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Estonija baigia susitai
kinti su Rusija

Bolševikai paėmė Irkutską
Lenkija yra ant kranto revoliucijos

Bolševikai suėmę Kolčaką ir jo ministerius

mas yra klausimas tik kelių sa
vaičių, pasak ebieagiečio Ralph 
Rogers, nario Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus, kuris sugrįžo iš 
Varšuvos po kelių savaičių tar
navimo įvairiuose frontuose.

“Aš negaliu permatyti kaip 
galima išvengti revoliucijos,” 
sakė jis. “Armijos dvasia yra 
suardyta neužsiganėdinimu mai 
siu ir drabužinis. Tas ypač yra 
tarp kareivių bolševikų fron
tuose. Aš mačiau kareivius, 
pasirėdžiusius vien čevarykais 
ir apsigaubusiais armijos blan- 
kietais, stovinčius ant sargybos 
laike didžiausių šalčių naktį, 
kuomet kili miega nešildytose 
kazarmėse, šaltam vėjui pučiant

True translatlon filed with the post- Į True iranslntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1920 mastei- at Chicago, III. Jan. 2/, 1920 
as reųuired by tiie net of Oct. 6,1917 j as reųuircd by the net of Oct. 6,1917 

Erzberger pa ;Sumišimai Egypte 
šautas

Protesto streikas

ANGLAI VĖL UŽMUŠĖ 20 
EGYPTIEC1Ų.,

KANSAS ANGLIAKASIAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
NAUJUS ĮSTATYMUS.

Gal 3,000 žmonių 
deportuos

LAUKIAMA GREITOS TAIKOS 
TARP ESTONIJOS IR 

BOLŠEVIKŲ.

Estonai nuginklavo Judeničiaus 
armiją. Gal už keliu dieną 
Estonija pasirašys ir taiką.

Pereitą vakarą gautosios iš 
Rusijos šaltinių žinios sako, kad 
Lenino spėkos taipjau perėjo 
Persijos ir Indijos rubežius, 
kur juos ir toliau veržiasi.

Sukilimas Maskvoje.
UKLSINCrFORSr s. 26.—Lš 

Dorpato pranešama, kad sukili
mas ištikęs bolševikų garnizo
ne Maskvoje. Kita žinia sako, 
kad liaudies komisarai Maskvo
je persikėlė į Tveriu, delei siau
timo maro.

REVELIS, s. 25. (Rašo Chi
cago Tribūne korespondentas 
Thomas Ste.vvart Ryan).—Esto- 
nijos valdžia vakar išleido pa
liepimą nuginkluoti Judeničiaus 
šiaurvakarinės Rusijos armiją 
ir šiandie ta armija nustojo 
gyvavusi.

Kadangi nuginklavimas ne 
valdžios armijų Estonijos teri
torijoje turi įvykti po padary
mui taikos su Rusija, tas palies 
pimas parodo, kad greitai užsi
baigs tarybos Dorpate.

Tą nuomonę patvirtina ir Es- 
t unijos skubus prisirengimai 
vedimui pasaulinės pirklybos 
su Rusijos kooperacijomis.

Dalis Judeničiaus spėkų iš
plauks į Archangelską kaip tik 
bus galima gauti laivų. Jie 
plauks juromis aplink Norvegi
ją. Spėkos susidės iš liuosno- 
rių, daugiausia oficierių, ir gal- t rnaster at Chicago, III. Jan. 27, 1920 
būt bus visai mažos, kadangi 
likučiai armijos yra baisiame 

^padėjime, nes šaltis, net čia, yra 
gana didelis. Ar kartu išplauks 
ir Judeničius, dar jis nesąs nu
sprendęs.

šiaurvakarinės armijos san
delius užgriebė Estonija, bet 
jie bus sugrąžinti, kaip priža
dėta, kada armija apleis šalį.

Kada Estonijos kareiviai už
ėmė linijas, baltagvardiečiai 
nuolatos bėgo pas bolševikus, 
kartais pareidami jų pusėn bū
riais, kaip buvo su Uranski 
pulku. Dabargi, kas buvo ne- 
išvengtina, 

važiuoti.
Taika su
Taika su 

pasirašyta už trijų dienų.
Estonijos taikos delegacija 

vakar sugrįžo Iš Dorpato, kad 
padavus valdžiai niekurius dar 
neišrištus klausimus. Ji sugrįš 
šiandie.

