio okupanto,- neginči
jamai svarbu, kad visų lietuvių 
tarpe Amerikoje susitvertu Lie 
t u vos nepriklausomybės dali
ninkų Sąjungą, panaši į Luo
šųjų šaulių Sąjunga pačioje 
Lietuvoje. Nesvarbu, kaip ta 
Sąjunga turi vadintis—ar Šau
lių, ar sargu, ar dar kaip kitaip. 
Svarbu, kad ji stovėtų ant ne- 
partyvio pamato, svarbu kad ji 
kuogreičiau ir kuo tinkamiau 
susiorganizuotų. Svarbu kad

būriai, kad galėtų ąrtimiausia- 
nie jau laike rinkli burių atsto
vai susivažiuoti, sutverti sąjun
gą ir nustatyti jos konstituciją, 

i Del palengvinimo organizuotės, 
I bus siuntinėjama atskiriems ko
lonijų iniciatoriams, kada jie 
kreipsis, projektas laikinųjų 
sąjungos įstatų.

Tariamoji “Sąjunga“, kaipo 
privatė savanorių organizacija, 
turi užsilaikyti savo lėšomis. Są
jungos valdyba turės pasirūpin
ti surasti lėšų dėl padengimo iš- 
kaščių, ir dėl sušelpimo tų savo 
skyrių, kurie dėl kokių nors 
priežasčių butų reikalingi.

Susispietęs “sargų” ar “šau
liu” būrys, pats sulyg savo nuo
žiūros ar iš savo tarpo renka ar 
pasikviečia iš šalies instruktorių 
gerai išmanantį rikiuotis, gim
nastikos ir kitokio sporto daly
kų.

Pirmasai projektuojamos 
“sąjungos” uždavinys bus, tvir
tas ir tikslingas vidujinis pa
čios organizacijos susitvarky
mas. Nes tik gerai viduje su
tvarkyta organizacija gali ga
minti tinkamus vaisius ir turėti 
visuomenėje svarbą. Antra už
duotis: pagaminti savo narių 
tarpe kuoskaitlingiausį tokių vy 
ri» būrį, kurie dėl Tėvynės lais
vės nesvyruodami, nors į ugnį 
šoktų.

Trečia užduotis, — parinkti 
kiek išgalima aukų ir šiaip viso
kių dovanų lygiai kaip ir lais
viesiems Liet. Šauliams, Lietu
vos kariuomenei, ypač gi pradė
tai organizuoti pačioje Lietuvo
je Amerikos lietuvių vardo legi
onui.

ši Lietuvos laisvės šalininkų 
“Sąjunga” turėtų tai užmegsti 
betarpius santikius su Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Kaune. Be to, ji 
turėtų palaikyti nuolatinį kon
taktą su čia esančia Lietuvos 
Militare Misija dėl gavimo reika
lingų žinių bei patarimų. Ame
rikos lietuviai, girdžiate trimito 
balsą? Spieskitės į būrius, bū
riai į “Sąjungą”. Tegul ta 
“Sąjunga0 bus Lietuvai neišse
miamas šaltinis medžiaginės pa
galbos ir Tėvynės ginėjų galin
gos rezervos.

Kas Bus Vasario 
22=ra Diena

Taksos nuo uždarbio
Jas reikia tuoj aus mokėti 

apie jas tuoj aus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

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

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau

Vedėjas p. VLADAS NOR
KUS yra gal-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukus kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon 

f visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksos, tuo- 
jaus kreipkitės j p. Vladų 
Norkų, federalių taksų ži- 

xnovą, kurs yra vedėju
Lithuanian American 

Information Bureau 
3114 S. Halsted Street 

Chicago, 111.

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

Tel. Drexel 2880.

Majoras Povilas žadeikis 
Liet. Kr. Aps. Min. atstovas. 

30-XII-1919 m.
P. S. — Delei informacijų ga

lima kreipties šiuo adresu: Lįth- 
uaniaų Mission, 257 West 71 
S t., New York City.

;j»fej
- -_____ ’

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iŠ petį* i n g ir desainų 
kirpti ir siūti vyriokus 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" 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chlsaf,, <

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

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

Kirmėlės ženklai

Dvasia

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

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

Kas tokią simptomą turi, tegul atei
nu pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrą taip ir moterą. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

į Rusiškos ir Turkiškos VanosI
$ 12th STREET
| Tel. Kedzte 8902.
| 8514-16 W. 12th ST.
į Arti St. Loiite Ate.
ž CHICAGO. ILL.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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i.UJIENOS

Btlter P. Grigaitis 
------------- \ 

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephone Canal HM

- Jan. 17, 1920 — No. I I

Subscription Rates:
86.00 per year in Chicago.
85.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year in Canada.

2c per copy. ■
Entered as Sccond Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

66.00
3.50
1.85
1.45
.75

Naujienos eina kasdiena, ižskiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užalaakomoji Kalas:
Chicago je — paėta:

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

Chieagoje — per nešiotojas:

Viena kopija ......................
Savaitei ................................
Mėnesiui .............................. <

Suvienytose Valatijooe, no Chicagoj. 
pačtn:

Metams .....................................
Pusei metu ...........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams................
Vienam mėnesiui ............... ♦

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metu ...........................
Trims mėnesiams ...................

Pinigus reikia siųst Pačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

M.00
3.00
1.65
1.25

.65

87.00
4.00
200

Nori svetimkalbių . 
spaudą smaugti.

Musų įstatymų leidėjai 
Washingtone lyg lenktyniuo 
te lenktyniuoja, kuris kurį 
pralenks atžagareiviškesnio 
įstatymo sugalvojimu.

• Nespėjo senatas priimti 
senatoriaus Thomas Sterl
ingo žiaurų “maišto” bilių, 
kaip kitas vėl didis legisla- 
torius, ponas King, sugalvo- 

• jo naujų keistu įstatymo pro 
jektą, kurs tapo atiduotas 
pašto dalykų komisijai per
žiūrėti. Tasai įstatymo su
manymas paliečia laikraš
čius ir jų siuntimo paštu kaf 
nas. Sulig projektu, kainos 
turėtų būt stipriai pabran
gintos, bet ne lygu laikraš
čiams. Laikraščiai paskir
stomi į dvi kategoriji: į an
glų kalba leidžiamus ir j ne 
anglų, taigi svetimomis kal
bomis spausdinamus. Ang
lų laikraščiams paliekamos 
teisės naudoties antrosios 
klesos privilegijomis; jų lei
dėjai turėtų mokėti už siun
timą paštu 2 centu už sva
rą (dabar mokama pusė cen 
to) ribose pirmųjų dviejų 
pašto zonų, ir po vieną cen- 
tą viršaus svarui, einant į 
kiekvieną tolimesnį zoną. 
Svetimomis gi kalbomis lei
džiamieji laikraščiai, Kingo 
įstatymo sumanymu, turį 
būt priskirti į trečiąją siun
tinių klesą ir mokėti po 8 
centus už svarą.

Šitoks to garbingo sena
toriaus įstatymo projektas, 
kurį jis sugalvojęs teikėsi į- 
nejti senatan, yra ne tiek 
atžagaretviškas, kiek nelem 
tas ir neteisingas. Ne tiek 
tuo, kad norima aplamai pa
branginti ir be to brangią 
laikraščių paštu siuntimo 
kainą, kiek darymu skirte- 
nybių tarp anglų kalba ir 
ne anglų kalba leidžiamų 
laikraščių teisių. Ar Ame
rikos piliečių ir jų spaudos 
teisės priklauso nuo to, ko
kią jie kalbą vartoja?

“Akyva iždo j tos padėties 
mes turime teisės pastatyti klau 
simą, ąr visi tie kentėjimai nuė
jo niekais, ar jie neatnešė ab
soliučiai jokios naudos.

“Ir aš laužau sau galvą, ne
rasdamas tinkamo atsakymo.

“Aš manau, kad žmonės pil
nai jautė tuos kentėjimus, ku
riuos jiems prisiėjo pergyventi. 
Bet jie nebandė suprasti jų. Jie 
jautė tų kentėjimų sunkumą. 
Bet jie nebandė įsigilinti į pras
mę viso/ to. Jie nebandė surasti 
priežastį, kuri yra svarbesnė, 
negu pats skausmas. Jie nepriėjo 
prie jokių išvadų. Jie nieko neiš
moko.

“Priežastis kentėjimų pasilie
ka, todėl pavojus naujų kentėji
mų pasilieka. * '

“Jei žmonės suprastų priežas
tį, jie greit prieitų prie tos išva
dos, kad pasaulinė skerdynė ne

tapo išguiti penki socialia- buvo priepuolama, bet neišven-

Jaučiasi kates pie
ną. padėjusios.

Iš New Yorko valstijos 
legislaturos š. m. sausio 7 d. 

tai: A. Cleasens, L. Walde- 
nau, S. Orr, C. Dewitt ir C. 
Saloman. Visi jie. nesenai 
buvo New Yorko piliečių iš
rinkti. Bet šimtas keturios- 
dešimts republikonų ir de
mokratų legislaturos narių 
balsavo už tai, kad jie nebū
tų valstijos įstatymų leidi
mo įstaigon priimti, ir tik 
du demokratai balsavo už 
jų palikimą legislaturoj. Pa
tiems gi žmonių/atstovams, 
socialistams neduota nė jo
kio balso. Išguiti jie buvo 
todėl, kad jie esą Socialistų 
Partijos naridi ir kad tos 
partijos principai ir taktika 
esą priešingi šios šalies įsta
tymams.

Atsimenant, kad dagi to
kioj autokratinėj Rusijoj, 
caro viešpatavimo laikais, 
socialistai buvo renkami ir 
įsileidžiami valstybės du- 
mon, kame jie galėjo atvirai 
skelbti ir skelbė idealus ir 
reikalavimus tų žmonių, ku
rie juos buvo išrinkę, — ką 
gi tenka manyti apie pasi
elgimą New Yorko legisla
turos ponus, kurie, patįs 
žmonių išrinkti, kėsinasi 
prieš tų pačių žmonių valią 
eiti, kėsinasi atimti piliečių 
teises, šalies konstitucijos 
jiems garantuotas?

Prieš šitokį tų ponų sava
valiavimą užprotestavo ne 
tik visa pažangioji visuome
nės dalis, bet dagi daugelis 
Jungtinių Valstijų senato
rių ir dagi p. Charles Hu
ghes, buvęs pereitais rinki
mais republikonų partijos 
kandidatas į prezidentą.

Ta protestų audra stipriai 
atvėdino pertoli šokusius 
valstijos legislaturos na
rius; taip atvėdino, kad da
bar jie nebesižino, kas dary
ti ir kaip savo nuodėmę už
glostyti. _ T

New Yorko gi socialistai 
nutarė kreipties, jeigu bus 
reikalo, teisman ir pasižiū
rėti, legalė ar nelegalė yra 
socialistų partija ir kaip y- 
ra dalykai su konstitucijos 
garantuotomis piliečių tei
sėmis. — Embė.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

■■■■ ——I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1920 
as reųjired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
[Fcderuotos spaudos žinia]

Londonas. — [Ką sako An- 
atole France apie pasaulinės ka
rės padarinius]. Anglijos Demo
kratinės JJnijos $>rgane “Forci- 
gn Affairs,” tilpo Anatole Fran- 
ce’o, Išklibusio frąncuzų rašy
tojo, straipsnis antgalviu “Opus 
klausimas — Ar Didžiosios Ką- 
rės lekcija nueis niekais?” Straip 
snis skamba sekamai:

“Karę( atnešė neapsakomos 
žalos žmonėms. Ji atnešė tiek 
skausmo ir kančių, kad žmonės 
nebepajiegia ilgiau nešti tą sun- 

laiko 
inido

giamas padarinys socialių aplin
kybių. Visai klaidinga yra many 
ti, kad karės kįla dėl to, kad pas 
žmones yra daug gyvuliško ins
tinkto, kurio jie negali suvaldy
ti. Karės priežastią reikia jieš- 
koti ne žmogaus prigimty], o jo 
nesusipratime.

“Sočiaiis paskirstymas, dėka 
kuriam keli išrinktieji 
pavergę kitus žmones, 
kares ir neduoda progos demo
kratijai įsigyventi. Ta tvarka 
gyvuoja tik todėl, kad liaudis be
moka galvoti, nesupranta savo 
padėties. Liaudis da nepajiegia 
suprasti tiesos, ir todėl ji prieš 
savo norą tarnauja kitiems įran 
kiu ir daro sau žalos.

“Toki padėtis labai nupuldy- 
tų žmones, jei jų tarpe nesiras- 
tų asmenų, kurie pakankamai 
gyveno, kentėjo lygino gyvena
muosius įvykius su praeities įvy 
kiais; tuo būdu Jie surado prie
žastis nepageidaujamų žmoni
jos gyvenime apsireiškimų.

