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Lietuva Nedalyvauja Pabaltijos Sanjungoje
Lenkai reikalauja kad 

Lietuva pasiduotų
Latviai remia lenkus

Lietuviai pasitraukė iš Pabaltijo8 
konferencijos

Estonija su Finlandija irgi šalinasi nuo 
Sąjungos

•LIETUVA NEDALYVAUS 
PAKALTUOS SĄJUNGOJE.

Pabaltijos sąjunga susitvėrė iŠ 
4 valstybių, bet be Lietuvos, 

kuri nenori jungties su Lenkija, 
žinios apie konferenciją 

prieštarauja.

HELSINGFORS, s. 21. (Rašo 
Chicago Daily News korespon- ’ 
dentas Hal O’Flaherty).—Ke
turios Pabaltijos šalįs—Finlan
dija, Estonija, Latvija ir Lenki
ja savo konferencijoje pasiekė 
galutiną susitarimą apie karinę 
ir ekonominę sąjungą, apveik
dami ginčus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos už Vilnių pašalinant 
Lietuvą iš sąjungos.

Sąjunga yra grynai defensi- 
vė. Visos turi savo rubežius 
prieš bolševikus, bet neturi ve
sti karės bolševikų teritorijoj 
kitaip, kaip savo noru; t. y. Len 
kija gali vesti ofensivą pietuo
se ir rytuose, bet negali tikėties* 
kitų pagelbos.

Ekonominiai susitarimai sie
kias! tuojautinio atsteigimo pir- i 
klybinių ryŠiit tarp tų keturių j 
valstybių, greito atbudavojimo• 
telefono ir

yra daugiausia apgyventa balt- 
gudžiais, paskui lenkais, o ta
da lietuviais. Todėl lietuviai 
turį atsižadėti svajonės apie ap 
sisprendimą ir turi patekti po 
Lenkijos ar Baltgudijos valdžio 
mis.

Suprantama, kad tokios są
lygos buvo nepriimtinos.

Tas privertė kitas valstybes 
' pašalinti Lietuvą ir tarties be 
jos, pasitikint, kad jei Lietuva 
ir susidėtų su bolševikais ar

keblumų, kadangi ji yra atkir
sta. Tūlą laiką tas klausimas 
grąsino išardyti konferenciją.

(Ši žinia grieštai prieštarau
ja žemiau paduodami žiniai, 
kuri sako, kad pati Lietuva pa
siraukė iš konferenrijos, kad 
jokios sąjungos dar nesutverta 
ir kad Finlandija netik nedaly
vauja sąjungoje, bet nedalyva
vo ir Pabaltijos šalių konfe
rencijoje). į

Lietuva atsisako dėties į sąjun
gą, kurioj ir Lenkija dalyvauja.

HELSINGFORS, s. 21.—Es- 
. tonijos, Latvijos, Lietuvos ir 

telegrafo komuni- j<eilLijos atstovų konferencija 
kacijos, tiesioginio vaigSčiojimo | užsi()arC jjanakt, paskirimu ko- 
traukinių iš Revelio į Varšavų, misijos i&|irbimui pieno apie 
įsteigimo bexiel,iių stočių ii <|efensivę sųjungtį prieš sovietų 
praplėtimo judėjimo. Rugiję Klausimas taikos su

Sąjunga yra formoje delega-, bolšcvikiliSi 9akoma, nė nebuvo 
tų priimtų atskirų rezoliucijų. svars|ortas
•Jos bus paduotos parlamen-! Matomai> nesutikimai tarp 
tams ratifikavimui. Po ratifi- Lietuvos ir Lenkijos yra taip 
kavimui komisijos bus paskir-. neglI<Ieri„.ami> ka() Lietuva at
los iš tų valstjbių atstovų pa- sjsuko dalyvaifti kokioje nors 
lengvinimui vykinimo susitari
mo.

Susirūpinę apie Lietuvą.
Kuomet visi delegatai yra už 

ganėdinti atliktuoju darbu, jie 
su susirupinimu žiuri į Lietu
vos klausimą, kadangi pašalinus 
tą valstybę, ji tikrai dėsis prie 
bolševikų ar prie Vokietijos.

Lenkai reikalauja Lietuvos 
pasidavimo.

Per visą konferenciją lenkai 
^šaltai atsinešė prie lietuvių, pa

siūlydami jiems du išrišimu,

praplėtimo judėjimo. Rusiją. Klausimas taikos su

reiškia pasitenkinimą pasekmė
mis.

mjĮ'J-ĮJSĮĮ.TS .B"!'.'

10,000 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
KARŠTLIGĖS.

Kiekviena šalis via kitaip 
skelbia apie Pabaltijos kon

ferencijos nutarimus.

HELSINGFORS, s. 22.—Cle- 
menceau spigi iuoilų vielų tvora

BERN, s. 22. Pasak čia gan
ių žinių, dėmėtoji karštligė 
pradėjo siausti su dideliu smar
kumu rytinėj Galicijoj ir dabar 
nemažiau kaip 100,000 žmonių 
serga, apie 10,000 žmonių jau 
mirė._

True translntion filed wlth the post-I True translntion filed with the post 
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Amerikiečiai kaujasi 
su kazokais ’

AMERIKIEČIAI SUSIRĖMĖ 
SU SEMIONOVO KAZOKAIS.

master ut Chicago, III. Jan. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 0,1917

Chinija gausianti 
Šantungą

JAPONIJA SUGRĄŽINSIANTI 
ŠANTUNGĄ CHINIJAI.

Socialistu byla
Prasidėjo liudijimai. Komiteto 
pirmininkas visur remia kaltin
tojus, socialistai net prigrąsino 

pasitraukimu.

.sąjungoje, kurioje ir Lenkija 
■ dalyvaus. Lietuva išpradžių pa 
siūlė Estonijos, Latvijos ir 
Lenkijos sąjungą prieš Lenkiją.

• Estonai atsakė, kad jie nėra 
įgalioti svarstyti tokį pasiūly
mą, o latviai tuojaus jį atme'tė. 
Po Lietuva nebedalyvavo kon
ferencijoje ir buvo ten tik kaipo 
dabotoja.

Pasak Latvijos ir Lenkijos 
j delegatų, Lietuva yra arti susi
vienijimo su Vokietija ir pada
rymo mūšių paliaubos su bol- 

i ševikais.
kurie 'tapo atmesti. Pirmu pa- Francija nebetenka įtekmės 
siūlymu buvo, kad lenkai sutin
ka apleisti Vilnių, paliekant jį I 
kontrolėje neįmaišytų į kivir- 
čius valstybių, kol nebus pada
rytas plebiscitas. Kada tas ta-į 
po atmesta, lenkai pasiūlė pa
likti tą klausimą paskesniam ? 
nusprendimui, leidžiant Lietu
vai patapti dalimi Lenkijos vai-, 
stybes, pasilikti konferencijoje 
ir dalyvauti sąjungoje.

Konferencija, kuri susirinko 
čia apsvarstyti karinę sąjungą 
bendram apsigynimui su bend
ros atakos skirsniu, negalėjo 
susitarti. Nuo vienos grupės 
šiandie atėjo gaullinas prane
šimas, kad susitarimas yra pa
siektas ir lik reikia ratifikavi
mo jų valdžių. Tą pranešimą 
padavė presai Lenkijos ir Lat
vijos delegatai.

Estonijos delegacija per pre- 
mierą Tpcnnison, iš kitos pušės, 
užreiškė, kad tarybos visai ne
pavyko ir kad ji važiuoja namo 
padaryti galutiną taiką su bol
ševikais. Ji sako, kad vienati
ne pasekme konferencijos yra 
neaiškus ekonominis susitari
mas, kuris kariais gal ir gali 
pavirsti į ekonominę sutartį. 
Lietuviai galutinai pertraukė ry 
sius su konferenciją padaryda
mi kontr-pasiulymą, kad Pabal
tijos šaljs susirištų į sąjunga

Du atsitikimai pasaulinėje

j konferencijos pasekmes—pir
ma, nuėmimas blokados nuo 
Rusijos, o antra, pasekmės Fran 
cijos rinkimų.

Pasekme Helsingforso konfe 
rencijos galbūt bus defensyvė ir 
gal ir ofensivė sąjunga Latvi
jos, Lenkijos ir Rumunijos, su

tu pašaliečiu. Vėliaus gi, kada 
talkininkai nusistatys tikresnę 
pąlitiką linkui sovietų Rusijos, 
galbūt prisidės ir Lietuva su 
Estonija, taip kad susidarys pa- 
rubežio šalių lyga.

True translntion filed *witb the post- 
master at Chicago, III. Jan. 23, 1920 
as requ»rcd by the m of Oct. G, 1917
DENIKINO MISIJA VYKSTA 

AMERIKON.

NOVOROSSISK, s. 10.— Spė
ria lė misija iš pietines Rusijos, 
vadovaujama vidaus reikalų 
ministerio pagelbininko P. P. 
Gionski, neužilgo išplauks Anie 
rikon. Misijos liksiu bus už- 
megsti politinius ryšius su Suv. 
Valstijomis.

Misija taipjau rūpinsis at- 
steigli ekonominius ryšius tarp 
pietinės Rusijos ir Amerikos 
eksporto ir importo dalykuose. 
Misijos nariai bus specialistai 
ekonominiuose, politiniuose ir 
kariniuose dalykuose.

šnipai sekioja Litvinovą.
LONDONAS, s. 22.—Pasak 

Herald Copenhageno korespon
dento, tarybos apie apsimainy- 
mą belaisviais tarp James O’- 
Grady, Anglijos delegato ir 
Litvinov, Rusijos sbvie'lų vald
žios atstovo, Copenhagene, pa
siekė kritišką laipsnį delei špio 
nažo sistemos vartojamos prieš 
bolševikų pasiuntinį. Beveik 
kiekvienas viešbutis atsisakęs 
priimti Litvinovą, kuris atsišau
kė kaip į O’Grady, 'taip ir į Či- 
čeriną, reikalaudamas, kad ta
rybos butų perkeltos į kitą mic-

Lenkijoj.
Sprendžiama, kad lenkai įsto 

I jo konferencijon ragindami ka
rę prieš sovietų Rusijos, bet iš 
priežasties permainų politinėj 
situacijoj Francijoje ir didė
jančios anglų įtekmės Lenkijo
je, jie pakeitė savo reikalavimą.

Lenkijos delegacijos vadovas 
Wasilewski pasakė šiandie:

“Lenkija nenori užpulti sovie
Lenkai tvirtina, kad Lietuva tų Rusiją be mandato nuo tai-1 stą.

negali paduoti etnologinių ar is kininkų.”
lorinių priežaščių atskiram gy- į Finlandij„ nedaIyvauja. 
vavimui ar pasilaikymui Vii-!
niaus kaipo jos sostinės.

Lenkai tvirtino, kad Lietuva mą) rolę, konferencijoje, be!t iš- detektivai stovi jo viešbutyje.

Savo telegramoje čičerinui 
Litvinov sako, kad jis yra pu
siau po areštu ir nuolatos se- 

Finai lošė pasyvę (neveikia- klojamas. Jis sako, kad šeši

Rusų generolas ir 48 kareiviai 
suimti.

Nelaimės
20 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMĖS 

DREBĖJIME.

18.—Čia gauta 
įmonių žuvo že- 

pietinėje Alba- 
PO

V1ENNA, s. 
žinia, kad 20 
mes drebėjime 
nijoje. Jie tapo palaidoti
griuvėsiais savo namų.

4 ŽMONĖS SUDEGĖ.

QUEBEC, s. 22.—Tris dukte- 
rįs ir sūnėnas sudegė gaisrui 
sunaikinus Pąge namą netoli 
nuo čia. Jų motina mirė vakar 
ir nuo pastatytii prie jos lavo
no žvakių, užsklegė užlaidos ir 
kįlo gaisras, kada visi miegojo.

WASHJNGTON, s. 22.—Iš 
priežasties susirėmimo tarp 

Amerikos 
vo spėkų 
generolas, 
reiviai iš

ALBANY, N. Y., s. 22.—Man 
die prasidėjo liudijimai byloje 
penkių pašalintųjų iš legislatu- 
ros socialistų. Laike liudijimų 
buvo smarkių susikirtimų su 

ar nepasisekimas taikos sutar-' tarp socialistų advokatų ir pro- 
ties priguli “pilnai nuo dvasios kuroro, taipjau su komiteto pir- 
ir budo jos veikimo,’’ premie- mininku Martin.
ras Hara, kalbėdamas atidarant Martin taip elgėsi, kad sociali- 
Japonijos seimą vakar Tokio štai turėjo prigrąsinti pasilrau- 
pasakė, kad Japonija bus “vie- 
— ---- ----- f------------

; pilyds kiekvieną sutarties sąly-

Taip sako Japonijos premieras 
seime.

WASHINGT()N, s. 22.—Už- 
reikšdamas, kad pasisekimas

kareivių ir Semiono- 
ties Posakija, vienas 
6 oficieriai ir 48 ka
rosų spėkų tapo su

imti, kaip praneša gen. Graves.
Ataka buvusi be jokios prie- na tų šalių, kuri pilniausiai iš- 

žasties. ; pilyds kiekvieną sutarties sąly-
Iš amerikiečių 1 užmuštas, 1 gą.”

mirė nuo žaizdų, 1 sunkiai su- į Tekstą premiero kalbos gavo 
žeistas. 5 rusai tapo užmušti ir paskelbė Japonijos ambasa- 
ir 1 sunkiai sužeistas. | da. Hara pakartojo Japonijos

- j nusisprendimą atiduoti Kiau- 
Mušiai ant Suchan geležinkelio. Chau persamdytą teritoriją

VLADIVOSTOKAS, s. 13.—
Frakcinis kariavimas prasidė- žingsnių paversti tankius už- 

jo visoje Siberiioje. Amerikos reiškinius į tikrenybę.
spėkos traukiasi palei Suchan. 
kasyklų geležinkelį ir 'turėję su
sirėmimų su Siberijos partiza
nais.

Dalis pulk. Morrovv pulko, 
kuri rengėsi išsikraustyti iš Bai 
kalo apygardos, buvo priversta 
įsimaišyti į frakcinis sumiši
mus vakar, pasak čecho-slova- pctociiuil Alio, C1ĮZVĄAIW UUUIVJV* 1

Trįs valtelės buvo išsiųstos, bet < štabo.
dvi sugrįžo nepasiekusios laivo, I Vienatiniais amerikiečiais da- 
o trečia apvirto. Audra da te-; bar pasiliekančiais 
besiaučia, bet Powhatan negrę 
šia pavojus, kadangi jis dar il
gai gali laikyties ant vandens.

8 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAIVO.

HALIFAX, N. S., s. 22.-8 
žmonės žuvo juroje, kada jų 
valtelė, kurioj jie plaukė nu
imsi skęstančio laivo Powliatan

i pavojaus 
zone, kur siaučia sumišimai, 
yra prigulintįs vien pulk. Mor- 
row pulkui. Jų atvykimas į 

čia prigulės nuo geležinkelio 
sąlygų, kurios kasdie blogėja.

Pirmininkas

kimu iš girdimų, jei jų teisės 
nuolatos bus laužomos. Net ki
ti komiteto nariai pradėjo stab-

ką ir pradėjo priešintis jo nuo
sprendžiams.

