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True translation filed with the post-mas trr at Chicago, III. Jan. 19, 1920 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

Bolševikai tveria darbo armiją
Lenkai susirėmė su vokiečiais

Anglija privertė nuimti Rusijos blokadą
BOLŠEVIKAI TVERIA DARBO 

ARMIJĄ.

Tveriama armija iš 100,000 
darbininkų, pradėti atbudavoti

sovietų armija, veikusi pietinia 
mc Uralo distrikte, bus panau
dota sudarymui, “pirmos revo
liucinės armijos darbui,” pasak 
gauto iš Maskvos oficiali© pra
nešimo.

Po panaikinimui raudonojo 
terroro, šis prausimas yra an
tra pasekmė sumušimo Kolča- 
ko, Denikino ir Judeničiaus ir 
parodo Rusijos norą greitai su
organizuoti savo ekonominį gy 
veninią. Armijos sudarymas 
yra laikinas.

Trečioji armija susidedanti iš 
apie 100,000 kareivių, bus pa
naudota industrijos reikalams 
Pemi. Ekater Jiburgo ir kituose 
centruose arti tų bazų. Ji ne
sudės savo ginklų ir bus nau
dojama kur tik industrija jos 
reikalaus.

Paskirti yra komisarai palai
kymui disciplinos ir revoliuci
niai tribunalal baus dezertirus 
iš darbo armijos taip pat smar
kiai, kaip dezertirus fronte. 
Tinginiai taipjau bus baudžia
mi, , »- ... . » ...

Proklamacija sako, kad Ru
sijai trūksta maisto ir kuro. 
loMel armijos pareiga surinkti 
ir transportuoti reikmenis. Ji 
taipgi dirbs dirbtuvėse ir prie 
geležinkelių, budavos budinkus, 
taisys ūkio padargus ir atliks 
ūkio darbus.

pranešimo, bolševikų spėkos 
Lietuvos ir Ukrainos fronte ta
po sumuštos ir sudemoralizuo- 
tos ir traukiasi į rytus nuo Di- 
naburko (Dvinsko).

Bolševikai naikiną geležinke
lių stotis ir 
latviams ir 
ties.

Smarkios
rytus nuo Lepel tapo atmuštos 
su dideliais nuostoliais ir len-

tiltus, kad neleidus 
lenkams juos vy-

bolševikų atakos į

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, Ii). Jan. 19, 1920 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

Atnaujins pirkly
bą su Rusija

PRANCŪZAI KALTINA 
ANGLIJĄ NUĖMIME RUSIJOS 

BLOKADOS.

Anglija nuėmusi blokadą, kad 
išgelbėti Persiją ir Indiją, sako 
franeuzai. Ją parėmė Italija.

na silpnai stovėjo biržoje laike Į f 
pastarųjų dviejų dienų, kada 
paėjo gandai apie naują.karę, 
prieš Rusiją. Daugelis kalba, j 
kad kas-nors užinteresuotas nu 
puldymu aliejaus paleido karės , 
gandą. Bet tas galbūt netiesa, 
kadangi gandas paėjo iš karės ( 
ministerijos.

Tikimąsi, kad jei atsidarys I

paleista iš Rusijos, kas labai žy
miai nupigins pragyvenimą 
Anglijoje.

šiandie labai didelis veiklu
mas buvo Pa Baltijos gabenimo

Padaryta be Amerikos žinios.

WASHINGTON, s. 17. Vy
riausios tarybos nuosprendis 
nuimti Rusijos ekonominę blo
kadą labąi nustebino šią val
džią, su kuria visai nebuvo pa
sitarta. Amerika nedalyvavo 
blokados sutartyje, bet laikyda
mosi talkininkų politikos, val
džia uždraudė gabenti į bolše
vikų uostus ir tas embargo ir 
ikišiol nėra nuimtas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI. Jan. 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Sugadino karės laivus
AUSTRIJA BANDĖ

PASKANDINTI LAIVYNĄ.

Paveikslai iš Lietuvos
< ..............
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Amerikos maitinimo komisijos automobilyj sėdi komisijos 
padėjėja l)r. Aldona šliupiutė. Ant papėdis stovi mokytojas 
Lekeckas, m misterio Paknio padėjėjas.

Kovos su žmonių 
laisvės priešais

AMERIKOS iTaRBoTeDERA- 
CIJA KOVOS SU ATGALEL 

VIŠKAIS BILIA1S.

Dės visas pastangas, kad kon
gresas atmestų taip vadinamus 

maišto bilius.

True translation filed with the post- 
maskT at Chicago, III. Jan. 19, 1921 
as reąibred by the m of Ocl. G, 1917

Talkininkai reika
lauja kaizerio

Jau pasiuntė Holandijai reika
lavimą išduoti kaizerį.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III. Jan. 19, 1920 
as reouired by the act of Oct- 6.1917

LENKAI SUSIRĖMĖ SU
VOKIEČIŲ KAREIVIAIS.
lankai suėmę didesnę dalį 
vokiečių okupacijos spėkų.
BERLINASTT 18.—Gautoji 

iš Danzigo oficialč telegrama 
praneša apie susirėmimą tarp

PARYŽIUS, s. 17.—Paryžius 
yni sumišęs prieštaraujančio
mis žiniomis apie tautų lygos 
žingsnį, atidarantį talkininkų 
pirklybinius ryšius su bolševi
kais. Vienok viename dalyke 
sutinkama—kad už tą yra kalta 
Anglija.

Manoma, kad tarybos prive- 
dusios vyriausią tarybą prie to 
žingsnio, įvyko Copenhagene, 
tarp O’Grady ir Litvinovo ir ta
da nuvežta Londonan, kur ta
po paremtos Lloyd George val
džios: tada atvežta į Paryžių ir 
pervaryta per vyriausią tarybą, 
vien Italijai tą remiant. Pary
žius sako, kad jokių tarybų tarp 
talkininkų ir sovietų nebuvo. 
Jokių Rusijos atstovų nepriim
ta Paryžiuje.

Manoma, kad Lloyd George 
žingsnį taryboje paskatino Ita
lijos atstovų buto nubalsavi- 
mas, pritariantis pripažinimui 
Rusijos sovietų ir Nitti užreiš- 
kimas, kad Italijai reikalingi

Pasekė vokiečius ir sugadino 
laivus. Kaltina čechus ir jugo 

slavus.

GENEVA, s. 17.-Pasak čia 
gautos telegramos iš Turino, su 
Austrijos kariniu laivynu, kuris 
taikos sąlygomis turi būti ati
duotas talkininkams, papildyta 
antras Scapa Flovv. tik mažes
nėj skalėj;

Talkininkų laivyno komisija, 
kuri atvyko į Cattaro, patvirti
no žinias, kad Austrijos laivy
nas yra sugadintas.

Austrai sunaikinę ar nuėmę 
svarbiausias dalis laivų mašinų, 
taip kad laivai negali plaukioti, 
nes vien tik šonai pasiliko ne
paliestais. Reikės kelių mėne
sių taisymo, kad prirengus juos

Laivynas susideda iš vieno 
mūšio laivo, trijų didėlių krui- 
zerių, 4 torpedinių kruižerių, 
12 torpedinių laivų ir kelių ma

18.—

vokiečių kareivių ir lenkų arti yra Rusijos grudai.
Argenau, Poznaniaus provinci
joje, kuriame didesnė dalis vo
kiečių okupacinių spėkų pa
kliuvo į lenkų rankas.

Žinia kaltina vien tik lenkus 
ir sako, kad lenkai atėjo kelio
mis valandomis pirmiau sutar
to vokiečių evakavimui laiko.

True translation filed with the poat- 
inaster at Chicago, 111. Jan. 19, 1920 
as required by Ine act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI GRĘSIA 
UKRAINAI.

mi-BERN, s. 18.—Ukrainos 
sija gavo žinią, kad didelės bol
ševikų spėkos gręsia Ukrainos 
ir Lenkijos frontams.

Ukrainos vadas gen. Pethira 
išvažiavo į frontą ir laukiama

Francuzų konservątyvai rei
škia užsirustinimą tokiuo tary
bos žingsniu. Prancūzų finan
siniai konservatyvių organai 
pabrėžia faktą, kad permaina 
politikos linkui sovietų buvo 
priimta spaudžiant Lloyd Geor
ge, kad pašalinus pavojų iš In
dijos, Afganistano, Persijos ir 
Egypto.

Socialistai dar abejoja.
Francijos socialistų spauda 

išreiškia užsiganėdinimą, bet 
kartu ir abejoja apie Lloyd 
George nuoširdumą. Jie nu
žiūri, kad Anglijos premieras 
daro politinį manevrą, kad nu-

Austrija pripažinusi laivų pa- 
gadinimą, bet kaltina Čecho- 
slovakus ir jugo-slavus.

Deportuojamieji gal 
šiandie bus Rusijoj

DEPORTUOJAMIEJI IŠSODIN
TI FINLANDIJOJE.

--- ------------------------ Į—■----

Išsodinti Bango uoste ir išhanti 
traukiniu Rusijon.

ją, kuri paselęmingai kovojo 
prieš Rusijos blokadą paskuti
niuose Angluos perrinkimuose.

Populaire laikraštis sako:

VVASHINGTON, s.
Samuel Gonipers paskelbė, kad 
Amerikos Darbo Federacija vi
sais galiniais budais priešinsis 

I kongreso priėmimui daugybės 
I įneštų bilių, kurie taikosi su- 
Į varžyti ir atimti žmonėms lais- 
|vę žodžio ir susirinkimų. jJTpač 
I bus atkreipta kova prieš Ster- 
I ling maišto bilių, kurį jau pri
ėmė senatas ir Grabam bilių, 
kurį generaliam prokurorui re
komendavus, įnešta atstovų bu
tai!.

Gompers sako, kad nors į ne
šėjai ir tvirtina, jog biliai ne
varžo laisvės žodžios ir spau
dos, bet vien siekiasi prieš tuos, 
kurie prievarta nori nuversti 
valdžią, tie biliai) taip parašyti, 
kad jie užsmaugs kiekvieną pa
žangesnę organizaciją ir laik
rašti. Ant laikraščių uždedama 
autokratinė cenzūra ir abelnai 
visa laisvesnė valdžia butų ga- 

[lutinai sunaikinta. Biliai netik 
atima galutiną laisvę žmonėms, 
bet skiriama didelė bausmė 
net už nešiojimą prisisegus gu- 
zikėlį draugijos, kuri bando iš
gauti kokį nors priedą prie 
konstitucijos, ar federalių įsta
tymų. Uždedama cenzūra ne
tik ant laikraščių, bet taipjau 
ant privatinių laiškų, neleistų 
daugelio laikraščių iš kitų Šalių 
ir abelnai taip žmones suvaržy
tų, kad negalintas butų jokis 
pažangesnis veikimas. Beto 
taipjau sunaikintų negrų darbi
ninkų unijas, nes vedima# tarp 
negrų agitacijos, gali butf pa
skaityta kurstymu prie riaušių. 
Net ir paprastos darbininkų 
unijos liktų sunaikintos, nes 
streikus kįlus kiekvienas fede- 
ralis teisėjas streiką gali pa
skelbti politiniu, o tada streikie 
riai turi būti pašalinti iš unijos, 
arba pati unija ir visa organi
zacija, prie kurios ji priguli,

PARYŽIUS, s. 17.—Vyriau
sios tarybos laiškas Holandijos 
valdžiai, reikalaujantis išduoti

helmą, jau tapo pasiųstas. Jį iš
siųsta oficialiai naktį.

Buvusioji kaizerienė, kuri da 
bar yra Pottsdame, pasak Ba- 
sclio žinios, mano įstoti protes- 
tonų vienuolinan Anglijoj ar 
Amerikoj.