“Suprasti priežastis yra labai 
svarbus, bet tuo pačiu metu sun 
kus dalykas. Kai-kurie žmonės 
suprato tatai. Ir jie deda visas 
pastangas, kad parodžius žmo
nėms, jog karė, kaipo toki, yra 
nihžiau žalinga, negu tas prie- 
žastįs, kurios gimdo karę, o ka
res gimdo dabartinė tvarka.

“Todėl žmonių išganymas gu
li jų pačių susipratime.

“Žmonės, kurie tatai perma
to ir supranta privalo kalbėti!

“Jų. darbas atneš neapsako
mos naudos. Jų žodžiai užveria 
savyje teisybę, tą teisybę, kuri 
teikia vilties, kad ateityj pra
nyks karės.

“Išbudinti žmonės, išalkinti 
jiems dalykus taip, kad jie su
prastų, jog pasaulio gerbūvis 
priklauso nuo jų pačių, yra vie
nas svarbiausių uždavinių. Kito 
išganymo nėra. Kol saujalė žmo 
nių galės kalbėti ir veikti kitų 
vardu, tol pasaulis nepasiliuo- 
suos nuo vargų.”

MEKSIKA.
[Fcderuotos spaudos žinia]

Mexico City. — [Kapitalistų 
reikalavimai]. Pastaruoju laiku 
Amerikos kapitalistai skundžia
si, kad delei nuolatinės betvar
kės jie turėję daug nuostolių. 
Sąryšyj su tuo bus ne pro šalį 
atsiminti, jog 1848 m. Ameri
kos kapitalistai pareikalavo pu
sės biliono atlyginimui nuosto
lių. Internacionalei komisijai 
buvo pavesta ištirti tą dalyką. 
Ir ji atrodo, kad tik 1 nuoš. rei
kalavimų yra pamatuotas.

Kada 1848 m: tarp Amerikos 
ir Meksikos buvo padaryta tai
kos sutartis, tai pasipylė tuks* 
tančiai reikalavimų, kad butų 
atlyginti nuostoliai. Meksika ir 
Amerika sutiko išrišti tuos 
skundus arbitracijos keliu. Ar- 
bi t racijos komisijon įėjo Ame
rikos, Meksikos ir Anglijos at
stovai.

Ji peržiurėjo 1,017 amerikie
čių reikalavimų ir ametė 831, 
kaipo niekuo nepamatuotus 
reikalavimus. Iš 998 meksi
kiečių reikalavimų buvo 
mesta 831.

at-

at-

RUMUNIJA.
[Fcderuotos spaudos žinia]

Bucharestas. — [žmonės 
sisakė balsuoti]. Apie 75 nuoš.
Rumunijos žmonių boikotavo 
savo valdžią, atsisakydami bal
suoti. Socialistų partija, Uni- 
jistų partija žmonių Lyga įvai
riosios progresyvesnės partijos 
atšaukė savo kandidatus, pro
testuodami prieš valdžios abso
liutizmą. Tos partijos turi ma
žiausia 420,090 balsuotojų.

Valdžia atsisakė priimti 400, 
000 balsuotojų, daugiausia uni- 
jistus; kitų 300,000 neprileido 
prie registracijos.

Nežiūrint to, kad balsavo tik 
30 nuoš., liberalai — phdėties po 
na i išrinko tik 1OO savo atstovų 
Pravesta 7 socialistai, nors parti
ja ir nestatė savo kandidatų.

JUNGTINĖS VALSTIJOS
[Fcderuotos spaudos žinia]

Washingtonas. — [Valdžios 
pastangos atpiginti pragyveni
mą nuėjo niekais]. Visos vald
žios pastangos atpiginti pragy

venimo brangumą nuėjo niekais. 
Tatai liudija surinktos iš 50 
miestu skaitlinės. Jos rodo, kad 
tuose miestuose maistas ir kitos 
gyvenimo reikmens nuolat kilo. 
Ligi pereito lapkričio pragyve
nimas pabrango 2 mioš. sulygi
nus su tuo, kokis buvo metų 
pradžioj.

Skaitytoju Balsai
]Uš Išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KERŠTININKAI.

Senovėj katalikams prisėjo 
daug nukentėti. Jie buvo silpni 
ir neskaitlingi, todėl kitų tikėji
mų šalininkams lengva buvo 
juos skriausti.

Laikas bėgo. Katalikų skai
čius vis augo ir augo. Jie pasi
darė galingi. Ir tada katalikai 
stvėrėsi persekioti kitų tikėji
mų šalininkus. Visi tie, kurie 
nepritarė jų tikėjimui, buvo 
kankinami ir persekiojami. Apie 
tai liudija inkvizicijos laikai. 
Tai yra niekas dauginus, kaip tik 
keršto padariniai.

Kerštas viešpatavo nevien tik 
tikėjimo dalykuose, o ir politi
kos.

Lietuvių istorijoj kalbama a- 
pie Gedimino, Keistučio, Vytau
to ir kitų kunigaikščių darbus. 
Kuomet jie puldavo kitas tau
tas ir plėšdavo žmones, visa tai 
buvo gerai, bet kuomet kitos 
tautos įsiverždavo į jų viešpati
ją — tai buvo nedoras darbas. 
Ir kunigaikščiai stengdavosi at
keršyti toms tautoms. Tas kerš
tas tęsėsi šimtmečiais.

Keršijama ir dabar. Imkime, 
pavyzdžiui, Rusiją caro laikais. 
Carizmui viešpataujant, žmones 
buvo baisiai persekiojami, žu
domi ir kankinami kalėjimuose. 
Caro valdžia sugniužo. įsikūrė 
nauja valdžia —- neva darbinin
kiška. Ir kas išėjo? Persekioji
mai, žudymai ir kankinimai nė 
kiek nesumažėjo. Persimainyta 
tik rolėmis: dabar persekioja ir 
kankina tie, kurie pirma buvo 
patįs persekiojami. Bet patįs 
tai da ne viskas, — nauji valdo
nai persekioja ne vien tik prieš 
ingus sau klesos žmones, o ir tos 
pačios klesos žmones, kurie ne
sutinka su jų nuomonėmis. Dar
bininkai ėmė persekioti darbi
ninkus.

Politika remiama kerštu.*Se
novėj vieno tikėjimo šalininkai 
nustatydavo savo santykius su 
kito tikėjimo šalininkais keršto 
pamatais. Dabar partijos pra
deda užsikrėsti ta pačia liga.

— Slapukas. ,

AR ILGAI TAIP BUS?
*» i >

Dabartinis brangymetis ver
čia kiekvieną žmogų mąstyti ir 
klausti savęs, ar ilgai taip bus?

kiu budu pragyvenimo brangu
mas gali nupulti.

Dvidešimt metų atgal darbi
ninkas uždirbdavo tik vieną do
lerį dienai. Bet užtat pragyve
nimas buvo labai pigus. Mažas 
mokesnis ir pigus pragyveni
mas. Bet kaip tik mokesnis 
šiek-tiek pakildavo, tuoj pakil
davo ir pragyvenimas. Iš pra
džių algos kilo nežymiai—dar
bininkai gaudavo tik keliais cen
tais daugiau mokesnio. Bet 
užeidavo darbymetis,—ir algos 
staiga pašokdavo. Vienok tuo 
pačiu melu pakildavo ir pragy
venimas. Priegtam tankiai kil
davo bedarbės, kuriųs nemažai 
prikankindavo darbininkus. 
Taip būdavo ligi karės.

Prasidėjo didžioji karė. Eu
ropos pramonė liko suparali- 
žuota. Amerikos pramoninin
kams atsivėrė dangus. Iš visur 
pasipylė užsakymai. Kariaujan
čios šalįs ėmė pirkti prekes 
augščiausioinis kainomis. Kad 
spėjus pagaminti reikalauja
mas prekes, fabrikantai pradė
jo mokėti dideles algas darbi
ninkams. Bet tuo pačiu metu 
pąkėlė kainas ir išdirbamoms 
prekėms. Po kiek laiko įsivėlė 
karėn ir Amerika. Darbinin
kų ėmė trukti, nes apie trįs mi- 
lionai jaunų vyrų liko paimti 

armijom Dūlei tos priežasties 
algos da labiau pakilo. Bet 
pragyvenimas ir-gi teatsiliko: 
didėjo algos, brangėjo ir pra
gyvenimas.

Dabar nuolat skelbiama laik
raščiuose, kad valdžia ketina 
imti spekuliatorius už kateros. 
Bet ji ketino tai daryti perei
tais ir užpercitais metais, o vie
nok nieko nepadarė. Ir vargiai 
ji kada suvaldys spekuliatorius.

Brangymetis tęsis tol, kol Eu
ropos šalįs neatsistos ant kojų 
ir neišvys tys savo pramones. 
Kol Amerikos kapitalistai turės 
gerų rinkų Europoj, tol nega
lima tikėties, kad pragyveni
mas nupigtų.

Kuomet rinkų nebebus išdir
bamoms prekėms, supranta
mas daiktas, jos turės pulti sa
vo vertėj. Puolimas prekių 
vertės ves prie pigesnio pragy
venimo.

So f ar, so good. Bet reikia 
neužmiršti, kad užsidarymas 
rinkų pagimdys pramonėj kri- 
zį. Juk jei nėra vartotojų, nė
ra jokios mrasmės išdirbinėti ir 
prekes. O pramonei sustojus 
turės įvykti nedarbas. Nedar

bui esant, dartnninkų algos puo
la žemyn. /

Ir taip, trumpoj ateityj mes 
gal turėsime pigesnę pragyveni
mą, bet užtat mažiau ir teuž
dirbsime. — Slapukas.

L.D.L.D. Reikalai

LDLD 19-tos kuopos nariams 
persorgijlmas.

v Draugai LDLD. 19-tos kuopos 
nariai ir narės, noriu kreipti 
jūsų domą į vieną dalyką — 
sergėjimą musų organizacijos 
nuo nekviestų globotojų. Šiomis 
dienomis čia pradėta platinti 
lapelius, kuriuose kviečiama 
žmones į prakalbas, kurias ren
gianti neva LDLD. 19-toji kuo
pa. Turiu pasakyti, kad tokių 
prakalbų LDLD. 19-ta kuopa 
niekada nėra nutarusi rengti ir 
nerengia. Tai daro neprašytieji 
musų organizacijos globotojai 
“komunistai,” kurie dagi nėra 
musų organizacijos nariais. Ši
tą negražų darbą jie daro tuo 
tikslų, kad išniekinus pažangių
jų lietuvių darbininkų organiza
cijas, kartu ir LDLD. Matai, sa
vo vardu rengti jie nebedrįsta. 
Tatai kadir svetimomis plunks
nomis pasipuošę jie manosi su- 
klaidysią lietuvių darbininkų 
minias.

Kas kalbės tose jų prakalbo
se? Nugi “komunistiški” patau
škus — kontraktorius Kukutis 
ir Andriulis. Kitų kalbėtojų 
jie nebeturi. Anie . iškeliavo 
“kur kojos neša, kur akįs ve
da.” Liko tik du nesusivaldan- 
tįs žmogeliai. Jie seka anų pė
domis: kiek drūti plūstasi ir 
niekina visa tai, kas ne jų 
komunistiška. Lengva todėl su
prasti apie ką jie kalbės.

Delio dar butų pusė bėdos. 
Tų žmonių prasimanymais ir 

ne

lietuvis darbininkas jau nebeti
ki. Svarbiausia yra tai, kad šitą 
purviną darbą jie sumanė vary
ti prisidengę svetimos organiza
cijos vardu. Kodėl jie savinasi 
kitų organizaęijų vardą (ir^nt 
nebepirmą kartą) ? Laba/ pa
prasta. Privirę savo organizaci
joj košęs, -jie dabar tą pa tenori 
padaryti ir su kitomis organi
zacijomis. Bet šituo jie nė vie
no neapgaus. Mes nutrauksi
me jiems kaukes. Už savo vi- 
riamą košę jie patįs ir atsakys.

Bet kad šitokie dalykai dau
giau nepasikartotų, mes, LDLD. 
19-tos kuopos nariai, turime 
padaryti tam galų, šituo turi 
pasirūpinti pati kuopa, ir kuo- 
greičiausia. Tatai subruskime! 
Neleiskime jiems virti musų or
ganizacijos vardu tos košės, ku
rios jie privirė sevoj organizaci
joj ir dabai nebesu valgo.—LD
LD. 19 kp. pirm.

A. T. Kazlauskas.

Iš Įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

ULTRAVIOLETINIAI ŠVIE
SOS SPINDULIAI.

