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Kooperacijos ves Rusi
jos pirklybę

X X

Japonija kariaus Siberijoje
1

Italija nesusitaiko su Jugo Slavija
Italijos gelžkelių darbininkai streikuoja
RUSIJAI REIKIA LAIVŲ 

IŠVEŽTI ŽALIĄJĄ MEDEGĄ.

Sutartis su talkininkais leis iš 
Rusijos išvežti daug grudų.

PARYŽIUS, s. 1!).—Platus 
pienai apie atnaujinimą pirkly- 
binių ryšių tarp Rusijos žmo
nių ir talkininką šalių, jau ta
po išdirbti.

Didelis perviršis kviečių, li
ną ir medžių yra prirengtas

tik bus gauta laivų.
Aleksandras Berkenhcim ir 

Kastas Krovopuskov, preziden
tas ir narys užrubežines tary
tais Rusijos kooperacijų unijos, 
vedė tarybas, kurios permainė 
talkininkų blokados taktiką.

Sutartis grynai ekonominė.
“Reikia suprasti, kad sutar

tis neturi jokio ]Militin.io jiobii- 
džio,” sake Berkenhcim. “Ji 
yra vien ekonominis, finansi
nis ir humanitaris susitarimas. 
Rusijos koopt racijų unijos, su
organizuotas 50 melų atgal, da 
bar turi 500 skyrių ir 50,(MM) lo
kalių draugijų su 25,000,000 
narių. Tos draugijos veikia 
visoj Rusijoj neturint ar po 
bolševikų, ar po kitokia valdžia. 
Tai yra savo rūšies Rusijos eko 
nominis Raudonasis Kryžius.

“Vasario mėn. 1919 m. An
glijos užrubežinią reikalų mi
nisterijai ir premiero Lloyd 
George tapo įteiktas musų pie
nas apsimainymui Rusijos ža
liosios medegos ant talkininkų

Krovopuskov tapome pašaukti 
pereitą savaitę prieš vyriausią 
tarybą ir musą pienas liko pri
imtas.

Rusijos derlius didelis.
“Tas pienas yra labai papra

stas. Mes turime Rusijoje di
delius sandelius kviečią, grudų.

buvimo eksporto ir nepaprasto 
derliaus 1919 m., dabar yra 
Rusijoj didesni, negu kada bu
vo prieš karę. Tas ypač tiesa 
centralinėj Rusijoj, kur suvar
tojimas sumažėjo.

“Mes norime už tą gauti ūkio 
padargą, drabužių, čeverykų, 
garvežių, automobilių ir vaistų. 
Laivus turi parūpinti talkinin
kai, kadangi Rusijos laivynas 
išnyko. Laivai gali plaukti į 
Juodųjų, Baltijos ar Baltųjų 
jurą uostus, prikrauti tavorų, 
kurių reikia rusams, o jiė su
grįš su musų eksportais.’’

Berkenhcim nesako, ar An
glija prižadėjo laivų. Taipjau 
nesako kaip manoma užmokė
ti valstiečiams už jų produktus.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKO KAREIVIAI VIS 
DAR BĖGA.

tos Kolčako spėkos. Kolčako 
pulkai traukiasi rytu link.

Panika Odessoje.

GENEVĄ, s. 20.—Rumunijos 
legacija Berne gavo žinią iš 
Bucharesto, kad graikų laivas 
atvyko į Constanza, Rumuni
joj, pilnas pabėgėlių iš Odessos. 
Jie sako, kad
jaut Odessoje viešpatavusi 
nika.

(i ra ik ijos a mbasadorius 
chareste prašė Rumunijos 
džios leisti Graikijos gyvento
jams Odessoje pasislėpti Besa
rabijoj. Rumunija sutiko juos 
priimti Akkerman mieste.

jiems išvažiuo-
pa-‘

Bū
va I-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 21. 1920 i 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIAI APLEIS 
SIBERIJĄ VASARIO 7.

as

Pradės kraustyties iš Siberijos 
vasario 1 d.

WAS1UNGTOlN. s. 20.—Ka
rės sekretorius Baker paskel
bė, kad Amerikos kareiviai Si- 
berijoje pradės kraustyties i 
Filipinus vasario 1 d. ir visi 
kareiviai apleis Siberiją mažiau 
kaip j savaitę laiko.

True translntinn filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
is rcųnired by the nei of Oct. G, 1917

JAPONIJA KARIAUS
SI BERI JOJE.

Pasiųs daugiau kareivių, kad 
neprileidus bolševikų 

rubežių.
prie savo

VLADIVOSTOK, s. 
ponai sakosi nežiną 
mainą pirmesnėj Japonijos- 
Amerikos sutartyj apie Siberi
jos politiką.

• Sutraukiant laikraščių pasta
bas, kurias, kaip sako valdinin
kai iš Japonijos oficialiu skel
bimų biuro, galima skaityti 
žmonių nuomone, išleistasis 
pranešimas sako:

“Vienos šalies opozicija bol
ševikams Siberijoje yra labai 
sunki našta dėl Japonijos, kaip 
kariniai, taip ir finansiniai. Te
čiaus nė netikėtina, kad Japo
nija ištrauktą savo spėkas iš 

Siberijos ir tuo atiduotą bolše
vikams šalį, kuri prieina prie 
jos pačios teritorijos.

“Todėl protingiausia politi
ka bene bus išsiųsti pusė divizi 
jos kareivių ir sustiprinti sar
gybas svarbiuose centruose, 

kur geležinkelis yra palaikymui 
taikos rytinėj Siberijoj. Toms 
vietoms esant apsaugotoms, 
Japonija gali sekti nuotikius ir 
bendruomenės nuomonę ir su
lig to nusistatyti galutiną poli- 
tik,.”,

13.—Ja- 
apie per-

PITTSBURGH, Pa.—Vienas 
žmogus užmuštas ir 7 sužeisti 
Plttsburgho ir Chicagos eks
presui ties East Liverpool nu
šokus nuo bėgių. S

HONOLULU, s. 20.—-1,500

Bolševikai jau prie Krasno
jarsko. 
f............... 1 -M

PARYŽIUS, s. 19r-Pasak čia 
gautų vėliausių Žinių, bolševi- Filipinų cukraus plantacijos
ką kareiviai užėmė visą terifo- darbininkų sustreikavo. Taip- 
riją Siberijoje į Vakarus nuo jau sustreikavo dalis darbinin- 
Krasnojarsko, iš kur tapo išvy- kų ant Oahu salos plantacijų.

ITALIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI STREIKUOJA.

TRIESTE, s. 20.—Streikas 
organizuotų geležinkelių dar
bininkų prasidėjo šįryt. Apie 
1(M),000 geležinkeliečių pareT 
kalavo 8 vai. darbo dienos ir 
6 dienų darbo savaitės su mi- 
nimum alga 14 lirų į dieną.

True translatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, UI. Jan. 21, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Austrija šaukiasi 
pagelbos

AUSTRIJA SUTINKA VISKĄ 
UŽSTATYTI, KAD TIK GAVUS 

PINIGų.

labiau įdomauja susivienijimu 
su Anglijos Darbo partija, ne
gu Airijos tautiniais siekiniais.

Taigi pasekmės parodo, kad 
sinn feineriai vieton 75 nuoš. 
gyventoją, atstovauja tik 30 
nuo., o unionLstai, kurie savi
nas! Ulsterį, laimėjo tik 258 iš 
560 distriktą. »

Socialistu Byla

Uosto laivą darbininku streikas.

NEW YORK, s. 20.—75 nuoš. 
laivą darbininką ant privati
nių uosto vilkiką šiandie su
streikavo ir 500 vilkiką sustab
dyta.

Badaujanti'šalis šaukiasi pagel
bės ir pinigų svetur, kad galė

jus nusipirkti duonos.

NEW JERSEY ATSISAKO 
VEIKTI MOTERŲ BALSA

VIME.

ALBANY, N. Y., s. 20.—Šian ir tuomet legislatura neturėtų 
teisės suspenduoti savo narius 
po to, kaip jie buvo išrinkti ir 
sudėjo jau priesaiką.

Pagalians Hilląuitas užreiškė, 
kad kurie nekurie teisėjų ko
misijos nariai neturį nei teisės 
teisėjais čia būti, kadangi jie 
priklausą Lusko komisijai radi-

PRIŽADA PAKELTI ALGĄ.

CHICAGO. Mokyklą virši
ninkas Mortenson prižadėjo, 
kad nuo vasario 1 d. bus žymiai 
pakelta alga visiems mokyto
jams.

VlblNNA, s. 18.—Šviesų, gat- 
vekarių ir traukinių nebus nuo 
šiąnakt per 10 dienų. Pasak 
gando, tai daroma apsisaugo j i- 
mui nuo sumišimų ir kad ne
leidus žmonėms susigrūsti Vien 
noje iš provincijos. Tečiaus iki 
šiol jokią sumišimą nebuvo.

TRENTON, N. J., s. 20.—Ra
tifikavimas moterų balsavimo 
priedo prie federales konstitu
cijos, kurį ragino gubernato
rius I4Ai\vards, tapo visai atidė
tas, legislaturai vienbalsiai nu
tarus atviru balsavimu, kad 
ateityje visi konstituciniai prie
dai turi būti pirma paduoti 
žmonių nubalsavimui pirm ne
gu legislatura ką nors veiks.

True translntinn filed w!th the post- 
mastei* at Chichgo, III. Jan. 21, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
FIUME KLAUSIMAS TEBERA 

NEIŠRIŠTAS.

Italija atmetė Jugo-Slavijos 
sąlygas. Vyriausioji taryba 

išsiskirstė.

PARYŽIUS, s. 20.—šįvakar 
išsiskirstant vyriausiai tarybai 
be išrišimo Adriatiko klausi
mo, Italijos premieras Nitti už- 
reiškė, kad jis laikosi savo ul

timatumo, kad jei Jugo-Slavija 
nepriima Italijos sąlygų šią
nakt, jis atsiims savo kompro
misinį pasiūlymą ir Italija rei
kalaus, kad Anglija ir Franci- 
ja pilnai išpildytą slaptąją Lon 
dono balandžio, 1915 m., sutar-

Prieš išsiskirstant tarybai, 
' Jugo-Slavijos atsakymas į Ita
lijos reikalavimus lapo įteiktas. 
Premieras Nitti pasakė, kad są 
lygos yra nepriimtinos.

Jugo-Slavijos nota sako, kad 
tai yra “vyriausios pastangos” 
Jugo-Slavijos pasiekti susitari
mą su Italija. Tas faktas ir pri 
imant atidon Nitti užreiškimą, 
situaciją palieka įtempta.

Jugo-Slavija sutinka su in- 
tornacionalizaviimu Fiume ir 
Žara, atiduoda Italijai salas 
Lussin ir Pelagossa ir sutinka 
demilitarizuoti Adriatiko salas, 
su sąlyga, kad sala Lissa pasi
liks Jugo-Slavijai.

Jugo-Slavija taipjau pripažį
sta italų Dalmatijoje teisę pa
sirinkti priklausomybę Italijai, 
neapleidžiant Jugo-Slavijos ir 
sutinka, kad italų nacionalės 
teisės Dalmatijos industrijose 
butą gvarantuotos internaciona 
le sutartimi. Jie 
keisti prezidento 
statytąją liniją.

Premieras Nitti 
žiavo į Rymą, o Ltoyd George 
grįš į Londoną. Clomenceau gi 
t uo j aus rezignuos ir paves ki
tiems tarybos reikalus. x

atsisako pa-
Wilsono nu-

šiąnakt išva-

Dar labiau truks laikraščiams 
popieros.

WASHINGTON, s. 20.—Val
stybės departamentas pasakė, 
kad delei Kanados uždraudimo 
gabenti popierą j Suv. Valstijas, 
cantralinėms valstijoms bus 
kirsta 40 nuoš. popieros, kurią 
jie pirmiau gaudavo iš Kana
dos. Jau nuo senai trūksta po
pieros, dabar tas trukumas tik | 
dar labiau padidės.

PAKARS TRIS JAUNUOLIUS.

MONTREAL, s. 20.—Trįs 
jaunuoliai, kurie užmušė ūki
ninką Payette, bus pakarti visi 
trįs kartu pėtnyčioje. Guber-

Žuvo gaisruose
6 DARBININKAI ŽUVO 
GAISRE DIRBTUVĖJE.

pasakė, kad valdžia

PARYŽIUI, s. 20.—Austrija 
nori, kad šimtai amerikiečių 
paskolintą po milioną dolerių, 
o už tą Austrijos valdžia užsta- 
tys įvairias pilisfc ruimus, miš
kus ir dvarus, kuriuos valdė 
buvusis Austrijos karalius ir jo 
šeimina. Belo Austrija pasiū
lys muzejus, viešuosius bud in
kus, tvirtoves ir kitas valdžios 
nuosavybes, kaipo užstovą, kol 
skola nebus atmokėta.

Austrijos publicistas Dr. Paul 
Zifferer, kurks dabar yra Pary
žiuje ir bando gauti Austrijai 
paskolą,
užstatys viską ką ji turi, kad 
gavus pinigą nupirkimui duonos 
ir išgelbėjimui badaujančių 

gyventoją.
Ant savo stalo jis turi foto-. 

grafijas suvargusią Vienuos mo 
kyklų vaiką. Jie yra nuogi, jų 
kūnai sudžiūvę, rankos ir ko
jos plonytės kaip degtukai, šon
kauliai ir pečių kaulai išsikišę, 
akįs ir veidai įdubę.