True translation wtth the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 19, 1920 
as roųuired by the act of Oct. G, 1917

KURT EISNER UŽMUŠĖJAS 
NUTEISTAS KALĖJIMAN.
BERN, s. ’18.—Pasak čia gan 

tų žinių, mirties bausmė, uždė
ta ant grafo Arco Valley už už
mušimą Bavarijos premiero 
Kurt Eisner Muniche, vasaryj, 
1918 m., tapo pakeista amžinu 
kalėjimu. Pakeitimą bausmės 
vienbalsiai nutarė Bavarijos ka
binetas.

MUiNICH, s. 17.—Grafas Ar- 
co Valley, baigianties pelnyčio-' 
je jo bylos nagrinėjimo už už
mušimą Bavarijos premiero 
Kurt Eisnor, pasakė teisme:

“Aš neapkenčiu bolševizmo. 
Aš myliu savo bavariečius ir 
neapkenčiu žydų. Aš esu išti
kimas monarebistas ir geras 
katalikas. Virš visko aš gerbiu 
Bavariją. Todėl tegyvuoja mo
narchija, tegyvuoja Rupprecht.’’

Ekonominė padėtis Ukraino- 
esanti geroka. Nežiūrint ilgo “pasipįktinimaš, kokį buržua- 

11 11 n n i ffril- * •• • v • • vkariavimo, yra užtektinai gru
dų, cukraus ir kitokio maisto.

True translatlon filed vttn the post- 
master at Chicago, III. Jan. 19, 1920 
us reųuired by the aot of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI BĖGA 
LETGALIJOJE.

zija reiškia savo spaudoje prieš 
ką ji vadina Lloyd George ka
pituliaciją, galbūt yra tik gry
nai nuduotu.”

Laukiama sujudimų biržoje.

Ardo geležinkelius, kad su- 
trukdžius latvių ir lenkų 

vijimąsi.

LONDONAS, s. 17.—Paskel
bimas, kad talkininkai nutarė 
atnaujinti pirklybą su sovietų 
Rusija, nepadarė biržoje įtek
mės šiandie, bet didelio veikimo

VARŠAVA, s. 17.—Pasak ge- aliejaus ir grudų skyriuose lau 
naralio štabo išleisto oficiali© kiama panedėlyj. Aliejaus ga-

■ Price 2c No. 15.
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I) esc h a ti ei išrinktas
Francijos prezidentu

Clemenceau valdžia pasitraukė

Šimtai žmonių kasdie miršta Lenki
joje nuo influenzos

PARLAMENTAS IŠRINKO 
NAUJĄ FRANCIJOS 

PREZIDENTĄ.

ti jo pagamintą taikos sutartį. 
Italijos karės valdžia jau senai 
turėjo pasitraukti.

HANGO, Finlandijoj, s. 17. 
—Laivas Buford su 249 depor
tuojamais iš Amerikos žmonė
mis, daugiausia anarchistais, 
šiandie atplaukė į šį uostą. De
portuojamuosius tuojaus nuso
dinta nuo laivo ir po didele sar
gyba nuvesta prie specialio 
traukinio, kuris tuojaus juos iš
vežė į Terijoki, sovietų Rusijos 
parubežin. Jie gal jau ryto AmeHkOs D'arboFed^cL 
bus Rusijoje. Į.a* į)U9 pa8ke]btomis nelegalč-

mis.
R " *.................

True translation filed with the post- 
niuster at Chicago, 111. Jan. 19, 1920 
aš reguired by the act of Oct, (i, 1917
ŠOCIALREVOLIUCIONIERIAI 

VALDO IRKUTSKĄ.

Semionovas pasitraukė už 
Baikalo ežero.

DIDELIS LAIVAS SKĘSTA.

s. 18.—Čia 
Amerikos

BOSTON, Mass., 
gauta žinia, kad 
transportas PoWhatan, su 500 
pasažierių yra ištiktas nelaimės 
ir kad mašinos yra užlietos van 
dens. Jis šaukiasi kitų laivų, 
pagelbos, kad butų prie jo, ka
da jis bandys išpumpuoti van
denį. Vėliau gauta žinia, kad 
jis perkels savo pasažierius į 
kitą laivą.

WALKER ILLINOIS DARBO 
FEDERACIJOS PREZI

DENTAS.

LONDONAS, s. 17.—Maskvos 
bevielinė žinia sako, kad mū
šiai siaučia Irkutsko gatvėse.

PEKIN, Chinijoj, s. 15.—Iš 
Verchne Udinsk, skersai Baika
lo ežerą nuo Irkutsko, praneša
ma, kad sociairevoliucionieriai 
pilnai valdo Irkutską.

Gen. Semionovo ' 
traukiniai pasitraukė 
kalo ežero.

Amerikos generalis
Ernest L. Harris su savo štabu 
važiuoja į Čitą, 400 m. į rytus 
nuo Irkutsko.

ginkluoti 
prie Rai-

konsulas

CHICAGO.—John H. Walker 
iš Danville, angliakasių unijos 
narys ir socialistas, tapo didele 
didžiuma balsų išrinktas Illi
nois Darbo Federacijos prezi
dentu. Dabartinis prezidentas 
Dundhn McDonald gavo 31,889

balsus, kuomet Walker gavo 
40,118 ♦ balsų. Sekretorių 
rinktas ehfcagfefis Vietom 
Olander.

»-

Deschanel išrinktas respublikos 
prezidentu didele balsų 

didžiuma.

z VERSAILLE5L s. 17.—šian
die jKirlamentas išrinko naują 
Francijos respublikos preziden
tą. Juo per sekamus septynios 
metus bus Paul Deschanel. Bal
savimas tęsėsi tris valandas ir 
889 balsų Deschanel gavo 734 
balsus.

Kada paskelbta rinkimų pa
sekmės, visame parlamente ir 
galerijoje kjlo didžiausi aplo
dismentai. Paskui naujasis pre 
zidentas Deschanel, lydimas di
dėlės garbės sargybos, suside
dančios iš karės veteranų, au
tomobiliu nuvažiavo, kad pagal 
paprotį, apsilankius pas senąjį 
prezidentą Poincare.

Po rinkimų nacionalio susi
rinkimo pirmininkas Ia'Ou 
Bourgeois paskelbė, kad pildant 
kitų kandidatų prašymą, tik 
Deschanel gautieji balsai bus 
įrašyti į protokolą.

889 nariai, kurių du nebalsa
vo, sekamai padavė savo bal
sus: už Deschanel 734 balsus, 
už Jonnart 66, už Ciemencėau 
56, už Bourgeois 6 ir už marša
lą Foch 2.

Kalbėdamas po išrinkimui 
Deschanel pasakė, kad jis rū
pinsis pilniausiai išpildyti Vcr- 
saillcs taikos sutartį, taipjau 
užmegsti draugiškus ryšius su 
kitomis šalimis ir kur bus ga
lima, daryti naujus susivieniji
mus. Taipjau prisižadėjo pil
dyti šalies konstituciją. “Aš ati
duodu Francijai visą savo pasi
šventimą ir visą savo širdį,” 
užbaigė jis.

Prezidentas Deschanel užims 
vietą vasario 18 d. Jis gimė 
1856 m., patapo advokatu 1878 
m. Jis buvo nariu atstovų buto 
ir senato, o nuo 1912 m. buvo 
atstovų buto pirmininku.

NEPAPRASTA INFLUENZA 
SIAUČIA LENKIJOJE.

šimtai žmonių kasdie miršta 
Varšavoje.

PARYŽIUS, s. 18.—Ameri
kos Raudonasis Kryžius gavo 
žinių, kad Lenkijoj siaučia ne
paprasta influenza, kurios ir 
daktarai negali atspėti. Ji su
ima labai urnai ir daug žmonių 
nuo jos miršta. Žmonės mir
šta kartais už 24 vai. nuo susir
gimo. Miršta daugiausia mo
teris ir jauni žmonės.

Varšavoje kasdie nuo tos li
gos miršta šimtai žmonių. Trįš 
ketvirtdaliai ligonbučių darbi
ninkų susirgo. Laidotuvės lai
komos net naktimis, nes dieno
mis jau nebesuspėjamą laidoti.

Tai jau trečia influenzos epi
demija Lenkijoje.

BADO MIRTIS GRĘJSIA 
MILIONAMS ŽMONIŲ.

NEW YORK, s. 18.—Maj. 
Gen. Harbordv kuris tyrinėjo 

1 padėtį Armėnijoje ir kitose ar
timųjų rytų šalyse, sako, kad 
šią žiemą artimuose rytuose 
išmirs badu dar niekad negir
dėtas skaičius žmonių, jei ne
bus teikiama jiems pagelbos. 
Vien tik Kaukaze yra 800,000 
žmonių, kurie neturi jokio mai
sto, apart to, kurį duoda Ame
rikos šelpimo administracija. 
Tas pats yra Armėnijoje ir ki
tose artimuose šalyse. Žmonės 
yra sugrusti į koncentracijos 
stovyklas ir jose yra tūkstan
čiai vaikų, kurių tėvai yra žuvę 
ir kurie nežino net savo vardų. 
Amerikiečiai kiek galėjo juos 
maitino, bet fondas jau pritru
ko pinigų ir reikia jam paskirti 
daugiau pinigų, kad jis galėtų 
tęsti ir toliau savo darbą ir gel
bėti milionus žmonių, kuriems 
dabar gręsia bado mirtis.

CLEMENCEAU MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

■■■»■ ■■■! ■ <

Millerand pakviestas sudaryti 
naują kabinetą.

PARYŽIUS, s. 18.—Premie
ras Clemenceau ir visas jo ka
binetas rezignavo šiandie ir 
prezidentas Poincare pakvietė 
Alsace gubernatorių Alextinder 
Millerand sudaryti naują kabi
netą. Clemenceau ministerija 
veikė nuo lapkr. 16 1917.

Millerand tarėsi su senuoju 
ir naujuoju prezidentu, taipjau 
su Clemenceau ir kitais politi
niais veikėjais, bet dar galuti
no atsakymo nedavė. Jis duos 
atsakymą panedėlyj apie vidur
dienį. Tada jis, jei sutiks, pra
dės rinkties ministerius.

Clemenceau dabar turės išei
ti iš viešojo gyvenimo, kadangi 
jis nėra na?iu parlamento ir jo 
politinė karjera tapo užbaigta. 
Jis bandė patekti šalies prezi
dentu, bet tas jam nepavyko. Iš 
senųjų karės laiko politikų tik 
vienas Lloyd George pasiliko 
vietoje, bet ir jo pozicija kas 
sykis silpnėja. Prezidentas Wil 
sonas savo karės ir taikos dar
bui negauna pasitikėjimo, nes 
Renatas vis dar atsisako priim*

100 ŽUVO MŪŠYJE 
MEKSIKOJE.

SAN ANTONIO, Tex„ s. 18. 
—Pasak vielos laikraščio, su
kilėlių vadovas gen. Paniagua * 
tapo užmuštas susirėmime su 
federaliais kareiviais Mexico 
valstijoj. Apie 100 žmonių žu
vo tame mūšyje,

DAR DU MIRĖ.

NEW YORK, s. 17.—Dar du 
vaikai iš Delbene. šeiminos mi
rė. Nesenai mirė tėvas su mo
tina ir vienas vaikas. Dabar 
vėl du mirė. Šeštas ir paskuti
nis šeiminos narys irgi galbūt 
mirs. Jie visi pavalgė iš bon- 
kos alyvų ir nuo to užsinuodi
jo. Kad išgelbėjus du vaikus 
senimas tapo pasiųstas iš Wa- 
shingtono ir Chicagos, bet atėjo 
pervėlai, kad tą padarius. Iš 
Washingtono serumas tapo pa
siųstas ekspresiniu traukiniu, o 
į ligonbutį ambulansu, bet Irau 
kinis delei sniego audrų susivė
lino. Chicagos serumas buvo 
Išsiųstas aeroplanu, bet aeropla
nai sugedo prie Gary, Ind., ir 
1urėj*o nusileisti, taip kad seru- 
hid negalėjo pristatyti.