Saulė siunčia šviesos spindu
lius septynių spalvų, kurias ma
tote Laumės Juostoj. Bet be tų 
septynių šviesos spalvų yra ir 
daugiau saulės šviesos spindu
lių, tik jų musų akįs nemato. 
Tuos kitus spindulius vadina ul
travioletiniais arba užvioleti- 
niais. Ant Havai salų,, kur augi
na daug cukrinių lendrių, įsiti- 
kr|no, kad po įtekme ultraviole
tinių šviesos spindulių net tam
soj auginamas cukrines lendres 
galima priversti išduoti daug 
daugiau negu paprastai cukraus.» 
Tas pats būdas padidina cuk
raus išdavimą ne vien cukrinių 
lendrių, bet taipjau ananasų 
(pine-apple’ų), bananų ir kitų 
šiltų kraštų augmenų. Gal pasi
rodys, kad su pagelba ultraviole
tinių šviesos spindulių galima 
tamsoj auginti ir kitus einančius 
žmonių maistui augmenis. Da
bar tamsoj augina vien pieva
grybius, kurių augyklų daugiau 
šiai yra Francijoj, kuri veik visą 
svietą grybais aprūpina įr augi
na juos tamsoj, rusyse arba iš
semtose tamsiose kasyklose. Su
teikimui tų ultravioletinių spin
dulių augmenims tapo išrasta 
specialė lempa.

NAUJAS GELŽKELIS YUKON 
DISTRIKTE, ALASKOJ.

S

Sumanyta padirbti naujas ge
ležinkelis Yukon distrikte, Alas- 
koj. Jis turės apie 1200 mylių 
ilgio, nuo Dowson iki Edmon- 
ton. To kelio sumanytojai yra į- 
tekmingi žmonės, prie jų pri
guli' ir vaizbos korporacijos. 
Naujasai kelias palengvins išve
žimą Alaskos mineralinių tur
tų, kurių yra nemaža, ir prive- 
žimą Alaskon javų ir kitokių 
maisto produktų. Kelias turės 
eiti Alaskos distriktais, kur yra 
daugiausiai. metalo ir minerali
nių turtų, kaip tai geležies, vario 
švino, zinko, nitratų ir aukso. 
Be abejo, kad ir aukso produk
cija, kuri dabar eina mažyn, 
vėl padidės, nes dabar dėl mais
to stokos ji daugelyj vietų tapo 
apleista, arba visai užmesta. Ge
ležinkelis palengvins maisto pri- 
vežimą, tuo bildu atpigins pro
dukciją ir ji vėl atgis. Be to, gele 
žinkelis stipriai pakels gyvulių 
auginimą ir žemdirbystę, nes ten 
galima auginti miežius, kviečius 
ir rugius, ir tuo rūpinti maisto 
pigiau negu dabar kasyklų dar
bininkams. Tatai, žinoma, daug 
atpigintų ir pačią mineralinių 
turtų, ypač aukso, produkciją. 
Maisto produktus nauju keliu 
bus galima kasyklų darbinin
kams gabenti iš Kanados ir Jun
gtinių Valstijų.

Siunčiame Pinigus 
{ LIETUVĄ!

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

EUROPĖAN AMERICAN BUREAU 
x AtPETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

Šviesų ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pre®.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.
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Telefonas Canal 7358. Telefonas Canal 7358
LIETUVYS GRABORIUS

W. ADOMAVICZ. J. RUTKAUSKIS
Mes suteikiame kuogeriausį, pigiausi patarnavimą visokiuose 

reikaluose: Laidituvėsei Vestuvėse ir taip tolinus.
2318 So. LEAVITT STREET, CHICAGO, 1LL.

Kazimieras Gugis

Veda vUokfus reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiUtkuose feUmuort. Daro 

visokius dokumentus ir popisras.
Namų Ofisas:

1)23 S. Halsteč St
Ant trečią luoų

Tai. Drever tilt

Miesto Ofisas t
127 H. Beartam lt. 

imu u sity ms.
Tat Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
25 E. Washlngton St. 
Marahall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westsrn Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222 

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai voką 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago. III,

1oR C. K. KLIAUGA
DentHtas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Hakted St^ Chicago, IIL
Valandos: 8 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257V.................... — ...........

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 S. Morgan St. Chicago, IIL

Telefonas Pnllman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentiatas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 0 iki 9 vakare.

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

LIETUVIS DENT1STAS I 
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
1 1 -............................t

Mtdenm irVyram

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir
Jeigu jus nesi- Ofisai:
jaučiat gerai 859 North
ateikit pas Robcy Street
mane Vai.—8 iki 10 a.m.

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

■įį^ ll ryte iki 7 vai. vak.

... ! '
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(Tąsa)

Kad butų užbaigti, privalo turėti muzi- 
v ką. Geras pianas gali vadinties kampi

nis akmuo namų linksmybės.

Lyon & Healy Pianai
yra pripažinti visur kaipo augščiausias dailės paviz- 
dys. Apart Stenway Pianų ir Duo Art Pianola Pia
no, tpes pasiūlome kitus gerbs instrumentus, taip 
kaip ir pianus musų pačių name.

Lyon & Healy
Viskas žinoma muzikoje. 

Wabash Avenue prie Jackson. Telephone Wabash 7900

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RĖSERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

r

Extra! Extra!
Nepaprastas išpardavimas lik šį mėnesį. Mes turime 22 

naujus muro namus, kuriuos mes parduosinie labai pigiai 
ir ant labai lengvo išmokesčio. Tie namai yra budavoti visi 
pagal naujausią madą: maudynės, elektros šviesos ir tik 
pusė bloko nuo Lietuviškos Bažnyčios. Visi tie namai ran
dasi tarpe 43-čios ir 44-tos ant California Avė. Tamsta ga
li pirkti vieną tų namų įmokant tik $1,000 ir $35.00 kas mė
nuo. Namas raudos neša į mėnesį po 50 dolerių.

Atvažiuok nedėlioj ar kokią kitą dieną, mes parodysime 
Jums namus ir išaiškinsime apie lengvą išmokėjimą. At
važiuodamas atsivesk savo žmoną nepamiršk pasiimti 
pinigų ant rankos duoti. Jei manai įsigyti gražų namą, 
nepraleisk šios progos. '

AUGUST SALDUKAS,
4414 So. California Avė., Chicago, III.

■ ■■■ ... ...............- 1 .. —

VUNATINI* UGUTBUOTAS BUŠAI APTUKOBIUS ANT BBIDGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai *uk«o r4inuos« duo H.00 Ir »o- 
gičlau. Sidabro rimuose nuo |1.00 tr 
augtdiau. Pritaikomo akinius uidyką. 
Atminkit: Galvo* oop^jitua*. norriftku- 
maa, akių oKaudijimM. uirilkimao ir 
tt. yra yaioiaia (vairių llsrų, kurioo 
ii būti prakaHntoe (orų akinių prltaky- 
mu. Utyrimaa uidjka. jei poriii ar 
akauda akla. Jei joo raudonos, Jei gai
va sopa, jei blogai matai, jei akis silv-»op». jei blogai natai, jei akta tup
ėta, netgek ilgiau, e jiekkok pagelboe 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kintai uldykg. Atmink, kad mee ko*- 
Dam gvarantuojam akinio* ir Irtakvta* 
nam gerai prlrenkam

__ _____________________ _ KLaprrta* Optika*.
Jei Jq* sergate tr reikalaujate patarimo arba valetu, ateikit pa* mane. Al buvau ąp- 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti MUs kokiu* ru*Uku* vaiata*. Al rakomeuduoju tik GERUS daktaru*. Al eau

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.
------------- ---------------------- -- -........................................ ..... —----------- —------------------------------------------------------------- v—

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

N Al! 1 1 KM o:1., C b I e u -4’, 
■EflBaBeKBSSBgBBSKBBFMfaBSeESaHnBMHBEEn

Dievo Garbei.
ŽEMAITĖS Vaizdelis.

Barbora 
tarė; 
laukiu?!

—Pašėlusi iš tavęs giminaitė... 
Dagi tokia artima, o kad šian
dien numirčiau, nesirupini. Kuo 
mot valgiusi, kuomąt ne... Kaip 
išgysiu, man tavęs nebereiks, 
bet dabar—nematai kokia mano 
patalinė, marškiniai?... Nesiru
pini išskalbti. Noriu kunigėlį 
parpravodyti... Klebono pana 
kartais aplanko. O tau ar ne sar 
mata, kad aš tokia pasmirdusi... 
Žiūrėk valgyti — šiandien dar 
ant tuščios...

—Kame malkos? Ką išvirti?
klausė Martynienė ruošda

mos apie židinį, šluodama aslą.
—Štai raktelis pastoginės nuo 

malkų. Paimk p6rą pagaliukų. 
Čia pat suskaldysi. Tik nebūk iš
sižiojusi 
įraukti.. . 
karštimo.

—Poros pagaliukų
į Reikia šarmo skalbiniams.

—Ne, ne, ne! — sušuko teta, 
nori mane užtroškinti šlap

gariais? Namo persinešus iš
skalbsi, tik nesudraskyk.

Parsinešusi Martynienė paga
liukus akyse tetos suskaldžiusi 
sukrovė ugnį, atvirino vandens, 
Teta įmetė į puodelį pora lape
lių mėtų, liepė užpilti verdančiu 
vandeniu. Išsitraukusi iš pa
galvio trupinėlį cukraus po dul
kelę pasikąsdama gėrė karšti
mą.

—Kas čia do per valgis? cio
cele! Nė duonos nė barankelės... 
Vienas vanduo — nekokia svei
kata. Nors pieno lašas reikia nu-

tuoj ims 
Atvirinsi

malkas 
vandens

negana.

—Pirkti?... Pirkiai, mėginai 
ir tu kitą sykį... Valgei, laito- 
jais, o dabar ką turi? — barėsi 
teta. — Nori ir mane j ubagystę 
dvaryti... Neilgai tepirkdi, be
veizint nebeliks perkamųjų...

—Tamstai vienai, ciocele, vis

Martynienė įmanytų — po 
žemės palįstų. Atėjo ant vyro ka
po paverkti, pasiguodžioti, o 
čia jo atmintį iš šalies purvais 
drapsto!... Teta pasakė, jog
nereikia jam maldos — peklo
je. . Kita uždrožė, jog paskutinis 
girtuoklis buvo. Kaip tas ne
tiesa, turbut ir su pekla netie
sa. Susigriebusi vaikučius dro
žia namo, bijosi dar ko skaudes
nio iš šalies išgirsti.

Netol šventoriaus 
nutvėrė už skverno ir

—Kuomet aš jūsų
| Štai KveČienė atvežusi porą ke
paliukų duonos, ketino raikyti 
laukiančiams. Aš išprašiau 
jums gtiduoti — senai žinojau... 
— Vienas man už verpalų. Ant
rojo ilgai užteksi vaikams. Duo
nelė balta... šnekėdama pritem
pė Martynienę prie vežimo, at
sukusi į savininkę vežimo tarė:

—Štai, ar aš melavau?... Trįs 
tokie baibokai, ėdrus, o badu 
stimpa. Reikia širdį turėti... se
nai žinojau I

Moteris tuo tarpu apžiurėjo 
Martynienę nuo kojų iki galvos! 
Keldama iš vežimo dunos kepa-1 
lą tarė:

—Nepratusi darbo dirbti, rei
kia vargti... Neškitės. Kaip se
nai pažįstama Barbora, ant tavo 
atsakymo...