“Laiko yra mažai ir mes tu
rime gauti kreditų,” sako Dr. 
Zifferer. “Mes neturime laiko 
tarties, dėrėties ir svarstyti, kuo 
met musų žmonės pamaži mir
šta badu. Ar Amerika nepa- 
gelbėtą mums? Mes duosime 
visus reikiamus užtikrinimus. 
Tikrai ten yra šimtai Amerikos 
milionierių, kurie sutiktų pa
skolinti Austrijai milioną dole
rių 10 ar 15 metų, kad išgelbė
jus visą šalį nuo pražūties.

“Mes užstatyshne viską kr 
mes turime—net Vienuos mie
stą. Karališkoji šeimina turė
jo daugiau kaip porą desėtkų 
rūmų visoje šalyje ir mes už- 
statysime juos ir tegul Ameri
kos milionieriai atvažiuoja į 
Austriją ir gyvena juose kol 
mes neatmokėsime skolos.”

PHILADELPHIA, Pa., s. 20. 
-—šeši darbininkai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino Tarlo & Sons 
dirbtuvę, So. 5lh St. 5 darbi
ninkai sužeisti bešokant per 
langus. Nuostoliai siekia $200, 
000. žuvusieji darbininkai yra 
taip sudegę, kad jų pažinti ne
begalima.

*3 ŽMONES ŽUVO GAISRE.

NEW YORK, s. 20.—Užside
gus namui brangakmenų dis- 
trikte (lu žmones sudegė ant 
Utogo, o trečias užsimušė be
šokdamas nuo stogo.

37 ŽVEJAI PRIGĖRĖ.

CHRISTIANIA, s. 20.—37 
žvejai prigėrė, audrai užklupus 
juos bežvejojant valtyse prie 
Trondhjem.

ORGANIZUOS PLIENO
DARBININKUS. x

True translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 21, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SINN FEINERIAI LAIMĖJO 

TIK 30 NUOŠ. BALSŲ.

PITTSBURGH, s. 20.—Ame
rikos Darbo Federacijos sekre
toriai ir organizatoriai, kurie 
pirmiau organizavo plieno dar
bininkus, susirinko čia, ' kad 
apsvarščius kaip suorganizuoti 
visus pliene/darbininkus dabar, 
kada plieno-darbininką streikas 
tapo atšauktas ir plieno liejiklo- 
se dirba daug naujų neorgani
zuotų darbininkų, kurie streik- 
laužiavo laike streiko ir prisi
dėjo prie jo pralaimėjimo. 
Taipjau organizuos ir tuos dar
bininkus, kurie laike streiko ar 
po jo pasitraukė iš unijos.

36 ŽMONES MIRĖ.

Ulsterio fanatikai taipjau 
pralaimėjo rinkimuose.

CHICAGO.-Vakar buvo 2,- 
514 susirgimą influenza ir 36 
žmonės mirė. 297 susirgo ir 
57 mirė nuo plaučių uždegimo.

LONDONAS, s. 20.—Dabar 
baigiamos skaityti pasekmės 
numicipalių rinkimų Airijoje 
pasmerkia Sinn Fein tvirtini

mą, kad jie atstovauja 75 nuoš. 
gyventojų. Rinkimai buvo pa
gal partijų linijas ir ’proporcio- 
nalės reprezentacijos, kurią pir
mu kartu čia išbandyta, kad 
parodžius tikrąjį krypsnį šalies 
politikos.

Kaip Sinn Fein, taip ir Ul- 
sterio fanatikai parodė daug 
mažiau įtekmės, negu jie tvir
tino, ir tikrąja spėka yra nuo
saikieji.

Iš suskaitytų 1,470 distriktų, 
sinn feineriai laimėjo 442, 
unionistai 297, darbiečiai 324, 
konstituciniai
213, municipali reformininin- 

natorius atsisakė pakeisti mir-J kai 86 ir nepriklausomieji 128. 
ties bausmę. Didžiuma Airijos darbininkų

nacionalistai

•■•"IMMW

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ.

SEATTLE, Wash., s. 20.—Iš 
Tokio gauta kablegrama, kad 
daug žmonių mirė Japonijoj 
nuo influenzos. Valdžia grie
bėsi priemonių sustabdyti epi
demiją.

PARYŽIUS.—Atplėšus vago
ną plėšikai pavogė keletą bran
gią, senovės rarikraščią, ją 
tarpe garsią poemą “Roman de 
a Bose,” pirmą veikalą moder

ninės franeuzą literatūros, pa
rašytą, pradžioj XIII šimtme
čio. Brangenybes buvo gabe
namos į Meaux, iš, kur buvo 
saugumo delei išvežtos karės 
aiku. Plėšikai buvo žinovai, 

kadangi paimta tik patįs bran
gieji veikalai, o pigesnieji pa
likti 

■ aC

die čia prasidėjo byla dėl paša
linimo penkių socialistų atstovų 
iš Neyv Yorko valstijos legisla
turos. Teisėjais yra ftun tikra 
iš tos pačios legislaturos narių 
sudaryta komisija. Už. paša

lintuosius socialistų atstovus 
užsistojo Neyv Yorko miesto ju
ristą asociacija, ir jos paskirta kalų judėjimui šnipinėti, o lo- 
advokatų komisija, su buvusiu 
republikonų kandidatu į Jungi. 
Valstijų prezidentą, Charles E. 
Hughes, priešakyj atvyko į Ai- 
bany ginti, visuomenes vardu, 
pašalintuosius socialistus atsto
vus. Bet legislaturos komisi
jos nariai, didžiuma balsų, nu
tarė tų už socialistus užsisto
jusių advokatų neįsileisti.

Byla tardoma legislaturos po
sėdžių salėj. Visi pašalintieji 
penki socialistai su savo advo
katais ir su New Yorko advo
katų asociacijos paskirta komi
sija buvo jau tardymo salėj dar 

prieš bylos atidarymą. Visa 
salė ir galerijos buvo užsikim- 
šušios žmonių, atėjusių pasi
klausyti. Daugybe moterų.

Kaltinimai socialistų.
Tuojaus atidarius teismo po

sėdį, legislaturos teisėjų komi
sijos pirmininkas Martin per
skaitė kaltinamąjį aktą, kuria
me sakoma, kad legislatura “iš 
įvairių šaltinių” sužinojus, jog 
kaltinamieji esą nariai Mokios 
partijos, kurios programas rei
kalaująs “visiško sutriuškini
mo 1 
industrinio neramumo, pavar
tojimu spėkos ir prievartos ir 
tiesioginiu minių veikimu.”

Toliaus sakoma, kad kaltina
mieji buvę išrinkti tik todėl, 
kad jie dėjęsi žmonėms, buk jie 
naudojasi įstatimiškomis prie
monėmis politiniam žmonių re- 
prezentavimui, bet ištikrųjų jie 
tai darą norėdami uždengti ir 
paslėpti tikruosius savo tikslus, 
o tai, girdi, nugriauti valdžią 
—jei galima, tai ramiu būdu, o 
jei ne, tai. spėka'ir prievarta.

Pagalians tasai kaltinaniasai 
aktas sako, kad kaltinamieji, 
kartu su kitais, esą sudarę “di
delį ir gerai organizuotą sumok 
slą” panaikinti teises turėti pri
vatinės nuosavybės, susilpninti

dėl ir čia jie negalį bu t beša
liški.

Didelio sujudimo padarė 
Hillquito užreiškinias, kad dar 
tik vakarykščioje legislaturos 
sesijoje atstovas Cuvillier pasa
kęs, jogei tie penki socialistui, 
jei busią rasti kalti, busią ne 
išvyti iš legislaturos, bet stišau- 
dvti.

Susekė “suokalbį”
DEPORTUOJAMASIS IŠDA
VUS TERORISTINI SUO

KALBI.

Delei to tapo areštuota 18 
žmonių.

NEW YORK, s. 20.—Kaip 
skelbia valdžios agentai, vienas 
deportuojamųjų, kuris turėjo 
būti išgabentas ant laivo Bu- 
ford, bet tapo sulaikytas delei 
neiižsimokėjimo įplauką mo
kesčiu, kad pasigerinus valdžiai, 
išdavęs teroristinį suokalbį ir 
delei to vakar tapo areštuota 18 
žmonių, kurie bandė reorgani-

musų valdžios1, kurstymu HuslJ Darbininkų Sąjun-

bažnyčias ir nugriauti visą kon
stitucinę valdžios formą.—

I Perskaitęs savo kaltinamąjį 
aktą, teisėjų komisijos pirmi
ninkas užreiškė, kad jo komisi
ja nutarus neįsileisti jokių pa
šalinių gynėjų komisijų, repre
zentuojančių kokias nors par
tijas. Tik tie busią prileisti, 
kurie busią ant rekordų kaipo 
kaltinamuosius reprezentuoja il
tis gynėjai. *

Į tokį kaltinamąjį aktą ad
vokatas Charles E. Hughes at
sakė, kad tie kaltinimai Vis dėl
to neparodą nieko tokia, kas 

galėtų atimti teises tiems socia
listams užimti vietas legislatu- 
roje.

j Hilląuitas atakuoja apykerį.
| Kaltinamųjų advokatas Mor
ris Hilląuit- stipriai užatakavo 
legislaturos apykerį S*weetą. “Ši
ta visa proredurą sudaryta ne 
legislaturos, bet jos spykerio,” 
užreiškė Hilląuitas. “Spykeris 
yra kaltintojas; kaltinamųjų 
kaičios klausimas atiduota riš
ti komisijai, kurią patsai kal
tintojas paskyrė. Kitais žod
žiais sakant, patsai kaltintojas 
pasiskyrė tinkamus sau teisė
jus.”

Hillcfuitas
visa ta nelemta byla butų pa
naikinta. Jis pasakė, kad jeigu 
vbi tie kaltinimai ir butų tei
singi,—o jie teisingi nėra,—tai

lifkalavo, kad

kampaniją prieš valdininkus. 
Agentai mano, kati areštuotie
ji esą to suokalbio vadovais. 
Trįs areštuotųjų jau išgabenti 
ant Kilis salos, kur jie bus tar
domi tikslu juos deportuoti. Iš
rodo, kad visas tas “suokalbis” 
yra vien agentą išmistas.

18 ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

NEW YORK, s. 19.—Valdžios 
agentai šiandie areštavo 18 
žmonių, kurie bandė reorgani-

gų. Prieš juos išduota' de|U)i’- 
tavimo yvarrantai. Taipjau 

padaryta kriita rusą laikraščio 
“darbininkas ir Valstietis“ 

spaustuvėje krata, kur paimta 
daug literaturof

DAUG ŽMONIŲ AREŠTUOTA.
SEATTLE, Wash., s. 20.

Valdžios agentai vakar areštavo 
datig žmonių, nužiūrimą esant 
radikalais. Medžioklė buvo da 
romą tikslu suardyti pažangų jų 
veikimą šiaurvakariuose.

PITTSBURGH, Pa.—Pirkly- 
bos buto komitetas priėmė re
zoliuciją, kad reikalingi $2,000, 
000 pakėlimui algų mokyto
jams butų surinkti aukomis. 
Kad įstatymiškai pakėlus ąlgą, 
reikia, kad apie tai nuspręstą 
legislatura, kuri susirinks tik 
1921 m. Todėl ir bus dabar 
renkamos mokytojams aukos.

Nesisekė mokykloj — pabėgo.
Jauna trylikos metų amžiaus 

mergaite, Elizabeth Tu t tie, 305 
E. 54 gvė, vakar urnai nušapo 
po to, kai motina rengėsi eit mo 
kyklon ir pasiteirauti apie jos 
mokinimasi. Mergaitei mokyk
loj visai nevyko ir bijodama pa
tekti bėdon ■— ji pabėgo.

Dar vienas valdininkas netenka 
vietos.

Atatinkamos įstaigos rengia
si patraukti tieson dar vieną 
valdininką iš federalio mokes
čių biuro. Paaiškėjo, kad jis 
imdavęs riebių papirkų kyšių.
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Kooperacijos ves Rusi- 
jos pirklybę

ITALIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI STREIKUOJA.

TRIESTE, s. 20.—Streikas 
organizuotų geležinkelių dar-

Japonija kariaus Siberijoje

100,000 geležinkeliečių parei
kalavo 8 vai. darbo dienos ir 
6 dienų darbo savaitės su mi
nimom alga 14 lirų j dienų.

True translation filed with the post- 
master at C'liicnfCO* III. .Tnn. 91. 1020 
as required by the act of Oct. O, 1V17

Austrija šaukiasi 
pagelbos

AUSTRIJA SUTINKA VISKĄ 
UŽSTATYTI, KAD TIK GAVUS 

PINIGų.

kibiau įdomauja susivienijimu 
h ii A.ojįlijoH Darbo partija, rve- 
gll Airijos tautiniais siekiniais.

Taigi pasekmės parodo, kad 
sinn feineriai vieton 75 nuoš. 
gyventojų, atstovauja tik 30 
nuo., o unionlstai, kurie savi
nas! Ulsterį, laimėjo tik 258 iš 
560 distriktų.

Uosto laivų darbininkų streikas.

Italija nesusitaiko su Jugo Slavija NEW YORK, s. 20.- 75 nuoš.
Badaujanti 'šalis šaukiasi pagel
bės ir pinigų svetur, kad galė

jus nusipirkti duonos.

NEW JERSEY ATSISAKO 
VEIKTI MOTERŲ BALSA- 

' VIME.

sudėjo jau priesaiką.
Pagalinus Hillųuitas užreiške, 

kad kurie nekurie teisėjų ko
misijos nariai neturį nei teisės 
teisėjais čia būti, kadangi jie 
priklausą Lusko komisijai radi-

Italijos gelžkeliy darbininkai streikuoja
nių uosto vilkikų šiandie su
streikavo ir 500 vilkikų sustab
dyta.

RUSIJAI REIKIA LAIVŲ 
IŠVEŽTI ŽALIĄJĄ MEDEGĄ.

Sutartis su talkininkais leis iš 
Rusijos išvežti daug grudų.