Kas Bus Vasario 
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Ar Norite Turėti Teisingų Žinią Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- 
lieoančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja palįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti liesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingu žinių apie visa tai, kas ištiktųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? . . .Be abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes palįs- Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus patįs, skaitytojai, padėkite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsh igiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicago j Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu bildu 

kraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuolos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober- 
as M Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The Ne\v Majority redaktorius. 

L ili tos tarybos nariai yra: E. B, Ault, laikraščio The Scattle Union Record redaktorius; W. 
B Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; B. B. Smilh, lai
kraščio The Bulių Daily BulHin redaktorius; J. Deutelbaum, The Delroit Laibor News re
aktorius; Joseph Schlossbi rg, oficialio Amalgamated Clothing VVorkers of America organo 

riic Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonparlisan League Minneapolio laikraščių 
sėdėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Waync, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio Tlie Mihvaukcc Leader rędak- 
lorių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores- 

'iidentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Lotus 
P Lochncr, žymus Ncw Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor News 
<**rvice redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
miniai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau

ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,009 bonų.
Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. Padėkite ją 

steigti, pirkdami paskolos bernus.
NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuolos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaily- 

’ojus pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamąją pradžiai sumą. Vieno 
Bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su G procentu metinių palūkanų.

IŠpildykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuolos Spaudos ofisą.

1920THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Treasurcr,

1506 Markct St.,
WHEELING, VV. VA.

The undersigned applies for ......... e........ bonds of THE FEDERATED PRESS, of thc deno-
mination of 825.00 each, and incloses herewith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurcr, THE FEDERATED PRESS, \Vheeling, VV. Va., in payment therefor.

Name .........................................................................................................................................................

Address ............ .............................................................................................................................

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- (T7 A fHI 
im verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte U U

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

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 

. Itarninkais, Katvergais 
fr Subatomis 9—9 \

S. D. LACHAWICZ
i Lietuvys Graborius 

•ntarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi- 

Įšaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti. ♦'
2314 W 23 Place. Chicago, III

Tel. CnnaI 2199. <

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Kauno “Socialdemokrtas’’ ra
šo:

Isiutusios vokiečių, gaujos be- 
sitraukdamos iš Kuršo ir Lietu
vos Vokietijon, apniko Žemai
tiją

Tas sužvėrėjusių žmonių kir- 
mėlynns, plėšia namus, ima iki 
paskutinio gyvulius ir arklius, 
žudo žmones, žudo net vaikus ir 
moteris, degina miestelius, sod
žius ir dvarus, nepalikdamas ak
mens ant akmens. O musų ka
riuomenė vis tebestovi daboda
ma demarkacijos linijos.

Ko gi dar belaukiama? Bene 
p. Nisselio komisijos užtarimo? 
Jau pusė metų, kaip važinėja 
pas mus visokios Ententės misi
jos ir komisijos. Kiekviena jų 
atsiveža su savim pažadų galy
bes, bet iki šiol musų kraštas 
beveik nemato iš jų gyvos pa
galbos darbo. Priešingai, ne 
vienu svarbiu kovos momentu 
už savo laisvę Lietuvos demo
kratija gavo skaudžiai pajau
sti, kaip tariamieji draugai 
tylomis rėmė pikčiausius 
musų priešus, Lenkų ir Rusu re
akcijų.

Gi skaudžiausia musų kraštą 
apvilė p. Nisselio komisija. Ji 
pareikalavo sustabdyti musų 
kariuomenės puolimą ant Šiau
lių kaip tik tuomet, kai vokie
čiams buvo galima įsmeigti mir
tinas smūgis. Ji plikomis ran
komis pasižadėjo gražuoju iš-x 
kraustyti vokiečius likus visus 
jų ginklus ir karo turtą Lietu
vai. Dabar matant Žemaičių žu
dymą, ta komisija prisipažįsta 
pati beiegė esanti. Bet ji ir 
dabar tebcrcikalauja nepulti vo
kiečių, žadėdama nuostolių atly
ginimą. Kokia komisija gali 
gražinti gyvastį užmuštiems, at
pildyti žmonių iškentėtus skaus
mus? Netikini tiems pažadams. 
Kokie butų Nisselio komisijos 
siekimai ir slapti norai, ji šian
dien savo darbu suvaidino pik
tą musų kraštui rolę, — padeda 
vokiečiams žudyti Žemaičius, 
demoralizuoti musų kariuome
nę, trukdo greitpsnį krašto susi-

Tai ko gi laukia valdžia, ka
riuomenė ir pati Lietuvos liau
dis?

Gana to vergavimo “galiū
nams”, kurių kiekvienas ateina 
musų kraštan savos naudos vai-

Lietuvos darbininkai, Lietu 
vos demokratija, Lietuvos ka
riuomene! jau pakankamai ga
vome įsitikinti kad savo pajė
gomis tegalėsim apsiginti nu< 
musų priešų ir įsikurti laisvą 
demokratingą Lietuvą. Lietu 
vos liaudis, tverdama partiza
nų būrius,sgana parodė noro ir 
pasiryžimo eiti kovon visomis 
savo pajiegomis. Musų karino 
menė, puldama kolčakus, įtiki 
no priešus, kaip šauniai mok? 
juos mušti. Tat vienas tebėra ii 
dabar kelias, — suspiesti visa* 
paiegas, sukilti visiems ir gink
lu vyti plėšikus-gunus laukan.

Mes reikalautam iš valdžios 
kad ji liautųsi ponų Nisselių 
pirštų sekusi. Mes kviečiame ka
riuomenę išpildyti savo pareigą 

i šiuo sunkiu musų kraštui metu 
1 Mes kviečiame visą jaunimą ii 
vyrus į partizanų būrius, į atkals 
lią kovą su vokiečių bandomis 

į su mirtinais musų siekimų prie- 
1 šais.

laiškai iš Lietuvos
Iš Daržhalio, Krakių vai., 

Kėdainių apskr.

Baso A. Liutkui į Chicagą. 
Ilk, jo sesuo:

šioj valandoj nevisi teesamo 
sveiki: tėvelis susirgo plaučių 
uždegimu. Bet jau po biskutj 
pradeda taisyties.

Šiaip mes gyvename nei šio 
nei to — pavalgome neblogai 
Vokiečiams šeimininkaujant 
musų krašte, žmonėms nebuvo 
galima laikyti girnas mimuose.

Ko gi dar belaukiama?

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negales 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, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

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

Draudžiama buvo laikyti girnas 
lodei, kad žmonės negalėtų susi
malti sau miltų. Mat buvo ski
riama ant žmogaus tik pusė sva 
i’o duonos dienai. Gyvulių irgi 
nebuvo galima piauli be leidi
mo.

Prie tokių sąlygų žmones ne
galėjo priprasti ir slapta malė 
{rudų. Bet jei koks išgama įskų
sdavo, tai vokiečiai tuoj padary- 
lavo kratą ir jei rasdavo girnas 
- sumušdavo ir nubausdavo 
ikininką.

Už slėpimą belaisvių ir-gi ne- 
vidoniškai kankindavo ir baus- 
lavo kalėjimu. Ne vienam pri
dėjo mirti.

Išdavikų vokiečių okupacijos 
notų netruko. Toj dirvoj labiau- 
iai atsižymėjo kunigų pasekt
ai. — Marijona.

šilviečių sodžiaus, Plokščių 
vals., šakių apskr.

Rašo Jonui šmuiliui į De Puc, 
11., jo tėvas:

Dabarties Lietuvos valdžia to
ri — pinigų jai reikia duot 
’aug; tiek kaip ir vokiečiams, 
ūkininkams ji nieko gero neda- 
o, o bežemiams nė to tiek.
Viskas baisiai pabrango. Ru

dų šepetis kaštuoja 50 rub.
... G0 r.

Miežių
15 r

Bulvių ......................... 13 r.
Valdžia rūpinasi tik buržujų 

•eikalais, o biednuosius skriaud
žia.

Iš Amerikos buvo gauta pašai 
)os, ale ta pašalpa liko buržujų 
kišenėse.

Ministeriai ir visokie kiti val
tininkai skiria sau dideles al
fas. Ima net 10,000 rub. me- 
lesiui. Net milicijai mokama 
200 rub. savaitei ir da arklys 
luodama.

Kunigėliai ir-gi neblogai ver
piasi. Mišioms mokama 10 rub
lių. — J. šmuilis.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25M 

DR. A. A. ROTH
UJSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

'alandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
/—-8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Taksosnuo uždarbio
Jas reikia tuoj aus mokėti 

apie jas tuoj aus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.

Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.

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

KREIPKIS TUOJ AUS 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 
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.

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

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III.

ę$ E-----r.—— 
v nupirk si gražų $1-25 fonogra 

fų drauge su 24 rekordais, deimau 
tinę adata, groja visokio padarytu* 

rekordus, vaitota> 
z tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
nic tikros Sikšno? 
f'i'tinei eilę ir ki 
limų.

taipgi turime kt 
augšlos kleso.« 

Ijluilįpl phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
kilę pasiūlytų kain< 

u IĮ už tai kad mes turi 
V me pratuštinti vietų

GYVENATE UŽMIESTYJE MEtJEI
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAMI 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuoju 18 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondlis.
VVESTERN FURNITURE STORAG1- 
2810 W. Harrison St. Chicago. iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedfr 

liomis nuo 10 iki 4

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 VV.51 St. kanipJIardifield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

ŽINOVAS
Atitaiso žvairap a- 

kts vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirs 800 iš
gydymų užrašuose.

ir leisk apžiūrėti (lipiomuo- 
ir registruotam. gydytojui ir 
„ , kuris specialiai iŠsludi-

Ateik 
tam i 
chirurgui, 
javo galvų. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI 

Akįs i Kurčios .. 
Akįsi Tekančios 
AkįsI Ūžiančios 

.. Akįs’ Užkimštos

AusįsSilpnos .. 
Skaudamos 
Raudonos

Bėganti .
Kreiva ..
Užkimšta

Nosis Skaudama Gerklė 
Nosis Silpna .. Gerklė 
Nosis Kataruota Gerklė 
Nosis Papūtos Gerklė

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

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. NcdCldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuviu 

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 dienų. 

Namai; 2914 VV. 43 St.
Tel. McKinley 263

Kol. Canal 6222.
DR. G K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų ikį 8 vakare.



N A U JI E N O S, Chlcftgd III

Lietuvos Atstatymo 
Bendroves

' I I I z

ATSKAITA Už 1919 METUS
CURRENT ASSETS: LIABILITIES

Cash in Bank ........................... 65088.67
Cash on Hand............................. 220.00
European Branch Deposit .... 4341.04 

for Remittances
Resorcin Mfg. Co. Loan .... 35821.55
Building..................................... 44050.09
Fur. and Fixtures ...
Notės Receivable ....
European Br. Denosit

Loans Payable ...............
Deposits on Reservation 
Foreign Dept. Deposits 
Accrued Commission ...

CAPITAL ACCOUNT:

INVESTMENTS:
Resorcin Mfg. Co. Stock 
Lithuanian Pub. Co.........
Progresą Shoe Co............
Lithuanian Land Assn. .

BONDS:
Liberty Bonds .. 
Anglo French . . 
W. S. S.................

Due from Subscribers . .