Pirmiausia liudijo New Yor-

sekretorius Julius Gerber. Jis 
ant šantungo pusiaušalio Chini- pridavė 1917 m. Socialistų plat- 
jai ir sakė, kad valdžia daro formą, taipjau buvo klausinė-
KZ a • - • v • W . a » a a • •

Francuos ministerija 
vos išsigelbėjo 

NAUJASIS- FRANCUOS 
KABINETAS ARTI PUOLIMO.

jamas apie Socialistų partijos 
konstituciją. Kapitalistų ber
nams ypač nepatiko tas punk
tas socialistų platformoje, ku
ris sako, kad socialistai negali 
balsuoti už paskirimą pinigų 
laivynui ir kariuomenei. Po jo 
liudijo valstijos sekretorius Hu 
go apie socialistų sudėtą prisai-

Dar gavo pasitikėjimo balsavi- ką atstovų’bute.
Paskui pašaukta luidyli p-lč 

Auna Steni, sekretorė Bronx 
lokalo Socialistų partijos. Iš

sumuštas.

PARYŽIUS, s. 22. Naujasis jf)S parejkalauta niekurių doku-

TIK KVAILIAI REMIA 
ATGALEIVIŠKUS BILIUS.

Sako Gompersas. Palmer irgi 
reikalauja perkeitimo maišto 

bilių.

Trrr irnns)«o<»n rilcd with the n°ęl- 
mastei* at Chicago, III. Jau. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

Gyventojai bėga iš Odessos.

LONDONAS, s. 22.—Oficia
liai pranešama, kad 20,000 žmo 
nių apleido Odessą 'laike pasta
rųjų trijų savaičių, iš priežas- 

■ ties veikimo bolševikų spėkų.

VVASHINGTON, s. 22.—Ge- 
neralis prokuroras Palmer šian
die pasiuntė laišką atstovų bu
to taisyklių komiteto pirminin
kui, kuriame atmetama Ster- ■ Delei stokos transportacijos ne- 
ling ir Graliam maišto biliai, o ' galima buvo išvežti daugiau no- 
vieton to siūloma, kad butų rinčių apleisti miestą, 
priimti įstatymai, kurie skirtų Novorossiske, Kaukaze, daro- 
nedaugiau $10,000 pabaudos ir nii prirengimai išvežti pačias ir 
nedaugiau kaip 20 metų kalė- vaikus Denikino kareivių, 
jimo už bandymus nuversti 
valdžią ar prievartos aklus prieš 
valdininkus, taipjau uždraustų 
spauda ar žodžiu skelbti mai
štą.

Steilingo gi bilius uždeda di
džiausią cenzūrą ant laikraščių 
ir suteikia krasos viršininkui 
veik neaprubežiuotą galę. Gra
bam bilius nueina dar toliau. 
Jis skiria net mirties bausmę. 

Prieš skaitant Pahnerio lai
šką, prieš komitetą liudijo Sa- 
muel Gompers, Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas. Jis 
grieščiausiai pasmerkė Sterlin
go ir Graliam bilius, kaipo ati
mančius iš žmonių paskutinius 
likučius laisvės spaudos, žodžio 
ir susirinkimų. Tokie {stoty- ^kusY sutikimą vie
niai sunaikintų, darbininkų oi- nyijes 8U Pekino valdžia. Kokio 
ganizacijas ir judėjimą ir pa- m«g SąĮygomis susivienijimas 
darytų net negalimu legaliai Į)us padarytaS( n5ra žinių, 
permainyti konstituciją. i

Jis pasakė, kad tik reakcio-' UŽDRAUS GELEŽINKELIE- 
nieriai ir kvailiai kongrese re- . CIAMS STREIKUOTI, 
mia tokius bilius ir neapkenčia BERLINAS, s. 22.—Iš prie- 
paties Gomperso, bet kuri© žasties geležinkeliečių streiko, 
kongresmanų yra kvailiai, jis valdžia nutarė uždrausti vi- 
nesakė, nenorėdamas prasiženg siems žmonėms, dirbantiems 
ti prieš įstatymus, jei jis įvar- prie valdžios geležinkelių strei 
dintų nors vieną kongresmaną. kuoti.

CHINIJA GAL UŽBAIGS 
NAMINĘ KARĘ.

Pietinė ir šiaurinė Chinija 
rengiasi susivienyti.

HONOLULU, s. 22.—įkištai 
Chinijoj nuo kiek laiko’yra ve
dama savitarpinė karė, nes pie
tinė Chinija, kuri yra pažan
gesnė, atsiskirė .nuo šiaurinės 
Chinijos, kuri yra valdoma at- 
galeivių ir militaristų ir sutvė
rė savo valdžią. Dabar gauta 
žinių, kad abi dalįs rengiasi su
sivienyti. Tarybos toje link
mėje jau nuo senai yra veda
mos, bet vis nedavė pasekmių. 
Bet dabar esą pietinės Chinijos

Francijos kabinetas, vadovau- 
jaams premiero Alexandre Mil- 
lerand kątik netapo nuverstas 
Šiandie ir aplaikė didelį moralį ra7iiorėjY pasilaikyti tuos do- 
smūgį.

Vienas atstovų, Leon Daudc't, 
smarkiai kritikavo naująjį vi
daus reikalų m misterį Julės 
Steeg ir pareikalavo teisės in- 
terpeliuoti valdžią apie paskiri- 
mą Steeg ministeriu. Premie
ras tada pareikalavo užsitikėji- 
mo balsavimo. Užsilikėjimas 

suteiktas 272 balsais prieš Ž3, 
bet visas kabinetas moraliai 
pralaimėjo, kadangi virš 300 
atstovų susilaikė nuo balsavi
mo. Pranašaujama, kad prie 
pirmo susikirtimo viduriniuose 
šalies klausimuose kabinetas 
puls. Susilaikusieji nuo balsa
vimo atvirai sako, kad jie susi
laikymu tik davė persergėjimą 
premierui ir kad jie kitą kartą 
balsuos prieš jį, jei ir toliau 
Steeg pasiliks ministerijoj.

Posėdis buvo labai triukš
mingas, kad pirmininkas net 
grąsino suspenduoti posėdį. | ri 

Pirmiausia naujasis premieras 
laikė savo pirmą kalbą atstovų 
bute, ix> jo paskirimui, kurioj 
jis išdėstė kokios politikos va
dovausis. Po to tuoj ir sekė 
Daude*l! ataka ant ministerio 

Steeg ir pasitikėjimo balsavi-1 
mas. Ministerija yra labai' 
silpna, ir buvo pranašaujama, 
kad ji turės pulti pirmą dieną 
po susitvėrimui. Tokis atsiti
kimas jau buvo 1890 m., kada 
Ribot ministerija puolė už trijų 
valandų po jos susitvėrimui.

menių ir protokolų knygos. Dė
lei to įvyko smarkus susikirti
mas su Martin. Jis ir prokuro-

j kumenlus, kam socialistai pasi
priešino. Martin, žinoma, nu
sprendė savo naudai, bet čia 
įsimaišė kiti nariai komiteto ir 
Martin turėjo permainyti savo 
nuosprendį. Vėliau po liudiji
mui dokumentai ir knygos ta
po sugrąžintos.

Kitas smarkus susikirtimas 
’ įvyko, kada prokuroras bandė

___ i-Ji__L_ _i_L (■■■ii

Rusiją žydų kalboje, kurią spe- 
cialis policistas nupirkęs iš ko
kio tai žmogaus už 10c. Proku
roras pasakė, kad socialistai 
yra kaltinaųii konspiracijoje, 
pakeisti įstatymus ir todėl jis 
norįs tą brošiūrėlę priduoti. So
cialistai tuoj užginčijo, kad jie 
nėra kaltinami konspiracijoje 
ir kad prokuroras negali kasdie 
vis naujus kaltinimus statyti. 
Bet Martin nusprendė taip kaip

► prokuroras, nors tam 
pasipriešino kiti du komiteto 
nariai demokratai. Martin jų 
pasipriešinimo neklausė ir kny
gelė, bent jos dalįs tapo perskai
tytos. Joje nieko kito nebuvo, 
kaip aprašymas dabartinės pa
dėties Rusijoje.

Abelnai komiteto pirminin- 
j kas yra dar griežčiau pasistatęs 

’1 prieš socialistus, negu patįs 
prokurorai ir pats pasiima sau 
rolę netik teisėjo, bet kartu ir 
kaltintojo ir stengiasi atimti vi
sas gynimos teises socialistams. 
Ir kantu jis su prokurorais be
gėdiškai ir veidmainingai 
tina, kad jie “'teisingai” 
bylą prieš socialistus.

Ta rd imas pertrauktas

tvir- 
vedaBaus pelnagaudas.

Kad kaip, miesto taryba 
leis naują patvarkymą šį kar- 
tą prieš pelnagaudas namų sa- ( 
vininkus, kurie ima dideles ren- utaminkpi, nors prieš tai 
das, bet butų apšildyti—nenor. testavo socialistai. Publikos pa- 
Jeigu patvarkymas praeis, tai siklausyti bylos lankosi labai 
pelnagaudoms bus bloga. Jie daug, kiek tik telpa salėje ir jei 
galės būt baudžiami po du šim- kas ir neprijautė išpradžių so
tu dolerių piniginės pabaudos cialistams, pradeda jiems pri- 
ar kalėjimu. ) jausti.

iš-

) jausti.

iki ’ 
pro-
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Kas Dedasi Lietuvoj
iškėlė rankas eugštyn ir pasida
vė. Trįs vis gi suskubo pas
prukti. NeJaisviai nugabenta 
Pas vali n. [“V*bė”l.

KARMĖLAVA. visi sveiki vaikinai. Prie šaikos 
prigulėjo nemažai čiabuvių gy
ventojų, net ūkininkų Kauno, 
Karmėlavos, Skarulių parapijų. 
Suimta įtariamų apie 40 asme-

PASVALYS.

Pasvalio apskrity dabar stovi 
pamestų 17 dvarų, kurių savi
ninkai daugiausiai vokiečių ba
ronai, buvo pristoję į Bormon- 

M* to gaujas, dabar gi bijo pagrįž- 
I bar randas Kauno ligoninėje. ; ti ir slapstos. Šiaulių apskryty- 

[“V-bė”]. jo tokių dvarų yra dar dauginus.

Suimta plėšikų gauja. Kaune 
ir jo apylinkėse jau antras mė
nuo neduodavo ramybės plėši
kų gaujos, kurių niekas nega- nų. Apyplėšta ir užnuodyta mer- 
lėdavo susekti. Gruodžio 11 d. Igaitę pasisekė atgaivinti. Ji da- 
ėjo iš Vilniaus Kaunan Zofija' 
Ramanauskaitė, telegrafiste ir 
ją Turžėnuose (ties Karmėla
va, užpuolė 3 plėšikai, atėmė a- 
pie 2009 rb., 2 atmainas baltinių 
ir privertė ant galo išgerti drus
kos rūgšties, norėdami nužudy
ti. Patys gi inėjo pas ūkininką 
Karčauską prašydami nakvynes. 
Karčauskas supratęs kas čia do 
paukščiai davė žinią vietos mi
licijai, kuri atėjus suėmė visus 
3 plėšikus ir iškračiūs juos rado 
bombų, visokių ginklų, pinigais 
gi tik po 21 rub. Mht pinigus jie 
atiduodavo savo sėbrams iš vie
tinių gyventojų. Plėšikais pasi
rodė: žinomas Kauno vagis Fi- 
revičius, pabėgęs iš kalėjimo ir 
dar du Dėrlovas ir Narkevičius,

BIRŽAI.

vo-Biržuos 11 lapkr. gauja 
kiečių plėšikų buvo užpuolus 
miliciją, jos dalį nuginklavo, 
įsiveržė paštan, nudraskė tele
grafo aparatą, norėjo įsilaužti į 
geležinę spintą, bet nepavyko. 
Prisikimšę kišenes laiškų, sku
binai išbėgo šenberko linkui. 
Bet už 2 varstų nuo Biržų suti
ko juos musų kariuomenes sar 
gyba šūviais. Vienas vok ietys 
krito negyvas, kitas buvo sužei
stas, likusieji bandė ginties at
sigulę ant žemės, bet mūsiš
kiems puolus priešakiu vokiečiai

Dauguma jų sii inventorium ir 
visais ūkiškais padargais yra 
dabar Ūkio ministerijos žinioje 
ir gali būti išnuonuiojama. Sė- 
menįs galima pardavinėti užsie
nin. Supirkinėti gali kiekvie
nas, kas'gauna iš prekybos mi
nisterijos leidimą. Reiškia iš 
kalno prekybos ministerijon į- 
nešti muito po 36 auks. (mar
kes) nuo pūdo. [“V-bė”].

prižiūrėjo, mat vieni giminės, 
kiti gal gaudavo burnelę išmes
ti, ir visiems būdavo gerai, u 
katrie užprotestuodavo, tie ne
turėjo balso. Bet-gi atsirado su
sipratusių piliečių, kurie sus
kundė aukštesnei valdžiai. Per
žiurėjus valdininkų darbus, su
radus betvarkę, nuirtųtė valst- 
čiaus valdybą, įsakė išrinkti nau 
ją. Šiomis dienomis buvo, ren
kama nauja valsč. valdyba. Iš
rinko valsČ. pirm. Juozą Garliau- 
ską — jaunas vaikinas, mokytas 
kokių' 6 kl. Buvo pavasarį įsto
jęs į partizanų būrį. Gal gerinus' 
ims tvarkyti valsčiaus reikalus.

ŠVEDASAI (Rokiškio apskr.)

VAŠKAI (Pasvalio apskr.)

Rengiamas
DRAUGYSTĖS TEISYBĖS MYLĖTOJŲ 

Atsibus
SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 24 D.. 1920 M.

MILDOS SVETAINĖJE,
3140 S. Halsted St

Prasidės 6 valandą vakare.
šis balius bus vienas iš gražiausių balių, taipgi.kvicčiame visus 

atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Praėjusį pavasarį, atmušus 
bolševikus, rodės, kad skaiščioji 
saulutė labiaus pradėjo šviesti. 
Visi paliko linksmi, kad atsi
traukė priešai. Tuojaus išrinko 
valsčiaus valdybą, pirm. A. 
Maldutį, iždininką V. Katelę, 
maisto suiimėją J. Velykį ir k. 
Išpradžios buvo visi užganėdin
ti. Greitu laiku pasirodė, kad 
rinkimas krypsta iš tiesos kelio. 
Vienas perdaug pradėjo konja
ką traukti, kitas perdaug mylė
jo savo kišenę, kitas vėl nesu
gebėjo. Pertai ir buhalterijoj 
nemažai klaidų atsirado. Aišku 
yra, kad ir valsčiaus taryba ne

Čia žmonės dideliai nukentė
jo nuo bolševikų. Plėšė juos 
vokiečiai, bet bolševikai dar 
skaudžiaus. Nuo vokiečių buvo 
pripratę pasislėpti, o nuo bolše
vikų, kadangi jų komisarais 
buvo vietiniai nepasislėpsi, ne
atsiprašysi: kame tik suskubo, 
išpylė aruodus, išplėšė skrynias, 
suėmė didžiausias kontribuci
jas. Daugelis pamatė baisią 
šaltąją, kiti Dvinską, yra nuo 
mušimo ir galą gavusių. Šis 
neperdidelis valsčius susideda iš 
400 mažažemių (nuo 2iki 9 de> 
šimtinių) ir 250 augščiaus fh 
dešimtinių žemės turinčių ūki
ninkų. Nuo jų reikalaujama 
7500 pūdų grudų, nuo turtin
gesnių valsčių tuo tarpu reika
laujama mažiaus. Atsimenant, 
kad Čia ūkis ir taip suvargintas, 
toki rekvizicija jį dar didžiaus

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalisitinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

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

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoju palįs didžiaturčiai, patįs kapitulų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištiktųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj?