PARYŽIUS, s. 19.—Platus 
pienai apie atnaujinimą pirkly- 
binių ryšių tarp Rusijos žmo
nių ir talkininkų šalių, jau ta
po išdirbti.

Didelis perviršis kviečių, li
nu ir medžių yra prirengtas 
eksportavimui iš Rusijos kaip 
tik bus gauta laivų.

Aleksandras Berkenbeim ir 
Kastas Krovopuskov, preziden
tas ir narys užrubežinės tary
bos Rusijos kooperacijų unijos, 
vedė tarybas, kurios permainė 
talkininkų blokados taktiką.

Sutartis grynai ekonominė.
“Reikia suprasti, kad sutar

tis neturi jokio politinio pobū
džio,” sakė Berkenbeim. “Ji 
yra vien ekonominis, finansi
nis ir humanitaris susitarimas. 
Rusijos kooperacijų unijos, su
organizuotos 50 melų atgal, da 
bar turi 500 skyrių ir 50,000 lo
kalių draugijų su 25,000,000 
narių. Tos draugijos veikia 
visoj Rusijoj nežiūrint ar po 
bolševikų, ar po kitokia valdžia. 
Tai yra savo rūšies Rusijos eko 
no minis Raudonasis Kryžius.

“Vasario mėn. 1919 m. An
glijos užrubežinių reikalų mi
nisterijai ir premiero Lloyd 
George tapo įteiktas musų pie
nas apsimainymui Rusijos ža
liosios medegos ant talkininkų 
šalių išdirbtų prekių. Aš ir 
Krovopuskov tapome pašaukti 
pereitą savaitę prieš vyriausią 
tarybą ir musų pienas liko pri
imtas.

Rusijos derlius didelis.
“Tas pienas yra labai papra

stas. Mes turime Rusijoje di
delius sandelius kviečių, grudų, 
galvijų ir linų, kurie delei ne
buvimo eksporto ir nepaprasto 
derliaus 1919 m., dabar yra 
Rusijoj didesni, negu kada bu
vo prieš karę. Tas ypač tiesa 
centralinėj Rusijoj, kur suvar
tojimas sumažėjo.

“Mes norime už tą gauti ūkio 
padargų, drabužių, čeverykų, 
garvežių, automobilių ir vaistų. 
Laivus turi parūpinti talkinin
kai, kadangi Rusijos laivynas 
išnyko. Laivai gali plaukti į 
Juodųjų, Raitijos ar Baltųjų 
jurų uostus, prikrauti tavorų, 
kurių reikia rusams, o jiė su
grįš su musų eksportais.’’

Berkenbeim nesako, ar An
glija prižadėjo laivų. Taipjau 
nesako kaip manoma užmokė
ti valstiečiams už jų produktus.

True translation fiJed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKO KAREIVIAI VIS 
DAR BĖGA.

Bolševikai jau prie Krasno
jarsko.

los Kolčako spėkos. Kolčako 
pulkai traukiasi rytų link.

PRIŽADA PAKELTI ALGĄ.

Panika Odesoje.

GENEVĄ, s. 20.—Rumunijos 
legacija Berne gavo žinią iš 
Bucluiresto, kad graikų laivas 
atvyko į Constanza, Rumuni
joj, pilnas pabėgėlių iš Odessos. 
Jie sako, kad jiems išvažiuo
jant Odcssoje viešpatavusi pa-' 
nika.

Graikijos ambasadorius Bu- 
chareste prašė Rumunijos val
džios leisti Graikijos gyvento
jams Odcssoje pasislėpti Besa
rabijoj. Rumunija sutiko juos 
priimti Akkerman miestę.

CHICAGO. Mokyklų virši
ninkas Mortenson prižadėjo, 
kad nuo vasario 1 d. bus žymiai 
pakelta alga visiems mokyto
jams.

VIENNA, s. 18.—šviesų, gat- 
vekarių ir traukinių nebus nuo 
šiąnakt per 10 dienų. Pasak 
gando, tai daroma apsisaugoji
mui nuo sumišimų ir kad ne
leidus žfnonėms susigriisti Vien 
noje iš provincijos. 'Pečiaus iki 
šiol jokių sumišimų nebuvo.

TRENTON, N. J., s. 20.—Ra
tifikavimas moterų balsavimo 
priedo prie federalės konstitu
cijos, kurį ragino gubernato
rius Edwards, tapo visai atidė
tas, legislaturai vienbalsiai nu
tarus atviru balsavimu, kad 
ateityje visi konstituciniai prie
dai turi būti pirma paduoti 
žmonių nubalsavimui pirm ne
gu legislatura ką nors veiks.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 21. 1920 ) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI APLEIS
SIBERIJĄ VASARIO 7.

Pradės kraustyties iš Siberijos 
vasario 1 d.

WASHJNGTON. s. 20.—Ka
rės sekretorius Baker paskel
bė, kad Amerikos kareiviai Si- Į 
bcrijoje pradės kraustyties į 
Filipinus vasario 1 d. ir visi 
kareiviai apleis Siberiją mažiau 
kaip į sąvaitę laiko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
is reųuired by the nei of Oct. G, 1917

JAPONIJA KARIAUS 
SIBERIJOJE.

Pasiųs daugiau kareivių, kad 
neprileidus bolševikų 

rubežių.
prie savo

VLADIVOSTOK, s. 
ponai sakosi nežiną 
m<ainą pirmesnėj Japonijos- 
Amerikos sutartyj apie Siberi
jos politiką.

Sutraukiant laikraščių pasta
bas, kurias, kaip sako valdinin
kai iš Japonijos oficialiu skel-

13.—Ja- 
apie per-

žmonių nuomone, išleistasis 
pranešimas sako:

“Vienos šalies opozicija bol
ševikams Siberijoje yra labai 
sunki našta dėl Japonijos, kaip 
kariniai, taip ir finansiniai. Te- 
čiaus nė netikėtina, kad Japo
nija ištrauktų savo spėkas iš 

Siberijos ir tuo atiduotų bolše
vikams šalį, kuri prieina prie 
jos pačioę teritorijos.

“Todėl protingiausia politi
ka bene bus išsiųsti pusę divizi 
jos kareivių ir sustiprinti sar
gybas svarbiuose centruose, 

kur geležinkelis yra palaikymui 
taikos rytinėj Siberijoj. Toms 
vietoms esant apsaugotoms, 
Japonija gali sekti nuotikius ir 
bendruomenės nuomonę ir su
lig to nusistatyti galutiną poli- 
tikę.”,

PITTSBURGH, Pa.—Vienas 
žmogus užmuštas ir 7 sužeisti 
PĮttsburgho ir Chieagos eks
presui ties East Liverpool nu
šokus nuo bėgių.

HONOLULU, s. 20—1,500

True translation filed wtth the post- 
master at Chichgo, 111. Jan. 21, 1020 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
FIUME KLAUSIMAS TEBĖRA 

NEIŠRIŠTAS.

Italija atmetė Jugo-Slavijos 
sąlygas. Vyriausioji taryba 

išsiskirstė.

PARYŽIUS, s. 20.—šįvakar 
išsiskirstant vyriausiai tarybai 
be išrišimo Adriatiko klausi
mo, Italijos premieras Nitti už- 
reiškė, kad jis laikosi savo ul
timatumo, kad jei Jugo-Slavija 
nepriims Italijos sąlygų šią
nakt, jis atsiims savo kompro
misinį pasiūlymą ir Italija rei
kalaus, kad Anglija ir Franci- 
ja pilnai išpildytų slaptąją Lon 
dono balandžio, 1915 m., sutar- 
ili-I Prieš išsiskirstant tarybai, 
I Jugo-Slavijos atsakymas į Ita
lijos reikalavimus lapo įteiktas. 
Premieras Nitti pasakė, kad są 
lygos yra nepriimtinos.

Jugo-Slavijos nota sako, kad 
tai yra “vyriausios pastangos”

mą su Italija. Tas faktas ir pri 
imant atidon Nitti užreiškimą, 
situaciją palieka įtempta.

Jugo-Slavija sutinka su in- 
ternacionalizaviunu Fiume ir 
Žara, atiduoda Italijai salas 
Lussin ir Pelagossa ir sutinka 
demilitarizuoti Adriatiko salas, 
su sąlyga, kad sala Lissa pasi
liks Jugo-Slavijai.

Jugo-Slavija taipjau pripažį
sta italų Dalmatijoje teisę pa
sirinkti priklausomybę Italijai, 
neapleidžiant Jugo-Slavijos ir 
sutinka, kad italų nacio nales 
teisės Dalmatijos industrijose 
butų gvarantuotos internaciona 
le sutartimi. Jie atsisako pa
keisti prezidento Wilsono nu
statytąją liniją.

Premieras Nitti šiąnakt išva
žiavo į Rymą, o Lloyd George 
grįš į Londoną. Clamenceau gi 
tuojaus rezignuos ir paves ki
tiems tarybos reikalus. ,

PARYŽIUS s. 20.—Austrija 
nori, kad šimtai amerikiečių 
paskolintų po milioną dolerių, 
o už tą Austrijos valdžia užsta- 
tys įvairias pilis* ramus, miš
kus ir dvarus, kuriuos valdė 
buvusia Austrijos karalius ir jo 
šeimina. Beto Austrija pasiū
lys muzejus, viešuosius budin- 
kus, tvirtoves ir kitas valdžios 
nuosavybes, kaipo užstovą, kol 
skola nebus atmokėta.

Austrijos publicistas Dr. Paul 
Zifferer, kuris dabar yra Pary
žiuje ir bando gauti Austrijai 
paskolą, pasakė, kad valdžia 
užslatys viską ką ji turi, kad 
gavus pinigų nupirkimui duonos 
ir išgelbėjimui badaujančių 

gyventojų.
Ant savo stalo jis turi foto-, 

grafijas suvargusių Vienuos mo 
kyklų vaikų. Jie yru nuogi,, jų 
kūnai sudžiovę, rankos ir ko
jos plonytes kaip degtukai, šon
kauliai ir pečių kaulai išsikišę, 
akįs ir veidai įdubę.

“Laiko yra mažai ir mes tu
rime gauti kreditų,” sako Dr. 
Zifferer. “Mes neturime laiko 
tarties, dbrėties ir svarstyti, kuo 
met musų žmonės pamaži mir
šta badu. Ar Amerika liepa- 
gelbėtų mums? Mes duosime 
visus reikiamus užtikrinimus. 
Tikrai ten yra šimtai Amerikos 
milionierių, kurie sutiktų pa
skolinti Austrijai milioną dole
rių 10 ar 15 metų, kad išgelbė
jus visą šalį nuo pražūties.

“Mes užstatysime viską ką 
mes turime—net Vienuos mie
stą. Karališkoji šeimina turė
jo daugiau kaip porą desėtkų 
rūmų visoje šalyje ir mes už
statysime juos ir tegul Ameri
kos milionieriai atvažiuoja į 
Austriją ir gyvena juose kol 
mes neatmokėsime skolos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SINN FEINERIAI LAIMĖJO 

TIK 30 NUOŠ. BALSŲ.

Ulsterio fanatikai taipjau 
pralaimėjo rinkimuose.

Dar labiau truks laikraščiams 
popieros.

WASHINGTON, s. 20.—Val
stybės departamentas pasakė, 
kad delei Kanados uždraudimo 
gabenti popierą į Suv. Valstijas, 
centrą linčms valstijoms bus 
kirsta 40 nuoš. popieros, kurią 
jie pirmiau gaudavo iš Kana
dos. Jau nuo senai trūksta po
pieros, dabar tas trukumas tik j 
dar labiau padidės.

PAKARS TRIS JAUNUOLIUS.

Žuvo gaisruose
6 DARBININKAI ŽUVO 
GAISRE DIRBTUVĖJE.

PHILADELPHIA, Pa., s. 20. 
•—šeši darbininkai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino Tarlo & Sons 
dirbtuvę, So. 5lh Si. 5 darbi
ninkai sužeisti bešokant per 
langus. Nuostoliai siekia $200, 
000. žuvusieji darbininkai yra 
taip sudegę, kad jų pažinti ne
begalima.

3 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE.

NEW YORK, s. 20.—Užside
gus namui brangakmcnų dis- 
trikte (|li žmones sudegė ant 
tftogo, o Iręčias užsimušė be
šokdamas nuo stogo.

37 ŽVEJAI PRIGĖRĖ.

CHRISTIANIA, s. 20.—37 
žvejai prigėrė, audrai užklupus 
juos bcžvejojant valtyse prie 
Trondhjem.

ORGANIZUOS PLIENO 
' DARBININKUS. .

PITTSBURGH, s. 20.—Ame
rikos Darbo Federacijos sekre
toriai ir organizatoriai, kurie 
pirmiau organizavo plieno dar
bininkus, susirinko čia, 'kad 
apsvarščius kaip suorganizuoti 
visus plieno darbininkus dabar, 
kada plieno-darbininkų streikas 
lapo atšauktas ir plieno liejiklo- 
se dirba daug naujų neorgani
zuotų darbininkų, kurie streik- 
laužiavo laike streiko ir prisi
dėjo prie jo pralaimėjimo. 
Taipjau organizuos ir tuos dar
bininkus, kurie laike streiko ar 
po jo pasitrankė iš unijos.

36 ŽMONĖS MIRĖ

CHICAGO.—Vakar buvo 2,- 
514 susirgimų influenza ir 36 
žmonės mirė. 297 susirgo ir 
57 mirė nuo plaučių uždegimo.

PARYŽIUS, s. 19r-Pasak čia 
gautų vėliausių žinių, boJševi- Filipinų • cukraus plantacijos 
kų kareiviai užėmė visą terifo- darbininkų sustreikavo. Taip- 
riją Siberijoje į vakarus nuo jau sustreikavo dalis darbinio- 
Krasnojarsko, iš kur tapo išvy* kų ant Oahu salos plantacijų.