Vieną sykį šios savaitės tary
bose sovietų delegacijos virši
ninkas Joffe jau rengėsi važiuo
ti į Maskvą, bet paskutinėj va
landoj gavo telegramą nuo sa
vo valdžios, kuri paskatino jį 
pasilikti. Svarstomas klausi
mas buvo finansinis, paliečian
tis Rusijos užmokėjimą Estoni- 
jai Estonijos proporcionalės 
dalies senųjų. Rusijos mokes
čių.

True translatlon filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1920 
as >*equired by the act of Oct. t», 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ 
IRKUTSKĄ.

Taipjau suėmę Kolčaką ir jo 
ministerius.

REVELIS, s. 25.—Maskva 
oficialiai praneša, kad adm. 
Kdlčakas ir jo ministeriai yra 
bolševikų rankose Irkutske, ku
rį bolševikai užėmė.

True translatlon filed wltn the post

as reąuired by the act of Oct. 6,1917 
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
PIETINĖJE RUSIJOJE.

LONDONAS, s. 26.—“Mes už- 
ūmėm Elizavetgrad ir tebesi- 
veržiame vakarų link,“ sako 
bolševikų pranešimas iš Mask
vos.

(Elizavetgrad yra Cherso- 
niaus gubernijoje, pietinėje Ru
sijoje, ant Bieli-Kremenčug ge
ležinkelio, 175 m. į šiaurryčius 
nuo Odessos).

Judeničius turi iš-

Rusija neužilgo.

Trr o translatlon filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

SUKILIMAS LENKIJOJE 
ESĄS NEIŠVENGTINAS.

Išbadėję kareiviai arti sukilimo. 
Belaisviai Ir gyventojai miršta 

badu.

True translatlon filed with the post- 
ninster at Chicago, III. Jan. 27, 1920 
as rcqnjred by the rrl of Oct. 0, 1917

BOLŠEVIKAI PASIEKĖ 
CHINIJOS RUBEžTŲ.

Taipjau įėję Persijon ir Indijon.

LONDONAS, s. 26.—Oficialis 
pranešimas iš Maskvos sako, geibų, 
kad bolševikų valstiečių armija 
pasiekė Chinijos rubežių Kondo 
apygardoj, vakariniame Mon-! 
golijos pakraštyje.

BERLINAS, s. 26. (Rašo Chi
cago Daily News koresponden
tas George Witte).—Pasak ži
nių iš Varšavos, kariavimas 
tarp lenkų ir bolševikų spėkų 
siaučia Dinaburko (Dvinsko) 
fronte, kur laukiama svarbių 
nuotikių.

Kalbama, kad Aleksandras 
Kerenskis organizuoja naują 
“baltąją” Rusijos armiją karia
vimui su sovietų valdžia. (Tas 
veikiausia yra netiesa, kadangi 
Kerenskis gyvena Londone ir 
laikosi nuošaliai nuo Rusijos 
politikos, kadangi jis nepritaria 
nė vienai kariaujančių prieš 
Rusijos bolševikus frakcijai).

Oficialiuose rateliuose čia lai 
.komasi nuomonės, kad jei bol
ševikai užpultu Lenkiją, visos 
pasirašiusios po taikos sutarti
mi valstybės, sulig taikos sąly
gomis, turi duoti lenkams pa-

VOKIETIJOS FINANSŲ 
MINISTERIS PAŠAUTAS;

■ -'4' ■■

‘RERLINiAS, s. 26.—Vokieti
jos finansų minisiteris ir kleri-

, Anglai be jokio reikalo šaudo 
Žmones.

Kareiviai gali pavirsti Į bolše* 
vikus.

“Stovintįs miestuose karei
viai turi talkininkų ir Suv. Val
stijų duotas uniformas, bet ka
da jie važiuoja frontan, jie turi 
atiduoti gerąsias uniformas ir 
pasiimti senas. Prie tokiu sąly
gų kareiviai nenori kariauti su 
bolševikais ir putįs gali pasida
ryti bolševikų šalininkais.