Be abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes patįs. Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus patįs, skaitytojai, padėkite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 diena laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypuč darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba bjauriausiu budu 
iškraipo taip, kad jose vieni molai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvine įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kili tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Seattle Union Record redaktorius; W. 
B. Jlillon, einančio iš VVheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bulletin redaktorius; J. Deutelbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joscph Schlossberg, oficialio Amalgainated Clothing Workers of America organo 
The Advancc redaktorius; Uerbert E. Gaslon, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Scbwanz, Fort Waync, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žynius Nc\v Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor Ncws 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,900 bonų.

Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. • Padėkite ją 
įsteigti, pirkdami paskolos bonus.

NAUJIENOS dedasi j“' laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vieną paskolos boną, kad surinkus reikiamųjų pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto- • 
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išlydykite paduotą čia blankutę ir kartu su čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisą.

Vasario. 22 diena 
bus

NAUJIENŲ 
BALIUS

LIET. MOT. DRAUGIJA “APŠVIETA*
Stato scenoje 4-rių veiksmų dramą “SNIEGAS” 

NEDALIOJE, SAUSIO 25 DIENĄ, 1920 M.
M. Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23 PL, Chicago, III

su protestu Kaunan, bet ne ką 
, padėjo. Buvo čia salė vakarams, 
puikių artistams rūbų, — dingo 
jie vokiečiams užeinant. Mo- 

i kyklų čia yra kimšte prikimš
tos keturios, tik bėda su kuru: 
seiliaus duodavo valdžia, dabar 
gi prie jos prieiti negalima. Su 
rankvedžiais ir gi keblu. Skai
tyti mokina sodžiuose davatkė- 
les.

Ant suėmimo komiteto ir čia 
rugojama, kad supude nemažai 
sviesto, bulbes per šalčius ima 
ir tt. [“V-be.”]

KUŽIAI, (Šiaulių apskr.)

THE FEDERATED PRESS,
W. B. Hilton, Trcasurcr,

1506 Market St.,
WHEELING, W. VA.

The undersigned applies for ...................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herewith (chcck) (moncy order) payable to W. B. Hilton, 
trcasurcr, THE FEDERATED PRESS, VVhecling, W. Va., in payment therefor.

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

Addrcss ........................................................................................................................................

1920

24 dieną lapkričio mčn. š. m. 
atplūdo ginkluota gauja vokie
čių — bermontininkų kareivių 
ir pradėjo žmonelius plėšti ir 
vogti ką tik rado: arklius, kar
ves, kiaules, vištas, drabužius, 
pinigus ir tt. Vilko drabužius 
nuo kūno, kišenes kratė j ieško
dami pinigų ir laikrodžių. Jeigu 
to nerasdavo rėme šautuvus 
prie kaktos šaukdami “gelt” 
“pie — niądze” arba “rubel”. ( dešimtis sužeidė. Dakainių so- 
Nuo kojų trauke “Stibel.*’ Žino- dą du kart buvo bermontinin

kų užpulta, bet sodiečiai juos 
ginklais išvaikė. Buvo nemažai 
juokų, kad Tyrelkų kaimo už- 

SU PROGRAMŲ^ III PRAKALBOMIS pultas 6 bermontininkų ukinin- 
Lictuval Gelbėti Draugiją. 38 Skyrius Las Kušlcika ant greitųjų kito- 

GARFIELD PARK. kio ginklo nesugriebęs, paėmė
Ned., Sausio-Jan. 25, 1920 kačiargą ir pradėjo vaišinti sve- 
J. ENGELS SVETAINĖJ, čius, tuojaus ir kaimynai subė

go, pridėjo magaryčių išlydėjo 
svečius švino bitelėmis... Nuo 
klebono viską atėmė, tiktai pali-

Extra Didelis Balius

KONCERTAS
■ NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO
■ NEDĖLIOJ, SAUSIO-JAN. 25 D.. 1920 M.

DIDŽIOJOJ WICKER PARK SVET., 2046 W. NORTH AVĖ.
■ Pusė bloko Wcst nuo MilvvaUkcc ir Robcy Street. Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 50 ir 75c.
■ Programe dalivauja:

URTT?T T^TTT^ Choras, solistai, duetai, kvartetai, 
b -D 1 LJ J- I-y po vadovyste p. St. Šimkaus.

Vyrų choras po vadovyste Diliaus 
Muzikos gabalėliai Balako orchestra.
P. Grigaičio Naujienų redaktoriaus. 
Po koncertui šokiai.KALBA

KOMITETAS.
fcBDBBBBBBBBBBBBElBBElB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBJ

ma, išėjo žmonės iš kantrybės ir 
pradėjo ginkluotis. Keliolika to
kių ponaičių sušaudė ir kelias

‘ 3720 W. Harrison Street,
prie Independcnce Blvd.

Pradžia 4 v. p. p. Inžanga 25c. ypatai
Programe dalyvaus gabiausios vie- t

tos lietuvių spėkos. Kalbės gerbia- , . . , .. r ,
mi daktarai BIEŽIS ir MONTVIDAS. i k() S1O11OS ir lentinos. 5 d. glUO-

Šis vakaras yra rengiamas dėl su- džio vokiečiai išsinėšino, 8 die- 
leikimo pagelbos musų broliams ir ltriinfu;n I infiivo® kn- 
sesutėms Lietuvoj.. Taigi prašome k1 U( UZGJO IJCIUVOS Kfl 
visus skaitlingai atsilankyti. riuomenė. Labai apsidžiaugėm,
Lietuvai Gelbėti Dr-jos 3«^Skyriaus neg ^hioilie, jog neduos musų

1 Gražus Balius
vii •

----- Rengia ------  ■
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS

Subatoje, Sausio 24-tą d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

______________ 2242 VV. 23rd Place.______________
Pradžia 7:30 vai, vakare.Inžanga 50 centų.

Gerbiamieji Chicagiečiai, malonėsite atsilan
kyti j musų balių, nes jus žinote, kad Jaunų Lietuvių 
Kliubas visuomet rengia gražų balių, kur visi galė
site linksmai laiką praleisti. Muzika bus geriausiu, 
visus kviečia KOMITETAS.

riuomene. Labai apsidžiaugėm,

skriausli.

Giminėms Amerikoje.

Antanas ir Jurgis Balickai, ar 
gyvi esate ar pamiršote savo gi 
minės Lietuvoj? šaukiasi jūsų 
sesuo Agota, brolis Juozas ir 
motina Ona Balickai iš Stanaičių 
kaimo, pašto Kybartų, Vilkaviš-

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirši* -

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų

Jackui Sts.
SIOUK CITY, IA.

Siunčiu per “Naujienas” šir 
dingų sveikinimų Amerikoje 

■ esanties savo broliams, Kazimie 
1 rui, Augustinui ir Antanui But- 
kams, iš Papušiį sodžiaus, Tau- 

i ragės valsčiaus, ir meldžiu atsi- 
i liepti adresu: Litliuania, Kaunas, 

uros Ahki- 
Burys, paštas

Tauragės Komendantur 
ra kuopa, 3-čias Buryi 
Šancų, Karys V. Butkus

pc.

Simanas ir Juozas Česniai iš 
Stanaičių kaimo, Kybartų vals., 
Vilkaviškio apskrities, argi A- 
merikoj gyvendami užmiršote 
mus? Laukiame labai nuo jūsų 
žinios. — Jūsų sesuo Brigyta, 
brolis Jonas ir motina Marijona 
Česniai, Stanaičiuose. 16 XII 19.

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« 
Urnų.

Mes taipgi turime ko 
lotą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosimo ui 
bilc pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

us
Svetainė atsidarys 5 vai.; lošimas prasidės 6 vai. vak. I ta su rupesniu drg. M. Dundulienės ir pasižymėjusiais 

Inžanga 75c ir 50c ypatai. I lošėjais iš Roselando ir Chicagos deda didžiausias pas
aitas taip gražus ir žavėjantis veikalas dar tik pir- i langas tinkamai pastatyti. Taigi širdingai kviečiame 

mu kartu statomas scenoje, kuriam L. M. Dr-ja Apšvie- I gerbiamą publiką atsilankyti. Renginio Komitetas

lošėjais iŠ Roselando ir Chicagos deda didžiausias pas-

Rengimo Komitetas

i

IET GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
VPŽIURSTI. ši yra stebėtina pro- 

Ateikite arba rašykite tuojais. 
PBISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTF.RN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 0 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

< Te!. Cmia! 2700
Tęl. Humboldt 4589 

DR. W. YUSZK1EWICZ
1407 Milwaukoe Avė., Chicago, III. 

(lydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsijankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedaliomis n|io 9 iki (i po pietų.
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^KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

LSS. 19 kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Kalbėjo net 2 vakaru sausio 11 
ir 12 d. Prakalbos pavyko la
bai gerai. Pirmą vakarą buvo 
renkamos aukos Lietuvos socia
ldemokratų partijai Lietuvos 
socialdemokratų partijai; su
rinkta $57.00.

Žmonių per’abu vakarus atsi
lankė gana skaitlingai ir visi 
rainiai klausėsi kalbėtojaus iš
vadžiojimų, išskyrus komunis
tus, kuriems jų organas pripūtė 
į galvas “rcvoliucioniškimio.”

Jie pertraukinėjo kalbėtoją ir 
siuntė jo adresu koliones. Tubm 
daugiausia pasižymėjo vienas iš 
Laisvės štabo, būtent Zaperec- 
kas. Bet tas “revoliucionierius”

greitai nutilo ir išdūmė per du 
ris, kaip pamatė tvarkos daboto
ją-

Kuopa gyvuoja gerai, nors čia 
mums yra gana sunku, nes ne
turime savo laikraščio, ir kaip 
rodosi, tai čia bene daugiausia 
buvo sudemoralizuoti kaip 
LSS. nariai taip ir pašaliniai- - 
buvusieji LSS. pritarėjai jr 
simpatizatoriai per tuos komu
nistų vadovus, kurie dabar vie
šai net nedrįsta skclblies, kad jie 
yra komunistai. /

Mes dirbame kiek galime ir 
kaip rodosi, musų darbas atneš 
pageidaujamų vaisių.

Nors dar nedaug laiko praėjo, 
nuo persiorganizavimo musų 
kuopos, bet jau suspėjome pa
rengti dvejas prakalbas ir vieni/* 
draugišką vakarėlį. Taip gi bu->

suvažiavimą.
Betp, tuoj bus surengtos ir ki

tos prakalbos d. Miehelsonui.
Musų “komunistai” irgi “dir

ba” jie gaudo “socialpatriotus” 
ir kiekvieną susirinkimą išmeta 
iš kuopos bent po kelis.

Belo, jie dirba da ir “rcvoliu- 
sioniškesnių” darbų, būtent: 
tarp savęs organizuojasi kad

kalbas iškoliodami kalbėtoją ir 
sukeldami triukšmą.

Na, argi nepuikiai darbuojasi?
— Ilgapaltė.

p. Romano to banketo surengi
mui. Romanas-bosas priketino 
prikviesti šimtą bankierių, fi- 
nansierių... Bet prieš pat vaka
rienę NLD. K-tas apsižiurSjo, 
kad užsakyta šimtui žmonių va
kariene po $3.50, prisiketinusiu 
dalyvauti taip kaip nėra. Tuo
met K-tas sumažino vietas iki 
75, o bankete ne 50 nebuvo, ir iš 
tų Romano pažadėtų bankierm 
ir finansinių nebuvo nū vieno. 
Reiškia, pirmos dienos vakaro 
“pasisekimas,” padarytas NLD. 
K-to nenaudon p. Romano pas-

Aldam Subntoje

iki G valandos.

Apskalbimaa tik 
Subatos 

. Išpardavimo.

(Atsiųsta)

Protestas prieš 
melagius.

/

Musų Patarnavimas 
Lithuanian- American 
Information Bureau

Suteikia lietuviams sekanti patarnavimą:
1. Išsistoroja pasportus 

Lietuvon.
2. Išsistoroja atsiteisimą 

su šia valdžia prieš * 
išvažiavimą.

3. Siunčia pinigus
Lietuvon. ,

4. Parduoda laivakortes.

Mes, Nutcriotos Lietuvos 
Draugų Komitetas, susitveręs 
So. Bostone, iš lietuvių draugi
jų atstovų ir visuomenės veikė
jų, augščiausiu savo tikslu sla
lome gelbėjimą kares vėsula nu 
teriotos Lietuvos visais gali
mais budais. Mes stovime aug
ščiau visų partijų. Mes jautėme, 
kad laikraštis “Darbininkas,” pi
gios rųšies politikierių valdo
mas, priešinosi Nut. Liet. Drau
gų Komiteto veikiamam darbui, 
kurį mes reiškčme rinkime au
kų dėl Lietuvos žmonių gelbė
jimo, surengime demonstraci
jų pricS Lietuvos užfjriebikiis, 
garsinime Lietuvos laisvės idė
jos amerikonų spaudoje, vedime

Antras yra didžiausis “D-ko” 
melas apie pasini tymą su Shaw- 
mul banko direktoriais. “D-kas” 
skelbia, buk misija pietavusi pas 
“vieną nuteriotą draugą” ir pa
vėlavę į banką.

Faktiškai, misija valgė pie
tus pas NLD. K-to pirmininką 
A. Ivaškevičių, kur buvo Dr. Ja
kimavičius, komp. Petrauskas ir 
daugiau k-to narių ir svečių, o 
po piet misija nuvyko į Shaw- 
miit banką ir matėsi su visais 
direktoriais, su kuriais buvo 
susitarta matylius.

Trečias chamiškas “D-ko” pa
rašymas tiesiog taikomas užken- 
kimui misijos darbo yra šis:

“...Keli laisvieji “nuterioti 
draugai” nusivedė misiją pas
iūlos rūšies žmones, kurių mo
terys nešioja trumpus plaukus 
ir trumpus sijonus, o vyrai pla
čias kelines ir ilgus plaukus. Ten 

arbatą begeriant ar ką kitą be
darant. traukinys be misijos

Sekamai žiemai 0verkotai
Pirkite Juos Dabar

Gerinusias ir pelningiausias investmentas, kurį bile vyras 
a padaryti dabar — yra pirkimas overkoto už vieną iš se-
■ ; karnų kainų. Jie yra pigesni negu pirmiau buvo minėti ir
Jfl taupymas pasidaro dar didesnis, nes kainos vis didėja.

1)US t°s Pačios populiarūs ir kitą žien?^.

į Overkotai kurie kainuoja po
. NEPAPRASTOS vertės kiekvienafne B"

overkoto sezono labiausiai populiarių
ina<1Ų’ moler^olas ir Padirbimas; labai— J M —■■■■■ 

/nU 7A geras pasirinkimas atiduodamas už

Overkotai kurie kainuoja po
KIEKVIENAS overkotas šiame sky- r— 

rluje turi nepaprastų pasiuvimų; šilto ■ B I 
gerai nešiojamo materijolo, labiausiai & L —

nepaprastai. pigiai parduodami

5. Suveda rokundas paro
dymui uždarbio taksų 
mokėjimui.

6. Išpildo taksų nuo uždar
bio blankas.

7. Išj ieško permokėtas tak
sas, nutrauktas nuo

- algų.
8. Padaro visokius legališ- 

kus dokumentus.*
9. Kolektuoja senas skolas.

10. KAREIVIAMS: Išaiški
na naujus {statymus apie 
insurance. Padeda at
gauti neatmokėtas val
džios algas. Suranda 
jūsų Liberty Bonds.

11. APDRAUDA (Insuran
ce): Nuo ugnies. Nuo 
sudaužymo stiklo. 
Automobilių: nuo ug
nies, nelaimių ir pavo
gimo. žmonių sveikatos 
ir nuo nelaimių.

12. Atlieka Notaro darbą.
Taigi norėdami gauti įvairių patarnavimų, 

kreipkitės į žinomą

Lithanian-American Information Bureau
VLADAS NORKUS, vedėjas

3114 So. Halsted Street, Chicago, III. 
Telefonas: Boulevard 4899

bą dėl Lietuvos labo ir dabar 
pardavinėjame Lietuvos Laisves 
Paskolos Boną.