—Ant mano, ant mano poni- 
tėle, — atšovė Barbora brukda
ma kepalą Martynienei, antrąjį 
pati pasibraukusi nusinešino. Į 

Martynienei nei namo eiti, ar
dėkavoti, nešti, ar palikti duo- tiek galima užtekti, 
ną? Barbora pąšaukė: —Užtekti, leųgva pasaky-

Ko čia bežiopsoti? — senai ti... Kažin kuomet dar mirsiu? 
žinojau, eikime namo... Į Gal priseis ir skurlius putroje

Po visų šventų Barbora ap-1 suvalgyti... Sveiką tos valgis ne- 
maudinga; nepasisekė jos užma-1 pataisys.
nymas. Manė sau, jog Martynie- Martynienė niej<o nebesakiusi 
ne prisirinks negalėms duonos, išsinešė skalbinių#. Nuo to laiko 
Dalį paliks minkštos, tam sykiui 5mė savo tetą ištisai slaugyti, 
valgyti, kitą suraikys plonai, po Kasdien ją lankė.ir ką tik rcikė- 
pečiaus sudžiovins maž visai I jo dirbo. O to bambėjimo tetos, 
žiemai užteks vaikams griaužti. Į kiek nevaliojo prisiklausė: tai 
O ir ji mėgsta sudžiovintą duo-1 ugnį per didelę užpyškino, tai 
nelę, o čia, kaip tik keliems sy- perdaug išvirė. Dievo dovaną 
keliams pavalgyfi teparsinešė. I ant nieko varo... Tai vėl pridul 
Ir nuo Kvečienės lą kepaliuką Į kino lovą taisydama, ar aslą 
kad ne ji, butų negavusi. TeisyH duodama.
bė, ištižusi, nesumoja kaip apsi-1 Martynienė apsikentusi tylė- 
versti. Tikrai butų didžiausis dama darbavosi, laikydama sau 
vargas, kad ne turtinga teta už priedermę tikrą tetą apžiurė- 
prieš akis. Į grabą turtų nesu- ti. Tikėjosi jog teta pripratusi 
sikraųs... prie jos užslugos, lieps visai pas

Dabar ėmė galvoti Barbora, save persikraustyti... Pati pra- 
kaip tą Martynienę priartinti šyties nedrįso.
prie tetos? Teta kieta, šykšti. Barbora džiaugėsi susiartini- 
Sau kąsnio gailisi, badniiriauja. Į niu Martynienės su teta. Kalbė- 
NeuQrės nė ištolo prisiimti Mar- jo jai, jog per žiemą šen ir ten 
tynienės. O ta vėl kietasprandė, lakstyti nevolios. Kaip užeis šal- 
nenorės nusižeminti prieš tetą J čiai, turės tenai persikelti su 
nė jos malonės melsti. Tokia jau visais savo baibokais, o tuo tar
kos mada: nors badu stiptų, ne-Į pu padeda Martynienei tuos bai- 
prašys... O gerai butų misi- Į bokus suvaldyti. Pritruko mai 
kračius ją nuo savo sprando! Į sto vaikams, nemitusi Martynie- 
Ne tiek pati paėdė, kiek tie jos nė turėjo perduoti didžiąją prie- 
baibokai.. Neišsivirsi, ne|)akąsi | galvę. ‘ Už tuos pinigus pirkinė- 
kąsnio, sustoję, 
spigins į dantis.
marą, tai per plyšius nosis pri-Į prie Barboros ugnies, prašys su- 

išmiegoję ilgiausiai neberimsta,

išalkę meilys, I jo maisto. Bytc, išeidama pas 
Sugink j ka-1 tetą, ką nors • pravirusi paliks’

kišę kaip žvakės spoksos... | kilus vaikams paduoti. Vaikai 
Kaip čia padarius — galvojo
Barbora. — Išvaryčiau, bet ku-Į nebenori gulėti. Mažasis pirrtia 
rią dieną kitaip apvirtus su te-Įima verkšlenti didysis ramina, 
tos trioba — nebeatmins rna-l jog tuoj tuoj mamatč pareis... 
nęs... Prie tetos būtinai reikia Paskui išalkę ir visi ims pųpti, 
įtaisyti, — prie tetos. verkšlenti susisėdę lovoje. Bar-

Neilgai tereikėjo BarboraiJ borą kartais bus kur išėjusi, o 
kartais ir namie būdama užmirš 
vaikus. Kaip jau vaikai ištisai 
ištiko į raudą, tuomet atsiminu
si įmes jiems į kamarą puodelį 
atšidusios putros 
tardama:

—Šekit esti... 
Išgirsiu — vylę 
man ane šiukšt.

Su tais žodžiais uždaųždavo 
kamaros duris, nes vaikams nė 
kojos iškelti pro duris nevalia. 
Savo kamaroje visą valią vai
kai turi. Kiauras dienas, naktis 
uždarytiems sėdėti ir tik lovoje, 
nes kamaros didumas kaip tik 
lova išsitenka. Antrame pasieny
je zoslanėlis, kur didysis vaikas 
guli ant šiaudų maišo. Mažieji 
abu su niurnate lovoje gidi. Nuo 
to zaslanėlio skersai kamaros, 
gali vaikai ant lovos užšokti, nes

galvoti. Teta pati ėmė prie 
Martynieflės šaukties, ėmė dide
liai kosėti, trokšti kaip stojo šal- 
ta$ oras. Nė į bažnyčią nebenu
eina, maž ir iš loVos beišlipa. 
Nėra kam prieiti apskalbti, ap
valyti, nors dienoje sykį valgyti 
išvirti. Prašyti kokios moterė
lės ar davatkos — tuoj nori už- 
mokesnio o tas užmokesnis tetai 
— pikčiau mirties. Martynienė, 
kaip gentis, gali ir dykai truputį 
patarnauti. Nekažinkoks čia dar 
bas — sakė teta. Juk ir namie 
dyka sėdi.

Pasišaukusi .teta Martynienę, 
visupirma apsibarė, nes prie jos 
tokia mada. Kas tik prisiartino, 
tuoj\išbarti, pey tai visi nuo jos 
ištolo lenkės. Taip ir ant Mar- 
ty menės. kaip lik a Įėjo tuoj pa
kilo:

ar bulbienės

nežvyginkitės. 
paimsiu, kad

i

A

Central Manufacturing 
District Bank 

Chicago.

Turtas Viršina 
šešis Milijonus 

Doleriu

Ar Jus Esate Nusprendę Kurioj 
Bankoj Dėsite Savo Pinigus 

Per 1920 Metus?
Geriausiai padarytumėt pasirinkdami dėl savęs DIDYJĮ CEN- 

TR ALINĮ B ANKA ant Bridgeporto.
Šis bankas yra viiiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausių bankų 

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

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

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

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street, Chicago, III

3 blokai j vakarus nuo Halsted Street, 
ant 35-tos gatv. Strytkarių Linijos.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo (i iki 8 valandai. 
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

F>. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno': iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrobus na- 
jnuose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir t.t.
Atidarą Pancdčliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Uturninkais, Seredomis ir ^Ketveągais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo <S ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.
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MAODE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 4

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai-gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis

"" ’ “ plaukų ir odos sustiprintojis, i
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

U ĮF* B* Le KO
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® |
į JMusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 

65c., bet jus sakysite, kad jds vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.*Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money pfder šiokhi adresu: |

F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

*
tarpe lovos tik takas prie lange-

Nuo rudens, kol dar basi gale 
jo p<> lauką lakstytis, tankiai pa 
tvoryje kiutodami mamatės pa
reinant laukė, bet kaip užsnigo 
kojalėms šalta ir Barbora pažiū
ri, kad nelakstytų, duris nevars- 
lytų. Peržengė per slenkstį vai
kas iš kamaros, Barbora tuoj 
už vyties; jei tuoj neįpuolė atgal 
į kamarą, tuomet ir gerai aprai- 
žė kailį.

Martynienė pas tetą kaskarts 
daugiau darbo turi, o toliau ma
žai ir atsitraukti begali. Tetos 
pirma kojos, o paskui ir visa su 
tino, jiebagli nė atsikelti nė ap
siversti... Prasišalino kur Mar
tynienė, tai parėjusi turi ilgą ba 
rimą išklausyti... Ant galo nė 
naktį vienos nebegali palikti.

Parbėgs namo, apžiūrės vai
kus, papenėjusi suguldys, apklo
styk ir atgal lekia pas tetą.

Bylą anksti reikia apsivalyti, 
nes jankiai teta prašo kunigėlį, 
parkviest!. Atlikus bėgs vai- 
kartis valgyti pravirti ir pačiai 
užkąsti, nes pas tetą negauni

(Tąsa ant 6-to pulsp.j

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.

/ 4) Algebros, Geolnetrojos jr kitų 
matematikų.

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — F. G 

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

Aušros Mokykla — seniausia ii 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jc 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venlmą.

Del ei didesnes naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradekite tuo; 
neatideliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas VVashingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dcl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite. aalvos skausmą Strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai* 
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bęnkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
42 bonkų $14.(įp.

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

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

Pasarga: Reikalaudami prislyskit 
tikrą ir aišku sevo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

610 W, 31st St., Cbicsgo, III.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visą. chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pi et 
7—8 vak. Nedėliotus lt!—12 diena.

yynškųDrapanŲ Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0u

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų «iutų ir over- 
kautu $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxed(?, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suuatt> 
mis visą dieną iki 10 vai. vak 

«. GORDON.
1415 So. Halsted St., Chciaao, 

I.SlolgtA* 1*07

DR. JOHN N. THORPĘ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. k am p.Marsh fl ei d av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nūn 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Pirmu Sykiu Istorijoje
The Peoples Gas Light & Coke 

Kompanija pasiūlo savo ko- 
stumeriams sausio valy

mo išpardavimą. >

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Giriniai Virtuves Pečiai
Kambariu šildytoji!
Vandens šildytojii
Skalbimo Mašinos

Išdirbinio kainos 1920 metuose guzo reikmenų la
bai pabarngo, bet mes turime tas pačias reikme
nis ant rankų, pirktas 1919 m. kaina.
Kad sulyginus musų staką ir kainas, mes nuleido- 
nvj kainas šią reikmenų ir išstatomo juos parda
vimui ant lengvų išmokėjimų, kuriuos urnai iš
pirks.
Jei jums reikia Range ar gazo reikmenų šįmet, 
pirk dabar; skirtumas tarpe nužemintų kainų 1919 
metų ir tikroji kaina 1920 m. yra labai didelė, kad 
užinteresavus bile vieną. Sempeliai tų Rengiu, 
Vandens Sjldytojų, Ruimų šildytųjų ir Skalbimo 
Mašinų yra rodomi musų Main ofise ir visose 
krautuves šakose.

KRAUTUVĖS ŠAKOS
South Side

731 W. Sixty-third St. 
3478 Archer Avenue 
103-5 E. Thirty-fifth St. 
9051 ('ommercial Avė. 
11025 Michigan Avenue 

North Side
3071 Lincoln Avė.
Taupyki! laika ir karterius vartodami musų krau
tuvės šaką arčiausią prie jūsų, kur pilnas drau
gingumas ir patarnavimas kompanijos Jūsų palie
pimui. t

Si nroga irai būt nepasitaikys kitu sykiu, 
Pasinaudok ia dabar

Gūžinės dūdos parduodamos pas mus yra darytos 
musų mechanikų ir deginimui Chicago* gazo. Mes 
gvarantuojame užganėdinimą ir rezultatą kiekvie
nos dūdos parduoto* pa* mu*.

nė kruopelės pakąsti, jei ką ver
da, tai teta tik bara, tik bamba, 
kad nevirtų perdaug. Pusę tik 
pusę torielkėlės — šaukia.

Ilgainiui atsibodo vaikai Bar
borai, ėmė aimanuoti:

- Kas man do pelnas iš tų 
baibokų?... Žvyginasi, ęypinasi 
a nė paršeliai. Jų gainarinės au- 
sjs kuo ne užspengia. Atsiimk 
nuo mano gal v oš vaikus tuojau, 
tai už kamarą užteks pusės rub
lio.. .

Užėjo šalta, sniego giliai pri 
snigo. Martynienės menka ava
linė, kojos sala, kasdien priešų- 
priešais lasktyties — nedrąsiai 
priminė tetai, kad leistų jai vi- 

vai-

Mat 
gra- 
tcta

3643 Irving Park Blvd. 
408 W. North Avė.

We*t Side
W. Madison St.
W. Roosevelt Koad 
Mjhvaukee Avė.
W. Twenty-sixt St.
W. Madison St.

2142
1709
1641
3734
4033

sai čia persikelti su visais 
kučiais.

—O (ai tavo protas!... 
nori mane kuo greičiau į 
bą įvaryti...—uždusdama
šaukia. įmanytum, šiandien pa
smaugtum. Privesi čia vaikų, 
galvą man išgrauš. Dagi, kad 
butų mergelkos, o tavo visi ba- 
kurai, vyrų veislės. Neįsileisiu į 
savo grįčią, nepriimsiu. Neno
rėk perdaug!... Ko negaliu, to 
negaliu. Neišpakutavočiau ant 
šio svieto už tokį grieką. Kaip 
pasveiksiu, nebereikės man ta-

The Peoples Gas Light & Coke Company
Telephone Wabash 6000 Michigan Avė. prie Adams St.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Ir kampas Leavltt St.

VienintėlČ grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimti* mokama už padėtu* pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Banko* valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIA USYBfi:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS G. BRENZA, Kasteriu* 
JONAS KROTKAS, Vice-Pinn. S. A. SZYMKčWlCZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROžIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMK1EW1CZ JUSTIN MACKEWICH
M. S- BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Stebėtinas Laikrodėlis-Tiktai $8.95
Tas labiausiai užžavėjantis ir nepa

prastas laikrodis dabartinio amžiaus. 
Turinčiam toki laikrodi, nereikia kalen 
doriaus. Žvilgtelėjimas pasako visą ką, 
nes yni G rankos parodančios: 1) va
landas, 2) minutes, 3) sekundas, 4) pie
nas savaitės, 5) dienas ir 6) permainą 
menesio.