109828.72
174750.00 434949.99

690561.31

.. 8000.00

.. 5000.00
.. 1000.00
. .1800.00 15800.00

209250.00 
. 2060.00
. 4981.09 216181.09

22630.23
. 1000.00 23630.23

146000.00 
.. 109.20 
. 1172.45
12955.20

Cap. Stock Authorized .... 1000000.00
Cap. Stock Unsubscribed .. 476520.00

Cap. Stock Subscribed

Net Profit 6629.29

160236.85

523480.00

6844.46

690561.31

$6,629.29.EREITAIS METAIS LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ PADARĖ GRYNO PELNO 
f

IŠMOKĖTA 1919 metais L. A. B-vės pilnai užsimokėjusiems nariams 5 nuošimčius dividendo nuo idėto kapitalo.

Pirmesniais metais buvo išmokėta po 4 nuošimčius dividendo.

Viso Parduota Suvirs 45,000
AUNE veikia Lietuvos Atstatymo Skyrius, kurio vedėju yra ANDRIUS VOSYLIUS, 
drovė deleguoja iš Amerikos prie skyriaus Kaune veikti V. K. Račkauską. 
Lietuvos Pramonės Bankas yra Korespondentu Lietuvos Atstatymo Bendrovės.

serų
I

Lietuvos Atstatymo Ben-

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Direktoriai Yra:
DIREKTORIŲ VALDYBA: DIREKTORIAI:

ROMANAS KARUŽA, Pirm.;

M. W. BUSH, Kasierius;

JONAS STRIMAITIS, Sekretorius.

Kun. P. GUDAITIS,
Adv. J. S. LOPPATO,

V. R. RAČKAUSKAS,

, A. B. STRIMAITIS,

P. J. ŽIŪRĮS.
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PubHshed Daily ascept 8aa4ay by 
the Lithaanlaa N*wa Pnb. Ca, Ine.

Edltor P. Grigaiti®

1739 SO. HAIJSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Canal HM
Vo], VII — Jan. 17, 1920 — No. I I

Subscription Kates:
$6.00 per year in Chicago.
15.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1911, ai the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdiena, išskiriarft 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., CJiicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Chicagoje — pačiu: »

Metams ............................... $6.00
Pusei mėty ........................ 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams ............. 1.45
Vienam mėnesiui ..............  .75

nant našumas labai sumažė
ja. Tatai aiškinama tuo, kad 
perdaug dirbdamas žmogus 
savo energiją sueikvoja, ir 
jo darbo našumas silpnėja.

Kapitalistai, be abejo, y- 
ra tai pastebėję ir dėl tos 
priežasties jie daro darbinin
kams neva “malonių”, vie
niems leisdami dainuoti, ki
tiems šokti. Bet darbinin

kai turėtų suprasti gudrius 
tokių ^labdarių” samdytojų 
žygius ir reikalauti, kad juos 
geriaus ankščiaus paleistų 

namo, kur jie tą litiosą laiką 
galėtų sunaudoti taip, kaip 
jiems geriau patinka, ir pa
silsėti.

I
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Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ............... *12
Mėnesiui ..................................  50

Suvienytose Valstijoae, ne Chicagoj, 
bačtu:

Metams ................................  $5.00
Pusei mėty ......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui......................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................ 87.00
Pusei mėty ......................... 4,00
Trims mėnesiams ................  200

Pinigus reikia siųst Pačio Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Gudrus išnaudo
jimo budai.

Kapitalistai įvairiais bu
dais tobulina išnaudojimą 
darbininkų spėkų. Reikia 

stebėties jų gabumais. Štai 
pora tokio gudraus išnaudo
jimo pavyzdžių. Viena fir
ma (Esscukey Products 
Kompanija) Chicagoje įve
dė savo ofise dainas. Darbi
ninkams ir darbininkėms 
leidžiama dešimčiai minučių 
susieiti du kartu dienoje, 10 
vai. ^yto ir 3 vai. po pietų, į 
viena vieta ir dainuoti: Kom 
panija džiaugiasi rezulta
tais. Po to kaip jos darbinin
kai tik dvidešimtį minučių 
padainuoja, jų darbo našu
mas dvigubai padidėja.

Kokį laiką atgal Stock 
Yardų savininkai buvo stei
gę tam tikrą šokių salę, kur 
darbininkams buvo leista 
šokti per pusvalandį.. Patir
ta buvo, kad po šokių darbi
ninkais dvigubai tiek darbo 
padarydavo, ne kaip kad 
priėš šokius. Mat bešokda
mi jie sukoncentruoja visą- 
savo energiją, jų ūpas pa- 
kįla ir jų darbo našumas pa
sidaro daug didesnis. Beto 
darbininkai iš dėkingumo 
stengiasi dirbti visomis savo 
jėgomis.

Bot taip pašokę kurį tai 
laiką darbininkai pamatė; 

kad tai nėra nė joks samdy
tojų labdaringumas: jie pa
juto, kad jų spėkos ėmė silp
nėti, jų sveikata nykti. Žmo
gus negan ilgai gyventi, jei
gu jo nervai ir energija il
gesnį laiką esti nuolatos į- 
temti. Žmogus, taip sakant, 
sudega, jo energija dingsta. 
Tai yra augščiausio laipsnio 
spėkų išnaudojimo būdas.

Stock Yardų darbininkai 
teisingai ėmė sakyti, kad tai 
esąs “mirties šokis.”

Nuo senai jau patirta, kad 
žmogus iš ryto yra daug na
šesnis, jisai daug daugiau^ 
gali pagaminti, apie pietus 
jo darbo našumas sumažėja; 
po pietų jisai vėl darosi na
šesnis, o vakarui besiarti

“Draugas” skaudžiai atsi
liepia apie Finansinę Lietu
vos Misiją. Ta misija mat 
taip ilgai pietus valgius, kad 
neatėjusi ne i paskirtą vie
tą, kur jos Matikę su labai 
svarbiu reikalu Showmut 
banko direktoriai. Antra, ji 
neatvykusi ir į Montello, 
kur jos paskirtu laiku laukę 
gelžkelio stotyj montellie- 
čiai ir visa ponybė su mies
to majoru priešakyj. Tokį 
misijos pasielgimą “Drau
gas” sulygina su senosios 
Rusijos biurokratais, kurie 
sakydavo: “pust podoždut”.

Jeigu ištikrųjų taip buvo, 
kaip klerikalų laikraščiai ra 
šo, tai reiktų pripažinti, kad 
ta Lietuvos finansinė misi
ja ištiesų ne kaip save Ame
rikiečiams biznismenams at 
si rekomendavo.

švietimo tarybos vakansijos už
pildyta darbininkų kandidatais.

švietimo taryba dabar yra 
pilnoj darbininkų kontrolėj. 
Jon išrinkta vienas mašinistas, 
apdraudos agentas, buvįįsis ka
reivis ir daktaras. OpoZięija 
dėjo visas pastangas, kad sumu
šus darbininkų kandidatus. Ji 
piešė baisiausį paveiksią, kuris 
turėsiąs ateityj įvykti, jei “rau
donieji'’ laimėsią. Bet rinkinai 
neatkreipė domės į tuos baugi
nimus.

Majoras Clarke laike Winni- 
pego streiko visą laiką rėmė 
streikininkus.

[Fcdcruotos spaudos žinia]
Winnipeg.—[Tūkstančiai vai 

kų badauja]. “Tūkstančiai Ka
nados vaikų badauja delei pio 
no stokos,” taip skamba pra
monės tarybos raportas. “Bied- 
nuomenės pabėgėliai ir-gi ken
čia badą. Žmonės nūdien eina 
menkyn.* Ir tai įvyksta todėl, 
kad sūrini, sviestui ir pienui at
sidarė pelningas rinkos užrube- 
žyj.”

Raportas baigiama atsišauki
mu į žmones: “Ar mes ir toliau 
eisime Kanados vaikams mir- 
i badu, kad Kanados piniguo

čiai pasidarytų sau da daugiau 
pinigų.’’

AIRIJA.
[Fėderuotos Spaudos žinia]

Duhlin.—[Streikuoja prekių 
išvažinėto jai]. Šiomis dienomis 
sustreikavo 800 Dublino prekii 
išvažinėtojai. Jie visi yra me
chanikų unijos nariai. Spėjama, 
kad neužilgo prie streikuojan
čių prisidės- da 3,000 darbinin
kų. Dublino mieste pastatyta 
pikietavimo partijos.

Dievo Garbei.
1

ŽEMAITĖS Vaizdelis.

(Tąsa)

PUTINO

Pumpurėlis.

TYHAS rausvas pumpurėlis 
Iš pavėsio pasikėlęs 
Į saulutę kaitrią, šviesią 

Savo kuklią galvą tiesia.

Garbstosi ,tautininkai su 
klerikalais ir niekaip negali 
susitarti dėl pono Mastaus- 
ko. Klerikalų “Darbinin
kas” tvirtina, kad tautinin
kai savo priešingumu kleri
kalų garbinamajam p. Mas- 
tauskui, visų darbų dėl Lie- 
tuvos paskolos suparaliža- 
vę. Bet tą paskolą, pasiro
do, paraližiuoja patįs kleri
kalai. Tai bent parodo 
“Draugo” editorialai. Ka
me gi šuo pakastas?

— Embe.

Klaidos pataisymas.

Naujienų sausio 15 d. laidoj, 
pastaboj apie Amalgameitų 
viršininkų rinkimus pasaky
tą, kad d. P. Galskis gavęs 
914 balsų, o turi būt 1914 
balsu. Ik

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translaiion nied with the post- 
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as rcųuircd by tįc act of Oct. 6,1917

> KANADA.
[Fcdcruotos spaudos žinia]
Vancouver.— [Organizuotų 

darbininkų spėka]. Kanados 
miškų kirtėjai j pastaruosius 
12 mėnesių daugiau laimėjo, 
negu i 25 metus. Jų laimėjimai 
yra tiesioginis padarinys susi- 
organizavimo. 1919 m. kirtėjai 
susibūrė unijon ir iškovojo 
daug pagerinimų.

Pirmoj eilėj jie prispyrė darb 
dovius įtaisyti sandarius butus 
ir pravesti tyrą vandenį.

Sausio 8 d.i atsidarė unijos 
metinė konvencija. Konvenci
jos (Uf'iiolvarkėn įtraukta punk 
tas, kuris turi tikslo panaikin
ti samdininku asociacijos biu
rą. Tasai biuras yra niekas 
daugiau, kaip tik skėbų ąanidi- 
mo biuras. '

t

[Fcdoruolos spaudos žinia] *
Edmonton.—[Darbininkų lai

mėjimai]. Didele balsų diduma 
liko antram terminui išrinktas 
majoru Joseph A. Clarke, dar
bininkų kandidatas. Išrinkta 
taipgi trįs darbininkų kandida
tai miesto tarybom ’ Keturios

ANGLIJA.
[Fcdcruotos spaudos žinia]

Londonas.— [Reikalaujama 
daugiau . pinigų laisvės varžy
mui]. Slapiosios policijos de
partamento viršininkai parcika 
lavo šiems melams dvigubai di
desnės sumos pinigų, negu bu
vo skiriama pereitais metais. 
Esą reikalinga 103,000 svarų 
sterlingų padidinimui Dublino 
policijos, o 819,329 svarai ster
lingų eisią įkūrimui karališkų 
konšlabėlių, kurie dabos tvarką 
Airijoj.

[Fcdcruotos spaudos žinia]
Londonas.—[Plieno darbinin

kai laikosi]. Apie 50,000 plieno 
darbininkų sustreikavo,. reika
laudami pakėlimo mokesnio. 
Nežiūrint to, kad streikas jau 
tęsiasi tris menesius, darbinin
kai stipriai laikosi ir neketina 
grįžti darban tol, kol nebus iš
pildyta jų reikalavimai.