Mes nekreipėme (lomos į pra
kilnaus darbo griovėjus, nes ma 
lėmė, kad visa rimtoji visuome
nė vien tik piktinasi “Darbinin
ko” intrygomis.

Bet dabar mes negalime tyle
li, kadangi “D-kas” peržengė vi 
sus padorumo rubežius ir begė
diškai primelavo apie Pirmąją 
Lietuvos Valstybės Misiją norė
damas jos ir N. L. D. K-to dirba
mą dėl Lietuvos labo darbą 
diskredituoti.

NLD. K-to savaitiniame susi
rinkime, sausio 6, 1920, Ivaške
vičiaus ofise, tarto atkreipta su-

Bjauru, kuomet kryžiaus žen
klu ir dArbininko vardu prisi
dengęs laikraštis rašp tokius da
lykus, kurie tinka vien vulgariš- 
kiems šlamštams.

Faktiškai, tie “tūlos rūšies 
žmonės” buvo susirinkę j inte
ligentiškiausių amerikonų rezi
denciją, milionierės Miss. Rosa 
Dexter name, 400 Bacon st., Bos 
lon, kur apart Lietuvos misiją 
užkvietusios ir sykiu dalyvavu
sios to namo savininkės dalyva
vo NLD. K-to pirm. Ivaškevi
čius, sekr. K. Norkus, adv. Ba- 
gočius, stud. Denbin, aptieko- 
rius Šidlauskas, presos komisi
jos narys V. J. Jankauskas ir ki- 

į ti lietuviai/ Kompozitorius M.

Overkotai kurie kainuoja po
JUS rasit dideli paskirstymą dailių ■ m| 

mėlynų overkotų ulsteiro ir scam ma- ifl f ! ! [ 
dos; taipgi daug juodai žilų overkotų ■ 
su velt kalnieriais; visos siūlės yra dvi- ■ M »■ ■'
gubo siuvimo; tie kotai yra genialis ■ J _
bargenas už ■

Dvigubo Nešiojimo 2-jų (tOO Cft 
Kelnių Siutas Kaina už "O* D v

SIUTAI kurie yra gerai žinomi savonešiojimo kiekybe 
ir dabar .šiame spe daliame išpardavime labiau negu ne
paprasti. Mados, materiolas ir paternai užganėdins visus

L. KLEIN — 14th and HALSTED

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

sirinkimo (lomą į D-ko trečia- , i\ųrauskas paskambino ir padai 
me numeryje paleistas begėdiš- ;
kas denunciacijas ir žmonių 
kalbas dėl tų denunciacijų ir 
NLD. K-tas nutarė užprotestuo
ti prieš tai, pranešant “D-ko” su 
klaidintiems žmonėms, kame 
tiesa.

Pirmas dalykas, “D-kas” 'sa
vo straipsnyje “Nesmagumai... 
Misijos nepasisekimai” sako, 
buk pirmą dieną misijos veiki
mas pavyko gerai.

rl aip, neti'v pbmą, bet zisas 
dienas misijos veikimas vyko 

pi Bet paleisdamas
melus gal tik dėl to pirmą dieną 
pavykusia vadina, kad pir
mos dienos vakare City Club į- 
vyko nepasekmingas delegacijos 
priėmimo bankietas, kurio ren
gimo atsakomybę ant savęs per 
gvoltą pasiėmė pirmą kartą į 
NU). K-to susirinkimą atsilan
kęs “Darb-ko” prietelius p. J. J. 
Roman, kuris griežtai uŽreiške, 
kad “vistiek aš busiu misijos ad
jutantas, aš susirašiau, aš busiu 
banketo gaspadorius, ar K-tas 
norės ar ne”. K-tas dėl šventos 
ramybes nusileido ir darinko p. 
Denbiną su p. Kalinausku prie

teisė-

28 Lekcijos buvo$1° Dabar $3.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugražinsime jums pinigus
Nėra geresnio budo už šį kursų išmokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visų 
anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
s i n gumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos.iš 4 didelių 
puslapių.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursų, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėkų 

už jūsų atsakantį mokinimų ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia- 
cijų (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarbu, JOSEPH K1JAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursų yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą pątį kursų. Bet užsirašyk tudjaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pervėhi. Atminkit, mes turime tik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orde
riu” šiuo adresu:

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.

navo keletą dainelių.
Iš amerikiečių buvo Miss Ar- 

n.old, Simmons Collegijos prezi
dentė, Miss. Campbell, Mass. 
Valstijos bibliotekarė, Mr. Chan- 
dler, 2 
retorii
jas Sufcerior teismo, ir pora de- 
sėtkų kittK profesoriai, teisėjai, 
literatai ir ypatos iš prakilniau
sios Bostono\lraugijos.

“D-kas” kaltina NLD. K-tą ir 
dėl to, kad misija į Montello nu
važiavo ne traukiniu, bet auto- 
mobiliumi ir tiesiog prie salės 
Bet juk misija nuvažiavo Liet. 
Prekyb. B-vės automobiliu j e, 
ant kurio viršininku buvo p. 
Romanas, pasivadinęs misijos 
“adjutantu.” Tat tik jis, o ne 
kas kitas kaltas dėl nepainfor- 
mavimo, kaip važiuoti ir kada 
važiuoti. Tik jis su p. Abra- 
činsku iš Montellos težinojo a- 
pie laukimą ant stoties.

Pabaigoje “D-kas” sako, kad 
“buvo ir daugiau negeistinų da
lykų, įvykę per “nuteriotų drau
gų’ misijos monopolizavimą.”

Bcreikalo ‘Dar-kas” iškraipo 
prakilnų darbą/dirbančio komi
teto vardą ir pasirodo visišku 
neišmanėliu sakydamas, kad 
“nuterioti draugai” misiją “mo
nopolizavo.”

Mes reikalaujame, kad “D-as” 
paskelbtų visus ‘neteisingus da
lykus”, jo nuomone įvykusius 
Bostone. Ir jei ‘D-ko” rašytojai 
turi nors krislelį pilietiškos są
žines, tat lai teikiasi atšaukti 
savo išsvajotas ir paskelbtas že
mos rūšies insinuacijas, kokias 
gali skelbti tik niekšiški gaiva
lai. Jeigu “D-kas” savo paleistų 
šmeižtų neatšauks, tuomet lai 
pati visuomene sprendžia kas 
rupi tam kryžiaus ženklu ir 
darbininko vardu prisidengu
siam laikraščiui.

Nut. Liet. Drg. Komitetas.

—i ZfcUBii ii ..... .................................... .................i—. ■■■■■■■■■—

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

pa- 
ge- 
to-

m.
—-

: Rusiškos,, ir Turkiškos lianos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th ST.
Artį St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.

N, BEN. WAITCHES,
4156 So. Hermitage Avenue, Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Reumatizmas
Naminį vaistų paduoda tas 

kuris turėjo jį.
Pavasarį, 1893 m. mane suė

mė Raumenų Reumatizmas ir 
Uždegimas. Kaip aš kentėjau 
per tris suvirš metų, tai tik tie 
gali numanyti, kurie jį turėjo. 
Mėginau vieną vaistą po kito, 
vienų gydytojų po kito, bet ap
turėtas palengvinimas buvo tik 
tuo tarpu. Galinus aš suradau 
vaistų, kuris išgydė mane pil
nai ir toji liga nesugrįžo dau
giau. Aš daviau tą vaistų dau
gybei žmonių, kurie baisiai sir
go ir net buvo reumatizmo pa
guldyti į lovų ir kiekvienų kar
tą jis išgydė.

Aš mačiau, kad kiekvienas 
spragantis kokia nebūk reuma
tizmo forma išmėgintų šitų ste
bėtinų gydomųjų jiegų, Nesiųsk 
nei cento; prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresų, o aš pasiųsiu 
vaistų išmėginimui dykai. Kuo
met jį suvartosi ir matysi, kad 
tai ilgai jieškotas vaistas reu
matizmui išgydyti, tąsyk pri
siųsk jo kainų, vienų dolerį; 
bet suprask, kad aš nenoriu ta; 
vo pinigų, jei pats nenorėsi 
juos prisiųsti. Ar tas nėra tei
singa? Kam kentėti ilgiau, kuo
met tikkral geras vaistas siū
loma dykai? Neatidėliok, Ra
šyk šiandien.

Mark II. Jackson No. 648 F. 
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y.

P-as Jackson atsako. Užreiš- 
kimas augščiau teisingas.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. 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.

Krutinės Kliutįs
kartais paeina nuo 

ą Nosies nesveiku-
i ,no« ar Pfll nuo su" 

JKįjffb.dgM gedusių migdolinių
BMpĮgffi gilių — tonsilų,

A kurie pagimdo Bro 
nchitų ir kosulį.

Kokia kliūtis nebūt 
SSk jw|l <ius turbe ateiti 
■MMa pas mane, kad aš
jus su atsidėjimu i§egzeminuočiau 
kaipo žinovas, ir pasakyčiau jums 
kaip išsigydyti. Jei kas pasidaro su 
krutinę, tai negalima to dėti niekais, 
kadangi apleidus gali kilti kitos kliu 
tįs. Mano patarimas yra dykai. Aš 
gydau Ausų, Nosies ir Gerklės ligas 
per 22 metu prie State gatvės ir ga
liu nurodyti .šimtus išgydytų pacien
tų. Nekurtuos jus galite patįs žino
ti, perskaitę jų surašą. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, jei gydyto
jo patarimas yra reikalingas.

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

120 So. State gat. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6 septintadie- 
mais nuo 10 iki 12.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roaeland.

Valandos: 9 iki 0 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayinarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 diena.

Moterim irfyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. MadisonrSt. 

11 rytą iki 7 vai. vak.
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Mokyklos ir moky
tojų padėtis.

Jau keletas metų, kaip 
Chicagos žemesniųjų ir auk
štesniųjų viešųjų mokyklų 
mokytojai ir mokytojos ve
da kovą už savo būvio pa
gerinimą.

Nors mes savo vaikučius 
ir leidžiame į viešąsias mo
kyklas, bet iki šiol mums ne
rūpėjo pažvelgti į tų musų 
vaikučių mokytojų gyveni
mą, j sąlygas, kuriose jie 
priversti yra mokyti ,į jų al
gas. Mes tik žinojome, kad 
musų vaikai turi “tyčerkų” 
ir kad jos “angelckai” kal
ba. Daugiaus mes nieko ne
žinojome ir nesirūpinome 
žinoti.

Mes neprisistatėme sau, 
kad tie “tyčeriai” ir “tyčer- 
kos” yra samdyti darbinin
kai; kad jie taippat kaip ir 
kiekvienas samdytas darbi
ninkas turi kovoti už savo 
būvio pagerinimą.

Chicagos mokytojos ir 
mokytojai veda atkakliau
sią kovą jau per keletą me
tų. Jie ne tik reikalauja 
didesnės sau algos, bet ko
voja ir už savo asmens lais
vę. Nemaža drąsesniųjų 
mokytojų, kurie priklausė 
kuriai-nors pažangiųjų par
tijų arba darbininkų unijų, 
buvo prašalinami nuo vietų. 
Aš atsimenu gerai, kaip kar 
tą viename socialistų susi
rinkime viena moktoja au
kojo keletą dolerių, bet pra
šė, kad jos vardas nebūtų 
skelbiamas. Kuomet rinkė
ja nustebus jos paklausė: 
“Tamsta taip daug aukoji, o 
nenori savo vardo paduo
ti?”, tai klausiamoji atsakė, 
kad ji esanti viešos mokyk
los mokytoja ir kad ją at
statytų nuo vietos, jeigu jos 
vardas butų pastebėtas ta
me sąraše.

Tai matote, po kokia ašt
ria diktatūra prisieina mu
sų vaikučių dvasios ir proto 
auklėtojams gyventi, nekal
bant jau apie jų ekonomines 
sąlygas. Jų padėtis yra blo
gesnė negu by-kurio “leibe- 
rio”, nežiūrint į tai, kad 
daug laiko, triūso ir pinigo 
padėta atsiekimui tos profe
sijos.

klų mokytojai ir mokytojos.
Štai keletas palyginimų:

Chicagoj: žemesniųjų mo- 
I kyklų mokytojams moka
ma metinės algos nuo $775 
iki $1475.00. Aukštesniųjų 
mokyklų: $1200 iki $1890.

Milwaukee: žem. $780.00 
iki $1380.00, aukšt. $960.00 
iki $2250.00.

Detroite: žem. $920.00 iki 
$1500.00, aukšt. $1100.00 iki 
$2200.00.

Tos skaitlinės kalba pa
čios už savę. Nenuostabu I 
todeį kad geresni mokyto
jai bėga iš mokyklų, jieško- 
dami darbo siuvamose įstai
gose ar kur kitur. Ne ma
ža mokyklų turėjo sujungti 

| keletu klesų į vieną, nes nė
ra kam vaikų mokyti.

šioje valandoje mokyklų . .
padėjimas pa'sidarė taip ke- Pabaigoj 1914 m. įvelti Jungti- 
blus, kad viešųjų mokyklų 
galva Mortenson žada pa
kelti algas mokytojams dar 
prieš pirmą vasario š. m.

Musų mokyklos bus tik 
tuomet geros, kuomet pati 
liaudis supras, kad vaikus 
turi mokyti ir auklėti tokie 
žmonės, kurie turi augš- 
čiausio išsilavinimo, o turėti 
mokytojais tokių išsilavinu
sių žmonių mes galėsmie tik 
tuomet, kuomet jie bus liuo- 
si nuo visokios, diktatūros 
ir kuomet jie turės savo 
organizacijas ir nevaržomi 
galės dirbti taip svarbų vi
suomenei darbą, t

Vienas Chicagos didmies
čio dienraščių teisingai pas
tebi: “ Keista ta civilzacija, 
kuri siūlo didesnį užmokes
tį visokiems išnaudotojams 
ir apgavikams, negu musų 
mažyčių mokytojams”, . ir 
toliaus pajuokdamas klau
sia : “ar yra kur nors pasau-

Truo transhtion fUed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 23. 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Paryžius. — [Kaip bankinin
kas J. P. Morgan prisidėjo prie 
karės pratęsimo]. Bankininkas 
J. P. Morgan ir Ko., padedant 
Anglijai, privertė Franciją tęs
ti karę, idant traukus pasakiškų 
pelnų, kuomet milionai žmonių 
guldė gyvastis karės laukuose. 
Niekinga intcrnacioųalio kapi
talizmo istorija yra atvaizdinta 
pirmame pasaulinės karės per
žvalgos tome. Tą knygą para
šė Gabriel Hanotaux, žymus is
torikas, kuris nuo 1892 m. ligi 
1898 m. buvo Francijos užsie
nio minisleriu.

Hanotaux priparodo, kad fi- 
nansistai, spirdami Franciją 
kauties už jų reikalus, prižadėjo

potamijoj plečiasi sukilimas 
prieš anglus. Didelis arabų-tur 
kų judėjimas prasidėjo, ir ka
riuomenės būriai traukia Bag
dado kryptim. Susirėmimo su 
aiiglų kareiviais laukiama kas 
dieną.

Gruodžio viduryje stiprios 
arabų jėgos puolė Bhezezorą, su 
degino valdžios įstaigas ir įkali
no anglų valdininkus. Arabai ir 
beduinai da tebelaiko užėmę tą 
sodžių.

Azijos Turkijoj, ypačiai Ana
tolijoj, nuolat įvyksta sukilimų 
turkų armijoj prieš 'talkininkų 
kontrolę.

ISPANIJA.