Jus pripažinsite, jog tai yru kas ne
paprasta. Yra labai gražus laikrodis 
turi artistišką auksinę dekoraciją, ©na
melio rodykiai. Vjršai ir judėjimo 
daiktai yra stiprus. Padarytas tyrais 
akmeniais ir atsakančiai; nustatytas.

I žlaiko tikrai laiką ir garantuojam 25 metams.
Jus negausite tokį laikrodį ir už $16.00, mes prašom tiktai 

$8.95 tuomi, kad visuomenė susipažintų tais nepaprastais laik
rodžiais.

VELTUI. Jeigu iškirpsi šį apgarsinimą ir prisųsi savo orderį, 
mes duosime puikų laikrodinį lenciūgėlį, kaklaryšiui kabutę ir 
spi'lkutę ABSOLIUČIAI VELTUI! Jeigu jus užprašysite 2 laik-* 
rodžius, mes dulksime jums speciaiišką setą rankovinius guzikus.

Nenutęsti ant ilgo laiko, nes šis pasiūlymas bus trumpam lai
kui. Iškirpkite tą apgarsinimą, užrašykite musų pravardę ir ad
resą aiškiai, įdėk vieną dolerį depozitui — (likusius užmokėsi, 
kaip atsiųs) ir tuojaus siųskit be atidėliojimo.
Universal Supply Co., Dept. 170. 1574 Mjhvaukee Avė. Chicago.

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANK?

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

Tokį atsakymą gavusi Marty- 
niene kenčia toliau... čia teta 

: beperslojo bara, pareiųa namo, 
vėl prisiklauso vaikų verksmo, 
Barboros barimo, vaikučių skun 
dinios... Niekur atilsio, niekur 
paguodos. Naktį mažai miego, 
susirangys ant suolelio, šalta, o 
tankiai reikia keltis, nes teta 
kaskarts menkesnė, kaskarts 
didžiau trokšta, kaskart# tan- 

\ kiau kunigėlio prašo. Klebono 
' pana irgi kartais aplanko, atne- 

I ša pieno lašą, pyragėlį kokį, tai 
! tą dieną mažiau darbo neberei- 
I kia nieko tetai valgyti virti.

s Taip bevargstant užėjo gavė- 
| nia, teta nors ligonis, vienok už 

I sižadėjo nelaužyti pasninko, ne- 
! apsižagti su pieša, nė su pienu 
! viena tik žolinele ėmė pliky- 

I ties. Nors kunigėlis aiškino, jog 
i ligoniui nėra pasninko, galima 

be grieko viskas valgyti, ką tik 
I širdis priima bet teta ne į tą pu 

sę, neklausė, sakėsi jog jai 
I sveikiau sausas valgis. Už po- 
I ros gavėnios savaičių visiškai 
I pasilpo; mažai šnekėti, mažai 

j barties begalėjo. Atėjus kuni-1 
I geliui vis tą vieną klausymą at- 
I kartodavo:

i —Ką reikia gero Dievui pa- 
I daryti, kad dangaus karalystę 
I užsipelnyti?

i Kunigėlis, žinoma, ramino li- 
į gonį, kad ne. taip sunku dangų 

I pasiekti, o labiau ji gali turėti 
I vilti malonėje Dievo. .. atsiduo

ti ant jo valios... Ateidamas 
kunigėlis neretai paguodžiojo ir 
ramino ligonę. Martyniene tuo- 
tarpu nubėgdavo apžiūrėti savo 
vaikučius.

Troško, troško, pūškavo vos 
gyva teta dar pora savaičių. Po 
pusiaugavėnio savaitei sukan
kant atidavė Dievui dūšią.

Martyniene kaip visuomet ne
labai sumani, dabar visiškai ra n 
kas nuleido. Bet atsirado geros 
žmonelės, davatkėlės. Jos pa
dėjo numirėlę aprėdyti įkapes 
sutaisyti; o su tuom nebuvo nie- 
kokio vargo, nes įkapes rado 
skrynioje rišulyj surištas.

Kaip Tercijonkos, įkkapiniai 
drobužiai vienuolyniški: rudas 
iki kojų galo ilgas žiponas, bal
ta stora virve sujuostas, galva 
baltomis skarelėmis, ant kaktos 
ir po barzdos surišta; ant tų vir
šaus vėl rudas kopturas užmau
tas, kojos basos, rankoje kryže
lis — ir visos įkalės.

Parėdžius numirėlį, tuoj kle
bonijos bernai atnešė grabą, į 
kurį numirėlę įdėjo, kad dau
giau nebekilnoti, nes kaip buvo 
gyva sutinusi, numini?" tuoj 
ėmė pykčiai slinkties ir baisiai 
greitai pašvinko. Įdėjus į grabą, • 
moterėles susirinkusios ėmė tai- 
sytjes giedoti. Nespėjo aplink 
staliuką susisėsti, kaip išgirdo 
varpus. Prisistatė špitolninkai 
su morėmis, pypkes rūkydami,! 
jųpkaudami, išnešė grabą pa- 

| krovę ant morų nutempė į Sopą. |

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

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

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

Pasidėk Savo Pinigus 
i šia Tvirta Banka

Tiktai vienatine banka toj apielinkėje, kuri yra po sujungtu valdymu, Abiejų

Junginių Valstijų valdžios ir Illinois valstijos. ; \

Nebeliko numirėles, nebeliko nė 
kokio pagrabo.

Atėjusi klebonijos pana, atri
nko visus raktus, užrakino 
skrynią, šėpą, užklojo lovą, lie
pė visiems išeiti, užrakino ir 
triobą.

Martyniene atlikusi parėjo 
prie vaikų. Dasižinojusi Barbo
ra visų atsitikimą pratarė:

-Aš senai žinojau : per pa- 

grabą nuo tavęs, butų viską iš
vogę, žadėjau ateiti padaboti, o 
kad užrakino — kuogeriausiai. 
Nė siūlo galas neprapuls.

Pavakariais nuėjo Martyniene 
prie klebono, dėlei palaidojimo 
tetos pasirokuoti.

—O kas tau darbo? — pasakė 
klebonas,—šventablyvą gyve

nimą vedė, šventablyvai ir mir
dama pasivedė. Byloj bus kata
likiškai palaidota. Ir nuėjo 
šnypštuodamas.

Ant ryto, anksti, gedulingos 
mišios, bet grabo nebenešė baž
nyčion, nes iš grabo liete liejosi 
pykčiai. Po mišių, tiesiai iš so
pos, špitolninkai kunigo vedami 
nunešė numirėlę į kapus, kame 
jau iškastą duobę rado. Lydėjo 
pagrabą Martyniene ir kelios 
davatkos su degančiomis žvakė
mis rankose. Beveizint įleido 
grabą į duobę. Dar kunigui te- 
begiedant jau ėmė smiltis ant 
grabo berti.

—Sukalbėkit po penkerius po
terius už Marcijonos dusią — 
pasakė kunigas ir Aniolas Die
vo apreiškė panai Marijai pra
gydęs nuėjo. O čia jau iki pusės 
duobės užkasta. Visi skubinasi, 
sukasi tiek kunigas, tiek tarnai 
ir kiti palydovai, tartum sten
giasi kuogreičiausia nuo to dar
bo nusikratyti. Kaip sakoma — 
nuo rankų atmesti.

(Bus daugiau)

lai Musu Bankas Būna dusu Banku'
3 nuošimčius mokame už taupomus pinigus.

Visi depozitai padėti pirm 20 d. Sausio arba 20 d. Sau
sio, nuošimčius mokėsim nuo pirmos dienos mėnesio.

HOME BANK & IRUSI CO
A STATE SAVINGS BANK

Nariai Federalės Rezervo Systemos 
Milwaukee and Ashland Avė.

Tai bankas kurioj jus jausitės kaip namie.
VALANDOS VISUOSE DEPARTAMENTUOSE

Utarninkais nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. ■. i
Sukatomis nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakare. ... 1
Kitomis dienomis nuo 9 yal. ryte iki 4:30 vai. vakare.

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

4 Tr Subatomis 9—9

1 ...... .!—■■■....... .

Phone Yards 6492

Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerjįa

' Turiu patyrimų moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te i A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halated St., Chicago.

T

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

Žiema ir Šalta
GERBIAMA VISUOMENĖ

Pranešu jumis, jeigu jus sergate, 
turite šalti, skauda kaulus, gelia 
kaulus, negalite naktimis miegoti, 
turite didelį reumatizmą, ateikite 

prie manęs aš suteiksiu jums ge
riausius patarimus. Nelaukite ilgai 
Ateikite Šiandie. Aš kankinaus per 
metus suviršum laiko, o Šiandienų 
suradau kas mane pagelbėjo iš tos 
nelaimės. Mano gyveninio dienos 

buvo suskaitytos, jau bučiau gulė
jęs šaltuose kapuose kur dar neivie- 
nas nenori eiti, o Šiandien esu svei
kas, ko ir jums veliju, šiandien drįs
tu jumis pasirodyti dėkingas jam 
visada tariu šimtus sykių ačiū.

ANTANAS GRINA
4058 So. Richmond St., -Chicago, 111.

DR. M. T. STRIKOLIS

Dr. F. 0. Carter
TEISYBE
Apie Akių 
nedateklius

SILPNOS AKIS PAGIMDO 
NERVŲ LIGAS.

Akių silpnumas yra pavojin
gas sveikatai. Ačiū akių silpnu
mui su į ra visa nervų sistema ir 
ji galima atitaisyti tik atitaisius 
akis. ’

Per 23 metus savo praktikos 
Dr. F. O. Carter išgydė daugy
bę žmonių, kurie jau neturėjo 
vilties pasveikti. .Jis atitaiso 
žvairas akis be skausmo, kaip 
bematai, nevartodamas jokių 
užmigdomų vaistų; nuima mie
žius, užaugimus ant akių, ati
taiso užgriuvusias akis, ir tt.

Jo vardas kaipo akių, ausų, 
gerklės ir nosies specialisto yra 
plačiai žinomas visoje Ameri
koje. Apie sėkmingą jo gydy
mą liudija šimtai padėkavojimų 
nuo jo išgydytų ligonių.

Taigi, jei turi silpnas akis, ar 
kokią kliūtį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pas jį ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra specia
listai savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKĄ1. •
Akinius prirenka okulistas 

tąja pačia kaina, ką ir optome- 
Iristas. Kodėl gi nėjus pas žino-

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., 2 lubos, antros 
durjs nuo Fair sankrovos 

į šiaurę.
Valandos: nuo 9 iki 6. Ncdėl- 

dicnjais nuo 10 iki 12.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

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

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

DR. VA1TUSH 0. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Bsumaflzmis Sausgėle. i

Nesikankykite savęs skani- I 
mals, Reumatizmu, Sausgėla, X 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau- ' 
dėjimai naikina kūno gyvybę I 
ir dažnai ant patalo paguldo. '

CAPSICO COMPOUND mo- J 
stis lengvai prašalina virtmi- ' 
netas ligas; mums šiandie dao- ■ - - - • • adfika- ‘

pasveikę. Preke 50c per I 
55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga :"»ALTINI8 SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- ♦ 
na 50c.

gybė žmonių siunčia pa 
vonės pasveikę. Prekė 50 
pačta L-------------- --  .

DAKTARAS NAMUOSE.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius 

°atarnauju. laidotuvėse kuopi 
giausią. Reikale meldžiu atsi 
saukti, o mano darbu busite ui" 
ffnnčdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

TeL Canjį 2199.
Skaitykite ir Platinkite 

"NAUJIENAS”

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. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 

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

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

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Avė., Roehester, N. Y.
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• WESTSIDE

Krikščionių prakalbos.

Tas susiburimas lietuviams rub- 
siuviams išeitų ant gero. Mat, 
^augelis jų anksčiau ar vėliau 
mano grįžti senojon savo tėvy- 
pen. O ten, būdami nesusiorga
nizavę, jie maža naudos atneš ir 
sau ir savo šaliai.

Pirmasai susirinkimas, ka-
Sausio 15 dienų p. Meldažio 

svetainėje tūla krikščionių lite
ratiška draugija surengė prakal
bas. Po prakalbu rodyta kru- 
tauiįcji paveikslą i?*

Truputėlį pasivėlavau. Radau 
bekalbant Dr. Graičiuną. Jis 
kalbėjo apie apšvietę, musų 
apdraudos ir kultūrines organi 
zacijas ir raudon. kryžių. Nors 
daktaras ne oratorius, bet kalbįjr 
jo gan gerai. Bet tie anglai “dak 
tarai” ir “profesoriai” — gana 
gana! Visa pas juos sukosi tik 
apie “džysus kraist”. Tame, su
prantama, niekp bloga. Bloga, 
kad jie daug kalbėję nič nieko 
nepasakė-neišaiškino. Apie Uti 
by vienas Chicagos lietuvių kle
bonas daug ^daugiau ir nuo

sakiau papasakotų. Tatai litera
tiškosios draugijos žygis šiuo 
atveju daugiau negu bergždžias.