MONTREAL, s. 20.—Trįs 
jaunuoliai, kurie užmušė ūki
ninką Payette, bus pakarti visi 
trįs kartu pėtnyčioje. Guber-

LONDONAS, s. 20.—Dabar 
baigiamos skaityti pasekmės 
municipalių rinkimų Airijoje 
pasmerkia Sinn Fein tvirtini
mą, kad jie atstovauja 75 nuoš. 
gyventojų. Rinkimai buvo pa
gal partijų linijas ir proporcio- 
nalės reprezentacijos, kurią pir
mu kartu čia išbandyta, kad 
parodžius tikrąjį krypsnį šalies 
politikos.

Kaip Sinn Fein, taip ir Ul- 
sterio fanatikai parodė daug 
mažiau įtekmės, negu jie tvir
tino, ir tikrąja spėka yra nuo
saikieji.

Iš suskaitytų 1,470 distriktų, 
sinn feineriai. laimėjo 442, 
unionistai 297, darbiečiai 324, 
konstituciniai
213, municipali reformininin- 

natorius atsisakė pakeisti mir-j kai 86 it* nepriklausomieji 128. 
ties bausmę. Didžiuma Airijos darbininkų• t , t •

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ. ■K
SEATTLE, Wash., s. 20.—Iš 

Tokio gauta kablegrama, kad 
daug žmonių mirė Japonijoj 
nuo influenzos. Valdžia grie
bėsi priemonių sustabdyti epi
demiją.

nacionalistai

PARYŽIUS.—Atplėšus vago
ną plėšikai pavogė keletą bran
gių senovės rankraščių, jų 
tarpe garsią poemą “Roman de 
a Rose,” pirmą veikalą moder- 
linės franeuzų literatūros, pa

rašytą, pradžioj XIII šimtme
čio. Brangenybės buvo gabe
namos į Meaux, iš, kur buvo 
saugumo delei išvežtos karės 
aiku. Plėšikai buvo žinovai, | visa ta nelemta byla butų pa- 
cadangi paimta tik patįs bran- naikinta. Jis pasakė, kad jeigu 
jieji veikalai, o pigesnieji pa-1 visi tie kaltinimai ir butų tei- 
12L.L singi,—o jie teisingi nėra,—tailikti.

ALBANY, N. Y., s. 20.—šian ir tuomet legislatura neturėtų 
<die čia prasidėjo byla dėl paša-j teisės suspenduoti savo narius 
lininio penkių socialistų atstovų po to, kaip jie buvo išrinkti ir 
iš New Yorko valstijos Jegisla- 
tiiros. Teisėjais yra ftmi tikra 
iš los pačios legislaturos narių 
sudaryta komisija. Už paša

lintuosius socialistų atstovus 
užsistojo Neiw Yorko miesto ju
ristų asociacija, ir jos paskirta kalų judėjimui šnipinėti, o to- 
advokatų komisija, su buvusiu ' 
republikonų kandidatu j Jungi. 
Valstijų prezidentą, Charles E. 
Hughes, priešakyj atvyko į Al- 
bany ginti, visuomenės vardu, 
pašalintuosius socialistus atsto
vus. Bet legislaturos komisi
jos nariai, didžiuma balsų, nu
tarė tų už socialistus užsisto
jusių advokatų neįsileisti.

Byla tardoma legislaturos po
sėdžių salėj. Visi pašalintieji 
penki socialistai su savo advo
katais ir su Nevv Yorko advo
katų asociacijos paskirta komi
sija buvo jau tardymo salėj dar 

prieš bylos atidarymą. Visa 
salė ir galerijos buvo užsikim- 
šušios žmonių, atėjusių pasi
klausyti. Daugybė moterų.

Kaltinimai socialistų.
Tuojaus atidarius teismo po

sėdį, legislaturos teisėjų komi
sijos pirmininkas Martin per
skaitė kaltinamąjį aktą, kuria
me sakoma, kad legislatura “iš 
įvairių šaltinių” sužinojus, jog 
kaltinamieji esą nariai Mokios 
partijos, kurios programas rei
kalaująs “visiško sutriuškini
mo musų valdžios* kurstymu 
industrinio neramumo, pavar
tojimu spėkos ir prievartos ir 
tiesioginiu minių veikimu.”

Tolinus sakoma, kad kaltinn- 
Imieji buvę išrinkti tik todėl, 
kad jie dėjęsi žmonėms, buk jie 

I naudojasi įstatiniiškomis prie
monėmis politiniam žmonių rc- 
prezentavimui, bet ištikrųjų jie 
tai darą norėdami uždengti ir 
paslėpti tikruosius savo tikslus, 
o tai, girdi, nugriauti valdžią 
—jei galima, tai ramiu būdu, o 
jei ne, tai. spėka’ir prievarta.

i Pagaliaus tasai kaltinamasai 
aktas sako, kad kaltinamieji, 
kartu su kitais, esą sudarę “di
delį ir gerai organizuotą sumok 
slą” panaikinti teises turėti pri
vatines nuosavybės, susilpninti 
šeimyninius ryšius, panaikinti 
bažnyčias ir nugriauti visą kon
stitucinę valdžios formą.—

i Perskaitęs savo kaltinamąjį 
aktą, teisėjų komisijos pirmi
ninkas užreiške, kad jo komisi
ja nutarus neįsileisti jokių pa
šalinių gynėjų komisijų, repre
zentuojančių kokias nors par
tijas. Tik tie busią prileisti, 
kurie busią ant rekordų kaipo 
kaltinamuosius reprezentuojan- 
tįs gynėjai.

Į Į tokį kaltinamąjį aktą ad
vokatas Charles E. Hughes at
sakė, kad tie kaltinimai Vis dėl
to neparodą nieko tokia, kas 

galėtų atimti teises tiems socia
listams užimti vietas legislatu- 
roje.

Hillųuitas atakuoja spykerį.
Kaltinamųjų advokatas Mor- 

I ris Hillųmt* stipriai užatakavo 
legislaturos spykerį S^vcetą. “Ši
ta visa proreduni sudaryta ne 
legislaturos, bet jos spykerio,” 
užreiške Hillųuitas. “Spykeris 
yra kaltintojas; kaltinamųjų 
kaičios klausimas atiduota riš
ti komisijai, kurią patsai kal
tintojas paskyrė. Kitais žod
žiais sakant,* patsai kaltintojas 
pasiskyrė tinkamus sau teisė
jus.”

Hillųuitas pareikalavo, kad

dėl ir čia jie negalį bu t beša
liški.

Didelio sujudimo padare 
Hillųuito užreiškimas, kad dar 
tik vakarykščioje legislaturos 
sesijoje atstovas Cuvillier pasa
kęs, jogei tie penki socialistai, 
jei busią rasti kalti, busią ne 
išvyti iš legislaturos, bet sušau
dyti.

Susekė “suokalbį”
DEPORTUOJAMASIS IŠDA
VUS TERORISTINĮ SUO

KALBĮ.

Delei to tapo areštuota 18 
žmonių.

NEW YORK, s. 20.—Kaip 
skelbia valdžios agentai, vienas 
deportuojamųjų, kuris turėjo 
būti Išgabentas ant laivo Bu- 
ford, bet tapo sulaikytas delei 
neužsimokėjimo įplaukų mo
kesčių, kad pasigerinus valdžiai, 
išdavęs teroristinį suokalbį ir 
delei to vakar tapo areštuota 18 
žmonių, kurie bandė reorgani- 
£Upti Rusų Darbininkų Sąjun-

padaryli pienai pradėti bombų 
kampaniją prieš valdininkus. 
Agcjitai mano, kati areštuotie
ji esą to suokalbio vadovais. 
Trįs areštuotųjų jau išgabenti 
ant Ellis salos, kur jie bus tar
domi tikslu juos deportuoti. Iš
rodo, kad visas tas “suokalbis” 
yra vien agentų išmislas.

18 ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

NEW YORK, s. 19.—Valdžios 
agentai šiandie areštavo 18 
žmonių, kurie bandė reorgani
zuoti Rusų Darbininkų Sąjun
gų. Prieš juos išduota' depor
tavimo warrantai. Taipjau 

padaryta ki*ata rusi’ laikraščio 
“darbininkas ir Valstietis“ 

spaustuvėje krata, kur paimta 
daug literatūroj

DAUG ŽMONIŲ AREŠTUOTA.

SEATTLE, Wash., s. 20.— 
Valdžios agentai vakar areštavo 
datig žmonių, nužiūrimu esant 
radikalais. Medžioklė buvo da 
romą tikslu suardyti pažangojų 
veik imą šiaurvakariuose.

PITTSBURGH, Pa.—Pirkly- 
bos buto komitetas priėmė re
zoliuciją, kad reikalingi $2,000, 
000 pakėlimui algų mokyto
jams butų surinkti aukomis. 
Kad įstatymiškai pakėlus t^lgą, 
reikia, kad apie tai nuspręstų 
legislatura, kuri susirinks tik 
1921 m. Todėl ir bus dabar 
renkamos mokytojams aukos.

Nesisekė mokykloj — pabėgo.
Jauna trylikos metų amžiaus 

mergaitė, Elizabeth Tuttle, 305 
E. 54 gvė, vakar urnai nušapo 
po to, kai motina rengėsi eit mo 
kyklon ir pasiteirauti apie jos 
mokinjmasi. Mergaitei mokyk
loj visai nevyko ir bijodama pa
tekti bėdon ji pabėgo.

Dar vienas valdininkas netenka 
vietos.

Atatinkamos įstaigos rengia
si patraukti tieson dar vienų 
valdininką iš federalio mokes
čių biuro. Paaiškėjo, kad jis 
imdavęs riebių papirkų kyšių.
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Svetimu gelbėto
jų laukėjai.

“Draugas” savo straips
nyje “Demokratų partijos 
šventė” No. 14 visa v savo 
širdimi (taip ten pasakyta) 
laukia išganymo Lietuvai 
vien nuo Amerikos republt- 
konų ir demokratų. “Drau
gas” peikia Lietuvos Val
džią už tai, kad ji per daug 
koketavus su Anglija ir kad 
jai paveda savo finansinę 
sistemą. Tai buvus klaida. 
Toliaus tasai laikraštis sa
ko, kad Anglija kovosianti 
su Amerikos tikslais ir ko
voje panaudosianti savo į- 
tekmės tiems tikslams ardy
ti ; bet drauge su tuo ragina 
Amerikos lietuvius gelbęti 
Lietuvą visokiais budais.

Keisti tie svetur gyvenan
tieji Lietuvos advokatai-pa- 
tarėjai. Argi jiems iki šiol 
dar neaišku, kad Lietuvai 
laukti išganymo iš svetur 
nėra ko. Anglija kišasi j 
Lietuvos reikalus tik todėl, 
kad jai rupi gauti iš Lietu
vos kuodaugiau žalios med
žiagos: linų, medžių ir tf. I 
Lietuvą Anglija žiuri tik 
kaip i business proposition. 
Jiems Lietuvos žmonės ne
rupi, nei tų žmonių gerbū
vis.

Jeigu Lietuvos valdžios at 
stovai mažiau užsitikėtų vi
sokiems svetimiems išgany
tojams, mažiaus aikvotų pi
nigų visokioms diplomatiš
koms misijoms, o greičiaus 
sušauktų Lietuvos Steigia
mąjį Susirinkimą, ir tai prie 
tokių sąlygų, kad kiekvienas 
Lietuvos pilietis turėtų pro
gos paduoti savo balsą už 
tuos, kuriems tikrai rupi 
Lietuvos žmonių laisvė ir 
gerbūvis, tai šiandien ne-» 
reiktų rupinties ir jieškoti 
Lietuvai svetimų “užtarė
jų”. X

Lietuvą turi tvarkyti Lie
tuvos žmonės, — tie, kurie 
Lietuvos žemę arė ir akėjo; 
tie, kurie begindami ją, sa
vo galvas guldo; tie Lieto- 
vos darbininkai ir darbinin
kės, o ne kitas. — Embe.

Suspenduotųjų is 
Legislaturos so
cialistų pareis-, 
kimas.

Suspenduotieji išSuspenduotieji iš New 
Yorko legislaturos K penki 
žmonių išrinkti atstovai so
cialistai išleido pareiškimą 
visuomenei, kuriame jie sa
ko:

“Musų pašalinimą iš val
stijos legislaturos mes laiko
me kaipo organizuotą pasi
kėsinimą ant pat demokra
tijos esyjbės, ant pačių žmo
nių balsavimo teisių. Tai y- 
ra paniekinimas atstovauja
mosios valdžios. Tai yra be
gėdiškas steigimas biaurios 
diktatūros — grynos pinigi
nių viešpačių diktatūros.

“Visa ta procedūra griau- 
te griauja pamatinius ša
lies įstatymus, kaip juos ša
lies konstitucija reikšdina; 
griovimas giliausių šalies 
tradicijų, paskelbtų Nepri
klausomybės Deklaracijoj.

“Mes pripažįstame priim
tuosius Socialistų Partijos 
metodus — agitacijos, švie
timo, organizavimo politi
nėj ir ekonominėj dirvoj ir 
organizavimą darbininkų y- 
natingai tam, kad jie pagal
ba savo unijų ir balsavimo 
galėtų išreikšti savo socia
lius reikalavimus.

“Mes nesiliausime ir to
liau skelbę reikalo pertaisy
ti visuomenę industrinės de
mokratijos pamatais, 6 tai 
gali būt atsiekta tik tuomet, 
;aip darbininkai paims į ^sa- 

vo rankas tuos daiktus, nuo 
kurių jų gyvenimas priklau
so; ir kad tatai atsiekus, 
mes raginsime savo klausy
tojus ir savo pritarėjus veik 
ti tvarkingu ir.legaliu., bu
du.