Baisus belaisvių padėjimas.
‘‘Musų apžiūrėtosios belaisvių 

stovyklos buvo baisiausiame pa
dėjime. Bolševikų kareiviai be 
veik nieko neturėjo valgyti, 
taipjau neturėjo drabužių, nė 
blankielų. Kiekvieną dieną Ko- 

| wal stovykloje nuo 20 iki 30 
į žmonių miršta ir lavonai sume
tami į tuščią namą, kur juos 
suėda šunįs. Badas ir lyphus 
yra priežastimi mirčių.

500 mirė nuo bado.
“Mažieji miesteliai taipjau la

bai kenčia nuo maisto trukumo. 
Kada aš aplankiau miestelį j 

pietus nuo Brest Litovsko lap-1 
krityje, gyventojų jame buvo] 
800: kada aš sugrįžau į jį dvi 
savaiti atgal, gyventojai buvo; 
sumažėję iki 300. Penki šimtai] 
žmonių mirė nuo bado. !

“Žydų kvartetuose Varšuvoje I 
padėtis irgi yra bloga. Didelės 
šauniuos gyvena viename ma- Į 
žame kambarėlyje. !
Už pinigus viską galima gauti. I

“Tečiaus Varšuvoje, kaip ir | 
Berline, žmogus, turintis pini-1 
gų, gali gauti visko. |

“Jei Lenkija galėtų gauti gari 
vėžių ir mašinų, ji greitai atsi-l 
stotų ant kojų ekonominiai, ka-1 
daugi ten yra užtektinai žalio-1 
sios medegos.” I

Lenkai bijosi bolševikų 
užpuolimo.

PARYŽIUS, s. 26.—Ambasa
dorių taryba, užėmusi vietą vy
riausios tarybos, gavo laišką 
nuo Lenkijos užrubežinių. rei
kalų ministerio Stasio Patek, 

atkreipiantį atidą į galimybę 
smarkaus bolševikų užpuolimo 
ant Lenkijos teritorijos ir re
komenduojantį, kad butų iš
dirbtas pienas apsigynimo prie
monėms. Laiške prašoma, kad 
maršalo Foch atida butų at
kreipta į tą klausimą.

True translatlon filed wlth the post 
master at Chicago, Iii. Jan. 27, 1920 
as roguired by the act of Oct. 6,1917

EPIDEMIJA SIAUČIA
UKRAINOJE.

Ukrainiečiai prašo nuimti 
blokadą nors ant vaistą.

BASEL, Šveicarijoj, s. 26.— 
Darbo ministeris Ukrainos ka
binote Bezalki telegrafavo vy
riausiai talkininkų tarybai Pa
ryžiuje prašydamas nuimti blo- 

į kadą nors ant vaistų ir sanita-
Laukiama sukilimo Lenkijoje, rinių HalyRų. Jis sako kad tai 

reikalinga kovai su dabar siau- 
Abelna padėtis Lenkijoje yra čiainčia šalyje choleros ir ty- 

taip nepakenčiama, kad suklli- phus epidemija.

CAIRO, s. 23.-Viso 20 egyp
tiečių tapo užmušta ir 50 sužei- 

kalų vadas Matas Erzberger ta-. sta tautinėse riaušėse Cairo prie- 
po pašautas šiandie. Erzberį ‘ miestyje Tania.
pašiau ta išeinant iš kriminalio | Sumišimai prasidėjo seredoje. 
teismo po nagrinėjimui Helffe-.Tą dieną 4 Egypto nacionalistai 
rich šmeižto bylos. Tik vienas j tapo užmušti ir 6 sužeisti. Vie- 
šuvis pataikė ministerį ir leng- ( nas Anglijos pavaldlnis tapo 
vai jį sužeidė į petį. Užpuoli- užmuštas laika demonstracijos.

Po patriotinių kalbų egyptie
čiai parodavo gatvėmis šauk-

po pašautas šiandie. į t 
pašauta išeinant iš kriminalio

kas, kuris padavė vardą Oltvvig
von Hirschfeld, areštuotas.

šovėjas yra jaunas studentas • darni: “Egyptas dėl egyptiečių: 
—monarchistas." t
True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1920

Tegyvuoja delegacija: šalin Mil 
nerį:”

Egyptiečiai neturėjo ginklų,
niasier ai laiiuago, m. iviu i • . . • t >
as recjuired by the act of Oct. 6,1917 J Juos anglai nuginklavo ke- 
MARŠALAS FOCH IŠVAŽIAVO lct? savaičiM t > .