[Federuotos Spaudos žinia]
Madrid. — [Katalikai pasižy

mėjo]. Nesenai čia įvyko gatve- 
karių streikas. Visi apleido dar
bą, išimant katalikus — unijis- 
tus.

puolimo. Ir Lobengulą įtikėjo 
tam pareišikui. Lobengulps 
puolimas 1883 m. atnešė jo ša
liai didžiausių nelaimių. Jis par 
davė Acil Rhodesui aukso kasyk 
las. Nuo to laiko anglai įsivyra
vo Matabelelande.

ITALIJA.
[Federuotos Spaudos Žinia]

Rymas. — [Draudžiama dir
bti šventadieniais]. šventadie
nių įstatymas palietė ir laikra
ščius, Laikraščiai, kurie vers sa 
vo darbininkus dirbti šventadie
niais, bus baudžiami 10,000 lirų 
($2,000) pirmu kartu. O jei jie 
prasižengs prieš tą įstatymą an
tru kartu, tai bus visai uždaro
mi.

nas žmogus, norintis grįžti Lie
tuvon, gavo nuo jų šitą reika
lavimą. Reikia manyti, kad to
kių reikalavimų gavo, gauna ir 
gaus ir visi kiti “neištikimieji.“

Gerbiamieji, ką^gi visa tai rei
škia? Nejaugi Amerikos lietu
viai turės priklausyti nuo tų ke
lių self styled prokurorų?

—• žmogus.

“LAISVES“ ŠMEIŽTAI.

Embė
Kas kam parupo. Varšuvos

Rusų 
tokio 

nie- 
neuž- 
gyve-

valdžia nutarusi nugriauti rusų 
cerkvę Varšuvoj. Ta cerkve sto
vi gražiausioje miesto vietoje, 
Saksų pleciuje; kadaise 
valdžios pastatyta. Del 
Lenkų valdžios nutarimo 
kas lenkų neprotestavo, 
protestavo nei Varšuvoj
nantįs rusai, neatsiuntė protes
to nei Leninas su Trockio, ku
rie ir patįs nei į cerkves nei į 
synagogas nevaikščioja. Užpro
testavo betgi kas kitas. Kas? 
Anglijos valdžia.

Mat, kas kam parupo ir kas 
kam rupi. Nėra dar žinių, kokių 
išgalių turės tas Džian Buliaus 
protestas.

Raudoni švarkai. Vienas Ame
rikos rašytojų proponuoja, kad 
šios šalies valdžia priverstų vi
sus radikalus dėvėti raudonais 
švarkais, tuomet, sako jis, žmo
nės pamatytų, kad tų radikalų 
visai maža tėra, ir jie nustosią 
su jais besiskaitę.

Laimingas žmogus, kurs ma
to dalykus taip, kaip jis nori 
juos matyt, o ne taip* kaip ištik
tųjų kad yra.

Vertas “triubelis“. Vienas so
cialistų laikraštis, žiūrėdamas 
Hudsono upės pusėn į “triube- 
lį“ dėl tų penkių New Yorko 1c- 
gislaHuron išrinktų socialistų, 
sako, kad tas “ trinbelis” esąs 
vertas visų dvidešimts-penkių 
socialistų propagandos. — IŠtie- 
sų, vertas. Atrodo, kad buržua
zijos karžygiai legislaturoj blo
gai savo šuolį numatavo, taip 
blogai, kad ir pats ponas Hug
hes juos bara. — E.

i nes Valstijas į pasaulinį konfli
ktų. Paskui jie apgavo Franci
ją. Tai buvo padaryta su Angli
jos pagelba. Ir ta pati kompa
nija dabar siūlosi “atstatyti 
Franciją, jei jai bus gvarantuo- 
ta 7 nuošimčiai.

Rudenį 1914 m. įvyko Marne’o 
mušis. Tas mušis toli-gražu ne
buvo taip sėkmingas francu- 
zams, kaip jį kad aprašė laik
raščiai. Francija buvo linkusi 
daryti taikų su Vokietija. Bet 
tas planas liko nustelbiąs. Neu
tralių, šalių diplomatai Londone 
padare atatinkamų spaudimų į 
Angliju, ir pastaroji tuoj pasiun
tė ultimatumų į Bordeaux, grą- 
sindama Francijai paskelbti blo 
kadų, jei ji nekariaus su Vokie
tija.

Neužginamais doįkumentais 
Hanotaux priparodo, kad tai bu
vo J. P. Morgano ir kompanijos 
agentai, kurie pagimdė rugpiu- 
čio 1914 m. tragedijų ir tęsė jų 
4 metus su viršum. Prieš pat 
karės prasidėjimų Paryžiuje bu
vo Robert Bacon, buvusis minis- 
teris ir Morgano atstovas; My- 
roą T. Herrick, atsistatidinęs 
ministeris, ir William A. Sharp 
naujas ministeris. Tie ponai 
padarė kontraktų su Francija, 
prižadėdami jai Amerikos pa^ 
geibų, jei ji nesustosianti kau- 
ties su vokiečiais.

“Šiuo momentu Jungtinėse 
Valstijose tėra 50,009 įtekmingų 
žmonių, kurie nori karės,“ jie 
sakė, “bet turėkite kantrybės, o 
neužilgo 100,000,000 Amerikos 
žmonių stos už karę.

Hanotaux sako, kad ta su
ma, kuri buvo išleista sukėlimui 
karės ūpo Jungtinių Valstijų 
žmonėse, yra perdidelė net ame
rikiečių supratimui.

[Fedcruotos spaudos žinia]
Londonas. — [Francuzų int

rigos]. Prancūzai naudoja Es- 
tonijų savo intrigomis prieš So
vietų Rusiją. Tatai paskelbė es- 
tonų delegacija Londone. Kuo
met Judėničaus armija privers
ta buvo pasitraukti Estonijon, 
tai francuzų karinė misija parei
kalavo, kad estonai nieko neda
rytų sumuštai kariuomenei, kol 
ji nesusilauks iš pulkininko Bcr 
mondto paspirties. Už tai misi
ja žadėjo Estonijai Neprigulmy-

BELGIJA.
Brussels. — [Streikuojantįs 

angliakasiai rūpinasi kasyklo
mis], Charleroi kasyklose strei
kas da tebesitęsia. Apleistas ka
syklas pradėjo apsemti vanduo. 
Streikininkai pareikalavo darbo 
ministeriaus, kad jis pasirūpin
tų išsemti vandenį. Ministeris 
prižadėjo tatai padaryti.

AUSTRALIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Melbourne. — [Gazo darbi
ninkų streikas]. Viso miesto ju
dėjimas liko paraližuotas, kuo
met gazo darbininkai paskelbė 
streiką. Streikas paskelbta tuo 
tikslu, kad užprotestavus prieš 
arbitracijos teismą.

[Federuotos Spaudos žinia]
Sydney. — [Sustreikavo muzi 

kantų unija]. Nesenai čia susi
būrė muzikantų unija, šiomis 
dienomis ta uųjja paskelbė strei 
ką.

JUNGTINES VALSTIJOS.
[Federuotos Spaudos žinia]

Seattle. — [Kriminalistai siau 
čia]. Kuomet mieste siaučia kri
minalistai, tai valdžia naudoja 
policiją ne prasižengėlių gaudy
mui, o raudonųjų “ablavoms.“ 
Rusai, kurie mokinosi anglų 
kalbos, liko sumušti. Su laikraš
čių pardavinėtojais, kurie plati
na šiek-tick radikalesnę literatū
rą, apsieinama nevidoniškai.

Kun. Eugene Murphy reika
lauja, kad nebūtų paskiria poli
cijos departamentui $55,000. 
Esą tie pinigai yra naudojami 
ne tam tikslui, kuriam jie yra 
skiriami.

T. H. Bolton, darbininkų al- 
dermanas, priešinasi padidini
mui policijos jėgų 75 žmonė
mis. Jis sako, kad $50,000 jau ir 
taip liko išmesta ant vėjo, kuo
met policijos jėgos buvo padi
dintos laike generalio streiko. 
Tokiam padidinimui nebuvę nė 
mažiausios priežasties, kadangi 
darbininkai nekėlė jokių riaušių.

Skaitytoju Balsai
iUž Ure (kitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kazimieras Gugis
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MEKSIKA.
[Fedcruotos spaudos žinia]

Tampico. — [Amerikos Legi
onieriai briaunasi Meksikon]. 
Amerikos Legionieriai pamažu 
pradeda briauties Meksikon. Le- 
gipnierių skyrius jau įsikūrė 
Tampicoj. Svarbiausias to sky
riaus tikslas yra tas, kad pa-' 
kenkus pabėgusiems nuo ka
riuomenes amerikiečiams. Jie 
deda visas pastangas, idant sam 
dininkai neduotų pabėgėliams 
darbo.

MESOPOTAMIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Londonas. — [Mesopotamija 
revoliucijos priešdienyjj. Meso-

ANGLIJA.

[Federuotos Spaudos žinia]
Londonas. — [Aktorių asoci

acija padarė sutartį]. Aktorių 
asocialicija suliko daryti kon
traktus su kompanijomis. Kom
panijos turi užtikrinti mini
mom algas skrajojančioms ak
torių trupoms.
i

[Federuotos Spaudos žinia]
I Londonas. — [Moterų įtekmė 

didėja]. Moterų įtekmė Angli
joj nuolat didėja. Ekonominia
me šalies gyvenime jos pradeda 
lošti vis didesnę ir didesnę rolę. 
Paskutiniais metais sodžiuose 
ir miesteliuose įsikūrė 200 su 
viršum tarybų. Tarybos sudaro 
moters darbininkės.

Tos tarybos labiausia 'atkrei- 
pia domės į sanitarijos, archi
tektūros ir namų užlaikymo 
klausimus. Gvildenama taipgi ir 
pasilinksminimo klausimas.

[Fedcruotos spaudos žinia]
Londonas. — [Išeina viešu

mon praeities darbeliai]. Kaip 
anglų Pietinės Afrikos kompa
nija įsibriovė 1893 m. į Mate- 
belelandą, sulaužydama sutar
tį padarytą su vietos valdytoju, 
Lobcngula, ir 1919 m. atvyko 
Anglijon reikalauti $15,000,000 
atlyginimo už vedimą kares, — 
išplaukė aikštėn prieš lordo 
Cave’o tyrinėjimo komisiją. Vi
sa tai atidengė John W. Karpis, 
Anti-verginės draugijos narys. 
Jis parodė, kad tai buvęs tik są
mokslas, padarytas tarp kompa 
nijos ir kitų administratorių.

Po sutartim pasirašęs rugp. 
14 d., 1893 m., Starr Jamcson, 
Rhodesijos administratorius. 
Sutartyj buvęs punktas, sulig 
kuriuo, kompanija turėjusi pul
ti Matebelelandą. Už tą “pasidar 
bavimą“ kiekvienam Jamcsono 
bendrui buvo Skiriama $50,000. 
Visiems gi paskirta $35,000,- 
000. Puolikams buvo prižadė
ta vielos gyventojų galvijus ir 
avių kaimenės, o taipgi geriau
sios žemės.

Sutartyj buvę pasakyta, kad 
grobis turįs būti lygiai padalin
tas tarp kompanijos narių.

Gi tuo pačiu metu Anglijos 
valdžia užtikrino Lobengulą, 
kad ant jo šalies nebus padaryta

Iš JŲ DARBŲ PAŽINKITE 
JUOS.

i n ii Ilv r. > . . .k . ■

Iki šiol daugelis žmonių dar 
abejojo, kad vadinamasai Ekze- 
kutyvis Komitetas (Washingto- 
ne) galėtų tarnauti reakcijai. 
Žmonės manė ir daugelis dabar 
tebemano, kad jis tarnauja vi
sų Lietuvos piliečių reikalams. 
Tų piliečių, kur nori grįžti se- 
nojon savo tėvynėn ir dalyvauti 
nepriklausomos Lietuvos kūri
mo darbe.

Bet taip nėra. Klerikalų ir at
žagareivių tautininkų sėbrai, su
sisukusieji sau lizdą šalies sos
tinėje, pasirodo, esą nepermal
daujami reakcijos bernai. Ne 
Lietuvos laisve, ne jos atsteigi- 
mu jie rūpinasi, o tuo, kad pri
sidėjus prie sustiprinimo tų re
akcinių elementų, kurie dabar 
atsistojo skersai kelio Lietuvos 
demokratijai, darančiai visa, 
kad apgynus savo šalį nuo vidu
rinių ir išlaukinių priešų.

Pažinkite tuos ponus iš jų 
darbų! Nesenai to komiteto pir
mininkas viešai paskelbė laik
raščiuose, kad visi, norintįs 
grįžti Lietuvon, privalo savo 
paspontus vizuoti Ekzekuty- 
vio Komiteto raštinėj. Kartu rei 
kalauta, kad norintis grįžti Lie
tuvon privalo turėti liudijimą iš 
klerikalų ar atžagareivių tauti
ninkų fondų — kad yra aukojęs 
“Lietuvos laisvei.“ Bet tie po
nai nepasakė dar vieno ir labai 
svarbaus dalyko, būtent: kad 
grįžtantis Lietuvon žmogus 
privaląs turėti dar vieną Hudy- 
mą; liudymą, kad jis iki šiol bu
vo loyalus, yra loyalus ir bus 
loyalus sugrįžęs Lietuvon. Ui
tais žodžiais, kad jis nėra bol
ševikas ir sugl’įžęs į Lietuvą ne
sipriešins dabartinei josios val- 
džai — reakcininkų klerikalų 
valdžiai. Tą liudymą grįžtan
čiam turi duoti du vietos biz
nieriai — “geri ištikimi žmo
nės“.

Je, šito tie ponai nepaskelbė. 
Matai, toks paskelb. kadir aklą 
butų privertęs praregėti ir su
prasti kas jie per vieni... Bet 
savo nederamo darbo paslėpti 
jie negali, šiomis dienomis vie-

Sausio 13 d. 10-tam “Laisvės“ 
numeryje, redakcijos straips
niuose, ve kas pasakyta:

“Baltuškienė, Kelmelis ir 
kompanija buvo pranešę, kad 
Brooklync sutvėrė naują L. D. 
L. D. kuopą — su senąją kuopa 
jie nieko bejidro neturi. Bet štai 
paskutiniame LDLD. susirinki
me pasirodė ir jie. Kuopos na
riai tuos ponus išprašė laukan.“

Bet tikrenybėje nei Kelmelis, 
nei Baltuškienė niekados nepra
nešė, kad jie sutvėrė naują L. D. 
L. D. kuopą Brooklyne. Kelme
lis ir Baltuškienė pranešė tai, 
kad likosi perorganizuota L. D. 
L. D. 1-ma kuopa gruod. 17 d. 
1919 m., bet nesutverta nauja. 
Antra, Kelmelis kaip gyvas nie
kados nebuvo išmestas iš susi
rinkimo ir tame susirinkime, a 
pie kurį “Laisvės“ melagiai kal
ba, aš visai nebuvau ir nebuvo 
išrokavimo ten eiti, nes tas susi
rinkimas buvo ne LDLD. 1-mos 
kuopos, kaip “Laisvė“ sako, bet 
ten buvo susirinkę tie žmonės, 
kurie sulaužė LDLD. konstituci
ją ir likosi išmesti iš LDLD. 1 
kuopos gruodžio 17 dieną, 1919 
m. Čionai malonės “Laisvės“ 
“komunistai“ paaiškinti, iš kur 
jie sužinojo ,kad Kelmelį išmetė 
lauk iš susirinkimo? Baigdami 
savo kalbą “Laisvės“ ponai dar 
prideda: “Dar labiau keistas 
Kelmelio pasielgimas. Kada LSS. 
Pildantysis Komitetas neįsileis- 
do Kelmelio į savo posėdį, tai 
jis per Keleivį pakėlė didžiausį 
lermą. Keleivis irgi stebėjosi, 
Kaip P. K-tas išdrįso Kelmelį ne
įsileisti į savo posėdį. Neberei- 
kalo pastaruoju laiku, Keleivy
je pradėjo tilpti pranešimų ir 
pastabų, kurios stačiai dvokia 
och ankos narių dvasia“—Nors 
nesinorėtų į Laisvės šmeižimus 
atsakinėti, bet kad jieško žmo
nės to, ko patįs nežino ir drįsta 
kitus juodinti, tai reik pasakyti 
tiems šmeižikams ve ką: Kelme
lis rašė į Keleivį ne dėlto, kad 
jo į posėdžius neįsileido LSS. 
Pildantysis Komitetas, bet dėl
to, kad ten dalyvavo tokie žmo
nės kaip Bekampis, Kraucevi- 
čia, Jankauskas (Žuvytė) ir lt. 
Ten buvo ne organizacijos reika
lai apkalbama, bet ‘tam tikros 
grupės gaivalų, arba tiesiai sa
kant griovikų anarebo-komuni- 
stų. Ką aš sakiau, viskas buvo 
teisybė ir jų darbai jau visiems 
žinomi. Jie padarė tarimus, su
skaldė LSS. ir atliko juodą a- 
narebijos darbą, ką mato ir pa-
lįs šmeižikai iš Laisves.