“Galima neabejoti, kad 
šitas legislaturos žygis yra 
tai dalis to organizuotojo 
kapitalo veikimo, kurio inte
resų politiniai ginėjai yra 
republikonų ir demokratų 
partijos, ir tai tuo tikslu, 
:ad atgrasius žmones nuo 
naudojimosi metodais, ku
rių teikia jiems atstovauja- 
noji valdžia, o išprovokavus 

juos griebties spėkos ir prie
vartos metodų.

“Mes darysime visa, kad 
šitokį sąmokslą iškėlus aikš
tėn ir jį nuveikus.

“Nors mums penkiems y- 
ra tai naujas dar dalykas, 
betgi kovos delz socialinio 
progreso istorijoj nėra tai 
nieko nauja. Pirmiau, ir 
ypač nuo Bismarko laikų pa 
našios rųšies prievartos buvo 
nuolat vartojamos, bet vįs 
veltui, o pastarųjų laikų pa
saulio istorija ypatingai pa* 
rodo šitokių spėkos vartoji
mų pasekmių.

“Kaip kad praeityj, šito
kios procedūros pasekmė 

■‘gali būt tik ta, kad ji su
žadins daugiau užsiintere- 
savimo tais principais, ku
riuos mes atstovaujame, ir 
sustiprins augimą to didžio
jo judėjimo, kuriam mes tu
rime garbės priklausyti.

“Mes pareiškiame, kad pa 
sielgime su mumis ne tik pa
matiniai šalies įstatymai ta
po paniekinti, bet ir legis
laturos taisyklės tapo iškrai 
pytos, by-tik savo ištvirku
sių tikslų atsiekus.

“Mes šaukiamės-į Ameri
kos žmones ir raginame 
juos gelbėti savo šalį nuo to
kių uzurpatorių, kurie norė
tų čia naują carizmą įves- ( 
ti. Laisvei išlaikyti reikia 
nepaliaujamo budėjimo.

“Del savo nuomonių ir įsi
tikinimų mes neturime nie
ko atsiprašinėti. Mes gali
me tik didžiuotis, jogei esa
me Socialistų partijos na
riai.”

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas.

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
as reųulred ny !nc act of Oct. 0,1917

ISPANIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Madrid. — [Laikraštininkai 
laimėjo streiką]. Madrido laik
raštininkai laimėjo streiką. Visi 
jų reikalavimai išpildyta 
sugrįžo darban.

ir jie

RUSIJA. i 
[Federuotos Spaudos žinių] 

Maskva. — [Cholera sustab
dyta]. Rusijoj raportuota tik 
vienas susirgimas cholera. Nuo 
birželio 15 dienos Petrograde 
pradėta kampanija prieš limpa
mą ligą. Sveikaiingumo komi
saras išleido patvarkymą, kuris 
verčia kiekvieną gyventoją skie- 
pylies. Dėka toms įmonėms ir 
pasisekė sustabdyti epidemiją.

Maskva. —[ Būdavojama dar- 
bjrjinkams speciali namai]. Mas
kvos priemiesčiuose liko pabu- 
davota darbininkams speciali na 
niai. Kiekvieni namai skiriama 
keturioms šeimynoms. Kiekvie
na šeimyna taipgi turi daržą.

BELGIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Brusseles. — [Streikuoja 50,- 
000 angliakasių]. Sustreikavo 

reikalauja 8 vai. darbo dienos 
ir pakėlimo algos 25 -45 nuoš. 
BeNo, reikalaujama skirti 
sijos du franku dienai.

pen-

ANGLIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Londonas. — [Ką mano Ber- 
nard Shaw apie Anglijos valdy
tojus]. Nesenai Winston Chur- 
-chill, karės ministeris, išreiškė 
savo abejonę kas dėl tinkames
nio darbo partijos šalies valdy
mui. Delei to Bernard Shaw pa
reiškė:

“Suprantama, darbo partija

Tečiau Churchill turi stebėtinai 
blogą skonį, jei jis stato tokius 
klausimus. Pasikarkite, juk 
niekuomet nekalbama apie/vir
ves tuose namuose, kur pasiko
rė žmogus.

“Kada paliečiama valdžios 
klausimas, mes atsiduriame pa
dėtyje to žmogaus, kurio užklau 
sta, .ar jis galįs griežti ant flei
tos. Jis atsakė, kad jis nie
kuomet nebandęs to daryti, vie
nok neabejojąs, kad galės griež

“Aš niekuomet da nesutikau 
tokį anglą, kuris butų manęs, 
jogei yra reikalinga mokyties, 
kaip valdyti. Jie eina kabine
tan ir valdo. Sunku pasakyti, 
ar musų civilizacija, pažeista 
paskutiniais penkiais metais, ga
lės išlikti sveika. Bet mes ne
turime jokio kilo plano jos iš
gelbėjimui.

Rems nesubrendėlius.
Kada ateis sekami rinkimai, 

p. Churchill stos už koalicijos 
kandidatus už kandidatus tos 
partijos, kuriai jis priklausys 
—bet jis niekuomet neišdrįs pa 
klausti tų kandidatų, ar jie nu
vokia poli tikos moksle bent 
tiek, kaip jų katinai.

“Jis patars rinkėjams balsuo 
ti už kokį nors nesubrendėlį 
vaikėzų, ką tik apleidusį moky
klų, kurs mažiau težino apie 
politiką, kaip vienų metų paty
rimo klerkas. Jis kreipsis j 
rinkėjus, kad jie balsuotų už 
spekuliantus, kurių visas nuo
pelnas susiveda prie to, kad jie 
visą savo gyvenimą rūpinosi 
prisiplėšti kuodaugiausia pini
gų.

“Jis niekuomet da nepastatė 
savo partijos žmogui klausimo: 
‘Ar jus galite tinkamai valdyti 
šalį?’ Tečiaus jis stato tą klau
simą Hendersonui* Smilie, Sid- 
ney, Webb ir kitiems.

“Jei jau ant to eina, lai tegul
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bus pavelyta paklausti jo .paties: 
kokios yra jo kvalifikacijos?

Jo, kurs pirm užėmimo mini- 
sterio vietos buvo vienas stam
biausių gumos baronų. Jis ne 
supranta 99 nuoš. žmonių. Jo 
milžiniškos įplaukos stato jį 
tokion padėtin, kad jis nepajė
gia suprasti, LU reiškia gyveni
mas milionams žmonių, kurie 
negalėtų nusipirkti net laikraš
čio, jei laikraščiui butų imama 
šeši penai. Jis atvirai simpati
zuoja senovės tironams ir veda 
aršiausią kovą su tų tironų prie 
šininkais.

Tegul jie atsako.
“Valdan sveiko protavimo, 

kodėl mes turime daleisti, kad 
los rųšics žmogus gali geriau 
valdyti, negu tie, kurie pažįsta 
gyvenimą, kurie šykiu dirbo, 
kentėjo ir džiaugėsi su milio- 
nais žmonių, kurie prasimušė 
sau kelią dėka savo gabumams, 
o ne augštai kilmei, kurių (pa
siūlymai taikos klausiniu pasi
rodė esą geriausi. Tuo tarpu 
p. Churchillo kolegos padarė 

šių dalykų Versaillesc. Ir tai 
jų geriausi nuopelnai. •

“Koks žmogus, turintis nors 
krislelį politinio senso, drįstų 
mėtyti akmenis, jei jis gyventų 
stikliniame name? Mes visi ne
turime patyrimo šalies valdy
me. Ir jei asmuo sako, kad 
jis gali valdyti šalį geriau npgu 
visi kiti,—jis yra ign.orantas. |

“Musų valdonai, kaipo žmo
nes, kariais yra neblogi, bet 
kaipo politikai,—jie yra igno- 
rantai. Jie įskiepijo žmonėms 
tą nuomonę, kad darbas yra 
žema$ dalykas, o tik kareivia
vimas yra augštas ir prakilnus.

Reikia dirbti, o ne vieji tik 
kiauties.

milionierius ir kitus tinginius 
eiti į tranšėjas be parlamento 
pagelbos. Bet mane ftitere- 
ruoja tik ta partija, kuri pri
vers visus dykadonius ir tingi
nius dirbti.

“Aš visai nepaisau, kokiu 
vardu p. Churchill vadins tą 

partiją—Darbo Partija, bolševi
kų partija, anarchistais, kon- 
spiratoriais ar da kaip nors— 
tai bus mano partija.”

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Halle.-—[Milžiniškos demon
stracijos]. Šio miesto gyvento
jai surengė milžiniškas demon 
stracijas ir prottfstoi mitingus 
prieš nuteisimą Kiliano, pasižy 
niėjusio nepriklausomųjų sočia 
listų darbuotojo. Noskės val
džia nuteisė j| trims metams 
kalėjiman už “egoistinį bandy
mą nuversti miesto valdžią.“

Kada buvo paskelbtas teismo 
nuosprendis, tuoj visame mie
ste prasidėjo generalis streikas. 
Trįs dešimlįs tuksiančiai žmo
nių maršavo miesto gatvėmis, 
nešdami raudonas vėliavas. Vi
sa minia nutraukė kalėjipio 
link, kur buvo įkalintas “egois
tas.“ Ji nepaisė nei kareivių nei 
kidkasvaidžiu, kurie buvo a't-

Pasakyta daugybe prakalbų, 
kuriose griežtai pasmerkta da
bartine valdžia; ta valdžia, ku
ri kemša kalėjiman ištikimus 
proletariato draugus, kuomet 
visokius leitenantus Marloh, nu 
žudžiusius 30 jūreivių tik dėl 
to, kad jie buvo neprigulmiųgi 
socialistai, išteisina.

Berliine neprigulmingicji so
cialistai surengė 67 mitingus, 
kad užprotestavus prieš Mar-

FRANCUA?
(Federuotos spuudos žinia]

Paryžius.— [Kooperacijų 
svarba].— Kokios didelės nau
dos gali atnešti bendruomenei 
kooperacijos, rodo Pavillion- 
sous Bois, nedidelis Francijos 
m lesias.

Pradedant nuo 1915 m., ta
sai miestas, kuris turi 10,000 
gyventojų ir yra tvarkomas so
cialistų, įsikūrė kooperatives 
valgomųjų daiktų sankrovas ir 
valgyklas. Žmonės* bendromis 
spėkomis apdirba žemę ir tvar 
ko savo pramonę. Karės metu 
čia gyvavo kriaučių dirbtuvę, 
kur dirba 700 moterų.

Kuomft visoj Francijoj siau-^das viešai aptarti bendruomenės 
tė baisiausi spekuliacija, šiame 
mieste duonos, bulvių, pieno ir 
anglies buvo pakankamai. Ir vi
sa tai parsidavinėjo nommaiš
inis (ne parūgštintomis) kaino
mis. Nuo miesto valgyklų liko 
tiek daug uždarbio, kad buvo 
galima įstatyti naują ratužę. 
Micstienai išdidžiai reiškia, kad 
jie neturi “nei vieno su (šou) 
skolos.”

JUNGTINES VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Seattle.—-<[ Kapitalistų gera
širdystė]. (I Vie.t«|s didlapiai 
skambino ant visų keturių kam 
pų apie Namų statymo asocia
cijos gerumą. Tik pamislyki- 
le, ji be jokio reikalavimo ėmė 
ir pakėlė 50 nuoš. algos daily- 
dėms. Bet kuomet liko pada
ryta tyrinėjimai, tai pasirodė, 
kad ta pati asociacija numaži
no algos vienu doleriu dienai 
paprastiems darbininkams. Va
dinasi, kairiąja ranka duoda
ma, • o dešiniąja imama—ir 
imama daugiau, negu duoda
ma.

True translntlon filed witn the post- 
mastei* at Chicago, III. Jan. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Atsišaukimas j Ameri
kos žmones.

«■

Del pašalinimo penkių Socia
listų atstovų iš New Yorko legis
laturos, Socialistų Partijos na
cionalis pildomasis komitetas 
paskelbia šitokį atsišaukimą:

Jus, žmonės, esate paskutinė 
teisdarystės įstaiga, kurion pri
sieina kreipties, — ię tai ne tik 
čia, o ir visose šalyse. Autokra
tiniai ir despotiniat valdinin
kai gali papildyti įvairių netei
sybių. Žmonių atstovai, kurie 
renkama gynimui bendruome
nės interesų ir saugojimui jų 
teisių, gali pasirodyti esą išdavi
kai ir parsiduoti spekuliantams 
ir kitiems Reakciniams elemen
tams. Piliečiams gali būti atim 
ta laisve ir teises, kurias gva- 
rantuoja konsJitucija. Reakci
niai teisėjai gali remti tą nčtėiso 
tą įstatymų laužymą ir pilie
čiams gali būti uždrausta ra
miu bildu reikšti savo protestą.

Tečiaus da lieka visuomenes 
opinijos teismas; teismas laisvę 
gerbiančių Amerikos piliečių, 
kurių tarpi* randasi tokių žmo
nių, kuriems respublikos tradi
cijos yra šventos; tų Amerikos 
piliečių, kurie tiki į musų pra- 
lėvių^pareiškimus kas dėl demo
kratijos, politinės laisvės, sąži
nes ir žodžio laisvės, susirinki
mų ir spaudos laisvės; Ameri
kos piliečių, kurie tiki į Nepri

tiki, kad tie Deklaracijos punk
tai, kur kalbama apie piliečių 
laisvę ir teises, yra teisingi ir 
kad konstitucijos patvarkymai 
kas dėl tų punktų turi būti pil
domi.

I tą bendruomenės opinijos 
teismą mes kreipiamės šioj kri
zio valandoj. Mes atsišaukiame 
į jus, kadangi jus likite j de
mokratiją, laisvę, Neprigulmy- 
bės Deklaraciją ir Konstituciją. 
Jums mes norime išdėstyti se
kamus faktus.