NUDENGTI MONUMENTĄ. Juos pasitiko du anglų karei
viai, kuriv pradėjo šaudyti į pu-

PARYŽIUS, s. 26.—Maršalas ro‘1« » ^olverių. Egyptiečiai 
gynėsi lazdomis ir akmenimis, 

į Neužilgo minią užpuolė gink
luoti automobiliai.

Išvaikius egyptiečius tapo 
paskelbtas apgulimo stovis ir 
gyventojams lapo uždrausta 
rody ties gatvėse tarp 8 vai. vak. 
ir 4 vai. ryte. Egyptiečiai kentė 
tuos suvaržymus iki vakar va
kariu, kada jie nors neturėda
mi ginklų atkakliai priešinosi 
kareivių pątroliams per visų 
naktį.

Egyptiečiai kaltina anglų in- 
dusus kareivius šaudyme į žino 
nes be persergėjimo apgultame 
mieste.

Foch šiandie išvažiavo iš Pary- ( 
Gaus į Blanc Nez, į vakarus nuo I 
Galais, pakraštyje kanalo, kur ( 
iis nudengs monumentą atmin-' 
čiai žuvusių jų nuo vokiečių 
mbmarinų.

(Reiškia, žinia, kad jis išva
davo į Varšavą prirengti ten 
jrie naujo talkininkų užpuoli- 
no ant bolševikų, buvo 
iinga).

Maršalai, Foch, Joffre 
lain ir maj. gen. Buat, 
viršininkas, kaip paskelbta, su
daro Francijos vyriausią karės 
‘arybą. Prie tarybos vėliau bus 
>ririnkti dar 9 generolai. Jąja 
pirmininkaus karės ministeris. 
Maršalas Petain bus vice prezi- 
lentu ir vyriausiu komanduoto
ju Francijos armijų laike karės.

Protestui paskelbė streiką. 
Valdžia rengiasi juos bausti.

TOPEKA, Kas., s. 26.—Pro
testuodami prieš naujai išleis
tus valstijos įstatymus, drau
džiančius streikus labiau reika
lingose pramonėse, 4(M) anglia
kasių Pittsburgh distrikte šian
die sustreikavo.

Gubernatorius Allen užgirdęs 
apie streiką, tuoj paskelbė, kad 
streikas yra peržengimu įstaty
mų ir iššaukimu valstijos ko
von. Jis pasišaukė jo paskirtą
ją industrinį 3 narių teismą 
pasitarimui ir pasiuntė į strei
ko lauką generalį prokurorą 
patraukti kiekvieną dalyvau
jantį streike angliakasį teisman 
už peržengimą įstatymų. Pa
vieto advokatui paliepė surašy
ti vardus visų streikierių, taip 
kad prieš juos galima butų iš
imti warrantai.

Angliakasių pręzidentas Ho- 
wat sako, kad beveik tikra ka
rė viešpatauja tarp Kansas val
stijos darbininkų, unijų ir nau
jųjų įstatymų. 1___

NETIK RUSIJON, BET IR Į 
KITAd ŠALIS BUS DEPOR

TUOJAMI.

Deportavimui užteksią vien 
priduoti deportuojamąją Ko

munistą partijos narystės 
ženklelio.

WASHJNGTON, s. 26.—Ge- 
neralio prokuroro pagelbinin- 
kas Hoover, kuris veda visas 
bylas prieš deportuojamuosius, 
paskelbė šiandie, kad valdžia ti
kisi tikrai deportuoti 3,000 iš 
3,600 areštuotų dabartinėse me
džioklėse ateivių.

Prieš juos byla bus labai 
lengva, kadangi, kaip nuspren
dė darbo sekretorius Wilsbnas, 
reikia tik prirodyti, kad jie pri
guli prie Komunistų ar Komu
nistų Darbo partijos. Visa by
la užsibaigia kaip tik valdžia 
pristatys jų narines korteles. 
3,000 žmonių valdžia jau turi 
narystės knygeles. Ji tikisi, 
kad ji galės kaip nors prirody
ti, kad ir likusieji 6(M> žmonių 
irgį priguli prie tų partijų.

Tardimai ir deportavimai bus

netei-

ir Pe- 
štabo

15 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
TRAUKINIŲ SUSIDŪRIME.

NORTH B A Y, Ont., s. 26.— 
1.5 žmonių liko užmušta ir daug 
nižeista vienam Canadian Pa- 
•ific traukuliui užbėgus ant ki- 
o netoli nuo čia.