— Kelmelis.

L.D.L.DJReikalai.
Atsišaukimas j LDLD 

narius.
Draugai ir Drauges, LDLD. 

Nariai: —
Kaip jau jums žinoma, LDLD 

1 kuopa savo susirinkime lai
kytame 4 d. sausio, 1920, išrin
ko mus, žemiaus pasirašiusius, 
į LDLD. laikinį Centro Komite
tą. LDLD. F kuopa, išrinkdama 
mus į tąi įstaigą, kartu pavedė 
mums tvarkyti vieną iš sunkiau
sių dalykų, kuris reikalauja 
daug drąsos, energijos ir pasi
šventimo. Tcčiaus, neatsižvelg
dami į visas tas sunkenybes, 
kliūtis ir skerspaines, kokių 
teks mums susitikti iš priešų pu
sės, mes pasižadame šventai 
dirbti mums pavestą darbą ir 
ginti musų yicnintėlę mokslo ir 
apšvielos draugiją nuo visokių 
jos priešų ir užpuolikų, turėda
mi vilties, kad jus, draugai, atei
site mums į pagalbą šioje sun
kioje valandoje.

Draugai ir Draugūs! Jus ži
note, kad šiandie LDLD. pergy
vena sunkiausius savo istorijos

dienas; jus žinote, kad šiandien 
musų organizaciją apnyko iš 
visų pusių nuožmus priešai, ku
rie be mažiausio pasigailėjimo 
drasko, plėšia ir veda ją prie 
galutino iširimo; jus žinote, 
kad buvusieji musų organizaci
jos viršininkai asmenyse A. Pet- 
rikos ir K. Steponavičiaus, patįs 
pirmi sulaužė LDLD. konstitu
ciją, išsižadėdami socializmo 
prinpipų, kurių privalo šventai 
prisilaikyti kiekvienas šios or
ganizacijos Centro Kom. narys. 
Ne gana to, kad minėti asmens 
patįs sulaužė draugijos konsti
tuciją ir tuo nustojo teisės va- 
dinties LDLD. Centro Kom. na
riais, bet jie nusprendė ir visą 
musų organizaciją atiduoti į 
rankas komunistiškų avanturi- 
stų, kurie patįs stovi kaip ant 
vištos kojos ir diena iš dienos 
laukia galutino susmukimo.

Atlikę tie du asmens tą blė- 
(iingą darbą ir norėdami r.uo vi
suomenės tai paslėpti, jie ima 
apkaltina ir išbraukia iš LDLD. 
Centro iždininką d. K. Liutkų, 
vien už tai, kad šis ne tik kad 
neprisidėjo prie to draugijai 
blėdingo dafbo, bet ir pasiryžo 
visomis savo spėkomis ginti 
draugijos teises ir konstituciją.

Draugai ir Draugės, LDLD. 
nariai! Ar leisime mes tiems 
žmonėms draskyti musų orga
nizaciją ir joje savotiškai šeimi
ninkauti? Ar leisime mes jiems 
teršti musų organizacijos vardą 
ir kelti joje suirutę? Ne! Gana 
jau to! Mes turime įtempti visas 
savo spėkas ir pavartoti visus 
mums galimus budus, kad apsi
gynus nuo visų tų, kuriems rupi 
ne draugijos gerovė, bet jos 
griovimas. Suprantama, šiuo 
atveju vienas Komitetas ne
daug ką gali nuveikti; čia parei
ga vusų LDLD. narių stoti ap
gynime savo teisių ir teisių mu- 

rsų organizacijos.
Todėl, draugai ir draugės, 

mes kviečiame jus ateiti mums 
į pagalbą šiame kritingame mo
mente. Visų pirma mums rei
kalinga jūsų šitokį pagelba.

1) Visos tos kuopos, kurios 
sutinka su LDLD. konstitucija, 
privalo paraginti savo kuopos 
sekretorių, idant jis priduotų 
laikinam Centro sekretoriui M. 
J. Iškauskui, 363 Grand st., Jer- 
sey City, N. J., kuopos numerį, 
miestą, skaičių narių ir jų var
dus ir pavarde.

2) Visos persiorganizavusios 
kuopos privalo tuojau prisiųsti 
narių mokestis; siunčiant narių 
mokestis, reikia išpirkti Money 
Orderis Centro iždininko d. K. 
Liutkaus vardu, bet pasiųsti 
kartu su užsimokėjusių narių 
vardais ir pavardėmis Centro 
sekretoriui augščiau minėtu jo 
adresu.

3) Visos tos kuopos, kurios 
dar nespėjo persiorganizuoti, 
bet nesutiko su pragaištinga ko
munistų taktika, privalo kuo- 
greičiausiai tatai padaryti, ir 
visa,s smulkmenas priduoti 
Centro laikinam sekretoriui, 
taip kaip kad augščiau nurody
ta.

Dirbkime, draugai ir drau
gės; gaivinkime šią musų vie
niu lėlę mokslo ir apšvielos or
ganizaciją taip, idant turmpoje 
ateityje galėtume užgydyti visas 
tas jos priešų padarytas žaiz
das, ir pastatytume ją ant dar 
stipresnių kojų, negu kad iki
šiol ji stovėjo.
LDLD. laik. Centro Komitetas:

Pirm. J. M. Endzulis 
Sekr. M. J. Iškauskas 
Ižd. Kazys Liutkus.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Av«, 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-S p induliai. Phone Armitage 2010 
R^idencijos telefonas West 6126

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

I
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detuviu Rateliuose
NAUJIENŲ APIELINKe

Draugystė Palaimintos 
Lietuvos.

Nors Chicagoj yra daug pa
šalpos draugijų, bet kažin-ko- 
del laikraščiuose visai maža ži
nių apie jų veikimą [Tai pačių 
draugijų veikėjų nepaslanku
mas. Naujienos nekartą yra ra 
ginusios suteikti joms kuodau- 
giausia žinių kas veikiama 
draugijose, ir gautas mielai iš
spausdina.—Red.]. Mano su

pratimu, tokios žinios butų nau 
dingos ir pačioms draugijoms 
ir skaitytojams. Šioj vietoj 
trumpai paminėsiu apie Drau
gystę Palaimintos Lietuvos. Sa
vo susirinkimus ji laiko kiek
vieno mėnesio pirmą nedėldie- 
nį kaip 1 v. po pietų p. Mali

STEPONAS ČIVAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 

1-nų metu amžiaus. Paliko di
deliame nuiiudime tęva Kazi
mierą čivą ir motiną Antani
ną. Paeina iš Ukmergės apskr. 
Kurklių parapijos, Ažunvežio 
kaimo.

Laidtuvės įvyks sausio 23 
d., s. m. 8 vai ryto į šv. Jurgio 
parapijos Bažnyčią, iš ten į Sv. 
Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami esate 
kviečiami ant laidotuvių. Na- 
bašnykas pašarvotas po num. 
2530 S. Emerald Avė., Chicago.

J?hone Canal 1043
HOERBERS IIALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VOBSATZ, Savininkas 

PINIGAI SIUSTI LIETUVON 
per

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ

Yra Išmokami
Šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lie

tuvos, kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.
“Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas”

Kaunas, Laisvės Alėja, 66,
Gruodžia 13 dieną, 1919 m.

Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje,
Boston, Mass.

Gerbiamieji:—
Tamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlai

das Bankas išmokėjo. Pilna už perlaidų atskaitą 
Bankas netrukus pristatys.

Su pagarba,
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, 
(Parašas) A. Prųsas, Direktorius, 
(Parašas) Julius B. Kaupas, Sekretorius

Jeigu ir Tamsta nori greita pagelbą suteikti sa
viškiams Lietuvoje tai tuojaus rašyk ant žemiau pa
duoto adreso ir gausi pilnas informacijas kaip pi
giausiai pasiųsti pinigus Lietuvon.

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujauaioa 
mados iš petrinų ir desainf 
kirpti ir aluti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progoa, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

l’RACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

.*>3103 So. Halsted St., Chicago.

šviesą ir pajiegą suvedame į 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, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Borisus pilna parašyta- 
)a verte, ir Laisvės B o n dus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

nausko svetainėj 1843 S. Hal- 
sted gvė.

Praeitais metais draugystė 
laikė tryliką susirinkimų ir su
rengė du pramogų vakaru. Taip 
jau dalyvavo Chicagos seime ir 
varpo išleistuvėse. Belo drau
gija rėmė streikuojančius savo 
narius: iš kasos paskyrė 25 dol. 
ir geros valios draugai paau
kojo $19.15. Taipjau pagelbė
jo vienam savo nariui baigti 
mokslų—paskolinant jam 200 

dol.
Draugystės iždas už 1919 me

tus stovėjo šiaip: mėnesinių 
mokesnių įmokėta 2,969 dol. 
Gryno pelno nuo surengtų pra
mogų gavo $543.50. Kitokių 
įplaukų buvo 1,687.65. Viso 
per 1919 metuš draugystės ka- 
son įėjo $5,200.15. Išmokėta: 
pomirtinių $2,215.50; pašalpos 
ligoje 1,352.50. Įvairiems reika
lams išmokėta 1,473.43. Viso 
1919 metais išmokėta $5,428.78. 
Draugystės turtas šiais metais 
yra 7,161.35. Pilnai užsimokė
jusių narių draugystė turi 377. 
Praeitais metais draugystei! įsto 
jo 14 naujų narių; mirė 3.

Beje, vasario 14 d. Pulaskio 
svetainėj, draugystė rengia dide
lį kaukių balių.

— Ig. Žilinskas.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJAI.

Laiškas nuo Lietuvos Delegaci
jos Paryžiuje.

Palaimintos Lietuvos Draugi
ja, Chicagoj, gavo nuo Lietuvos 
Delegacijos Paryžiuje šitokį, 
datuotą lapkr. 21, 1919, laišką: 
Gerbiamieji:— -

Šiuonii turiu garbės pranešti, 
kad Lietuvos Delegacija Pary
žiuje yra gavusi Jūsų “Draugys
tės Palaimintos Lietuvos” pa
siųstąjį čekį 14(M> frankams kar
tu su laišku iš š. m. spalių mėn.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sts.

19 d. Tie pinigai laiško pareiški
mu, susidedu iš Draugystės iž
do paimtų 100 dolerių ir narių 
sudėtų susirinkime spalio 13 d. 
$62.40, bus perduoti nurodytu 
paskyrimu, būtent, Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Lietuvos vardu Delegacija Pa
ryžiuje siunčia Jūsų. Draugijai 
ir visiems Broliams-aukotojams 
Širdingą ačiu už gausią pagalbą 
bekovojanČiai už savo laisvę ir 
gyvybę Tėvynei.

Lietuvos Delegacijos Paryžių 
jo pirmininku pasilieka iki šiol 
p. Voldemaras, kur ilgą laiką 
buvo viešėjęs Lietuvoje ir ne- 
persenai sugrįžo.

— P. Bielskus
Delegacijos Iždininkas.

Prie paskirtų iš Palaimintos 
Lietuvos Draugijos iždo 100 do
lerių, $62.40 buvo aukoje šie 
draugijos nariai:

K. Linkauskas $15; Pr. Ivaš
kos $5; B. Liubinas $5; St. Va- 
rapnickas $2.50; po $2: A. Ivo- 
•ias, A. J. Lenont, K. Gurinąs, 
F. Micklin, K. Miškauskas, S. 
Venckus; J. Jankauskas $1.50; 
po $1.00: L. Antanavičia, A. Yo- 
cius, P. Strcckis, J. Bajorinas, 
š. Proscevičia, D. Karvelis, P. 
Pauža, J. Tunaitis, F. Bacevič- 
5ia, E. Čepulis, J, Malinauskas, 
M. Yunknius, A. Vaiteke- 
vičia, L Žilinskas, M. 
Buividas, K. Miliauskas, V. Yo- 
iųs, V. Žilius, J. S. Shemiot, S. 

Jankauskas; po 50c.: A. Beina- 
avičia, P. Butkus, J. Urbonas, 

9. Dargia; po 25 c.: F. Šmitas, 
M. Pildžius, A. Stankcvičia, A. 
Kikunas, L. Gedvilas; smulkių 
15 centų.

T0WN OF LAKE
LSS. 234-tos kuopos prakalbos.

Sausio 17 d. vietos LSS. 234-ta 
kuopa University Scttlemente 
; u rengė prakalbas. Kalbėjo Dr. 
k. Montvidas ir A. Vasiliauskas. 
Pirmas kalbėjo Dr. Montvidas. 
kalbėjo apie einamojo momen
to klausimus ir ragino lietu
vius darbininkus organizuotis ir 
šviesties. Nelaikąs, sakė, kalbė
tojas, dabar svajoti ir laukti re
voliucijos, kuomet turime įtem 
oti visas jėgas gynimui jau iš
kovotų laimėjimų, kuriuos sten
giasi išplėšti įšėlusi reakcija.

Daktaras kalbėjo daugiau 
kaip dvi valandi ir visą laiką 
klausytojai atydžiai klausėsi. 
Mat, daug nauja, daug pamoki
nančia kalbėtojas pasakė.

Po jo kalbėjo d. A. Vasiliaus
kas — apie socializmą ir tam
pių, nesusipratusių darbininkų 
baimę bei šalinimas! socialisti
nių organizacijų.

Publikos buvo neperdaugiau- 
;ia. — Petras.

GARFIELD PARK
Sekamą ncdėldienį, sausio 

25, Engelso svetainėj (3720 
W. Harrison st.) L. G. D-jos 
t!8-tas skyrius rengia šaunų 
pramogų vakarą-balių. Tarp ki
ta kalbės daktarai S. Biežis ir 
A. Montvidas. Vielos ir apie- 
linkių lietuvius kviečiame atsi
lankyti. Pradžia kaip 4 v. po 
pietų. — Vietinis.

Pataisymas klaidos.
Naujienų nr. 15 išspausdinta 

L. G. D-jos 38-to Skyriaus at
skaita. Be kita ten sustatyta, 
kad A. Bivbliauskas aukojo 2 
dol. Turi būt A. Rubliauskas. 
Belo, po vyriausiojo antgalvio 
sustatyta: “Medžiojimą “raudo
nųjų” dar atnaujins.” Po at
skaitos seka tuo antgalviu žinu
te. Aš jos nerašiau [Tai lau
žytojo neapsižiūrėjimu įdėta 
pačios redakcijos parašyta ži
nia, kuri turėjo tilpt kitoj vie
toj. Red.] ir todėl atitaisau.