[Fcdcruotos Spaudos žinia]
Londonas.— [Lokomotivų 

operuotoji! naudojimas]. Loko
motivų o penio tojai dirba 11— 
13 valandų dienoj. Yra atsiti
kimų, kada jiems prisieina iš
dirbti net 18 valandų paroj.

ITALIJA.
[Fcdcruotos Spaudos žinia]

Milan.—[Italijos Profesinių 
Sąjungų Federacija ketina dė
tis prie Trečiojo Internaciona
lo]. Italijos Profesinių Sąjungų 
Federacija, kuri priskaito 300,- 
000 narių, išleido pareiškimą, 
kur sakoma, kad ji yra pasiry
žusi prisidėti prie Trečiojo In
ternacionalo.

HOLANDIJA.
[Fcdcruotos Spaudos žinia]

Amsterdam.— [Darbininkų 
laimėjimai]. Dėka streikams, 
Holandijos spaustuvninkai, na
mų budavotojai ir plieno darbi
ninkai trumpu laiku iškovojo 
dvigubas algas.

ISPANIJA.
[FederuotOs Spaudos žinia]

Madrid.—[Grąsina streiku]. 
Elektros, gazo ir vandens parū
pi n hno darbininkai grąsina pa
skelbti streiką, jei gatvekarių 
darbininkams nebus išpildyta 
reikalavimai.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.*
• Pittsburgh.—[Kunigas remia 
streikininkus]. Braddock, Pa., 
plieno streikininkai ypač pasi
žymėjo savo vienybe. Brad
dock buvo vienas didžiausių ko 
vos centrų. Ir tai dėka kini.
Kazinci pasidarbavimui. Kun. 

Kazinci yra katalikų bažnyčios 
(slovakų) klebonas. Bėgiu 24 
m. jis tarnavo Šv. Mykolo para
pijai. Jis matė, kaip didžiau
sios plieno liejyklos dygo lyg 
grybai po lietaus, ir kaip plaukė 
j tas liejyklas tūkstančiai dar
bininkų. Tie darbininkai, didu 
moj atvejų, buvo Europos auto
kratinių šalių žmonės, kurie ti
kėjosi atrasti Amerikoj laisvę ir 
laimę.

Kaip tik streikas prasidėjo, 
k+m. Kazinci tuoj pareiškė sa
vo simpatijas streikininkams. 

Streikui besiplėtojant, Kazinci 
liko vienu žymiausiu streikinin 
kų vadu. Jo įtekmė nuolat au
go. Bažnyčion rinkosi tukstan 
čiai darbinhikų, trokšdami iš
girsti kun. Kazinci pamokslų. 
Visi jo pamokslai pašvenčiama 
streikininkų reikalų apkalbėji
mui. Kuomet visoj valstijoj 
siautė baisiausi reakcija,^kuo
met susirinkimų ir žodžio lais
vė buvo mindžiojama po kojo
mis, Braddocko streikininkai 
laikėsi kuostipriausia. Kapitali? 
štai negalėjo uždrausti žmo
nėms rinktis į bažnyčią, kur jie 
išgirsdavo iš kun. Kazinci tikrą 
teisybę apie streiko padėlį.

Pirm negu streikas prasidėjo 
plieno bosai “davė instrukcijų” 
kunigams, kaip jie turi atsineš
ti į streikininkus. Kuomet kiti 
dvasiu inkai pareiškė savo “išti
kimybę” kapitalui, kun. Kazin
ci iškėlė visą tą sąmokslą viešu
mon. Kapitalistų agentai ban
dė grąsinimais suvaldyti kuni
gą. Bandymai nuėjo niekais. Tą
syk jie bandė jį papirkti. Kuni
gas su pasibjaurėjimu atmetė jų 
pasiūlymą. Tada sumanyta už 
daryli bažnyčią, nes jos skolos 
nebuvo išmokėtos. Streikinin
kai, nežiūrint to, kad du mene
siu išbuvo be darbo, vienu va
karu suaūkavo Tuo bu
du skolos liko padengtos ir kun. 
Kazinci populeriškuinas da la
biau padidėjo.

' KORESPONDENCIJOS^
—....____________ ______________ i 

B1NGHAMPTON, N, Y.

Kunigas Kazys Ambrozaitis 
? patrauktas tieson.

AUSTRALIJA.

Sydney.—[Angliakasiai stoja 
už 6 valandų darbo dieną]. An
gliakasių Federacijos nariai sto 
ja už įvedimą šešių valandų 
darbo dienos, panaikinimą kon
traktų sistemos ir įkūrimą vie
nos didelės unijos.

Balsų diduma buvo sekama: 
prieš kontraktinę sistemą 3,700; 
už šešių valandų darbo dieną 
6,200; už kūrimą vienos didelės 
unijos 2,200.

Antanas Žukas patraukė tie
son kunigą Kazį Ambrozaitį, 
reikalaudamas 5000 dolerių už 
piktą ir neteisingą areštavimą. 
Mat kunigas Ambrozaitis buvo 
areštuodinęs Antaną Žuką už 
tai, kad buk jis balandžio 6 die
ną 1919 m. kėlęs triukšmo pa
rapijiečių susirinkime. Turėjo 
įvykti teismas, bet neužilgio 
prieš tai kun. Ambrozaitis bylą 
atšaukė ir Žukas buvo paleistas. 
Pastarasis betgi jautėsi tuo 
kun. Ambrozaičio žygiu skau
džiai užgautas ir lųisitarė savo 
persekolojį pamokinti. Jis pa
traukė kun. Ambrozaitį tieson 
ir reikalauja atlyginimo už pa
darytą jam nuoskaudą. Dabar 
teismas jų bylą nagrinėja.

z — M. S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.“

K. Rutkauskui, Sturgeon.— 
Jeigu gatvė padalinta į South ir 
Norlli, arba Wcst ir East, tai 
taip ir reikia adresuoti. Nepa
dėjus adrese kas reikia, siunti
nis gali nueiti, liet gali ir nenu
eiti. Adresai visados reikia ra
šyt rūpestingai, aiškiai ir tei
singai.

Nė vienos ašarėlės nematyti 
nė vieno gailingo atsidūsėjimo 
negirdėti. Kol davatkos a (šnib
ždėjo poterius, kapas jau užkas
tas liko. Gyvenimas numirėlės 
buvo šaltas, o laidotuvės jos 
dar šaltesnės. Duobkasiai pyp
kes užsikurę — nuėjo ir davat
kos patylomis nuslankiojo. Mar
tynienė valandėlę ant vyro kapo 
paverkusi, dairosi — gyvos 
dvasios nebėra ant kapų. Netru
kus ir ji grįžo namo prie savo 
vaikučių kamaroje uždarytų.

—Tai jau ir pakišai po velė
nos savo tetą — rokavo Barbo
ra — kaip nebuvusi... Nė pa- 
grabo, nė laidotuvių. Bet į pat 
laiką pasirinko. Šv. Jurgis pir
štu prikišamai, o jo nelaukdama 
gali į savo ^istogę persikelti... 
Atsiimk raktus... nelaikyk tu
ščios triobos, gal kas langus iš
daužyti. \

Paklausė Barboros patarinės 
Martynienė, pasilsėjusi valandė 
lę, eis žiūrėti tu savo raktų.

Prisiartinant jai prie tetos 
triobos, žiuri iš kitos puses atei
na klebonas su juomi sykiu du 
vyrai. Iš miestelio pusės irgi ė- 
mė rinkties žmonės, moterįs, 
žydai. Klebonas atrakino trio- 
>ą, sykiu ir Martynienė įėjo į 

vidų. Dairydamos klebonas ta
rė:
- Na kas čia, kame naudos 

yra? — Beveizint privirto visa 
rioba visokių moterų, davatkų, 

žydų.
Klebonas atrakino skrynią su 

azda pavartęs joje skarmalus 
arė:

—Seni skurliai... nieko gero
— galima ant maldos išdalinti.
— Tuoj apstojo skrynią davat
kos, ubagės, grobslydamos, sku 
rlins nusitverusios puolė pas 
kleboną.

—Aš už tą nežutkčlę tris ro- 
žančius atkalbėsiu — bučiavo 
klebonui ranką,— man man )X)- 
neli tebūna: melsiuos už dūšią..

—Už tą skepetaitę stacijas at- 
vaikščiosiu—-puolė kita bučia
vo klebonui į kelį,—senas palai 
kelis.,.

— Mišių išklausysiu,—šaukė 
'kita,—kvai'lulėlis išsigulėjęs 
nuo kurių metų, nevertas dau
giau — vėl bučiuoja klebonui 
kelius. — Melsiuos už dusią po
neli!

— Kas brostvas kalbės?.. 
Man už brostvas du abrusai ir 
drebulėlė... Aš, tėveli dvasiš
kas, kalbėsiu brostvas kadir per 
metus; man atiduok,—vėl bu- 
čiavo-želėjo rankas klebono.

— Tau perdaug, o man nie
ko... Mat kokia gudruolė!

— Kam tu grobstai savo ran
ka, nesiklaususi.

— Bene tavo malda vertes
ne? Ir aš moku, ne tu viena...

Visas jomarkas pakilo apie 
skrynią; grobsto, varžosi, taksa- 
voja, barasi. O klebonas -ne- 
bepasijudiną: viena paleis ran
ką, kita pagrobs bučiuoti; viena 
paleis kelius—kita apkabins. 
Net apmaudas paėmė.

— Šalin visos!—ruščiai sušu
ko. Aš pats micrkavosiii.

Maldauninkės, truputį atsi
traukė, o Martynienė stovi ker
čioje net į stulpą pavirtusi.

— Patraukit arčiau manės 
skrynią,—sėsdamas paliepė kle
bonas. Tuoj skrynią pristūmė 
prie pat jo, Pavartęs su lazda 
skarmalus, ėmė po vieną ant 
lazdos kilnoti. Iškėlęs skepetai
tę:

— Penkerius poterių už du
sią kalbėsi per nedėlią,—metė 
vieną.—Visą rožančių a įkalbėsi, 
—kitą mete kitai. Bet pirmoji 
vikresnė pagrobė abudu. Kitos 
ėmė rėkti:

— Ar tu viena temoki mel
st ies? Už ką tau du?

— Tu pasigrobei pirma... 
Bene tu valiosi uįsimelsti?

— Tėveli dvasiškas! neduok 
jai, ji tuoj į karčemą nuneš.

— Kilk, saulute, kilk, meilioji 
Tu taip glostai, taip vilioji! 
Kai tik tavo spinduliais 
Man laimužė nusileis, 
Aš pražvelgsiu, pražydesiu 
Ir iš slepiančių pavėsių 
Duosiu žiedą tokį skaistų, 
Nuo kurio džiaugsmo užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis! 
Kilk, saulute, kilk, meilioji!

Ir į kaitrią ramią tylą 
Saulė kįla, kįla, kįla. 
Slenka pažemiu šešėlis, 
Skleidžias, skleidžias pumpurėlis.

Lūkesy sukrautą grožį 
Spinduliai švelniai atvožia 
Ir į naują kvapų žiedą 
Plaštakėlis saule rieda.

(“Ateitis”).

Klebonas nesustodamas to
liau kilnojo ir mierkavodamas 
kiek reikia maldos, mėtė skar
malus. O davatkos toliau riejo
si, varžėsi, traukėsi. Net per- 
plėšdavo kokį seną skurlį. Per 
tai dar didesnes rietynės kilo.

Barbora, namie pasilikusi ne
rimo. Eis ir ji pažiūrėti Marly- 
nienės, ir jai rupi kokius tur
tus iš tetos gavo.