Fedcralc valdžia ir atatinka
mos valstijų valdžios veda ar- 
šiausją persekiojimų/4 grūmoji
mų ir teroro kampaniją prieš 
taip vadinamus radikalus. Daug 
meniniai areštai ^puolimai na
mų ir ofisų, naikinimas turto, 
deportavimas ateivių yra patei
sinama, nes gitdi tie radikalai 
skelbią prievartos revoliuciją, 
kurios tikslas esąs nuversti A- 
merikos valdžių ir jos instituci
jas. Jie bando pateisinti savo 
nuožmias ir žiaurias įmones ir 
tvirtina, kad esą nėra mažiau
sios priežasties protestui.

Jie sako, kad yra taikus, tei- 
sotas ir konstitucinis būdas, pa
gelba kurio Amerikos piliečiai 
gali ne lik atitaisyti visas ne
teisybes, o ir iš pamatų permai
nyti visus įstatymus ir net kon
stituciją, jei jie to nori. Tas bū
das esąs politinis veikimas; ra
mus aptarimas einamųjų reika-

Jie tvirtina, kad piliečiai turi 
teisės viešai skelbti savo skriau 

klausimus, atsišaukti į žmones 
ir jei įgys didumos paramą, tą
syk galės daryti tokias permai
nas, kokios, jų manymu, bus 
geriausios. Toks veikimas esąs 
legalis.

Taip dalykams stovint, jie sa
ko, negali būti toleruojama 
skelbimas • prievartos, kadangi 
įvairių frakcijų žmonės, nežiū
rint jų įsitikinimų, gali veikti, 
vartodami legales priemones. 
Asmens, kurie skelbia prievar
tos revoliuciją, jau tuo pačiu 
negerbia musų institucijų ir to
dėl, jie sako, negali būti apsau- 
gojami musų įstatymais.

Socialistų Partija niekuomet 
neskelbė prievartos. Socialistai 
laikosi tos nuomonės, kad prak
tiškiausias ir geriausias būdas 
atsiekti tikslą yra šviesti liaudį 
ir gauti didumos balsuotojų pa
ramą. Nepaisant aršiausios opo
zicijos, mes bėgiu keturių nešim 
čių metų vedėme švietimo pro
pagandą. Mes laikėmės tos 
nuomonės, kad yra legalių bū
dų įvykinimui tų permainų, ku
rios, musų manymu, yra reika
lingos. Mes tikėjome į tai ne to 
dėl, kad tdj buvo pageidaujama 
reakciniame elementams, kurie 
tuo stengiasi pateisinti savo nuo
žmumus, kreipiamus į taip va
dinantis rcvoHiucionicrius, bet 
lodei, kad tai yra pamatas, ant 
kurio ši valdžia liko įkurta; to
dėl, kad tai yra Amerikos de- 
'm^kratijos būtybė, ir lodei, 
kad konstitucija garantuoja A- 
merikos žmonėms žodžio lais- 

vę vedimui politinės propagan
dos.

Santarmėj su tuo Socialistų 
Partijos įsitikinimu, mes daly
vavome Ncw Yorko valstijos 
rinkimuose. Mes paskelbėme 
savo platformą. Mes nominavo
me savo kandidatus. Mes išpil
domo visus įstatymų reikalavi
mus. Musų kandidatai stojo 
prieš žmones išradinėdami soci
alistų platformosAgerumą. Poli
tinėj kampanijoj, kuri pasižy
mėjo didžiausiu antagonizmu, 
musų penki kandidatai liko iš
rinkti į Now Yorko Valstijos at
stovų butą. Juos išrinko atatin
kami dislriktai diduma balsų, 
išklausę visų partijų platfor
mas.

Tie penki atstovai, teisotai iš
rinkti piliečių atatinkamų dis- 
trktų, vyko į Albany, kad daly
vavus atstovų buto sesijose. Jie 
vyko ten tuo tikslu, kad įnešus 
rezoliucijas ir bilius, kurie su
tinka su jų platforma ir princi
pais, ir kuriuos ęėmė rinkikai, 
pasiuntusieji juos butan.. Jų tik 
slas buvo balsuoti už tuos bi
lius, ginti juos argumentais ir 
apeliuoti į buto atstovus, kad jie 
balsuotų už įneštuosius bilius ir 
tuo apsaugotų Ne.w Yorko val
stijos žmonių interesus.

Jei jiems butų pavykę įtikin
ti didumą atstovų, kad jų siū
lomos priemonės yra išmintin
gos ir naudingos, tai.jie butų 
paisinipinę pravesti jas. Jei 
jiems nebūtų pasisekę įtikinti 
didumą atstovų, lai jie sekamais 
rinkiniais bufų vedę agitaciją 
tarp j)iliečių, kad pravedus dau 
giau tokių atstovų, kurie tiki j 
Socialistų Partijos principus ir 
kurie yra pasiryžę stoti už jos 
programą.

Jie butų tai kartoję iš metų į 
metus, kaip jie darė bėgiu pra
eitų dviejų dešimčių metų, kol 
ant galo, diduma piliečių butų 
išrinkę tokį astovų butą, kuris 
sutinka su socialistų principais. 
Tąsyk jie butų pravedę tokius 
įstatymus, kurie, jų manymu, 
yra geriausi.

Tatai, kaip mes suprantame, 
ir reiškia demokratiją. Tatai ir 
yra ainerikanizavimas. Tatai ir 
yra tas, ką Amerikos žmoiiės ir 
Ncw Yorko piliečiai supranta, 
kuomet jie kalba apie įvykini- 
mą sbcialių permainų ramiu 
budu, o ne prievarta.

Bet atstovų butas savo pir
moj sesijoj suspendavo socialis
tų atstovus ir užvedė bylą, kad 
pašalinus juos. Tai turi nuste
binti kiekvieną amerikietį, ne
žiūrint prie kokios partijos jis 
nepriklausytų. Suspendavimas 
socialistų neremiama asmeni
niais apkaltinimais. Vienintelė

priežastis jų pašalinimo iš buto 
yra ta, kad jie priklausė Socia- 
istų Partijai. O į tą partiją di

duma buto atstovų žiuiA, kaipo 
“nepageidaujamą“.

Šitas New Yorko valstijos bu
to pasielgimas yra vienas atža- 
gareiviškiausių ir nedemokrati- 
ngiausių dalykų. Asmens, kurių 
dėka tatai įvyZo, yra didžiausi 
Amerikos principų ir Jungtinių 
Valstijų konstitucijos išdavikai. 
Ne vienas anarchistas nenusidė
jo taip bjauriai pęieš Amerikos 
irincipus, kaip tie ponai. Nė vie
nas priešininko agentas neatsto 
vavo labiau pavojingos Ameri
kos laisvei doktrinos. Aršiausi 
reakcininkai da niekuomet ne
parodė tokio menko supratimo 
demokratijos principų, kurie 
paveda valdžią didumos valiai, 
bet tuo pačiu metu duoda pilną 
teisę mažumai atstovauti savo 
reikalus ir reikšti savo nuomo
nę.

Jei tam nebus padaryta galas 
tai Amerikos demokratija yra 
tik tuščias garsas. Mažumai 
draudžiama stverties politinio 
veikimo. Ir toms partijoms, 
kurios stoja už pamatines per
mainas, liks tik viena išgitis — 
skelbti ginkluotą revoliuciją.

Socjalistų Partija nesitvers 
tų įmonių. Ji yra politinė par
tija. Socialistai tiki į politinį 
veikimą ir jie varys tą darbą 
pirmyn, nes Amerikos žmonės 
parems juos. New Yorko valsti
jos buto užsimojimas ant žmo
nių laisvės nėra didumos va
lia.

Nėra jokios prasmės apeliuoti 
į tokį butą, kaip Ncw Yorko at 
stovų butas, kurio nariai kri
minaliai mindžioja po kojomis 
demokratijos principus. Todėl 
Socialistų Partija tiesiog apeliuo 
ja į New Yorko valstijos, o po
draug ir į visus Jungtinių Val
stijų žmones.

Ar jus tikite į politinį veiki
mą? Ar jus tikite į demokrati
ją? Ar jus tikite į Amerikos in
stitucijas ir Jungtinių Valsti 
jų konstituciją?

Jei taip, tai^NeAv Yorko pilie
čiai pasirūpins, kad jų buto at
stovai atitaisytų savo nedemo- 
kratingą pasielgimą. Kitų vals
tijų piliečiai pasirūpins, kad jų 
atstovai nemindžiotų * po kojo
mis mažumos teisių; teisių'tos 
mažumos, kuri legaliai skelbia 
tokias permainas, kurios, jos 
manymu, yra naudingos Ameri
kos žmonėms.

Tai turi jums rūpėti labiau, 
negu mums. Kiekvieno piliečio 
teisės ir laisvė yra pavojuj. Net 
ihusų institucijų būtybei gręsia 
pavojus. Konstitucija ir piliečio 
tesės ir laisvė greit bus pamintos 
I>o kojomis netekusių pusiausva 
ros reakcinininkų. Pirmą žin
gsnį toj linkmėj padare New- 
Yorkb valstijos atstovų butas.

Apeliuodami į jus šiuo krizio 
momentu, mes neprašome sau 

V

jame iš jūsų jokių privilegijų. 
Mes kreipiamės į jus tuo tikslu, 
kad jus susirupintule apginti 
savo teises ir laisvę; kad jus su
tvarkyt u te reikalus taip, jog vi
si Amerikos žmonių politikos 
klatisiinai butų rišami teisolu 
keliu, o ne spėka ir prievarta. 
O.to nebus tol, kol šimtai tuks-

rinkti savo atstovus; kol bus 
bandoma spėkos pagelta užimti 
burnas tiems, kurių nuomonės 
nepatinka didumai. u

Mes leidžiame šį atsišaukimą 
ne tik (odei, kad esame įsitiki- 
hę, jog musų pozicija yra tei
singa, o todėl, kad tikime į A- 
merikos žmonių demokratin- 
gumą. Mes žinome, kad musų 
atstovai bus priimti Ncw Yor- 
ko atstovų butan ne todėl, kad 
mes to reikalaujame, bet todėl, 
kad jus, Amerikos žmones, rei
kalausite to.

. Socialistų Partijos Nacionalis 
Komitetas.

Kazimieras Gugis

H V«da viaokiua reikatns, kaip kriminalilkuoae 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

viaokiua dokumentus tr popierasį
I Namų Ofisas: 
111211. Halsted lt 
' Ant trejių lubų 
IT'!. Drovar 1310

Minto Ofba*:
127 N. DearMrn St.

111143 UnltyBMg.
Tai. Cantral 4411
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Nuxated Geležis Padidins 
Stiprumą Menkų žmonių

Savaites Laiko
mo: tčinyk kaip ilgai gali dirbti ar
ba kaip toli gali eiti be nuoilsio. Ta
da pradėki imti po dvi pili paprasto
jo Nuxated Iron tris sykius dienoje 
po kiekvienam valgiui bėgyje dvie- 
ją sąvaičių. Tada vėl mėgink savo 
vieką ir tėmyk pats kiek tapai stip-1 
resniu. Gali kalbėti kiek patinkama 
apie visas naujausiai gyduoles, bet 
išmėgink ir persitikrinsi, jog niekas 
neesti taip gera, kaip geležis,' kad 
įgijus skaistus skruostus, sveiką iš
žiūrą ir tvirtus raymens. Tai esti taip 
gi labai gera sutvirtinimui dirgsnių, 
pagerinimui virškinimo ir-gi esti vie
nas Keriausy pasaulyje kraujo ga
mintoju. Senovėje geležis būdavo 
gaminama neorganiškose formose 
kaip tai: geležies tinkturo, geležies 
acetonas ir t. p. dažnai tokia gele
žis gadindavo žmonių dantis, sustab
dydavo jų vidurių virškinimą, ne- 
tirpdavo kūno viduriuose ir tokiu 
budu iš to būdavo daugiau blėdies, 
negu gero. Bet išradus naujus bu^ 
dus pagaminimui geležies organiško
se formose —• visa tai tapo prašalin
ta. Nusated Iron, pavyzdžiui, yra 
maloni priimti, nepažeidžia dantų 
ir urnai veikia. •
į Jšdirbėjų pastaba: Nusated gele
žis, augščiau aprašytoji, nėra tai ko
kia slaptybės gyduolė, priešingai jj 
yra labai gerai žinoma visur kiek
vienam vaistininkui. Nepanašiai se
novės neorganiškoms geležies drus
koms, ši yra lengvai kūno tarpinama 
nepažeidžia dantų, nepadaro jų tam
siais, nė neapsunkina vidurių. Išdir
bsiąs užtikrina pasekmingas ir tik
rai patenkinančias pasekmes kiek
vienam pirkėjlii, kitoniškai — pini
gai bus sugrąžinama. Tai padaryti 
privalu kiekvieno gero vaistininko.