AMERIKONIZUOS ATEIVIUS.

WASH1NGTON, s. 26.—Se
natas šiandie 36 balsais prieš 14 
priėmė Kenyon amerikonizavi- 
mo bilių, kuriuo yra paskiria
ma $6,500,000 ateivių mokini
mui anglų kalbos ir supažindi
nimui su Amerikos įstaigomis. 
Tai daroma, kad apveikus 
“raudonųjų” agitaciją tarp atei
vių.

True translatlon filed wdh the posf- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1929 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KAIP ANGLAI VALDO 
INDIJĄ.

35 žmonės užmušti 
“pamokinimui” indusų.

LONDONAS, s. 26.—Oficialis 
pranešimas iš Delhi, Anglijos 
Indijos, datuotas sausio 21 d., 
sako, kad Tochi distrikte Wa- 
ziri gentįs vis dar, atsisako ati
duoti ginklus užmokėjimui už 
uždėtąsias bausmes.

Mahsud gentįs nuolat apšau
do patrolius ir jiems pranešta, 
kad kariavimas neapsistos kol 
nebus užmokėtos ant jų uždė
tosios pabaudos.

“Priešo spėkos labai sumažė
jo,” sako pranešimas. “Prie
šas neteko 35 užmuštais sausio 
17 ir 18 ir kaimas Naikash ta
po sunaikintas, kadangi priešas 
sukoneveikė vieną užmuštą ang
lą.“

KAREIVIAI ŠAUDO 
DARBININKUS.

FLORENCE, Italijoj, s. 26.— 
Susirinkime, kuriame kalbėjo 
nesenai į atstovų butą išrinktas 
anarchistas Enrico Malatesta, 

ragindamas žmones prie suki
limo, minia bandė nuginkluoti 
karabinierius. Kareiviai, kaiti

NORI ATITAISYTI SAVO 
KLAIDĄ.

Daugelis atstovą nori sugrąžinti 
pašalintuosius iš legislaturos 

socialistus.

ALBANY, N. Y., s. 26.—New 
Yorko atstovų buto nariai, ku-

apsigynus nuo minios, Šovė į i rie nesenai veik vienbalsiai pa
jų ir daug žmonių sužeidė. šalino penkis socialistus, dabar 

pamatę, ikad visi stoja prieš to- 
SKANDINAVIJOS DARBININ- kį jų žygį, pradeda gailėties sa- 
KAI SMERKIA BOLŠEVIZMĄ, vo pasielgimo ir stoja prieš spy- 

--------  kerį (pirmininkų) S|wcet, kuris 
PARYŽIUS, s. 26.—Skandi- padarė pirmų žingsnį linkui pa- 

navijos darbininkų kongresas šalinimo socialistų. Daugelis 
priėmė socialistų vadovo Hj'al- atstovų piktinasi neteisingu so- 
mar Branting įneštą rezoliuciją, cialistų tardimo komiteto pirmi-
pasmerkiančią bolševizmą.

Paskelbs užuojautos streiką.

ninko neteisingais pasielgimais 
ir rengiasi įnešti rezoliucijas, 
priimti atgal socialistus ir pa
naikinti užvestuosius tardymus,

PARYŽIUS, s. 26.—Uuostų ir arba mažiausiai panaikinti da- 
dokų darbininkų taryba nutarė bartinį komitetą ir suteikti vie- 
naskelhti 24 valandų streiką At- tą socialistams legislaturoje lai- 
lantiko uostuose išreiškimui UŽ- ke tardymų. Kasdie remiančių 
uojautos streikuojantiems uo~ tokią rezolliuciją atstoviu sk'ai- 
sto darbininkams Lorient, Bre- čius didėja ir gal neužilgo jie 
tonijbj. | sudarys didžiumą.

jųjų įsltatymų. Maineriai bus ‘ daromi kaip tik suspėjama ir 
paprašyti apleisti valstijų, o ki- galbūt bus išsiųsti keli laivai, 
tų valstijų angliakasiai bus pa- Daugiausia norimųjų deportuo- 
kviesti nevažiuoti į Kansas. Da- ti yra rusai, bet taipjau dauge- 
bartinis streikas, kaipo protes-' lis žmonių gal bus deportuoti 
to streikas, nesitęs ilgai ir gal- ' ir į kitas šalis, kaip Vokietijų, 
būt dar ryto darbininkai sugrįš | Austriją, Vengriją, Lietuvą, 
į darbų. Latviją, Finlandiją ir Chiniją.Latviją, Finlandiją ir Chiniją.