Oar biogirfivBuvb inrlttferjM* 
veikslais. Operatorius rodo pa
veikslus, o anglas “aiškina** 
juos. Nagi, nagi, ar literatiško
ji draugija nebeturėjo nė vieno 
“literatiško” žmogaus, kuris bu
tų pajiegęs išaiškinti juos sava 
lietuvių kalba?

Prakalbos darė begalo blogą 
įspūdį. Matėsi daug “sdrugusių” 
veidų. Vienas eidamas iš svetai
nės dagi Įkirto: “štukoriai!
Kam reikėjo garsinti, kad ren
giama prakalbos? Butų stačiai 
pasakę — štukos ir ne lietuviš
kos...” Kitas vėl: “Literatiška 
draugija ■— bai bai. Ne perstaty
ti kalbėtojų nemoka... Tary
tum mukelės?’

Pastabos nors ir aitrios, bet— 
vietoje. Kaip iš literatiškos 
draugijos privalu reikalauti 
daugiau nei anos prakalbos. Te
gul jie “pasiprovija.”

—Svečias.

daugi nebuvo tinkamai išgarsiu 
tas, buvo neperskąitkingas. To 
neveizint šis-tas jau padaryta. Vi 
si susirinkusieji kaip vienu bal
su nutarė, kad kurti tokia koo
peracija reikalinga. Čia jau pa
rinkta septyni asmens organi- 
z^tyviui darbui plėtoti. Komisi
ja pasirūpins surinkti visas tuo 
klausimu reikiamas informaci
jas ir pakels klausimą spaudoj. 
Visi užinteresuoti lietuvių rub- 
siuvių sumanymu asmens tegul 
seka Naujienų skiltis. Bus pra
nešta apie sekamą kuriamąjį 
susirinkimą. — A. Kemėža.

užsikrėtimo, p susirgus, nieko 
nelaukiant šauktis daktaro pa
gelbės. Taipjau pranešama, 
kad kartu su influenza pradeda 
siausti ir kita užsikrečiama liga, 
kuri esanti dar pavojingesnė. 
Kas ji—tuo, tarpu dar nežinoma. 
Bet ji labai primenanti cholerą. 
Ji dabar labaį siaučianti Kansas 
ir Nebraskos valstijose.

Sveikatos departamento komi 
sionierius žmonėms pataria ne
dalyvauti dideliuose susirinki
muose, vengti balių, teatrų ir 
ypačiai kaitomųjų paveikslų 
teatralių. Beto geras maistas, 
šiltas drabužis, švarus kamba
riai ir deramas pailsis yra ge
riausias būdas išvengti tos pa
vojingos ligos.

Taupykite > 
Klein Broi.

Stankpaa.

| Krautuvė
Itdara nuo 

8:30 ryto iki 
5 vai. vakare.

Roseiand. — Boselando Lietuvių 
Darbininkų svetainės statymo Ben
drovės kasteriu, šėrų pardavėjų ir 

revizijos Kom. susirinkimas bus 
šiandie, sausio 17f 7:30 vai. vak. 
Aušros svet., 10900, Michigan Avė.

—Valdyba.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

NORTH SIDK* -

Rubsiuviai organizuoja savo 
kooperaciją.

Ketverge vakarą, sausio 15, 
Liuosybės svetainėje keliato 
asmenų iniciatyva buvo sušau
ktas lietuvių rubsiuvių susirin
kimas tikslu pasitarti dėl įkūri
mo siuvinio ir gelumbių audimo 
kooperaciją, kurią vėliau butų 
galima perkelti Lietuvon. Matai 
kada pradėjo organizuoties ki
tų industrijų lietuviai amatnin- 
kai, tai nė rubsiuviai nenori at
silikti. Jie taipjau nusimano, 
kad jiems nesirūpinant tą indus 
triją Lietuvoje pasigrobs į savo 
rankas svetimtaučiai. Po did
žiosios pasaulinės karės Lietu
va bus visai kitokia nei pirma. 
Pavieni rubsiuviai joje negalės 
konkuruoti su didžiuoju bizniu 
Tatai reikia burties daiktam

BRIDGEPORT

Koipp. Mikas Petrauskas vyksta 
Chicagon.

^KJ^^anedėlį, saufib
hą, Chicagon atvyksta žinoma* 
sai riiusį įcompozitorius Mikas 
Petrauskąsi Sausio 28 erdvioj 
Ccnttal Music Hąllėj bus duoda
ma koncertas, kuriame 1 daly
vauja ir Chicagos “Birutė”. Ta 
pati “Birutė”, kurioj gerb. 
kompozitorius nemažai veikė ir 
buvo vienas jos įkūrėjų. Reikia 
manyti, kad šito koncerto ne
praleis nė vienas musų dailės 
mylėtojas. Norintįs gauti tikie- 
tų išanksto (mat sėdynės visos 
rezervuotos ir dabar laikas pa
sirinkti kokia kam tinka), tegul 
kreipiasi į J. Uktevėrį (tel. Bou- 
levard 4568), B. Digrį (Yard 
1812), A. Mickevičių (Drover 
3969) ir K. Vilkevičių (Yard 
2935).

Beto, sausio 27 gerb. kompo
zitoriaus pasilikimui rengiapia 
vakarienė. Reikia manyti, kad 
ir joje chicagiečiai pasirūpins 
dalyvauti. — J. Kuzmickas.

1 r 1 f- |
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MELROSE P ARK.

“Slapieji” nesirūpiną.

Taigi svaiginamieji " gėrimai 
tapo palaidoti. Vakar įėjo ga- 
lėn vadinamasai visatinės pro- 
hibicijos įstatymas. Pabar apie 
atšaukimą karės laikui išleisto
jo patvarkymo negali būt kal
bos. Vis dėlto, Slapieji delei to 
nesirūpiną. Dabar jie pradėsią 
naują keisą, būtent: kad at
šaukus visatinės prohibicijos 
Įstatymą. “Faitą” pradėsią nuo 
žemiausio iki augščiausiam kor 
tui. Ir jie esą tikri, kad galų 
gale jie nugalėsią “sausuosius.”

Norėjus pasiskandyti.

Našle Grace Bovo, 460 S. 
Green g-vė, vakar norėjusi pa
siskandyti—nušokant nuo Har- 
rison tilto į kanalą. Policistas, 
nors ir dideliu vargu, ją tečiaus 
sulaikęs. Vėliau paaiškėjo, kad 
moteris ryžosi nusižudyti todėl, 
kad nepajiegė išmaitinti savo 
keturių kūdikių.

Kėsinosi sužagti jauną mergaitę.

Nepažįstamas patvirkėlis va
kar naktį kėsinosi sužagli jauną 
trylikos metų, amžiaus mergai
tę, tūlą Gerlrude Schalk, 5304 
Rescoe g-vėj. Neatsiekęs tikslo 
piktadarys biauriai sumušo ją. 
Policija j ieško jo.

Numažinsią kainas pienui.

pusmetinis vatinių audinių pardavimas. 
Panedėlyj, Utarninke, Seredoj ir Ketverge, Samdo 19, 20, 21 ir 22 dd. 
Chicagos moters I štai jums pardavimas iš išpardavimų — Atiduoda
mas mažesne kąių negu buvo 6 mėnesiai atgal.

Turkijos 
Rankšluoščiai 

Blunkantis turkiš- 
rankšluoščiai, dyi-ki rankšluoščiai, dvi

gubų siūlų verpimo; 
miera 18X36; pavasa
rio vandens, blunkan
ti heminod; labai spe- 
Jciale kaina,; kiekvie
nas ...............

Blunkantis turkiš
ki rankšluoščiai, dvi
gubo warp terry pa
vasario vandens bhin- 
Ifnnti, stori, miera 

18X38; specialiai;
kiekvienas ..........29c

Rankšluoščiams 
Lininiai užbaigti su
gerianti vandeni, ro- 
lis rankšluoščiams, vi
sokių spplyų; raudo
nais ar mėlynais pak

raščiais; dirbtuvės 
kaina šiandie yra 16c; 
vatinių audinių par
davime už .... 1216c

Vienytų linų sukti
niai rųnkšluoščiamsų 

plonais kraštais j rau
donais pakraščiais; 

nuiki materija, speęįa- 
Hškai šiam išpardavi
mui; mastas; už 15c.

Pusiau lininiais vy
nioti rlankšluoščiains; 
Įspūdinga spalva; rau 

donais pakraščiais;

stoTų audimo; tiktai 
speciali; tame išpar
davime; mastas už 19c.

. .(RNGHAMAS....
Genuine Fverett 

clasikos — Nursės dru 
Žirnis: laipgi C.P.S. re 
gulecijos ligoninės dr
uginis; pasirinkimas; 
mastas už ......... 23c.

PAKLODftMS
Išbaltintas paklo- 

dėms; pilnai 2 mastų 
pločįo; gerai žinoma 
“Wcar-well” parinki
mo; mastas .... 59c.

Lovų Paklodės
G'a.tavos padarytos 

išbaltintos paklodės; 
gerai žinomos “Sleep- 
wcll” parinkimo; di
dumai 81X90; kiekvie
na .................... $1.8fl.
Turkiški 
Rankšluoščjai.

Išbaltinti; dvisiu- 
lių siūlų; išminkštyti:

didumai 17X34 (6 
daugiau) kožnas 15c. 
Ginghamo Dresės .

Puikios ginghamo 
dresės; dvilinkos; vi
sos naujos 1920, pava» 
sario ir vasaros stilių; 
.Naujos kombinacijos 

spalvų; mastas .. 19c.
Puikios ginghamo 

dresčms; 27 colių plo
čio drižėtų arba lan
guotų, tamsių arba 

šviesių stilių; labai 
specialiai; mastas 24c. 
Audimas įpilame.

šiaudams Įpilai; 32 
colių pločio; mėlyni 

arba jsilkės kaulą pa
našus; mastas ..24c. 

. Nebaltyto Bchemo- 
niško plunksnoms į- 

pilai; 36 colių pločio; 
mastas .........   50c.

Flanelių! —« pusiau 
išbaltinti ir iš daukyti 

flanneli'ai; dvejopais 
viršais; 27 colių plo
čių; tikrai speciališki; 
mastas ............ 19c.

šyiesio spaudimo 
materija marškiniams 
geriausi materija; vi
sokių spalvų 
žiu; verta 25c; mas- 

1216c.

šokių spalvų ir ’dru- 

tas';
Viršutinėms Flane

lini; 27 colių pločio; 
visokių, languotų ir 

družėtų; storas audi
mas; mastas .... 29c. 

NAPKINAI.
Jacgmjrd patterno; 

linais baigti; kanapė
ti; gera materija; didu 
mas; 18X18; kiekvie
nas ...,......... 1216c

Stalo DAjnaskas
Genuine nuleidi- 

inais; Turkiškai rau
doni stalų damaskai; 
tyros raudonos spal
vos; 64 colių pločio; 

tikrai speciališkai; 
mastas ............ 79c.

Paduškų užvalkalai.
Gatavi padaryti pa- 

duškų užvalkalai; di
dumo 42X36; storų 
3 colių kanapiniai;
stora materija; už 

kiekvienų ......... 29c
MADRAS

Perkeliai ir išspau- 
diinai Amerikoniškos 
mėlyni ar Columbija 
išspaudinimai; druže- 
mis arba figūromis; 
didelis paskyrimas 
fpatternų—verti 25c; 

mastas ............  18c.
šviesaus marški

niams perkelis 36 co
lių pločio; geriausio 
audimo; visokiais fi- 
.gurais ir družėmis; 
mastas ............ 25c.

North Side. —< Draugijų Sąryšis 
rengia koncertą, sausio 25 u. Wlckcr 
Purk svet., 2046 W. North Avė. Pro
grama dalyvaus “Birutės” choras ir 
pavieniai nariai. Taipgi LS. Vyrų 
choras. Kalbės d. P. Grigaitis, Nau
jienų redaktorius. —• Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
metinis susirinkimas įvyks ąedėlioj, 
sausio 18 d., 1-mą vai. po pietų, Šv. 
Jurgio paarp. svet., Nariai malonė
kite pribūti visi, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —i Valdyba.

LGDLK. Vytauto metinis 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. —i Rošt. S. Kunevičius.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. nariai, kurie turite kokių nors 
rekalų dėl draugijos, malonėkite at
silankyti pas nutarimų raštininką 
sekamu adresu: X. Shaikus, 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.

— Komitetas..

Draugystės Sūnų Lietuvos meti
nis susirinkimas, bus nedėlioj, sau
sio 18. Fcllowship svet. 831 VV. 33 
Place, kaij) 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. Gaudešius.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai ofena.