— J. Bagdyšenka. i

Kviečia kovon su at
žagareiviais.

Sausio 13 dieną West Side 
Auditoriume įsikūrė vadinama 
Centraline Darbininkų Gynimo 
Lyga. Ta lyga dabar pradėjo 
didelę kampaniją, kad sukvie
tus apie save visus organizuo
tuosius šio miesto darbininkus

NAUJIENOS, CKIeigJi, III-
; ■ ... r - . - J.--1 .    : —' r., ... .....

T

500 APSIAUSTU
Numažintomis Kainomis 

Pilnam Išpardavimui

VIEl^UBATOJE
Sulyg jūsų skonio pasirinkimas burnosų, ku

rie parsidavinėjo už $55.00 esti padaryti iš sto
ros vilnos šitokių modelių: Kerseys, Meltons, 
Vicunas, ir Friezes — Ulsters, Ulsterettes ir 
Chesterfield su pusiau ar pilnu diržu — dviei
le krutinę, šilkų arba gelumbes pamušu; kiek
vienas burnosas būdavo pardavinėjamas po

$55.00. SubatoĮje$37^0

Išpardavimas Vyrų
BURNOSI!

LOT No. 1.
Jus sau negalite atsivaizdinti kokios 

didelios vertės apsiaustai laukia jū
sų, kad regėtumėte juos. Sulyg Šios 
dienos kainų, tai viena pati medega, 
iš kurios padaryta apsiaustai daugiau 
verta negu MUSŲ KAINOS.

LOT No. 2.
Medega yra visa vilnų velourų, sil- 

vertonų, plušų, tinseltonų, polo-cloth 
ir maišyta. Dauguma tų apsiaustų 
kiaurai paniušuoti, kiti tik pusiau pa- 
mušuoti, turi dideles apykakles, pla
čias rankoves, diržuotl arba pusiau 

diržuoti. Jie taip pritaikyti, kad tin
ka ir moterims ir mergaitėms.

$16^ $23^

ir kartu surinkus reikiamą su
mą pinigų areštuotiems žmo
nėms ginti, j Visos darbininkų 
unijos bei apšvietos organiza
cijos, visos kur piktinasi atatin
kamųjų įstaigoj, pasimojimu 
prieš vaidinamuosius radikalus, 
kviečiamos siųsti savo delegatų 
sekamon lygos konferoncijon, 

kuri įvyks vasario 3 d. Wo- 
men’s Trade Union League sve
tainėj 64 W. Randolph gvė.

Gynimo Lygos piklomojon 
tarybon įeina atstovai nuo seka
mų organizacijų: Socialistų 
Partijos, Komunistų Darbo par 
tijos, Pramoniečių, unijos, Ko
munistų partijos, žydų sociali
stų federacijos vietos skyrių, 
žydų darbo unijų, žydų nacio- 
nalio susivienijimo vietos sky
rių, vojkiečllŲ, Arbeiter Bing’o, 
Amerikos Laisvės Draugijos ir 
kitų.

Šiandie, sausio 23, Empirc 
Teatre lyga rengia pramogų va
karą. Visas vakaro pelnas ski
riama gynimo fondui. Visi, 
kuriems asmens ir žodžio lais
vė yra brangi, kurie piktinasi 
dabartiniu valdininkų savavalia 
vinių, tegul nepamiršta atsilan-

naujiInfluenza siaučia—2,226 
susirgimai.

Bėgiu pastarųjų dvidešimts 
keturių valandų Chicagoj su
sirgo dar 2,226 žmonės. Metai 
atgal tuo pačiu laiku susirgimų 
butą 2,126. Vadinas, šiemet 
epidemija ima siausti dar stip
riau nei kad buvo pernai.

Sveikatos ‘ departamentas ir 
kitos atatinkamos įstaigos to
kia dalykų padėtim labai susi
rūpinusios. Bet už 
karių ir elevatorių 
joms tai nė po kam. 
riai šalti šaltutėliai.
nierius Robertson žada prašyti 
tų ponų gražumu, kad gatve- 
kariai butų geriau šildomi. Jei- 
gu tatai negelbės, tuomet.-—

Vakar sveikatos departamen
to komisionieriaus įsakymu už 
daryta dar keturi kaitomųjų

tai gatve- 
kompani- 
Gatveka- 
Komisio-

■'M

paveikslų teatrėliai. Nesilaikę 
priimtų taisyklių.

Rengiasi prie naujos 
medžioklės.

Valstijos, prokuroras ir kili 
atatinkami valdininkai, sako, 
rengiasi prie naujos medžioklės. 
Vakar paskelbta, kad valstijos 
prokuroro raštinė turinti savo 
žinioj visą eilę “raudonųjų” 
vardų ir adresų. Prie pirmos 
progos jie busią areštuoti.

Milionierius komunistas Wm. 
Bross Lloydas, kuris andais ta
po apkaltintas, vakar užsista'tė 
10 tūkstančių dolerių kaucijos.

Chicaga butų buvusi tamsi.
Tarp miesto valdininkų ir 

šviesos gaminimo įstaigų dar
bininkų unijos buvo kilę kivir
čų, kurie be maž butų privedę 
prie streiko. Kivirčai tečiaus 
šiaip taip išrišta—bent laikinai 
—gražumu ir streikas nekilo.

Chicaga reikalinga naujo 
paštui budinko.

Miesto taryba ir majoras 
Thompson būtinai reikalauja, 
kad šalies kongresas leistų pa
statyti Chicagoj naują erdves
nį paštui budinką. Dabartinis 
esąs liekam tikęs ir neparan
kioj vidtoj. Naujas budinkas 
turėtų būt pastatytas ant Canal 
gatvės, netoli nuo didžiulės 
NorthNvcstcrn geležinkelio sto
ties/ Bet WasliingtOnas spiria
si, sako, kad Chicaga galinti 
verslios su tuo pačiu budinku, 
kurį dabar turi.

Streikas kratomųjų paveikslų 
teatrėliuost.

Užvakar vakare buvo kilęs 
streikas trijuose Moir kompa
nijos kaitomųjų paveikslų tea- 
treliuosc. Samdytojai buvo at
sisakę padidinti operatoriams 
algas. Vėliau samdytojai “su
siprato”—sutiko išpildyti reika
lavimus ir darbininkai grįžo 
darban.

Mokytojai nepatenkinti.
Chicagos mokytojai nepa 

tenkinti tuo padidinimu algų, džius viena valanda priekyn.

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

Kainp. Leavitt St 
Phone Canal 6222 

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

MERGINU
4

Senesnių 16 metų 
' amžiaus. 
Dirbyklos darbams. 
Gera mokestis, pusė 

dienos subatomis.
UNITED STATES 

GLASS CO., 
Factory F.

Ninth & Bingham Sts

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligą Specialistas
217 •/, Capitol St.
Charleslon, West Va.

kurį jiems siūlo mokyklų supe
rintendentas Mortenson. 
reikalauja daugiau.

Nori tausot dienos šviesą.
Miesto gaspadoriai tariasi 

kaip čia padarius, kad sutauso
jus dienos šviesą. Kitais žod
žiais norima pavaryti laikro-

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLfiS LIGOS 
Gydomos Specialisto

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

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

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite 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. Blumentlial

AKIŲ SPECIALISTAS ' 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
v tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
Mes vartojam 

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

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

MAKARASDR
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
fiogelande: 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.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tikui.

Dr. Charles Segal
Persikėlė j 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 

>303 S. Morgan SL Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Hokled St.. Chicago. ’
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PLAUKAI!
Kas turite nulipusius plaukus 

bei niežėjimą galvos odos, pleis
kanas, puolimą ir žilimą plau
kų retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus duokite savo an
trašą ir 2c štampą.
The Western Chemical Co.
Box. J, Berea, Ohio.

PRANEŠIMAI
North Side. — Draugijų Sąryšis 

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

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIADARBININKŲ NAMAI-žEMfi
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VAIKŲ

REIKIA mergaičių verpimui siu
tų. Patyrimas nereikalingas. Gera 
mokestis. Trumpos valandos. 
HENRY MYER THREAD COMPANY 

402 so. Market Street.

fyišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt1 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.01

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

kol prieš ateinančią Hemą nepak< 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų Ir r.ver- 
kauti? $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sumt© 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St, (^hclaąu 

I'tMru it/yy

Gnry-Tolleston, Ind. — LSS. 209 
kuopa rengia Milžinišką balių ir 
prakalbas nedėlioj, sausio 25 d., A. 
Milašausko svet., 1520 Grant Street, 
Pradjja 2 vai. po pietų. Inžanga vy
rams 50c; moterims ir merginoms 
25c. Kalbės drg. P. Dubickas ir drgė 
žemaitė iš Chicagos. Visas baliaus 
pelnas skiriamus dėl drgčs žemaitės 
labo.. Užkvicčia LSS. 209 kp.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. lino ap
skričio konferencija, įvyks metinis 
susirinkimas, subatoj sausio 24 d. 
Gerbiamieji chorai malonėkite pri
būti su delegatais Sausio 24 d. 1920 
m., Mcldažio svetainėje, 8 vai. va
kare. Bus valdybos rinkimas ir vi
sokių reikalų. — Sekr. F. Mazobi.

S. L. A. II apskr. susivažiavimas 
įvyks sausio 25 d, kaip 1 vai. po 
pietų, “Lietuvos“ svet, 324!) South 
Morgan St. Gerbiami, delegatai ar
ba kuo])ų valdybos pribukit laiku, 
nes yra 
mo.

daug reikalų dėl apsvarsty-

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

Pranešimai
Žemaitės Pagerbimui Vakaras.

Chicagiečiai vėl turės progą pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. šj koncertą — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui imi- 

Semaitės. šia- 
dalyvauti 

jiegos

Chicagos Liet. Medininkų Amat- 
ninkų susirinkimas atsibus subatoj, 
Sausio 24, 1920 m. Aušros svet, 
3001 So. Halsted St, 7:30 vakare. 
Visi nariai instoję ir tie, kurie nori 
instoti, kviečiami atsilankyti į lai
ką. Instatų komisija yra užbaigus 
savo darbą, dienos tvarka bus pas
kelbta ant vietos.

' — Sekr. S. Danilcvičia.

REIKIA mergaičių tabeliams 
klijuoti; 30c už valandą.

Kreipties
STEIN-HALL MFG. COMPANY

2841 So. Ashland Av.enue.

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

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

Kreipties
PAUL C. NIEHOFF & CO. 

232134 E. Ohio Street. 4th floor.

REIKIA patyrusių darbininkų 
“serap iron yarde”, nuolatinis 
darbas, geru mokestis.

J. COHEN, 
1443 Bhie Island Avė, Chicago.

REIKIA moterų darbui “fini- 
shing” departamente. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

MAURICE TAUBER CO. 
259!) Archer Avė., Chicago.

VYRŲ KILBASOMS DIRBTI 
LINKERIŲ IR TVISTERIŲ 
AGAR PROVISION COMPANY 

310 N. Green Street.

REIKIA vaikiukų 1G metų ir 
senesnių prie lengvaus <liiO)y4c« 
los darbo.

MAXWELL BROS.
W00DEN PKG. BOXES
2200 So. Morgan Street.

Bargenas

REIKIA mergaičių darbui viryklo- 
jc. Gera mokestis; kambaris ir mais
tas. Kreipties.

CHICAGO BEACII IIOTEL 
51st St. and Corncll Avė. Chicago.III.

REIKIA geros mergaitės prie na
mų darbo. Paprastas gaminimas val
gio. šeimyna susideda iš 5 ypatų. 
Atsišaukite

II. LESSERMEN
5238 So. Park Avė., Chicago, Iii.

REIKIA patyrusio piekoriaus, pir- 
marankio, turi turėt patyrimą juo
dos ir baltos duonos kepime.

J. JUKNIUS
3357 Auburn Avė, Chicago.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA MERGAIČIŲ 

mokinimuisi ant mašinų; gera 
kastis ir nuolatinis darbas. 
FARGO I!ALLOWELL SHOE 

15th ir i.aflin St., 5th 
Važiuokite 
St., karais 
vatoriu.

VYRŲ ir MOTERŲ
mo-
CO.

Ashland Avė., 
arba Douglas

Floor 
rstii, t tth 
Park cle-

ALFRED DECKER & CQHN
Makcrs of Society Brand Clothes

REIKALINGAS vcdęss žmogus su 
šeimyna ar be šeimynos, žinantis 
ūkės darbą. Bus duodamus namas 
ir kiti reikalingi budinkai ir 3 ake- 
riai žemes. Netoli nuo Chicogos. Atsi 
šaukite tuojaus.

M. KARPIS, 
Crystal Lakę, III.

PARSIDUODA saldainių, arba tik 
fontanas ir užpakalinis baras, 6 sta
lai, 24 krėslai, visokių truktų ir visi 
reikalingi daiktai dėl ice creaminės. 
Parsiduoda labai pigiai.

616 W. 31st St Chicago, 111.

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

REIKALAUJA
APIKAKLIŲ DIRBĖJŲ
ANTRŲ BEISTERIŲPROSYTOJŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

KREIPTIS
EMPLOYMENT DEPT.

S.W. Cor. Franklin ir Van Buren St.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ-

• REIKIA VYRŲ PACKING 
HOUSE skiepe dirbti.
AGAR PROVISION COMPANY

1R OPERATORIAI.
PUNCH PRESO.

Dera mokestis pradžiai.
GENERAL CAN CO.

160/So. Canal St.

310 N. iGreen Street.

REIKIA. —
PAGELBININKAI

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

L. s. b. 22 kuopa, pagi 
sų žinomos rašytojos že
me koncerte pasižadėjo 
visos geriausios artistinės 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes.

Iškilmių Rengimo Komisija.

L. S.S. 81 kp. rengia didelį pikni
kų G. Chernausko darže “No. 2” 
Lyons, III., nedalioj, liepos 4 d. Vi
sų Chicugos draugijų ir kuopų pra
šome tą dieną panašios pramogos 
nevengti. — Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

THE NUCOA RUTTER CO. r
28tb ir Kilbourne Avenue.

REIKIA darbininkų ant farmų. 
Patyrusių arba ne. Mokančiam visą 
fanuos darbą, moku i mėnesį nuo 
$50 iki $100, o nepatyrusiam nuo 
$25 iki 50, kambaris ir valgis. Butų 
geistina, kuris nesenai pribuvęs i.š 
Lietuvos atsiliepkit, rašydami pas 
L GUDAS, Aurelio, lowa. R.D. No. 1

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

PARSIDUODA labai puikus resto
ranas vientik lietuvių apgyventa vie 
ta; priežastis pardavimo, savininkas 
eina i kitą biznį. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą, pažymėdami No. 34.

BE PATYRIMO 
MERGAITĖS IR MOTERS 

gali uždirbti didelius pinigus dirb
damos lengvai dirbyklos darbe, 
tovus darbas visą metą.

OLSON RUG COMPANY 
1508 W. Monroe St.,

Pas-

REIKIA trimečių, šaperių,

REIKIA — 50 vyrų į serap gele
žies y ardą. Nuolat darbas. $5 į die
ną ir augščiau. Atsišaukite.

37 St, & Roman Avė,

LSS. 4-tog kp. mėnesinis susirin
kimas bus nedėiioj, sausio 25 d., 2 
vai po pietų, Fellowship House, 831 
\V, 33rd Place. Visi nariai būtinai 
atvykite, nes yra svarbiu reikalų 
svarstyti. Norintįs priklausyti nau
ji nariai taipjau kviečiami ateit.

— Org. A. F. Kazlauskas.