DARBIETIS PASITRAUKĖ Iš 
ANGLIJOS KABINETO.

LONDONAS, s. 26.—Pasak 
Daily Express, G. N. Baruos, 
Darbo narys Anglijos kabinete, 
šiandie rezignavo. Jo rezigna
cija reiškia, kad jis pertraukia 
ryšius su koalicija ir grįšta prie 
darlbicčių. Tai pirmas aiškus 
ženklas, kad Lloyd George ko
alicijos ministerija pamaži griū
na.

Reikalauja panaikint 
apkaltinimą

Prasideda komunistą darbiečią 
byla.

NEW YORKO RUBSIUVIAI 
LAIMĖJO PAKĖLIMĄ ALGOS.

Visiems rubsiuviams alga 
pakelta 15 nuoš.

CHICAGO.—Vakar prieš tei
sėją Crofwe kriminaliame teis
me tapo pastatyti VVilliam 
Bross Lloyd ir 14 kitų Komu
nistų Darbo partijos narių, są
ryšyje su prieš juos keletą dienų 
atgal išneštu apkaltinimu.

Visi 14, apart Bross Lloyd, pa
davė užreiškimą, kad jie yrūį ne
kalti daromuose jiems kaltini
muose. Bross Uoyd atsisakė 
paduoti savo užreiškimą, bet 
vieton to pareikalavo panaikin-

NEW YORK, s. 26.—Guber
natoriaus Sinith paskirtoji ko
misija sutaikimui nesutikimų 

tarp darbininkų ir samdytojų, 
nusprendė pakelti algą visiems 
rubsiuviams po 15 nuoš.

Komisija pakeldama algą dar
bininkams pabrėžia, kad delei 
to neturi būti pakelta drabužių 
kaina, o kad pakėlimas algos 
butų padengtas ekonomiškumu 
pačių išdirbėjų ir padidinimu 
produkcijos.

Darbininkai reikalavo pakėli
mo algos delei nuolatos kįlan- 
čio pragyvenimo.

DARBININKAI GRĄSINA 
KONGRESMANAMS.

WASHINGTON, s. 26.—Dele
gacija atstovaujanti Wisconsin, 
Minnesota ir Nebraska organi
zuotus darbininkus šiandie pa
sakė, kad darbininkai stengsis 
daugiau nepraleisti kongresan' 
tų kongreso narių, kurie bal
suos prieš prailginimą dar 
dviem metams valdžios kontro
les ant geležinkelių.

duoti smulkmenas apkaltinimo.
Teisėjas Crovve priėmė jo rei- 

kaflavimą panaikinti apkaltini
mą ir paskirė sekamą panedėlį 
išklausimui argumentų. Taip
jau jis leido ir kitiems atsiim
ti savo užre iširimus ir pareika
lauti panaikinimo apkaltinimo. 
Argumentai apie panaikinimą 
apkaltinimo bus išklausyti kar
tu prieš teisėją Hebei.

Bross Lloyd pasakė, kad jis 
padarys šią bylą išbandymui 
konstitucionališkumo nauj ųjų 
įstatymų.

Vienas apkaltintųjų, Niels 
Kjar, tapo atiduotas federaliai 
valdžiai deportavimui.

Dr. I. Alfred Ohlsen iš Rock- 
fordo, prisipažino prie kaltės, 
atsisakė nuo narystes Komuni
stų Dbrbo partijoj, pasisakė, 
kad labai gailisi savo “klaidos” 
ir kad kaip gyvas niekad dau
giau prie “maištininkų” nepri
gulėsiąs, bet visuomet busiąs 
ištikimas amerikietis. Jis gal
būt bus valdžios liudytoju prieš 
savo buvusius draugus.