Į Dvi
Daugelyje atsitikimų, sako miesto 
^gydytojai, žmonės kenčia metų 

eiles nežinodami kas padaro juos 
nuvargusiais, aptingusiais ir nie
kam netikusiais, kuomet jų tikra 
priežastis yra — stoka geležies 
kraujuje —- kaip pasakyti.
Jeigu jus darysite tikrą kraujo iš- 

mieravimo kiekvieno sergančio 
žrtmgaus, jus gal būt labiausiai nusi
stebėsite koks didelis nuošimtis ku
riem? stoka geležies ir ku
rie serga ne dėl kitų priežasčių kaip 
lik nuo stokos geležies. Tame mo
mente kaip tik geleži gauna daug 
pavojingų syniptonių pranyksta. Be 
geležies kraujas tuojaus žudo spėką, 
negali permainyti maistą j gyvą me
džiagą ir lodei, ką jus nevalgysi!, ne
pagelbės nieko; jus negausite spė
kos iš jo. Jūsų maistas pereina per 
system^kaip komas per malūno vo
lus kurie negali sumalti. Kaipo pa
sekmės to be geležies kraujo — ba
davimas nervų, žmonės abelnai pa
sidaro silpni, nervingi ir suirę kol 
galų gale jsivysto i visokias ligas. 
Vienas perdaug plonas; kitas yra 
Iierdaug riebus; kiti yra taip silpni, 
tad vos tik gali paeiti; kiti mano, 
kad jie turi dispepsiją, inkstų ar 
kepenų nedateklius; kiti negali mie
goti naktį; kiti yra mieguisti ir pa
vargę visą dieną; kilį neramus ir nėr 
vingi; kiti sublogę ir bekraujai, bet 
visi yra fiziškai silpni ir neveiklus. 
Tokiuose atsitikimuose labiau negu 
žiopla imti stimuliuojančių gyduo
lių ar kitokių žolių, kurios ant va
landėlės sujudins jūsų spėką, bėt 
gal būt reikės už tai vėliau atkentė
ti kita liga. hį>h skirtumo kas jums 
ką įsakytų, jei jus nesat stiprus ir 
nesijaučiate gerai, jus esat skolin
gas pats sau daryme sekančio bandy-

CHICAGOS
ŽINIOS

NAUJIENŲ B-VfiS DIREKTO
RIŲ SUSIRINKIMAS.,

Naujienų Bendrovės Direkto
rių posėdis įvyks šiandie, kaip 
8 vai. vak., Naujienų Redakci
jos kambariuose. ^Visi direkto
riai atvykite laiku.

— J. Šmotelis, Sekr.

Reikia parašų

Central Manufacturing
1 '1 '■■■......

Turtas Viršina
District Bank z šešis Milijonus

Chicago. Dolerių

Ar Jus Esate Nusprendę Kurioj 
Bankoj Dėsite Savo Pinigus 

Per 1920 Metus ?

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

x Gydomu Specialisto

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. ,Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. €

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

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskuftik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją puo pleiska
nų .atsinaujinimo,

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai Ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausioj odos. Jus negalite apsieiti be

\
Socialistų Partijos Ketvirto

sios Wardos organizacija seka
miems rinkimams kandidatų į 
aldernianus nominavo lietuvį d. 
Adolfą Petratj. Bet kad jo kan
didatūra butų įrašyta ant oficia- 
lio balioto, reikia ant peticijos 
surinkti ne mažiau kaip 200 pa
rašų Ketvirtoj Wardoj gyvenau 
čių registruotų piliečių-balsuo- 
tuųjų. Tie parašai turi būti su
rinkti ne vėliau kaip iki šio mė
nesio 29 dienai. Daug parašų an 
peticijos jau gauta, bet daug dar 
trūksta.

Darbininkai, — tie, kurie gy
venate 4-toj wardoj ir esate re
gistruoti balsuotojai, lygiai vy
rai kaip ir moters, pasiskubin
kite duoti savo parašus ant pe
ticijos.

. Pasirašyti galima d. A. Petra- 
čio ofise, 3249 S. Halsted, arba 
Darbo žmonių Knygyne, 3238 
S. Halsted st.

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

Šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausių bankų 
visoje apielinkėje. Ir tvirčiausias nes tai yra VALSTIJINIS BAN
KAS. ’ J

Todėl norint perkelti pinigus iš kitur arba pradedant taupyti tai 
dabar yra geriausias laikas, nes už PINIGUS PADĖTUS IKI 15-to 

. SAUSIO bankas duos procentus nuo PIRMOS SAUSIO.
Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius reikalus ir užtik- 

' rina rūpestingą patarnavimą. Reikale kreipkite si

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 G iki 8 valandai. 
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

j \ ji ni»»s liti jciuiridusios vuus. jus uugdiiic dpsiciii uc x
i RUFFLES, jei tnrite pleiskanų. i

• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
, f galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

| markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |
-—F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New Y ark —

Kodėl Tūkstančiai žmonių ir Vaikų Miršta kas metą ntio
Plaučių Uždegimo. • ....... ‘

Tuomi kad jie sutinka šias ligas kaip: šalti, influcnzą, kosulius, ka
taro, Bronchitus, Tonsulites, skaudžia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nojitna atsargumo gydydami tokios ligos, iš kurių Plaučių uždegimas 
atsiranda. Jeigu jus kokius skausmus arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite j vaistinę ir nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikra, su baltu-raudonu ' kryžiumi ant 
kiekvieno pakelio, jis tuojaus sustabdys kosulį. i

KAMPHROL yra sudėtinis iš balsamiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų įgrydijantų; kurie ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose, ir rhcumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių vartoja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę .šiandien ir laikyk parankumoj; kaina: 50 ir 85 cen
tai THE KAMPHROL CO. *2633 W. 471 h St., Chicago, III.

Pagalios — jie susipranta.
Pagalios, po to kaip šimtai 

mokytojų mete savo užsiėmimą 
ir nuėjo j ieškotis pelningesnio, 
miesto tarybos ponai pradeda 
“susįprasti”: algų padidinimo 
.{laušimas busiąs deramai ap
svarstytas. šiandie du alderma- 
nai įteiksią miesto tarybai rezo- 
iuciją. Manoma, kad augščiau 

ar vėliau mokytojams algos bus 
padidinta. Kito kelio jau nesą.

Bet kodėl jie iki šiol nesusi
prato? Labai paprasta: manė, 
cad mokytojai “pašumys ir nu
tils.’’ O jeigu kuris pasitrauks, 
tai jo vieton bus galima gauti 
kitą. Bet išėjo kitaip: mokytojai 
vienas po kito ėmė apleisti mo
kyklas, o jų vieton naujų nesi
randa.

Ve kodėl jie susiprato.
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausios 

mados iš petrinų ir desaing 
kirpti ir aluti vyriškus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite j 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 E AG L E GARMENTS

PRACTICAL ŲESIGNING 
SCHOOL

13103 So. Halsted St., Chlcago.

Užrakino duris — išbėgo pro 
langą.

Pons Edward Mclntire 2415* 
'Lincoln gatvėj, begalo mylėjęs 
savo prisieką Mandę. Išeida
mas jis visuomet užrakindavęs 
ą kambaryj. Kartą Mandė su- 

galvojo/'kad galima ištrukti — 
iro langą. Taip ir padarė. Dabar 

. i reikalauja divorso ir alimoni- 

. os. ’ \

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE '

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas./

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

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. v . /

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremoht Street Boston, Mass.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
T.l. Ketai. 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Nabagėlis, ir jis pateks bėdon.
Teisėjas Landls andais labai 

ncmiclaširdingai pasielgęs su 
ulu John F. Jelke, Buterine 
conųmnijos prezidentu: pritei
sęs užsimokėti $44,614 pabau
dos. Tai todėl, kad pons prezi
dentas norėjęs apsukti valdžią, 
— nemokėjęs reikiamų valdžiai 
mokesnių nuo pelno. Ouch!

šviesą ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilną parašyta- A IHT
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. h m

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEB AVĖ.

z tarp Paulina ir Wood S ta.

“Blind pigs’ai.”
Kai pradėjo veikti karės lai

kui išleistasai prohibicijos įsta
tymas, Cbicagoj įsikūrė visa 
eilę slaptų smuklių, “blind 
pigs’ais” vadinamų. Tų smuk
lių savininkai, sako, daro dide- 
liausių pelnų. Imą nemažiau 
kaip po 90 centų už “burnelę” 
ir iš vienos bonkos tuo budu 
padarą po 30—40 dolerių gry
no pelno. Valdininkai burįą 

ant pirštų: jiems biznis, o 
mums—kas? Kartais kelias 
dienas prisieiną valkioties ir be 
naudos: “blind uigs’aiP esą ne
paprastai gudrus,—nelengvai 

pagalinami.

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 viscukuno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rųbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted S t., Telephone Canal 6417. Chlcago, III.

blind, uigs’aK* esą ne-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PLAUKAI!

Kas turite nušipusius plaukus 
bei niežėjimą galvos odos, pleis
kanas, puolimą ii’ žilimą plau
kų retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus duokite savo an
trašą ir 2c štampą.
The Western Chemical Co.
Box. J., Borea, Obię>.

“Aušros”
Mokykloj

Yra/fcie skyriai:
Anglų kalbos. < 
Lietuvių kalbos. 
Ariynctikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergals 
fr Subatomis 9—9 *

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

1)
2)
3)
4)

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

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

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodaini visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Vyrišky Drapanų Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neMsišaukti, 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 $28.01

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 sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full drtfss, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.09 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras Iki 9 val< vak, 
Nedėliomįs iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1102

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, I1L 
Kampas 18-tos gatvės. ,

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthalr .<

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
1 Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
iogMMM/n nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph-

P thalmometer. Y- 
patinga doma at 

■ kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare-. No-' 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
♦ Tęlephone Yards 687

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

1 ■■ ........ . 1 ....-...... —*

'DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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.

Telephone Boulevard 2160 
’ DR. A. J. KARALIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro 
1308 S. Morgan 8t. Chlcago, UI.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
_ ir nuo 5 iki 8 vakare

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.'



NAUJIENOS, Chicago., U!..
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Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje
Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:

1) Siunčiame prekes-tavo
rus Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus 
Lietuvą ir kitas šališ;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus, 

laivus, affidavitus ir t.p.

4) Vedame žemės ir turto 
reikalus Lietuvoje ir čia;

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje;

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai 
beatlyginimo.
Turint svarbių reikalų 

visuomet kreipkitės prie:

Bailio Consultation Bureau
105 W. Monroe St., 

Chicago, III.
Telefonas, Majestic 8347
Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
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Gerklės kliutjs
> Gali paeiti nuo 
nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu, išegza 
minuoti jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 

Iprie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebuinų. Jus gal pažįstate kai
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

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

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais 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 užžiurėjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te į A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

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

Kamp. Leavitt St.
Phone 'Canal 6222

VALANDOS: 1 iki 5 vakarį 
nuo 7 iki 9 vakar"

GYVENIMO VIETA: • 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 *

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną. |

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phon* Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto .
2121 North Weatern Ava.

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 612d

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicago, III

Tpl. Canal 2199._______

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

dr'. m. t. strikolis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St. 
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso balandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas *
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tuino, skaudamų akių karštį, atitai
so kreiva* akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nno 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldienįais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisai 1553 W. 47th St., kampan 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

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

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

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

H Mes taipgi turime ke
nuVKl 1 augštos klesos 

I phonografų, kuriuos
HU mes parduosime už
nW SS blle pasiūlytą kainąg Vlj------ q ui kfl(| mes turj,

V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto Iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Pranešimai
■"■"'T" ' '■ 1

Chicagos Lietuvių Socialistų Vy
rų choro repeticija įvyks ketverge, 
22 d. sausio, kaip 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svet. Visi dainininkai 
prašomi būti laiku, nes bus dalinami 
tikietai 
vakaro

dėl 25 d. sausio, ant kurio 
turėsim dainuot.

— Sekr. D. Miller.

S. L. A. II apskr. susivažiavimas 
įvyks sausio 25 d., kaip 1 vai. po 
pietų, “Lietuvos“ svet., 3249 South 
Morgan St. Gerbiami, delegatai ar-/ 
ba kuopų valdybos pribuki! laiku, 
nes yra 
mo.

S. L.

daug reikalų dėl apsvarsty-

A. II apskr. valdyba: \ 
F. P. Bradchulis, prez., 
M. Juška, sekretorius.

Brighton Park.. — LDLD. 104 kp. 
ketverge sausio 22 d., rengia prakal
bas LiuosvbCs svet., 3925 So. Kcdzic 
Avė. ir 3(1 PI. Pradžia 7:30 vai. vak-* 
Inžanga dykai. Malonėkite skaitlin
gai atsilankyti. —Komisija.

PRANEŠIMAI
Chicagos Liet. Medininkų įAmaU 

ninku susirinkimas atsiims subatoj, 
Sausio 21, 1920 m., Aušros svet., 
3001 So. Halsted St., 7:30 vakare. 
Visi nariai instoję ir tie, kurie nori 
instoti, kviečiami atsilankyti j lai
kų. Instatų komisija yru užbaigus 
savo darbų, dienos tvarka bus pas
kelbta ant vietos.

— Sekr. S. Danilevičių.

LMPS. 29 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks šiandie, sausio 21, kaip 
7:30 vai. vak. LiuosybOs svet., 1822 
Wabansia Avė. Visos narės prašo
mos susirinkti laiku, turime daug 
svarbių reikalų. Valdyba.

Liet. Moterų Apšvietos Draugijos 
extra susirinkimas, dėt mirusios sau
sio 20 d. narės Jicvos žilviticnės, į- 
vyks šiandie, sausio 21 d., kaip 7:30 
vai. vakare, Mark White Sųuare sa
lėj. Visos narės privalo dalyvauti.

Sekr. Alena Ručinskienė.

Pa j ieškojimai
"ašmenų^J IEŠKOJIMAI

Aš Stanislovas Kurauskis pajieškau 
pusbrolio Liudviko Krikštam), du 
metai atgal gyveno Chicagoj, paeina 
iš Kauno gub., ir Kauno pav., Ugio
nių kaimo. Turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos dėl jų. Jie patįs lai atsišau
kia, ar kas žinote, malonėkite p a- 
nešli. .

ST. KURAUSKIS,
3117 So. Wallace St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Juozapo Ihidžjo, 
pirmiau gyveno ant Aubiirn Avė. jis 
ir dabar yra Chicagoje. Malones tuo
jau atsišaukti, turiu labai svarbų 
reikalų.