PAJIEŠKAU brolio Jono Butekio, 
ir pusbrolių Butekių ir Bagočių, jie 
visi Kauno radybos, Telšių pavieto, 
Pavundenio parapijos, Miividiškių 

kaimo. Jie visi gyveno Philadelphia, 
Pa. Taipgi vyro sesers Onos Vavic- 
cuitės, po vyru nežinau kaip vadi
nasi; Kauno rėd, Raseinių pav, Kra
žių parapijos, Kražių miesto. Ji gy
veno Boston, Mass. Malonėkite at
sišaukti.

Veronika Bulikaitė-Navickicnė 
4059 So. Michigan Avė, • (Jncago.

MOTERŲ KILBASOMS 
DIRBTI LINKERIŲ IR 
TVISTERIŲ.
AGAR PROVISION COMPANY 

310 N. Green Street.

REIKIA: 4 patyrusių mer

gaičių pardavikiu, kurios var-

PAJIEŠKAU švogerio Simo Kai
rio, K. Bardaucko, S. Wišnuckos,

toja anglu kalbą. Geros valau-

J. AValukono, K. Wilkakrcenės. Visi j K

East Chicago, Ind. L. A. U. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 25 d., 2 vai. po pietų, K. Grik
šės svetainėj, 150 ir Narthoct Avė.

Rašt. Fr. Svevecki.

Suvalkų gub. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

ANDRIUS VVIŠNUCKAS , 
Colp, III, Box 732.

<ip®. Esti proga pakėlimui al-
<gos.

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

Mausner Tailoring Corporation 
814 West 33rd Street

REIKALINGA lentų sorluotojai, 
krovikai ir važiotojai; paprasti dar
bininkai leidyklos darbams; geras 
pastovus darbas; augšta mokestis. 
Ateikite prie Lincoln St. vartų ir 
klauskite ”Yard Superintendento.” 
EDWARD IIINES LUMBER CO.

2431 So. Lincoln Street

PAJIEŠKAU smuikininko, kuris 
nupirktų iš manęs puikią smuiką. 
Stradivarijus modelio, dar veik nau
ja. Labai puiki dėl grojimo solo, taip 
gi gera ir orkestroje. Geram stovyj. 
Kaina $50.00. Kreipkitės ypatiškai 
arba rašykit.

K. MAKUTĖNAS, 
11824 Michigan Avė., Chicago. 
2nd floor. Tol. Pullman 2686.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyvento] vietoj, biznis 
nuo senai išdirbtas. Parduodu iš 

priežasties išvažiavimo ant farmų. 
Parduoti turiu greitai.
2611 VV. 44 St, Chicago, III.

REIKIA

Roseland, III. Roselando Lietuvių 
Darb. Sv. Statymo Bendrovės visų 
(Odininkų (šėrininkų) ir draugijų 
delegatų susirinkimas įvyks neda
lioj sausio 25 d., 1:30 vai. no oietu. 
9to \Vardo Socialistų svetainėj, 111 
st. ir Michigan avė., ant trečiu lu
bų, įėjimas iš Uitos gatvės. Kvie
čiame visus norinčius tapti dalinin
kais. ir žingeidaujančius. Bus pa
uškinta bendrovės tikslas ir taisyk
lės. Rašt. A. Grabelis.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš ; 
esu 25 metų amžiaus vaikinas. Neat- 1 
būtina kokių pažiūrų. Su pirmu 
laiškų malonėkit prisiųsti ir paveik- į

LUSTIG’S DEPARTMENT
STORE.

3110-12 South Halsted Street.

MECHANIKŲ
PRIE BENtIAUS.
TURI TURftTI
PRAEITIES PATYRIMĄ,
SEGTI MAŽAS 
NESISKIRSTOMAS 
DALELES.

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

REIKIA VYRŲ
Punch press operatorių.

AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W. 14th St., Chicago.

, I PATYRUSIŲ moterų įvairiems 
atsakymą duosiu kiekvienai ir i darbams plovykloje; labai gera

paveikslus sugrąžysiu. Priežastis pa- mokestis; pusė dienos Subatemis.
jieškojimo. Musų mieste mažai lie
tuvaičių milinčios dorą gyvenimą. 
Atsišauki! šiuo i
Vaikinų meldžiu nerašyti. Atsišau- 
kit šiuo antrašu:
H. Z. M, 44 Riee Av, Kenosha, VVis.

GREAT WESTERN LAUNDRY 
213!) W. Madison Street.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY

311 W. Austin Avenue.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kuris supranta vyro bučerio darbą, 
nes gera vieta ir geras pastovus dar
bas. Atsišaukit

WM. DANTO, 
1980 Canalport Avė, Chicago, III.

REIKIA inerginos į pekarnę kuri 
ir angliš-

PARSIDUODA barbernė — vidu
ryj miestelio, naujausios mados in- 
taisymo krėslai ir kiti daiktai. Prie
žastis pardavimo, išeinu j kitą biznj 

11127 Michigan Avenue, 
Roseland-Chicago.

RAKANDAI

TIKTAI ši MĖNESI.

puikų 
varto- 
esame

Kenosha, Wis. —« I, S. S. 58 ku. 
rengia šaunų kvartukų ir kaklaraiš
čių balių subatoj, sausio 24, kaip 
7:30 v. v. Socialistų Hallėj. Vielos 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Kiekvienas 
nusipirkęs tikėtą gaus kvartukų.

— Komitetas.

IŠRENDAVOJIMUI

mente, 
Panda

309 f

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

Frak Syrus
47th St., Chicago, III. 
Klauskit janitoriaus.

galėtų kalbėti lietuviškai 
kai.

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

i

REIKIA barberio Suimtomis. 
F. RIJŪNAS, * 

‘603 West 47 Street, 
Chicago, III.

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus Draugystės 
nepaprastas susirinkimas įvyks ne
dalioj, sausio 25, kaip 2 v. po pietų 
Kathcrine House svet. — 138 ir De- 
oder st, Visi nariai būtinai priva
lo atsilankyti, nes be kita reikės 
rinkti darbininkus sekamam vaka
rui, kuris įvyks sausio 31.

Sekr. P. S. Rindokas.

LDLI). 19 kp. susirinkimas įvyks 
Subatoj, sausio 24 d., kaip 7:30 vai.

vakare., Fe!Iowship House svet., 
831 W. 33rd plaee. šiame susirinki
me nebus Įleidžiami tie LDLD. bu
vusieji nariai, kurie yra žinomi kai
po draugijos įstatų laužytojai ir 
jiems pritariantis. Knygos bus duo
damos kitame susirinkime visiems 
kurie yra užsimokėję už praeitus me 
tus, taigi kartu ir tiems, kuriu tapo

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIS
šerno Draugų Būrelio — organi

zacija, įsikūrusi rupinties sveika
tos ir jėgų netekusio musų rašytojo 
šerno padėjimu, — laikys susirin
kimą subatoj, sausio 24, kaip 9 vai. 
vakaro “Lietuvos” svetainėj, 3249 

So. Morgan gt. Kaip Būrelio nariai, 
taip ir visi kiti, kurie užjaučia “Dė
dės” šerno padėjimui ir norėtų jo 
Draugų Burelin burties, kviečiami 
atvykti. — Valdyba.

Prakalbos ir krutanti paveikslai 
bus rodomi Pėtnyčioj, sausio 23 d., 
7:30 vai. vakare, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St, Kalbės Dr. A. 
S. GralČiunas ir Jonas Rodinas; an
gliškai, Dr. Frank VV. Gunsauhis, 
prezidentas Arniour’o Instituto ir 

profesorius Thcodore G. Loares, iš 
Chicagos Universiteto.. Dainuos ret
karčiais geri dainininkai.

— J. Vaitulis.

ANT RENDOS fialas su visais pa
lankumais visai pigiai dėlto, kad 
savininkas pats norėtu drauge gy
ventu Meldžiu būti paskirtam laike 
nuo 5 vakarais ir nedėlios dieną.

S. RIMKUS, 
4538 So. Fairfield Avė,

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

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

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

Atsišaukite
30 S. Canal St, Chicago.

REIKIA tvirtų darbininkų; 
mokestis, nuolatinis darbas.MASON DAVIS CO.

7740 So. Chicago Avė.
Chicago, III.

itera

REIKIA merginų dirbtuvės dar
bui; $15 savaitei pradžiolj. Geros

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

CHICAGO BEACII HOTEL 
51st St. and Cornoll Avė. Chicago.III.

REIKIA KALVIO
PAGELBININKO.

AMERICAN SAW & TOOL WORKS
2431 W. 14th SI, Chicago.

iki |/i auiauj, viui

Chicago, III. I darbo sąlygos, trumpos darbo va-

JIEšKO DARBO
landos.

K. C. BAKING P0WDER CO. 
16th and Canal St.

PAJIEŠKAU šeimyninkės, maža 
šeimyna, gera mokestis. Darbas ant 
visados.

“Oremus Chemical Laboratory 
1718 S. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu 
. t,--------— -1- yj

re
ba sprendžina fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
PAJIEŠKAU darbo bučernėj ai’’ 

grosernėj, esu dirijęs ta darbą keli 
metai atgal, manau, kad galėsiu ta 
d ubą veikti, esu nevedęs, kalbu an
gliškai, rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai, esu lietuvys. Jeigu kam rei
kalingas toks žmogus, malonėkite at 
sišaukti laišku.

50 MERGAIČIŲ dirbyklos dar
bams; $16.00 j Savaitę laike mųkini- 
mosi. $20.00 iki $234)0 uždirbti ant

AMERICAN INSULATED WIRE 
& CABLE CO, 

954 VV. 21st Street.

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

1916 W. 22 St.

RE IKIA D ARBITSi IT4 K y

Chicago, III.

MOTERŲ

MERGAIČIŲ
Prie Punch Press
Swc<lging niušinaj.
Stalo darbų
BOYE NEEDLE CO.

4343 Ravenswood Avė.

NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

MERGINŲ REIKIA
i 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.

Workers’ Institute. — FRANK 
HARRIS, Editor of Pearson’s Maga
zine, will leeture on “The Jews and 
Their Nevv State”, in the Douglas ■ 
Park Auditorium, Kedzie and Og-j 
den Avės., Friday, Jaunuary 23, at 
8:15 P. M. — Ali vvelcome.

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

Chicago TeOeplhioinie Compamy

Liejyklos čiperių 
ir

Darbininkų 
Pastovius darbas 
Augšta mokestis.

Kreipties

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.

2300 So. Springfield Avė.

REIKIA darbininkų dir- 
bykloje, 48c per valandą,xir 
bonus. Nuolat darbas.

Kreipties.

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avenue.

REIKIA INŽINIERIAUS
Darbas dienomis. Privalo 

gyventi arti dirbyklos.
AMERICAN SAW & TOOL W()RKS
2431 W. 14th St., Chicago.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
mašinų; tik operatoriai galintis ge
rus pinigus pasidaryti privalo at- 
sišii likti*

HOME GARMENT COMPANY, 
2001 Canalport Avė.

(2 doors from Union Avė.)

SENYVŲ VYRŲ
DARBININKŲ

45c per valandą. 
MAXWELL BROS.

W00DEN BOXES
2200 So. Morgan Street.

Nepa prastas

Pigumas

$125.00 vertės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu i namus.

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 VV. 35th St, Corncr Archer Avė.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ reikalaujame.

Gali būti bile kokiame stovyje. Jei
gu turite pardavimui, atsišaukite 

tuojaus . Turime gatavus pinigus.
P. VIZGIRDAS,

5728 So. Lincoln St., Chicago. 
Telefonas Prospect 2868

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI 557 W. 36 Si. 6 kam 

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

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

augščių namas, apačio Storas ir
• t _. t_______f t • v r /* ... _ •

2 augščių namas, apačio štoras ir 
ruimai pagyvenimui; viršui 6 rui

mai su maudynėmis ir 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 naujų namų labai pigių po 
2 ir 3 lalus ant Bridgeporto ir Bri
ghton parke. Kas turit lotus, priima
me už pirmą įmokėjimą, kitus galite 
mokėti kaip rendą.

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

4

TURIU PARDUOTI
Puikų murini namą dviejų familijų 
po 6 kambarius su pirmos klesos 
įntaisymais, ugnavietės (fire places) 
knygų šėpos maudyklės; kieto me
džio apdirbimais, maudyklės kam
bariuose ir tarpduryse mosaic mar
muro plytelių padlagos, pečiai ir 
ice boxe» priklauso prie namo. Kiek
vienai familijai yra po boilerį dėl 
apšildymo, tai kožnas randauninkas 
savo anglis kūrena ir turi karstu van 
deniu (hot water heat) apšildoma 
kambarius. Namas tik 3-jų metų se
numo, šiandien kaštuotų 3 tūkstan
čius daugiau pabudavoti, negu už 
kiek aš dabar parduodu. Lotas dide
lis 30 pėdų pločio, visos gatvės iš
taisytos ir išmokėtos. Randasi gra
žioj vietoj Brighton Parke, netoli 
nuo McKinley Parko. Kas norite ge
ro namo pagal šios gadynės, tai 
meldžiame tuojaus atsišaukti, par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biznį, 
tai pinigai yra reikalingi, parduo
siu su tūkstančiu dolerių įmokėji- 
mu, o kitus iš randų išmokėsite.

T. ŽUKAUSKAS, 
4053 So. Maplcwood Avė. Chicago.

Parsiduoda pigiai

Didelis lotas 28 pėdų pločio ir 125 
pėdų ilgio, suros, cimentiniai said- 
vokai ir gatvės iŠdyrbta ir apmokėta, 
tikrai vertas $1,000. Greitu laiku sa
vininkas i š v a ž i u o j a ant 
farmų turi parduot šią savaitę ma
žiau kaip už pusę kainos, lotas ran
dasi Brighton Parke labai gražioj 
vietoj.

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas beveik naujas po 6 didelius kam 
barius, maudyklos, elektra, kieto 

medžio trimingai ir floorai apdary
ti, dideli viškai ir didelis garage dėl 
2 automobilių su cementiniu floo- 
ru, namas randasi po numeriu 2748 
\Vest 47th St. Savininkas išvažiuo
ja į kitą miestą turi būt parduotas 
šią savaitę lik už $4,000.00 ant iš
mokėjimų.

1 120 akrų farma išdirbta 70 akrų po 
plugu ir užšėta 35. akrai dobilais ir 
35 akrai sparta ir prigatavota ant 
pavasario sodinti bulvėms ir kitiems 
javams ir apie 50 akrų miškas ir 
ganykla perkur teka puikus sriau
nus upelis pilnas visokių žuvų. Že
mė yra labai derlinga, molis su juo- 
džiamiu ir visa ligi prie puikaus 
pavietavo kelio, 3 mylios nuo Lietu
viško miesto AVoodboro, Wisconsin, 
mokykla tik pusė mylios. Pora gerų 
arklių vertės $600; 6 melžiamos kar
vės ir 6 priaugianti; 6 kiaulės, apie 
50 vištų, visokį reikalingi farmiški 
įrankiai ir mašinos, visokių javų ir 
bulvių užtektinai dėl maisto ir 
ant sėklos ir pakankamai šieno dėl 
pašaro; geri 5 budinkai. Parsiduoda 
agulniai viskas greitu laiku tik už 
$6500 
tinio 
tikrai

iš priežasties senatvės dabar- 
ąavininko, Šita farma yra 
verta dubeltavų pinigų.
LIBERTY LAN!) AND 

INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted ‘St, Chicago. 

(Klauskit J. Zacker).

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

mo ir Designing Mokykla.
Musu sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOLJ. F- KaHnicka, Vedėjas 
"O N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake St, ant 4-tu lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SAIM 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 Rašvk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.
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