Ir karalienė ruko cigaretus.
•, I »

LONDONAS.—Moterįs ir męr 
ginos, dabar galite drąsiai rū
kyti cigaretus. Juos pradėjo rū
kyti ir Anglijos karalienė, kuri 
pirmiau nepakęsdavo jokių mo
teriškų “kvailybių.” Ji kol kas 
ruko tik po vieną cigaretę į die
ną. v

Kunigas pavirto į vaiką.
LONDONAS.—Vienas baptis

tų kunigas bevažiuodamas na
mo iškrito iš vežimo ir susi
trenkė galvą. Amt rytojaus jis 
buvo tikras vaikas: valgė, elgė
si, kalbėjo, vaigščiojo kaip vai
kas. Niekas negalėjo priminti 
jam praeities. Bet vieną dieną 
jis nusirito laiptais ir ant ryto
jaus pabudo vėl kunigu.
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sant nereiškųs, svetimi. Kastas 
ėmėsi improvizuoti:

Matai, aš atėjau. Meldžiu 
tavęs, šventoji, sudėdamas prie 
tavo kojų visa, ką turiu ir — gy-

Masinančiai dūzgia vargonai, 
tolumoje girdėt varpo garsai. 
Kaštui taip gera, taip gaivu. Nė
ra praeities nė ateities: jodvl 
nūnai sutirpo didžios Kastos 

i laimės dabartyj. širdis skubiai vastį, tik nenubausk mane, Die- 
skubiai tvaksi.

Ji atsistoja, paima Kasto ran-
Tarytuni tolumoj sugniužtas k jr turia:

varpo balsas pakartoja: “Kas- Ateit
tai”... |

Bet Kastas nepajiegia pasi- 
krutyt. Kai kur, šone, skaudžiai 
nusmelkia. Jis sužeistas.

Ji ranka paliečia jo žaizdą. 
Žaizdoj susmeikia aitrus skaus
mas. Kraujo lašai skubiai arti
nasi prie žaizdos vilgo ją. 
Širdy lieka sunku, tuščia.

Ji ir vėl pakelia ranką ir deda 
ją prie Kasto širdies. Kraujas 
grįžta jon. Kaštui lieka lengva, 
gaivu. •

—Kastai: — ir vėl pasigirsta 
jos sidabrinis balsas.

—Taip — dideliu vargu atsa
ko Kastas.

Nūnai ji pasilenkia ant Kasto 
ir jis junta jos ilgą ugningą bu
čkį

J. Grihn.

Nuodėmė
(Tąsa)

Į —Taip — jis atsako.
Sušiošia šilkinė suknia, trink

telia didžiosios durįs ir ji ding
sta.

Kai senasai bokšto laikrodis 
rodė šeštą valandą ir vienuoliai 
susirinko bažnyčion rytmeti
nei maldai. Kastas dar tebemie
gojo. Chore stokojo geriausio 
balso ir visi tatai tuoj pastebė
jo. Perdėtinis pradėjo teiriau- 
ties: kas su Kasti ? Rasi jis-ser-

vo pasirinktoji, bet stiprink, 
idant valiočiau atsilaikyti piktą
ja! pagundai. Prašausi, paliuo- 
suok mane nuo mano nuodė
mingų minčių ir nesižvclgk j 
mane. Bukie tu tokia šalta, ak
meninga, kaip ir visi šventieji, 
ir paliuosuok mane...

—Pagelbėk man! Augščiau- 
sias mano maldų nebepriima, 
nieko neatsako. Jis mane užmir
šo... Nusimanau, kad visa po 
mano kojomis linksta, gniūžta; 
kad vigą artinasi prie 
giamo galo.

lies Theatre
Lafayette & Cass Avė 2 Sq. nuo didžio Pašto.

Rūkote Daug?,

vienas vyresniųjų vienuolių 
stipirai pasibeldė į Kasto kam
bario duris. Kastas nubudo; vi
sas kūnas šaltu prakaitu išpil
tas. Skubiai jis apsirengė, nusi
prausė ir vyko bažnyčion. Ryt-

! metinės pamaldos jau baigėsi. ' 
Kastas paprašė vyresniojo 

duoti jam bažnyčios raktą. Pra
žilusia klioštoriaus perdėtinis 
pasižvelgė į jį, palingavo galva 
ir nieko netaręs padavė raktą.

Kastas įėjo bažnyčion. Ilgai ir 
nuoširdžiai jisai meldėsi, bet 
pasižvelgti į Ją — nedrįso.

Kastas meldė Augščiausio, 
kad jis padėtų jam, padėtų nu
galėti šėiojantį nuodėmingą jau
smą, kuris jį pradėjo sekioti. 
Pats jisai dar nenusimanė kas 
tai do jausmas, tik žinojo, kad 

I jisai masina jį prie kai ko nesu- 
jeigu tik pran tarno, neleistino.