Dr. A. R. Blumonliial

Naujienų nr. 12 išspausdintoj 
žinutėj iš Algirdo Draugystės 
susirinkime suaukotų aukų naš
lei O. Fabijonienei sušelpti ko
rektoriaus neapsižiūrėjimu pra
leista vieno aukotojo pavardė, 
būtent M. Kariančio, aukojusio 
50 centų. -

INFLUENZA SIAUČIA.

Apskrities prokuroras Clyne 
žadąs “pąsistoroti,” kad butų 
numažinta kainos pienui. “Pri
žadėki—patiešysi, neišpildysi— 
nesugriešysi.” Netik apskrities 
prokuroras, bet ir visi kiti val
dininkai senai kalbėjo, kad kai
nos pienui turėsią būt numa
žintos, bet jos vis kilo ir kilo.

Susirgimų ir mirčių skaičius 
didėja.

Nelauktoji viešnia influenza 
stipriai pradeda siausti. Vakar 
dieną jau^buvo daugiau kaip 
penki šimtai susirgimų ir apie 
keturiasdešimta mirčių.

Sveikatos departamento komi 
sionierius dar kartą persergsti 
publiką—kiek galima vengti

Trįs medžio alkoholio aukos.

Trįs žmonės vakar naktį už
sinuodijo gerdami -vadinamą 
medžio alkoholių. Visi nuga
benti ligoninėn. Veikiausia 
mirs.

Pašovė du “kostumeriu.”
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I VIOULPHT be SURPRiSEO 
IF I WA5 ALR»£HT BY 

tohorrovj!

HE SA1D HE WAS TOO SICK - j 
TO, QO TO 5CH0OU TODAY- Dip KE.U I 
HE’S Gor A 5MGHT C©kD AND 
|T MltHT BE A GODO THIN&TO ‘ 
KEEP HIM 1H THE HOV.5E YOMORROM- 
THERE 5 MOT A THIFHm to WORRY 
abdut-nof ĄTHING.!

r—J l pidnttmnk 
THERE WAS ANYDiltf 
THE H AITE R- H’ll f 
BE A. GODO CHANCEJ 

FOR HIH TO GET A
LlTTLE AHEAP »N 
STUOlES?TUK k now doctor 

BVT f H 
BEGlNih' TO’FEEL BiTTER

Saliune 2300 W. Madison gat
vėj vakar naktį kilo muštynių, 
kurios užsibaigė Šhudymoši. Du 
žmonės tapo pašauti, vienas tur 
būt mirtinai.

■'*’ i'
Nabagėlis, ię jis pateko bėdon, 

y
Vienas akylus fedcrąlės val

džios agentas, pons Joseph Ku- 
kik, vakar naktį tarėsi užklu
pęs “pirmos rųŠies banditus” 
prie Wells ir Wąshington gat
vių. Matai policijos vežimui

AKIŲ specialistas 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yr« 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opb- 
thalmometar. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Cicero. — LSS. 138 kp. metinis 
susirinkimas bus Subatoj, 17 d. sau
sio, 7:30 vai. vakare, J. Neffo svet. 
1500 So. 49th Avė. Draugai malonė
kite atsilankyti visi, nes ketino ir 
komunistai ateiti, nori kad priimtu- 
mfm atgal i socialistų kuopą, nesi- 
vėluokite. —P. Daubaras, org.

Išpardavimas Musjininių Apatinių Drabužių
štai yra 3000 drabužiu labai mažomis kainomis.

LOTAS 1.. .MotermKunigaikšticnės šliurės ir kombi
nacijos, aptaisytoyjfniikiausiomis swis.su ar kambriš
komis jspaudomis arba valiencienncs ir -į 
toreboniškais lėtėjais; verti $2.50; už ....
LOTAS 2. Moterų Knigaikštienės šliurės ir kom

binacijos; aptaisytos puikiausiais importuo
tais leiėiais ir su įspaudlntomis spalvomis; att
inka! iki 18 colių; pločio stančka; verti $^.39

Nebaltinti musli
nai; 36 colių plo
čio; rundinų storų 
siūlų materija; šya- 

■■cp’e,no,:is;
Nebaltinti muslinai mastas ....

Nebaltintas m.uslinas; rundinų 
storų siūlų muslinas; vartoja

mas abelnai visur; vertas 35c;
mastas ..........        22c.

MUSLINAI
Genuine Sonsda- 

le išbaltinti mus
linai; pilno pločio; 
atkerpami nuo šiuo 
to; (nedafugiau-lO

'."'19c.
Išbaltinti Muslinai. Germinei 

vilties arba Baisy išbaltinti mus
linai; 36 colių pločio; minkštai nu 
Baigti; gatavi adatai; mastas 

po .......................................... 20c.
Išbaltinti minkštu užbaigimu; kambriški muslinai; 34 colių pločio; 

be krakmolo j^m.astas ............................................................ 19c.

TIKRAS MEDUS TIESIOK NUO 
FARMŲ.60 svarų blekinč .... 2916c svaras

10 svarų viedp’kas ................  $3.50
svarų viwlruką$ ;or««*........ $1.85.
Prisiunčiamo i painus Chicagojj ir

5 svarų viedrukaš ................  $1.85.
P. SELINTUS,

8163 Gilbert Ct., Chicago, III.

GERB. Naujienų, skai
tytojos ir skaitytojai 

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

sugedus, jo šoferis (.taipjau po- 
lieistas) sustojo pasitaisyti. Tuo 
tarpu prišoko Kukik ir pasisa
kė norįs padaryti kratą. Jis tu
rįs teisės j ieškoti slapia gabe
namos degtinės. Bet jo neap- 
sižiurėta. Ten pat stovėjo du 
šoferio draugai policistai, ir jie 
Kukiką nugabeno stot in. Čia 
pas agentą rastą keturios bon- 
kutės degtinės—visos po trupu
čiuką “nuragautos.” Beto pa
aiškėjo, kad Kukik neturėjęs 
teisės j ieškoti “slapta gabena
mos degtinės.” Pasodintas šal
toj on.

LlTTLE JULIUS SNEEZER

... ‘""“T..... . "I, -

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus ctc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši- < 
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

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- 
tieČiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kuri chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę j šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės* Na
mo Bendrovės dalininkų susirinki
mas įvyks nedėlioj, sausio 18 d., kaip 
1 vai. po pietų, J. Neffo svet., 1500 
So. 49 Avė. Visi bukite laiku.

-i- Valdyba.

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

---------------- t
Gary-Tolleston, Ind. — LSS. 209 

kuopa rengia Milžinišką balių ir 
prakalbas nedėlioj, sausio 25 d., A. 
Milašausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjią 2 vai. po pietų. Inžanga vy
rams 50č; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės.dfg, .P. Dubickas ir drgė 
Žemaitė iš Chicagos. *Visas baliaus 
pelnas skiriamas dėl drgės Žemaitės 
labo.. Užkviečia LSS. 209 kp.

LSS. 234 kp. rengia dideles pra
kalbas nedėlioj, sausio 18. 6:30 vai. 
vakare, 4(j.3O 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 Į rytinį-šiaurinj kampą, 
ten yra University Settlement sve
tainė. —( LSS. 234 k p.

Brighton I’ark. — Keistučio Paš 
Klinbo mėnesinis susirinkimai V- 
vyks nedėlioj, sausio 18, Liberty sycl 
3925 So. Kedzie Avė. Visi nariai 
kviečiami atvykti kaip 1 vai. po piet.

, —Pirm. P. Jakavičia

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

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

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

— Valdyba.

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

(Seka ant 8-to puslp.)

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

8149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

* Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi „Chroniškų Ligų.

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

dėlioiriis nuo 9—po piet.
Tel'epnone' Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 
Roselande: 10900 S. Michigan Arei 
'telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7.  Tel., Yards 723.

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labarator i ja: 1625 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerbone Canal 8110. 

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnlcki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
A ir nuo 5 iki 8 vakare 0

" 11 !■....................................... —................~

- 11 ..............—1 \

Telephone Yards 5834

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

V.................. i .................

BY BAKEB

swis.su


...... ........................................ - !...........
■ Subata, Sausio 17 d., 1920

PRANEŠIMAI
N lujieniečių domai. — Naujienų 

Bendroves pikniktls bus nedėlioję, 
birželio 13. d. 1920, Geo. M. Cher- 
nausko darže, Lyons, III.

— KomJtetaa.

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

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

Pa j ieškoj i mai
ASMĖNŲTlEiKOJIMAl
Aš Antanina Poškuvienė jieškau 

savo sunaus 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 plauke, akįs ir tam
siai mėlynos, jis yra ape 22 melų se
numo, šneka gerai angliškai ir lietu
viškai. Kas pirmas praneš kur jis 
randasi tam skiriu penkis ($5.00) do
vanų.

MRS. A. PASKEVICH. 
3811 ^Vtichigan Avė.

Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU savo švogerio Juoza
po Prasporo ir Jono Evalatcku, pa
eina iš Kauno rėdybos, 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. Maln St., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės 
mokančios rašyti. Atsišaukite dau
giausia iš Chiragos ir paveikslą at-

JOHN GURINĄS,
4546 So. Fairfieid Avė., Chicago

PAJIEŠKAU švogerio Petro Lie- 
kačiaus, paeina iš Panevėžio pav., 
Panevėžio miestelio. Malonėkite at
sišaukti ar kas žinote, pranešti, 
yra laiškas atėjęs iš Lietuvos 
jo moteries.

JUOZAPAS MATIKAITIS, 
1520 So. 50 Ct., Cicero,

nes
nuo

III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos tarpe 20 ir 32 metų amžiaus. Aš 
esu 32 metų amžiaus vaikinas, gerai 
turtingas ir uždirbu po $250 į mėne
sį; galiu sutikti s*u laisva arba rcli- 
gijine be skirtumo. Priežastis pajieš- 
kojimo musų miestę nėra lietuvai
čių. Netoli nuo Chiiagos. Rašykit į 
Naujienų ofisą, pažymėdami No. 32.

.............  . .1. ■ ■ ■ -■
PAJIEŠKAU savo pusbrolio. Jo

no žilnisko, paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos parap., kaimo Brazevos, 
Jis pats ar kas kitas malonėkite at
sišaukti. Gavau laiško nuo jp tėvo 
iš Lietuvos yra svarbių dalvkų.

WM. BERGELIS
2852 W. 39 St. Chicago, III. . i .

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Lu- 
kauskio, Ražinkų kaimo. Lūkės pa

rapijos, Telšių apskričio, Kauno 
rūd. 1903 metais išvažiavom į Angli
ja į Balselei miesteli, nuo to laiko ne 
žinau kur. Girdėjau buk atvažiavęs 
i Ameriką. Prašau atsiliepti aš tu
riu svarbių reikalu iš Lietuvos, arba 
kas žinote praneškite man gausite 
dovanu.

JUOZAPAS LUKAUSKIS 
161 W. Sixth St., So. Boston, Mass.

JIEŠKO DARBO
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. 

Tel. Pullman 4162

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

TĖVAI ir

J IEŠKO DARBO ijeim a h nniii-iii-iMi REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
PAJIEŠKAU darbo prie duonkepy- 

klos. I\su patyręs,>gaIiu kepti juodą 
ir baltą duoną ir kėksus.

A. LIZAUSKIS
10725 Prairie Avė., Chicago, III.,

JIEŠKO PARTNERIŲ
RE!KALINGAS partneris prie biz

nio su kapitalu keliu šimtų dolerių. 
Patyrimo nereikia. Klauskit krautu
vėj nuo 5 iki 7 va), vakare.
1624 Wabansia Avė. įėjimas iš Mar- 
shfield Avė.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKM.AUJA kambario vaikinas 

Bridgeporto apielinkėje be vjalgjo 
prie mažos šeimynos, kas turite 
meldžiu pranešti po num. 3305 So. 

Halsted St. Kazimieras Brazaitis, 
Phone Drover 1986

ANT RENDOS kambaris garu ap
šildomus, elektros šviesa. Jei kam 
rvikliingas pavienis ar ženotai po
rai be vaiku malonCkite atsišaukti 
5359 So. Morgan St., antros lubos iš 
priekio, Jonas Dovidaitis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA kambarys 

dveim ar vienam vaikinui, prie ma
žos šeimynos, be valgio. Kambarys 
gražus. Galit mus matyt, 6 vai. va
kare, 722 W. 18th St., dieną barber 
Šapej arba pool room,

M. Blujus, 364 E. 26 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

\VM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Wny, 

Pittsburgh, Pa.

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

alga.
FT. PITT HOTEL 

Penn Avė. and lOth St„ 
Pittsburgh, Pa.

MERGINŲ PRIE MAGIJŲ.

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

CHICAGO BEACH HOTEL

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

N. SINOM and CO

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

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

MOTERŲ GENERALIAM STO
ROS DARBUI.