Mažasis vaikas užmigo, di
džiaisiais vedina nubėgo.'

Įeiti pataikė dhl pat karštojo 
davatkų laksc^Z^uoj suprato 
khs čia per dėliojai. Iš galo 
skrynios iškėlė klebonas vilnonį 
didelį šiltą skepetą. Pamačiu- 
sios davatkos geresnį daigią, 
puolė visos ir šaukė:

— Man, man, tėveli dvasiš
kas! Per melus klausysiu mi
šių už dūšias...

— Kasdien mišias ir stacijas 
vaikščiosiu—man. pavesk teveli!

Kitos dar daugiau maldos ža
dėjo, visos to skCpclo meilijo, 
visos klebono rankas želėjo. Kur 
bus buvusi Barbora capt už 
skepeto:

— Jūsų maldos ant keršo žir
go!—tai’ė. O aš per žiemą vai
kus dabojau, jų žvygesio prisi
klausiau. Man tas skepetas.

Tuo tarpu žydai, ištraukę is 
lovos patalinę, praardydaini įpi 
lūs, įkišę rankas po plunksnas 
maiše; viens kitam rodė savo
tiškai blerbėdami; rankose kil
nojo ir ant buožes svėrė. O čia 
debonas išbaigęs skrynią, iš šė
pos taksavojo. Mažai ką šėpo
je rado. Keli nudėvėti sijonė
liai, kelios nažutkelės. Viską 
tuoj išgrobstė davatkos ant 
maldos. Paskutinį ištraukė šil
tą vatini ploščių, dar apynauji. 
Tą vėl nutvėrė Barbora tarda
ma :

— Ar aš dykai per žiemą tuos 
baibokus žiurėjau?... Nesykį 
pavalgydinau... Tas turi man lik 
Ii, niekam neduosiu... Maž per 
gvoltą ištraukusi nusinešė.

Klebonas * nebeturėjo laiko 
su Barbora barties, nes užsikišo 
žydai su patalyne. Ėmė karštai 
derėtis, klebonui pinigus brukti.

O tie du vyrai, kuriuos kle
bonas atsivedė, rinko po ker
čias naudą, nešė ir asloje lies 
klebonu krovė: indus, puodus, 
katiliukus, šaukštus, bliudelius. 
Užsirito^aiit viškų, iš ten senus 
ratelius, lankčius, sugriuvusias 
stakles, kėdes be kojų viską 
krovė į krūvą. Prikrovė pakrai 
niu visą aslą, net praeiti keblu.

Klebonui su žydais besiryži- 
nant dėl patalines, vyrai nukė
lė nuo viškų radę dar užrakin
tą skrynią. Įvilko į vidų, pa
statė prie sukrautųjų baldų.

— Kas čia?—visų akįs atsi
kreipė j tą pusę. Užrakinta?... 
Sunki, didelė.

— Ar čia nabašninkės skry
nia?—‘klausia klebonas.

— Jos, jos, nabašninkės; vi
suomet ant viškų stovėjo, tvir 
lino arti gyvenančios nioterės. 
Judina viršų, ncatsidaro. Kame 
raktas? Klebonas ištraukęs vi

sus raktus liepė rinkti kurs čia 
pritiktų.

Vieną kišo, kitą kišo, kol at
puolė raktas, kurį galima jutri- 
noje pasukinėti. Bemėginant, 
besukinėjant, trakšt ir atšoko 
viršus. Visų akįs atšvito. Iš 
skrynios išsipūtė priegalvės, 
raudonos, dideles, kietos. Tuoj 
žydai capt, capt pagrobė. Iš
trenkę tuoj sverti kiek svarų? 
Plunksnų nereikia žiūrėti, iš vir 
šaus matyti jog tikros pūkinės. 
Jiems tik rupi jų kaina. Ištrau
kus priegalves, giliau pasirodė 
ritiniai audeklų, plonos ir sto- 
resnios drobės.

Klebonas pa malęs tokią gery
bę,' tuoj liepė klebonijos paną 
pašaukti. Tuo tarpu apstojo 
skrynią, moterės, žydai, davat
kos: stebisi, seilę varvina.

Bus daugiau)
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| Kazimieras Gugis
I < ADVOKATAS

> Verfa v :so khis i e tie c. In 3, kaip kr i ntin aliukuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumsritus ir popieras .

Namų Ofisą: :
3323 S. Halster SI

■I Ant trečių Juoų
S Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofbas:
U’ N. Ocaiiom St. 

Unity BUg.
Td. Central 4411 

r

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Anncr

IjSth fl. Ruimas 1827
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North We8tern Avė.

Valandos: 6 iki 8 vakare.
^-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126 I

f:.

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

Kanip. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETk:
3114 W. 42nd St.

Phone < McKinlcy 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

r- ...——..............—   “
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
D EN TĮSTAS

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

V —

M—— w—u LJB I* it -!■■■■■ ■■n airi inrir

DR. C. K. KLIAUGA
Dentlstas.

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

vakare Phone Canal 257 
. . -..... -A

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, UI.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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Jetuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Svetimomis plunksnomis 
dangstosi.

Musų “komunistiški’* patauš
kus, privirusieji košės savoj or
ganizacijoj ir nebevaliodami 
jos suvalgyti, dabar gvoltu pla
kasi prie svetimų organizacijų, 
ryžusi jų vardu “veikti.“ Ir 
“veikia** jie šitaip: pasisavina 
svetimos organizacijos vardų ir 
rengia “prakalbas” ar šiaip pra
mogų vakarus. Dabar, kada 
pradėta juos “valyti“ iš LDLD., 
ta.i jie nieko nepaisant vis dar 
tituluojasi save “kuopa,“ ir vei
kia josios vardu, šiomis die
nomis tie besidangstantįs sveti
momis plunksnomis asmens 
Bridgeporto apylinkėj išplatino 
lapelių, kuriuose varde LDLD. 
19tos kuopos ir kviečia žmonės 
į “dideles prakalbas.*’ O tuo 
tarpu jie nėra jokia kuopa. Da
gi, jiems bandant suardyti mu
sų organizacijų, jie tapo iš kuo
pos pašalinti.

LDLD, nariai ir musų sim- 
patizatoriai privalo būti atsar
gus. Pastaruoju laiku paaiškė
jo (apie tai rašė ir Brooklyno 
socialanarchistų lapas), kad 
“komunistų” eilėse “veikia“ pro 
fesionaliai šnipai. Jie kursto 

darbininkus būti’dideliais revo
liucionieriais ir paskui jdavine- 
jn juos “kur reikia”-—oeliroii- 

kai. Tokių “veikėjų,“ tur būt, 
nestoka ir Chicagoj. Jie nuduo 
darni esant dideliais revoliucio
nieriais, sukaudami apie išdavi
kus ir kitus “supuvusios tvar
kos palaikytojus“ iš pasalų 

stengiasi pasigauti ant savo meš 
kerės kuodaugiausia lengvati

kių, kuriuos paskui galėtų įvel
ti bėdon ir tuo budu turėti šil
tų vietelių ochrankoj.

Pov. Atkočiūnas surinko: K. 
Madclinskas 1 dol.

Viso surinkta 16 dolerių. Pi
nigai perduota 38-to skriaus iž
dininkui J. Užubaliui. Beje, 
skyriaus iždininkas iki šiol cen
tro iždininkui Dr. Kuliui yra pa
siuntęs $81.70.

Kada priduos surinktas au
kas kiti komisijos ^.'riai-rinkė- 
jai, bus paskelbia laikaršty. Tuo 
tarpu lieka pasakyti tik tiek, 

kad nors šioj apieilnkėj veikli 
nelengva, nes lietuviai čia labai 
pasiskaidę, to neveižint mes da
rome ką galime.

Reikia dar prisiminti, kad 
sausio 25 diena Engels svetai
nėj (3720 W. Harrison g-vė) 
38-tas skyrius rengia pramogų 
vakarę-balių. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Tarp kita bus ir kalbė
tojų. Kalbės daktarai S. Biežis 
ir A. Montvidas. Visi, kur su
pranta, kad darbas, kurio mes 
stvėrėmes yra prakilnus ir rem 
tinas, tegul atsilanko kuoskait- 
lingiau. — J. Bagdyšenka.

Vaigšto gandų, kad atatinka
mi valdininkai žada panaujinti 
medžioklę tikslu išgaudyti vi
sus “raudonuosius,*’ idant Chi
cagoj “jų nė ženklo neliktų.“ 
Nauja medžioklė by diena ga
linti prasidėti. Tatai sprendžia
ma iš to, kad vyriausiojo pro
kuroro padėjėjas, Jobu Crcigh- 
lon, kur vadovdvo pirmesniaja 
medžiokle, jau sugrįžo iš Wa- 
shingtono ir žadąs” varyti darbų 
prieky n.”

Taipjau pranešama, Icael val
džia reikalausianti deportuoti, 

be kita, dvidešimts devynis 
Komunistų ir Komunistų Dar
bo partijų sekretorius, kurie 
esu svetimšaliai.
''Išnešta kaltinimas ir prieš 

komunistų milionierių, William 
Bross Lloydų.

CICERO

Vieša nemokoma mokykla 
svetimšaliams.

Lietuviai, kur turi liuoso lai
ko dienomis nuo 9 —12 vai. ry
to ar 1:15—3:15 vai. po pietų, 
prašomi lankyti viešų nemoka
mų Heavens School 1427 
Wa baslį gatvėj. Mokyklų 
dabar lanko didokas būrys 
tuvių, bet mokyklos vedėjai 
retų, kad jų skaičius butų 
didesnis.

So.
ir 

lie- 
nę- 
dar

INFLUENZOS PAVOJUS 
DIDĖJA.

Apie pusantro tūkstančio 
žmonių serga, daug miršta.

Influenzos pavojus nūdien 
didėja. Praeitą pėtnyčią tesir- 
go truputį daugiau kaip penki 
šimtai žmonių. Vakar susirgi
mų butą netoli pusantro tilk
sta n ties.

Šitokia dalykų padėtim labai 
susirūpinęs ypač sveikatos de
partamentas. Pardžioj mat ne
įtikėta, kad liga galėtų taip 
sparčiai įsiplėtoli. Manyta, kad 
po tų patyrimų, kurių teko per 
gyventi praeitą žiemą, žmonės 
bus atsargesni. Bet pasirodo, 
kad žmonės “greit užsimiršta.“

Jeigu liga dar labiau išsiplė
tos, galimas daiktas, kad ata
tinkamos įstaigos stversis tų pa
čių jos sulaikymui įmonių, 
kaip kad praeitų žiemų— užda
rys teatrus ir visas kitas pasi
linksminimo įtsaigas.

degimo iki vakar dienos mirė 
apie penkiasdešimts žmonių.

1 
FABRIKIN1NKAI NORI SU

VARŽYTI LAISVĘ STREIKŲ.

Jir prašymą turėsianti išklausyt J 
Illinois konstituanta.

Vadinamoji Illinois Manu-

daugiau. Nuomotojai pasiprie
šino ir visas reikalas a įsidūrė 
teisme. Praeitų subatą teisė
jas lleap tcciaus nusprendė, kad 
savininkų reikalavimas esąs 
nesąžiningas ir jie negalį gaut 
nė vieno cento.

Daug norėjo, nieko negavo.

Advokatas neteko džiabo.

Miesto advokato padėjėjas, 
Daniet Webster, neteko $hvo 
vietos, 
vokalas 
to, kad

Vyriausias miesto ad- 
Ettelson jį atstatė del
bė jam skirty v miesto 

(bylų) jisai imdavęs 
“pašalinių keisų.“ Websler tei
sinasi: be “pašalinių keisų** 
jam sunku pragyventi, nes gan 
numoji alga esanti permaža.