A. BLUCIK1S,
3256 \Vallace St., Chicago, III.

2nd floor.
- - - - . —------ -  —

PAJIEŠKAU savo pusbrolio An
tano Ginčo. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tytavėnų parap., Ži- 
laičių sodos. Pirmiau gyveno New- 
ark N. J. turiu laiškų iš Lietuvos 
nuo sesers, meldžiu atsišaukti pats 
ar kas žino meldžiu pranešti, busiu 
dėkingas.

KAZ. KISIELIUS
4610 So. Marshfield Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU Mateušo Petronies, 
Kauno red., Anykščių parap., Ehnini 
kų sod., Gyveno N. Y. valstijoj. Mel
džiu atsišaukti.

JOHN TILO,
135 E. 107th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Kazimie
ro Jurkaus iš Tverų parapijos, Ra
seinių pavieto, Gyveno Chicagoje. 
Jo paties meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino, malonės man pranešti adresu: 

JONAS GEDVILAS
705—62 Avė., West Allis, Wis.

PAJIEŠKAU Tamošiaus Bracho i# 
Girdiškės parap., Padvarnikų kaimo. 
Jam yra laiškas iš Lietuvos; meldžiu 
atsišaukti pačiam ar kas kitas prisių 
skit jo adresų,

JONAS VALSKIS
313 5th St., Rock Island, III.

PAJIEŠKAU švogerio Jtrozapi Dau 
norus iš Darbėnų, Telšių pav.,. Pen
ki metai atgal gyveno Chicagoje ant 
\Vest Side, o dabar nežinau kame 
gyvena. Meldžiu atsišaukti jo paties 
ar kas kitas pranešti jo adresų. Tu
riu svarbų reikalų.

STANISLOVAS KERS
312 5th St., Rock Island, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU tokio žmogaus, kuris 

turi parandavoti dėl gyvenimo 
kambarį.

J. V. ŽILINSKAS, 
2259^W. 22nd St., Chicago, III.

Tol. Canal 107.
IšRENDAVOJIMUf

mente, 
Banda

309 E.

RENDOS 4 kambariai, Ihisc- 
garu apšildomi, gazo šviesa, 
mėnesiui tik $7. Atsišaukite 

Frak Syrus
47th St., Chicago, 1)1. 
Klauskit janitoriaus.

REIKIA DARBININKŲ
__________ MOTERŲ '

' DIRRYKLAI
50 MERGAIČIŲ

Lengvas, švarus darbas. Nereikia 
patyrimo. Gera mokestis pradžiai.

Kreipties
PAUL C. NIEHOFF & CO. 

232134 1% Ohio Street. 4th floor.

MERGINŲ REIKIA
LABIAUSIAI ŽINGEIDŽIAM

DARBUI PASAULYJE.
UŽTIKRINTAS DARBAS

GERA MOKESTIS.

Jus tarnaukit publikai, bet iš privačių ofisų, kurie 
randasi visose dalyse 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 Telephone Company

REIKIA darbininkų
MOTORŲ

Šampelių pastorių
MOTERŲ IR MERGINŲ

TUOMLAIKINIS DARBAS 
BART SCHAFENER & MARX

230.3 W. St. Paul Avė. t
Kaip nuvažiuoti tenai
Logan Square ‘‘L.” iki
VVeslern Avė.
Eiti į pietus 4 blokus
ir į rytus IV2 bloko.

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

ARBA

Mikvaukee Avė karu 
iki Wabansia Avė.
Eiti į pietus vieną bloką 
į šiaurę vieną bloką '
| vakarus l1/* bloko.

ARBA
Western Avė karu iki
Bloomingdale Road
Eiti į pietus vieną bloke 
ir į rytus bloko.

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

Idealės darbo sąlygos. Didžiausia 
alga.

WM. PENN HOTEL 
Oliver Avė. and Penn Way, 

Pittsburgh, Pa.

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

alga.
FT. PITT HOTEL

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

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

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

REIKIA operatorių prie Singer 
siuvamų mašiną. Išdirbėjai drabužių 
diržų ir pirštinių. , '

STALL and DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue.

REIKIA 20 mergaičių 
vyniojimui sviesto; 
duodama drapanos darbui. 
Labai gera Mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

THE NUCOA BUTTER CO.

28th ir Kilboume Avenue.

REIKIA mergaičių patyrusių ir 
mokinimuisi sortuoti naujų ceppin- 
gŲ — gera mokestis, malonios dar- 
bu sąlygos. Kreipkitės

B. COHEN & SON.
1100-1114 W. 22nd St., 2nd floor.

MERGAIČIŲ
MERGAIČIŲ 
MERGAIČIŲ

MOKINIMUISI — arba — 
PATYRUSIŲ DIRBIME

PIRŠTINIŲ
NUOLAT DARBAS.
GERA MOKESTIS

CHICAGO GLOVE A'ND MITTEN 
COMPANY.

458 No. Halsted Street.

REIKIA mergaičių plovimui indų 
virykloje, padraug iu moteriškės 

ruošai bei darbui plovykloje. Gera 
mokestis; \ kambaris ir maistas.

WEST SUBURBAN HOSPITAL 
506 W. Austin Avė.

BE PATYRIMO 
MERGAITĖS IR MOTERS 

gali uždirbti didelius pinigus dirb
damos lengvai dirbyklos darbe. Pas
tovus darbas visa metų.

OLSON RUG COMPANY 
1508 W. Monroe St.,

REIKIA mergaičių mazgojimui 
indų. 7 iki 4 priėmimui indų. 
Nuo 10:30 iki 2:30

KIMBAL CAFE 
116 W. Monroe, 

tarpe La Šalie ir Clark.

REIKIA DARBININKŲ
moterų“

REIKIA jaunos moters lengvam 
nnmų darbiii. Nėra plovimo. Padori 
šeimyna, Turi eiti namon nakvoti. 
Kreipti es

J. TURBIN,
1020 N. Robey St., Chicago.J

REIKIA merginos kočiojimui 
skalbinių, gera mokestis, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

CHICAGO BEACII HOTEL,
51 st ir Cornel St. Chicago.

Užeikite į skalbyklų.
REIKIA mergaičių verpimui siū

lų. Patyrimas nereikalingas. Gera 
mokestis. Trumpos valandos.
HENRY MYER TURE Al) COMPANY 

402 so. Market Street.

REIKIA mergaičių labeliams 
klijuoti; 30c už valandų.

Kreipties
STEIN-HALL MFG. COMPANY

2841 So. Ashland Avenue.
REIKIA mergaičių darbui viryklo

je. Gera mokestis; kambaris ir mais
tus. Kreipties.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. and Cornel) Avė. Chicago.IlL

REIKIA DARBININKŲ
Vyrų“ ~~

ReSlkfla tuojau
Gero duonkepio, kuris moka kepti 
baltų ir juodų duonų. Duona maišo
ma su mašina. Mes duosime kamba
rį ir valgį. Važiuokit tuojau į tyrų o- 
rų jr gerų gyvenimą. Mes užmokėsi
me atvažiavimo lėšas.

SPBING VALLEY BAKEBY
J. M. Ažukas, savininkas. 

Spring Valley, HL

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

Atsišaukite
30 S. Canal St., Chicago.

KEIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
farmos darbą, moku į mėnesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butv 
geistina, kuris nesenai pribuvęs iš 
Lietuvos atsiliepkit, rašydami pas 
I. GUDAS, Aurelia, Iowa. R.D. No. 1

REIKIA trimerių, šaperių, lape 
paderiu, su mašina. Convas beiste- 
rių, guzikų prįseuvinėtojų, viršuti
nių kalnierių uirbė'jų, off preserių, 
merginų operatorkų.

Mausner Tailoring Corporation 
814 West 33rd Street

REIKIA

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

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

311 W. Austin Avenue.

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

REIKALINGI anglių metėjai, at
sišaukite pas vyriausių inžinierių, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
ant 51 ir Cornell Avė, Chicago.

DARBININKŲ.
REIKIA 25-kių; nuolatinis dar

bas. Kreipties.
23rd & Racine Avenue.

Downers Grove, III.

REIKIA pardavinėtojo, švarus ga; 
bus vyras pardavinėti urnų speciali 
pardavinėjimų.
SPECIALTY SALES of CHICAGO.

5728 So. State St., 3rd fl.

REIKIA vyro mokintis molderys- 
tės prielmisingio. Gera alga.

J. J. RYAN.
100 So. Jefferson St., Chicago.

REIKIA — 50 vyrų, i šerap gele
žies vardą. Nuolat darbas. $5- i die
nų ir augsčiau. Atsišaukite.

37 St., & Homan Avė.,

REIKIA lietuvio bučerio.
Atsišaukite tuojau.

3453 So. Halsted Street Chicago.

REIKIA barberio. Atsišaukit 
greitai.

J. Kuyzin
153 E. 107 St.,

Chicago, Illinois.

REIKIA vyro indams mazgoti. Ge
ra mokestis; kambaris ir maistas. 
Kreipties.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. and Cornell Avė. Chicago.IlL

, _________________ l Sereda, Sausio-Jan. 21, 1920

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

REIKIA . ’

DARBININKŲ

NUOLAT DARBAS.

ATSIŠAUKITE

STEIN—HALL MFG. CO.
2841 So. Ashland Avenue.

\

REIKALINGA lentų sortuotojai, 
krovikai ir važiotojai; paprasti dar
bininkai lentvklos darbams; geras 
pastovus darbas; augšta mokestis. 
Ateikite prie Lincoln St. vartų ir 
klauskite ’’Yard Superintendento.” 
EIAVARD HINES LUMBER CO.

2431 So. IJncoln Street

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir hote- 

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

PARDUODU grosernę.
• Lietuvių apgyventa vieta; 

biznis išdirbtas nuo seniai.
Atsišaukit
1621 So. Union Avė.

----------*..... .
PARSIDUODA saldainių, arba tik 

fontanas ir užpakalinis baras, 6 sta
lai, 24 krėslai, visokių fruktų ir visi 
reikalingi daiktai dėl ice creaminės. 
Parsiduoda labai pigiai.

P., A. B.
616 W. 31st St., Chicago, III.

PARSIDUODA ICE CREAMINE ir 
cigaretų Storas su bar room (šaita
nu). Taipgi prie to svetainė dėl šo
kių ir susirinkimų; lietuvių apgyven 
toj apielinkėj. Pardavimo priežastis 
liga. Nepraleiskite progos, nes jums 
nekaštuos pažiūrėti. Atsišaukite va
karais.
6101 So. State St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai puikus resto
ranas vientik lietusių apgyventa vie 
ta; priežastis pardavimo, savininkas 
eina į kitų biznį. Atsišaukite į 
Naujienų ofisų, pažymėdami No. 34.

RAKANDAI
j---------------

TIKTAI ši MĖNESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
./ _____________

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
4nė eilė, valgomojo ir miegamojo 
cambario eilės, aksominiai kilimai, 
empa, gulima sofa paveikslai ir tt. 

visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu- 
)a sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re- 
cordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. 'Kedzie Avenue.

AUTOMOBILIŲ reikalaujame. 
Gali būti bile kokiame stovyje. Jei

gu turite pardavimui, atsišaukite 
tuoj'aus . Turimo gatavus pinigus.

P. VIZGIRDAS, 
5728 So. Lincoln St., Chicago.

Telefonas Prospect 2868

NAMALŽEMĖ
ANT PARDAVIMO 40 akrų farma, 

gyvenimo namas 6 kambariais, stal
čiais ir vištininkals. Vienas arklys, 
3 jaunos karvės ir bulius; vištos ir 
visa mašinerija ir. kiti geri įrankiai 
prie ūkės išdirbimo. Parduosiu pi
giai arba mpinysiu ant stubos nu
turint kur namas randasi. Gali ma
tyti vakarais nuo 5 iki 10.

CHARLEY NAčlN.
2404 So. Karlow Avė. Chicago.

... .... .... .. .
PARDAVIMUI 557 W. 36 St. 6 kam 

barių frame cottage plytų pamatais, 
šviesus beismantas. $600 pinigais. 
Kaina $1,300.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė., Chicago, Hl.

PARSIDUODA medinis namas su 
keturiais lotyis, lietuvių apgyven- 
toj vietoj. Parduodu pats savininkas, 
Senas žmogus nori greit parduoti.

R. ZERBST.
4201 Archer Avė. Chicago.

Phone Yards 973.
i

Bargeraas
2 augšČių namas, apačio Storas ir 

4 ruimai pagyvenimui; viršui 6 rui
mai su maudynčmis'Mr augšta apa
čia; rendos $45 j mėnesį; parsiduo
da už $3,700. Namas ant 32-ros ir 
Emeraild Avė. 4 pagyvenimų namas; 
rendos $36 į mėnesį — $2,500.

2 augščių mūrinis namas su sto
ru; rendos. $29 į mėnesį $2,300

Turime haujų namų labai pigių po 
2 ir 3 latus ant Bridgeporto ir Bri
ghton parke. Kas turit lotus, priima
me už pirmą jmokėjimą, kitus galite 
mokėti kaip rendą.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TE 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ Valentine i5resmaking 
COLLEGES

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

1.37 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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 mokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING 

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

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

k

Phone Yards 723
P-LĖ E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA 
4515 S. W00D ST., CHICAGO 

Duoda lekcliaa skambiniąio 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi
cagos Mustcal College.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KLAUSYKITE, Lietuviai ir di

džiavyriai!! Katrie išmanote ir dar 
turite ruskų pinigų netikrų ar prū
siškų markių, popierinių — galite 
atsišaukti; aš pamokėsiu kas verta.

A. ANDERSON,
1032 W. Grand Avė., Chicago, II

SKAITYKIT IR PLATINKIT
NAUJIENAS •