Phone Englewood 7000. 
ENGLEWOOD HOSPITAL 

60th and Green Sts.

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

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

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

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

Operator’s Training Department 
9-tos lubos

311 West Washington Street
TELEPHONE No. ^OFFICIAL 300”

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

KREIPKITĖS SUPERINTENDENTO OFISAN

Oppenlheimer Casimg Company
1020 W. 36TH STREET, C H I C A G

T

MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

REIKIA JAUNU MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NURSIŲ. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJE UŽ $15 00 SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
$30 IKI $10 SAVAITĖJE KAIPO 
NURSĖ PO KELETĄ SAVAIČIŲ 
MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUE.

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

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Cornell Avė.

MERGINŲ išmokimui visokio len
gvo laundrės darbo. Gera alga. 
EXSELSIOR LAUNDRY COMPANY 

66 E. 22nd Street.

BEIKI A merginų prie knygų ap
dirbimo, patyrusių; taipgi merginų 
U ir daugiau metų mokinties. Mo
kamos geriausios algos.

C. O. 0WEN & CO.
1'056 W. Vari Buren St.

REIKIA MOTERIES
TAISYTI MAIŠUS.

GERA MOKESTIS.
M. SHULMAN & CO.

1105 W. 14th St., Chicago.

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

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

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

ROGERS & IIALL CO.
Polk and La Šalie Streets

REIKIA
MERGINŲ

Lipinimui.
Labai geros algos.

IN - IIALL MANUFACTURING 
COMPANY

2841 So. Ashland Avenue.

REIKIA merginų ir moterų. 
Gera alga, nuolat darbas.

Room 111
163 W. Harrison St.

REIKIA prosinimu! moteriškų ir 
šiaip kįtų drabužių; kalnierių ir iš- 
lankstvtojų ir prie marškinių. 
EXSELSIOR LAUNDRY COMPANY 

66 N. 22nd Street.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ*ir MOTĘRV

SAVININKAS GERESNIO GYVENI
MO IR DIDESNIO UŽDARBIO 

REIKALAUJAME keletą inteligen
tiškų, ištikimų vyrų Chicagoje ir ki
tuose aplinkiniuose, lietuvių apgy
ventuose mieščiukuose pasidarbuo
ti nuolatos, arba liuosu laiku, atli
kęs iš savo dieninio darbo; pasidar
buoti vakarais ir nedėldieniais. šio 
užsiėmimo darbas trauksis per 3 me
tus; uždarbis labai geras, čia nėra 
sakoma, kad gal nepadarysiu, bet 
yra padaroma lengviau, negu kas ki
tas tokiuose pasiūlymuose, nes čia 
yra Publikos naudai. Ne jus kitų 
jieškosite, bet jūsų 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 moterįs linkusios dalyvavimui 
prie komerc'i'nio išsivystimo, išla
lu i mui ir geidaujančios dar didesnio 

uždarbio,* taipgi esate užprašomos. 
Iš Chicagos atsilankykite ypatiškai 
kasdieną nuo 9 rvto iki 12 dieną.

^dėlios rytų nuo 9 valandos iki 1 vi 
durdienyj. Iš kitų apielinkių adre
suokite: 
154 W. 
Kampas

Manager Room 19, 
Randolph St., Chicago, III 
La Šalie St., antros lubos.

SIUVĖJŲ ŠAPAI DARBIJJJNjKŲ 
ANTRŲ BEISTERIŲ Z 
CONVAS BEISTERIŲ
KRAŠTŲ BEISTERIŲ (su mašina)
CONVAS STIČER1Ų
F1NIŠERIŲ ,
OFF PRESERIŲ
SIUVĖJO (šilkiniam facino beis- 

tinimui).
SLAM SIUVĖJO IR NUGAROS

DIRBĖJŲ (full dress)
VIRŠAUS KALNIERIŲ DIRBĖJŲ 
ŽEMUTINIU KIŠENIŲ DIRBĖJŲ 
APAČIŲ KALNIRIU DIRBĖJŲ 
KIŠENINIŲ (rankomis).

GEROS ALGOS,
GEROS DARBO

SĄLYGOS.
ATSIŠAUKITE

Alfred Decker 
and Cohn

SAMDYMO DEPARTAMENTAS
PIET-VAKARINIS KAMPAS 

FRANKLIN IR VAN BUREN STS.

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

MERGINOS IR VAIKINAI! Proga 
uždirbti pinigų nieko nedirbant. 

Atsiųskit man vardus ir adresus žmo 
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
PATYRUSIOS
MOTERS
PRIE STALO
DIRBIMUI

DEŠRŲ.
1215 So. HALSTED STREET .

REIKIA DARBININKŲ

AR

yra 
Su

_________ VAIKŲ_______

PROGA GERAM VAIKUI 
VAIKINUI.

Spaustuvniiiko amatas 
Į vienas iš garbingų' amatų,
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 
darosi vis dauginus ir (langiaus.

Na'ujienų spaustuvėje dabar 
yra progos jaunam \aikinui iš
simokinti šito gražaus amato ir 
dar užsidirbti pinigų besimoki
nant. Vaikinas luti būti baigęs 
viešąją mokyklą ir būti ne jau
ni snis kaip 16-kbk metų. Kreip
kitės tuojaus į Naujienų spaus
tuvę, 1739 So. Halsted St.

Naujienų spaustuvėje yra rei
kalingas taipgi Gordono fyderis. 
Kas moka varyti Gordon presą, 
teatsikreipia tuojaus.
. ................■. .L"!1” ."J1

REIKIA DARBININKŲ

Reikm tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
baltą ir juodą duoiĄ. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgi. Važiuokit tuojau į tyrą o- 
rą ir gerą gyvenimą. Mes užmokėsi
me atvažiavimo lėšas.

SPRING VAlzLEY BAKERY
J. M. Ažukas, savininkas. 

Sprhig Valley, III.
_—*,.. k-..-----------

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

DARBININKŲ

Darbas nepaskirstomas.
Labai geros algos 
ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite.
PULLMAN GAR WORKS 

UOth &Cottage Grove Avė.
Pullman, BĮ.

REIKIA
PATYRUSIŲ OPERATORIŲ PRIE 

VAIKŲ DRESIŲ, TAIPGI 
MOKINTIES. MOKESTIS KOL 
MOKINASI.

MADE — WfcLL GARMENT CO. 
4817 W. Roosevelt Road 

t įėjimas iš 48th Court.

REIKIA darbininkų į serap gėlo- 
žiėk yardą. $5 į dieną. 

ARGO LRON MET
311 N. Curtis St.,

AL co. 
Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė lietuvių ąpgyVentoj vietoj. 

Pardavimo priežastis savininkas ei
na į kitą biznį 
1315 So. 49th

REIKIA 
DARBININKŲ 

N nokt t darbus. 
Atsišaukite.

Stein-Hall M f g. Oompany
2841 S. Ashland Avė.

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

ROGERS & IIALL CO.
Polk and La Šalie Streets

REIKALINGAS
FLAT JANITORIAUS

PAGELBININKAS
5506 University Avė., Chicago.

REIKIA antrarankio duonkepio.
M. ALGMINAVIČIUS,

12001 Indiana Avė.
Tel. Pullman 5444.

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

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
šapoj.

CARPEN VVOOLEN MILLS 
SUPPLY CO

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

REIKIA pirmos klesos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite.

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

REIKIA darbininkų, $4.50 į die
ną Atsišaukite.

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

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

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

REIKIA dreiverio važinėti duonos 
vežimu. Reikia, kad butų jau važinė
jęs su duona ir kad suprastų rusiš
kai ir lenkiškai. Mokame algą ir duo
dame komišiną. Atsikreipkit į Nau
jienas, No. 33.

REIKIA patyrusių darbininkų į 
geležies yardą $5 į dieną. Taipgi pa
tyrusio žmogaus katras galėtų virin
ti geležį ir piauti su žirklėmis. Gera 
alga. yJ ’

FRYER IKON CO.
3715 So. Maplevvood Avė. Chicago.

REIKALINGAS vedęs žmogus su 
šeimyna ar be šeimynos, žinantis 
ūkės darbą. Rus duodamas namas 
ir kiti reikalingi budinkai ir 3 like
riai žemės. Netoli nuo Chicogos. Atsi 
šaukite tuojaus.

M. KARPIS, 
Crystal Lake, III.

KEIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
t'armos darbą, moku i mėnesi nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
geistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
Lietuvos atsiliepkit, rašydami pas 
I. GUDAS, Aureliu, Iowa. B.D. No. 1

REIKIA trimerių, šaperių, lapei 
paderiu, su mašina. Convas beiste- 
rių, guzikų priseuvinėtojų, viršuti
nių kalnierių dirbėjų, off preserių, 
merginų operatorkų.

Mausner Tailoring Corporation 
814 yVcst 33rd Street

REIKALINGAS DARBININKAS, 
DAUBAS LENGVAS IB 
PASTOVUS.

KREIPKITĖS 
L BALTRĖNAS

1707 So. Halsted St., Chicago.
REIKIA siuvėjų prie moteriškų 

drabužių siuvimo: kotų, sijonų ir fi- 
nišerių. Atsišaukite
1765 Ogden Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuve 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.

PARSIDUODA bučernė ir 
groseme. Priežaslis, savininkas 
turi išvažiuoti ant farnios. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo ar lolo; į 30 dienų turi 
būt parduota. Geni proga, ku
ris nori pinigų padaryti. Plates
nių žinių kreipkitės šio adresu:

C. P. SUROMSKI

3346 Š. Halsted St., Chicagd. III.
■

Cicero, III.

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

Atsišauki!
1621 So. Union Avė.

Parsiduoda saliunas su visais į- 
taisymais. Priežastis pardavimo pir
kau bučernę; parduosiu pigiai, nega
liu du bizniu laikyti. 
4326 So. Paulina St Chicago.

AUTOMOBILIAI
GERA PROGA įgyti puikų auto

mobilių 5-kių sėdynių Jeffy Co. 1916 
metų. Lemozinns, geras inžinas, švie 
sos ir pats pradeda. Atsišaukite va
karais 6 vai.

KAZ. URNEŽIS,
3423 Wallace St., Chicago, III. 

1 lubos iš užpakalio.

RAKANDAI

PARSIDUODA sekanti na
mai labai pigiai: 3 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas po lt kam
barius su visais įtaisymais, elek
tra ir maudynėmis. 2 pagyveni
mų, 4 metų 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 įmokęti .$500, kitus kaip 
remia. Namai randasi netoli 32 
ir Union Avė.

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

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

Ar Jos Noriite 
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 Nedaliomis.

TIKTAI SI MfiNESI.

puikų 
varto- 
esame 

priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVF.STERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skaros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti 

liaus rakandai bus parduoti už bi 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykit 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly 
činė eilė, valgomojo ir miegamoji 
kambario eilės, aksominiai kilimai 
lempa, gulima ^ofa paveikslai ir t! 
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.
APLEIDŽIU CHICAGĄ

Greitu laiku, parduodu pijaną ir 
dalį rakandų. Pijaną atiduodu pigia 
kaina. Kreipkitės vakarais 7 vVd. 
Nedėldicnyj nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

N. STILSON.
2322 So. State St., . Apt. 4.

PARSIDUODA Forničių krautuvė 
geroj vietoj, lietuvių apgyventoj vie
toj biznis išdirbtais per 20 metų, 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite po numerių 3431 
So. Halsted St., Kiamtkit J. Pabarš
kė

NAMAI-ŽEMĖ

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

B. H. ROSEN
2409 Lawrence Avė.,

Phone Ravenswood 650

TĖMYKITE

Kas esate pirkę lotą (Parkholme) 
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 subatomis ir nedaliomis.

JOSEPH VALANDUS
4414 So. California Avė., Chicago.

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

3804 So. Kedzie Avė.

ANT PARDAVIMO 40 akrų farma, 
gyvenimo namas 6 kambariais, stal- 
dais ir vištininkais. Vienas arklys, 
3 jaunos karvės iraįmlius; 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 remia. 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.

ANT RENDOS arba pardavimo 116 
akrų farmą. Gera žemė ir budinkai. 
Gera proga kas pirks tuojaus. Far- 
ma randasi 50 myliu nuo Chicagos.

T. J. MUHPHY
7059 So. Halsted St. Chicago. 

Phone Stevvart 7940^
PARSIDUODA Jotas tarpe 34 ir 

35 Lowe Avė.
A. DUDONIS,

3417 Emerald Avė., Chicago.

MOKYKLOS

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.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, 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

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

Mokytoja L. Narmontaitė,
3223 Parnell Avė , Chicago.

Telefonas Boulevard 9923

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augšČiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip inokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING 

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 Iki 8.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poii- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys • »

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