Cy De Vry gaus pensijų.

Lincoln parko “žvėrių kara
lius,“ Cy De Vry, kurį praeitą 
vasarų parkų taryba suspenda
vo ir vėliau visai atstatė nuo 
vietos, dabar gaus pensijų—tuk 
stantį dolerių kas metais iki 
gyvos galvos. Toks yra miesto 
valdžios patvarkymas.

“Žvėrių karalius,“ kaip žinia, 
savo vietos neteko dėlei nede
ramo elgimosi su lankytojais, 
kitaip—panaudojimų 
juos kumščios.

prieš

Išvijo gatvėn dvylika šeimynų.

Tatai reikia apsižiūrėti. Ap
sižiūrėti, kad nepatekus ant jų 
kukučių ar kriukučių. Iš lau
ko tie kukučiai ir kriukučiai la
bai revoliucingi, bet'viduje juo
se tupi jdavejas Juda—Judo- 
šius. Tuolabiau turi apsižiūrė
ti LDLD. 19-tos kuopos nariai. 
Neleiskime virti tų “košę” kuo
pos vardu! — Bridgeportietis.

GARFIELD PARK

Medžiojimų “raudonųjų” dar 
atnaujins.

Sausio 8 dienų įvyko Lietu
vai (ielbėti Draugijos 38-to sky
riaus susirinkimas. Kadangi su
sirinkimai? atsilankė nevisi ko
misijos nariai, tai žemiau pa
duotoji atskaita nepilna. Štai 

ji:
Petro Dovidonio pasidarba

vimu surinkta: D. Usedienė, T. 
Neverienė, K. Pakamonis, A. 
Bubliauskas—po 2 dol.; M. 
Wolk (žydas), P. Dovidonis— 
po 1 dol.

Jonas Bagdyšenka surinko: 
J. Marcinkevičius 3 dol.; P. 
Manelis ir Julia Bagdyšcnko— 
po 1 dol.

Tr«s lietuviai apsidirbo su 
trir k ginkluotais užpuolikais.

Praeitos pč?tuyčios vakare 
buvus didelė batalija viename 
lietuviškame saliunc ant 11 tos 
gatvės. Saliune buvę viso ketu
ri žmonės, trįs lietuviai ir vie
nas policislas, užėjęs pasišildy
ti. Tuo tarpu saliunan įėję 
trįs vyrai ir išsitraukę revolve
rius sukomandoję: “Hands up!** 
Buvęs saliune policistas, sako, 
spėjęs kaž-kaip ištrukti laukan, 
nepastebėtas; likusius gi užpuo 
likai suštalę palei sienų, ir kuo
met du jų atkištais revolveriais 
labojo, trečiasis ėmęs ruošties 
apie saliuninko kasų. Staigu 

betgi vienas iš dabojamųjų lie
tuvių kai žaibas šokęs ant vie
no užpuolikų, išmušęs iš nagų 
revolverį ir ėmęs jį liuobti; ki
tu du lietuviai padarę tų pat su 
kitais dviem užpuolikais. Bata
lija buvus kai po Vcrdunu tik 
daug trumpesnė, ir lietuviai 
mūšį pilnai laimėję: kelioms mi 
nulems praslinkus visi trįs už
puolikai gulėjo ant aslos pasli
ki, su raudonais ir mėlynais gu
zais ir apdaužytomis kruvino
mis nosimis, kol policija atvy
kus jų atsiimti.

ninku sąjunga] nejuokais dar
buojasi. Užvakar vienas- tos 
sąjungos šulas tūloj pramoni
ninkų sueigoj Chicagoje be ki
ta pareiškė, kad jie darysią vi
sa, idant valstijos konstituanta 
naujon šios valstijos konstitu- 
eijon įdėtų skirsnį, suvaržanti 
‘didelius streikus,“ tokius, “ku
rie kenkia ir publikai ir visai 
industrijai.“ Ir tas ponas esąs 
tikras, jogei šitoks reikalavi
mas busiąs išpildytas.

Ir mes esame tikri. Konslitu- 
anton juk sėdi ne darbo žmo
nių atstovai, o tikrai palankus 
tiems ponams žmonės.

Chicaga reikalinga daug 
mokytojų.

Nūdien Chicagos mokyklos 
sparčiai žengia—atgal. Tūk
stančiai vaikų ateidžiama “va- 
kacijonis’* ir kiti tūkstančiai jų 
tebelaukia. Mokytojų nėra!

O tie mokytojai, kur dar sa
vo pareigas eina, vienas po ki
to rezignuoja. Bet kad' padi
dint mokytojams algas moky
klų vedėjai—nė gugu...

Besočiai.

Namo 3510 Broadvvay gatvėj 
savininkai užsimanė pasipelny
ti. Tuoj po to, kaip jie padidi
nt) dženitoriui algą, šešis dole
rius mėnesiui, įteikė naują 
lislų keturiems kambarių nuo
motojams: reikalingi mokėti 
mėnesiu po keturis dolerius

Kilęs Slratford Furnilure 
dirbtuvėj gaisras vakar naktį 
išvijo dvyliką šeimynų iš namo 
17 K. 23 gatvėj. Mat namas ra- 

dosi šalo dirbtuves ir biTYo.bc- 
pradedųs degti. Vėliau jis bet
gi užgesintas. Dirbtuvėj gais
ras pridarė nuostolių už seply- 
niasdešimts penkis tuksiančius 
dolerių.

Nusišovė turtinga ponia.

Parkway viešbuty užvakar 
naktį nusišovė turtinga, Tho- 
mas Cusack Siga kompanijos 
vicc-prezidcnto moteris, Isa- 
bclla Wright. Saužudybės prie 
žaslis nežinomas.

SYFILIS.

tų Syfiliu arba užnuodijimu 
kraujo, alsilankykit pas mane, 
jeigu nenorit be laiko išeiti iš 
svieto, arba palikti be nosies. 
Aš kožnam apsilankiusiam veluk 
jūsų sveikatos duosiu proga iš
gyventi savo pilną laikų ir su 
nose. Kainuos jums tik $1.00. 
Kas paleis tų ant juoko, tas juo
ku {paliks, nes lik mano vieno 
rodą gali jumis išgelbėti.

Galite važiuoti Halsted karu. 
715 W. 19th St.

T. BRAZAUSKAS.
Beismcntas, užpakalyj. Nu. 9—3

h

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokinamo pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis 
kitę tos gerbusios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienorrifš 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 GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

>103 So. Halsted St., Chicago.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

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

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Scrcdo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
takarc. Nedaliomis 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. x

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

ryto iki 12 valandai diena. 
___________ . i

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau dalig 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie z- 
buvo nebetekę vilties pasveikti. L

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

Kirmėlės ženklai

Dvasia

Dr, A. R. Blument al

m
 

r'•
p 1
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Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokių sim 
na pas mane: i 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taiji ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

r«rp MarsHficlcl ii- Paulina Hat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

VyršškąDrapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt’ 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0’

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki- j 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų «$8.50 ir augščiau.

Full dress, iuxedd7 frock siutai, 
ir it. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suutlo- 
mis visą (Beną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

j turi, tegul atei
siu visai trumpu 7\KIV specialistas 

Aki* Egzaminuoju Dykai 
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opb- 
tbalmometer. Y- 
patinga doma ut 
kreipiama i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 Ashland a v. kam p.47 aU 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

kus. VaL:

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
j dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Kodėl Tūkstančiai žmonių ir Vaikų Miršta kas metų nuo
Plaučių Uždegimo.

Tuomi kad jie sutinka šias ligas kaip: šalti, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchiles, Tonsulites, skaudžia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nojima i
ėdate, tuojaus0’eikite i vaistinę ir nusipirkite dėžulę KAMPHROL. Bet 

'bukit atsargus. kad gautum tikrą, su baltu-raudonu kryžidmi ant 
kiekvieno pakelio, jis luojaus sustabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš balsamiškų alėjų, šaltmėčių, kumpam, 
ir kitokių naudingų jgrydijantų; kurie ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose, ir rheumatiškus skausmus.

Daugybė gydvtojų ir ligonių vartoja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk parankamoji; kaina: 50 ir 85 cen
tai THE KAMPHROL, CO. 2633 W. 47th St., Chicago, III.

j atsargumo gydydami tokios ligos, iš kurių Plaučių uždegimas j 
atsiranda. Jeigu jus kokius skausmus arba viršui minėtus kentėjimus jau- 
v ■ . . • ? i* • -l. ....... I...! ..1.: 1 .. , 1 ..I IZ A 1 > YJI t f i ¥ I IJ ii

tikrą, su baltu-raudonu kryžidnii ant

iiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiioiii^
PLAUKAI!

Kas turite nušipusilis plaukus 
bei niežėjimą galvos odos, pleiš

gus arba šašus duokite savo an
trašų ir 2c štampų.
The Wcstern Chemical Co.
Box. J., Berea, Ohio.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Dr. Charles Segal
Persikėle 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. Drcxel 2880.
■v

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
NAUJIENAS

“Aušros”
Mokykloj

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Gconielrojos ir kitų

2)
-3)

4) _ 
matematikų.

5) Braižymo (plipnų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P, G 

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

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

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

28 metai 
ir Ofisas

DR. G. M. GLASSR
Praktikuoja 
Gyvenimas

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taiugi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards G87

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 312 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. VVood St. 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

——MWII ■■■ ■ JIB !■—■■■ ■ ■ —I    rr 11— ■■ II i. .11 ■■ ■■■■«

DR. M. HERZMAN*
iŠ RUSIJOS

Cerni lietuviams Žinomns per Ifl me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10- 12 pbtų, ir
8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Ilalsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

au

Telephone Yards 5032

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

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

j Telephone Yards 5334

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.
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NAUJIENOS, Chicago Panedėlis, Sausio 19, 1920

Pranešimai
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. Belo, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį 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 į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės 

mokančios rašyti. Atsišaukite dau
giausia iš Chicagos ir paveikslą at
siųskite.

JOHN GURINĄS, 
4546 So. Fairficld Avė

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS
MOTERŲ VYRŲ ir MOTORŲ VYRŲ

North Side. — Draugijų Sąryšis 
rengia koncertą, sausio 25 d. \Vicker 
Park svet., 2046 \V. North Avė. Pro
grama dalyvaus “Birutės” choras ir 
pavieniai nariai. Taipgi LS. Vyrų 
choras. Kalbės d. P. Grigaitis,. Nau
jienų redaktorius. — Komitetas.

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 kuoskąitlin- 
giausiai atsilankyti. — Valdyba.

LSS. 209 
balių ir 

25 d., A.
Gary-Tolleston, Ind. — 

kuopa rengia' Milžinišką 
prakalbas nedėlioj, sausio 
Milašausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjia 2 vai. po pietų. Inžanga vy
rams 50c; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės drg. P. Dubickas ir drgė 
žemaitė iš Chicagos. Visas baliaus 
pelnas skiriamas dėl drgės žemaitės 
labo.. UžkvieČia LSS. 209 kp.

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

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

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

PAJIEŠKAU savo pusbrolio, Jo
no Žilnisko, paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos parap., kaimo Brazcvos, 
Jis pats ar kas kitas malonėkite at
sišaukti. Gavau.laišką nuo jo tėvo 
iš Lietuvos yra svarbių dalvkų.

WM. BEBGELLS
2852 W. 39 St. Chicago, III.

Chicago.

PAJIEŠKAU Aleksandro Galvi- 
džio, pirmiau gyveno Philadelphi- 
joj, Pa.; Juozapo Galvidžio, buvo 
mainose Illinois vaMtijoj; Povilo 

Berniuno ir AViiimo Puteikio, abudu 
pirmiau gyveno CMcagoj, III. Turiu 
prie jų svarbių reikalų.

SELVESTRAS GALVIDLS 
3409 Auburn Avė, Chicago, III.

Aš Stanislovas Kurauskis pajieškau 
pusbrolio i.indvigo Krikštino, du 
melai atgal gyveno Chicagoj, paeina 
iš Kauno gub., ir Kauno pav., Ugio
nių kaimo. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos dėl jų. Jie patįs lai atsišau
kia, ar kas žinote, malonėkite p a- 
nešt i.

S f. KURAUSKIS, 
3417 AVaBace Si , Chicago, II'..

PAJIEŠKAU Kazimiero Barisevi- 
čiaus, Kauno rėdybos, Utenos apskr. 

Aluntos parapijos, Laičių kaimo. 
Pirmiau gyveno Pullman, III. o dabar 
išvažiavo į Pittsburgh, Pa. apie du 
metai atgal. Turiu svarbių dalykų, 
malonės atsišaukti.

KAZIMIERAS GRAŽYS, 
1807 Blair St., Chicago. III.
—- ------

JIEŠKO bARBO
PAJIEŠKAU darbo prie duonkepy- 

klos. Esu patyręs, galiu kepti juodą 
ir baltą duoną ir keksus.

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA kambario vaikinas 

Bridgeporta apielinkėje be valgio 
prie mažos šeimynos, kas turite 
meldžiu pranešti po num. 3305 So.

Halsted St. Kazimieras Brazaitis, 
Phone Drover 1986

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambaris garu ap

šildomas, elektros šviesa. Jei kam 
reikliingas pavienis ar ženotai po
rai be vaikų malonėkite atsišaukti 
5359 So. Morgan St., antros lubos iš 
priekio, Jonas Dovidaitis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA lovų taisytojų, grindų 
plovėjų, kukninių. Gei*as valgis. 

Idealūs darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

AVM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Way, 

Pittsburgh, Pa.

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

alga.
FT. PITT HOTEL

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

REIKIA JAUNU MOTERŲ 
MOKINTIES ANT NUILSIU. 
KUOMET DIRBATE KIENO NORS 
VIRTUVĖJ E Už $15 00 SAVAITĖJE, 
BET JUS GALITE UŽDIRBTI NUO 
.$30 IKI $10 SAVAITĖJE KAIPO 
NURSfi PO KELETĄ SAVAIČIŲ 
MOKSLO.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. KEDZIE AVENUE.

SIUVIMŲ ŠAPAI!
DARBININKŲ

REIKIA darbininkų, $4.50 į 
ną Atsišaukite.

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

die-

THE
HOUSE OF KUPPENHEIMER

Prižada jums 
nuolatinį užsiėmimą

KOTŲ &APOJ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

N. SINOM and CO
♦

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

malonaus darbo.
Ji gali stoti į vieną geriausiai lavinančių mokyklą 

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

Toje profesijoje, nėra pavojaus tapti prašalintu iš 
darbo. Jeigu ir kitan miestan išsikrausčius, ji gaus trans- 
portaciją prie to paties užsiėmimo- Ji žengs pirmyn į 
geresnę vietą, pėda 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 kapibaris su 
gerais užkandžiais veltui visoms.

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

Operatorė Training Department. 
9-tos lubos

311 West Washington Street 
TELEPHONE No. “OFFICIAL 300”

MERGINŲ REIKIA
LABIAUSIAI ŽINGEIDŽIAM

DARBUI PASAULYJE.
UŽTIKRINTAS DARBAS.

GERA MOKESTIS.

Jus tarnaukit publikai, bet iš privačių ofisų, kurie 
randasi visose dalvse miesto.

Jus uždirbsite kuomet mokinsitės idealiame mokyk
los departamente po num. 311 W. Washington Street.

Atsišaukite, rašykite arba telefonuokite, Official 300, 
klauskite knygelės II, arba atsišaukite į Telephone Ex- 
change arčiausiai jūsų namų delei informacijos.

Chicago Telephorne*Company?|

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

CHICAGO BEACH HOTEL 
51 St and Cornell Avė.

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

66 E. 22nd Street.

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

C. O. OWEN & CO.
1056 W. Van Buren St.

REIKIA MOTERIES 
TAISYTI MAIŠUS. 

GERA MOKESTIS.
M. SIIULMAN A CO.

1105 \V. lith St., Chicago.

7

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

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

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

ROGERS & HALL CO.
Polk and La Šalie Streets

REIKIA
MERGINU

Lipinimui.
Labai geros algos.

STBIN - HALL MANUFACTURING 
COMPANY

2841 So. Ashland Avenue.

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

66 N. 22nd Street.

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

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

REIKIA
PATYRUSIOS
MOTERS
PRIE STALO
DIRBIMUI

DEŠRŲ-
1215 So. HALSTED STREET ,

REIKIA mergnių senesnių negu 
16 metų lengvam dirbtuvės darbui, 
švaii ir šviesi dirbtuvė, puiki mokes
tis, greitas išsidirbimas. Atsišaukite.

U. S SAMPLE COMPANY
801 So. Wells Street

REIKALINGA moteris prie 
namų, darbo nors trumpam 
laikui. Mokestis didesnė, negu 
dirbtuvėje. Atsišaukite į 

BENOŠIAUS VAISTINĘ.
4616 So. Westem Avė.

SAMPELIŲ PASTEBIU . 
MOTERŲ IR MERGINŲ 

TUOMLAIKINIS DARBAS 
H ART SCHAFFNER & MARX 

2303 W. St. Paul Avė.
Kaip nuvažiuoti tenai 
Logan Square ‘‘L.” iki 
Westem Avė.
Eiti į pietus 4 blokus 
ir į rytus IVlt bloko?' ,

ARBA

Humboldt Park “L” iki 
Western Avė. 
Eiti į šiawę du blokus 
ir į rytus IV2 bloko

ARBA

Milwaukee Avė karu 
iki Wabansia Avė.
Eiti į pietus vieną bloką 
į šiaurę vieną bloką 
į vakartis blake.

ARBA

Western Avė karu iki 
Bločmingdale Road 
Eiti į pieihis vieną blokr 
ir į rytus U/2 bloko.

Flap dirlhč'jų 
Wolt dirbę j v

Pamušo dirbėjų 
Atlapų paderiu 
Off preserių 
Rankovių siuvėjų

KELINIŲ AAPOJ

Viršaus takerių 
Si įdėtoj ų.

POLK ST. and KARLOV AVĖ.

Netoti Cmwfor<l Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
balti) ir juodų duoną. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgį. Važiuokit tuojau į tyrų o- 
rų įr gerą gyvenimą. Mes užmokėsi
me atvažiavimo lėšas.

SPRING VALLEY BAKERY
J. M. Ažukas, savininkas. 

Spring Valley, III.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

DARBININKŲ

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

1 lOtli &Cottage Grove Avė. 
Ptillman, UI.

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

ARGO IRON METAL CO.
311 N. Curtis St., Chicago.

REIKIA 
DARBININKŲ 

Nuolat darbas. 
Atsišaukite.

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

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

ROGERS & HALL CO.
Polk and La Šalie Streets

REIKALINGAS
FLAT JANITORIAUS

PAGĘLBINTNKAS
5506 University Avė., Chicago.

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

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

REIKIA vyro prie darbo skudurų 
šnpoj.

CARPEN W00LEN MILLS
SUPPLY (X)

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

REIKIA pirmos klesos bučerio, 
tuojau. Atsišaukite.

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

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

REIKIA darbininkų ant Tarmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
furmos darbą, moku i mėnesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
geistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
JJetuvos atsiliepkit, rašydami pas 
I. GUDAS, Aureliu, lovva. R.l). No. 1

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

Mausner Tailoring Corporation 
814 West 33rd Street

T

REIKIA molderių (cormakerių) 
keletas geistinų vietų patyrusioms 
vyrams. Geriausios dienos ir nuo 
štiikų mokestįs. Samdymo departa
mentas.

BENEKE & KROPE MFG. CO. 
21st PI. ir RcH*kwrll St.
2 blokai į vakarus nuo Westcrn Avė,

I

REIKIA

MECHANIKŲ
PRIE BENČIAUS,
TURI TURĖTI
PRAEITIES PATYRIMĄ,
SEGTI MAŽAS 
NESISKIRSTOMAS 
DALELES.

UNION Sl’ECIAL MACIŪNE 
COMPANY

311 W. Auslin Avenue.

REIKIA darbininkų prie benčiaus 
ir kalvių prie spinų. Gera alga, nuo
lat darbas.

MASON, DAVIS & CO.
7740 So. Chicago, Avė.

REIKIA Patyrusio finišerio ir gu
zikų prisiuvinėtojo moterų jakietam. 
CHICAGO NOVELTY CLOAK CO. 
366 West Adams St. Chicago.

REIKALINGI anglių metėjai, at
sišaukite pas vyriausią inžinierių, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
ant 51 ir Cornell Avė, Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
Atsišaukite.
6222 Harper Avė, 3 apartamentas,

rear.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir kote

lis, puikioj vietoj prie šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

PARDUODU grosernę.
Lietuvių apgyventa vieta;
biznis išdirbtas nuo seniai

Atsišaukit
1621 So. Union Avė.

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

RAKANDAI

TIKTAI ŠI MSNESI.

puikų 
varto- 
esame

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

EJKTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo Ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai Ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $00 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

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

CHABLEY NAČIN.
2401 So. Karlow Avė. Chicago.

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

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

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

Phone Stevvačt 7940.
PARDAVIMUI 557 W. 36 St. 6 kam 

barių frame cottage plytų pamatais, 
šviesus beismanlas. .$(>00 pinigais. 
Kaina $1,300.

I. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi) 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESTGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

ANGLŲ KALBOS 
VAKARINĖ MOKYKLA

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

Mokytoja L. Narmonlaitė, 
3223 Parnell Avc , Chicago.

Telefonas Boulevard 9923 
, ....................... ——i, ■■■ ✓

DRABUŽIU KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

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

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING 

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte 
iki 4 vai. po pietų, Vakarais nuo t 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGG

DRAUGIJOS IR ORGA-
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STi>S 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avc.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace St.

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble St.

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria St.

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplmskas,
3117 So. Emerald Avc.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIET. DARBININKV DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avc.
K. SiiFrpctis, Vicfc-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avc.

L. Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

Fran. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

Yamilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoync Avė.

D. Sheinaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesi an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Itubsiuviy Unijoj Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI. 
F. .luozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kai)) 
7:30 vai. vak.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

Pirm. Ant. Margevičia,
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juo*. Valantieji)#,
619 West 14th Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė.

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Barbcr St. 

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barbcr St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas.
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

12248 Emerald Avė.
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 Union Avė.
J. Gruzdis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

12048 Union Avc.
A. Mikalauskas, iždo gi., 

z 859 XV. 122 SI.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 m.etams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 VVinchestcr Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard St.

Vice-Pirm., F. .luozapavičia,
• 1547 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carver St.

Fin. rašt., V. Briedis,
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avc.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIEST Y J :
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NXV 
Van Buren ir VVells. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. SW
Harrison ir Wabash, NW
18th ir Slate. NW
NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.
KAMPAS N. E. 12 IR PAULINA ST. 
RASTARANI, 1700 N. ROBEY ST.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Ūme St. 
Wladiš, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avc.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 Wallace St. 
Peklžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princsnton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortk 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd SW 
Halsted ir 47th, SAV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SAV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Mihvaukee ir Paulina, NW 
Milwauk.ec ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir N\V 
Mihvaukee ir Western, SE

WEST SIDE
Agentūros f

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

H i