Po ilgos aitrios maldos vis dėl

Jdigu taip, tai žinokite* kad 
įtraukiate į save lengvai daugy
bę nikotinus, apsireiškiančiomis 
blėdfingomis dėl sveikatos.

Tie nuodai pirmiausia įeina 
į pilvą, paskum į kraują ir gu
la ant širdies.

Jus galite apsaugoti tą, jeigu 
nustatysite savo pilvą naturališ- 
kom priemonėm. O tas labai 
lengvai pasiekiama, 
pirm gulsiant paimsite 3 saldai
nius Partola, išvalytųjų kraujo to Kaštui lengviau neliko: nusi

manė, Augščiausis jo maldų ne

neišven- 
Prašau, gfąžink 

mane man pačiam, nes dabar ai 
visas priklausau .tau, šventoj: 
mergele...

—Kastai, laikas pietautų!
Jis pasigrįžo, pamatė brol 

Antaną ir lengvai krūptelėjo.
—Jieškojau tave tavo kamba

ryje. Ką čia taip ilgai beveiki? 
Dagi prie šventosios mergelės 
^veikslo? Graikšti! Supranta
ma, tai Parverinio darbas. Nū
dien, jeigu aš matyčiau tokią 
skaisčią mergelę tarp gyvųjų, 
numočiau ranka klioštoriaus 
gyvenimui ir eičiau su ja.

Matydamas, kad Kastas daf 
tcbekhipo, brolis Antanas įkirto:

—Na, žiūrėkite, ar tik tu jon 
neįsimylėjai? He, he. Nebūti,i 
stebėtina.

. Yt vapsvos įgiltas Kastas 
šoko ir abu išėjo lauk.

Tiktai f r js spektakliai 
Žinoma Ukrainų Trupu iš. Ncw Yorko, 

vedama garsaus artisto

D. MEDOVA
Statys scenoje

Petnyčioje Sausio 30 d., 1920 m.
Iš karės būties. Vinis sezono

Vychrest 4 veikmėse

Nedėlioję Vasario 1 d., 1920 m.
Istorinė drama 4 veikmėse

Taras Bullba

pa-

nesa-

ir pilvo *. Jos yra. skanios, vi-
suomet šviežios ir veikia grei- priėmė.
tai ir lengvai. Galima gauti Ap- 
tiekoje Partosa, dėžutė $1.00.

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2nd Avė., Dep. L. 1. 

New York.

Eidamas iš bažnyčios Kastas 
nejučia pasižvelgė į šventosios 
mergelės paveikslą. Nenusima
nydamas ką bedarąs jis atsiklau
pė ties ja ir pradėjo maldą. Šį 
kartą šventieji žodžiai nepareiš- 

(133) Į kė jo jausmų. Jam jie išrodė e-

Dvi dieni Kastas buvo 
vas. Visa ties juos sukosi, griuvo 
ir vėl kilo. Vienuoliai kalbino jį, 
bet Kastas jiems atsakydavo ty
lėjimu. Pietų jis nebevalgydavo. 
Ištisomis valandomis jis stovė
davo prie savo kambarėlio lan
go ir, rodos, prisižiūrėjo debesių 
slinkimui. Tikrenybėj jis jų 
visai nematė.

Taip, kai brolis Antanas pasa
kė tuos reišk mingus žodžius, 
tada ir jis atsipeikėjo: šventąją 
mergelę jisai mylėjo žemiška 
■ ..... -■ -... ■■ —----K. .... 4._......

Vasario 22 diena 
bus

NAUJIENŲ 
BALIUS

West SideAuditorium
Tailor St. ir Racine Avė

Subatoje Sausio 31 d., 1920 m.
Juokinga operetė, 3-jose veikmėse

Milijonščik Buts
■MM

Tikietai parsiduoda Ukrainų biure prie 1399 Michigan Avė.

Pradžia 8:30 vakare.

Atsakomasis direktorius: M. Milier.

nuodėminga meile! Kartais jo 
galvoj blykstelėjo tokia mintis, 
kad ji nėra šventoji, bet tokia 
pat nuodėminga žemės dukra. 
Tokia pat, kaip sesuo Vanilė ar 
jos draugė Marė. Po to jis nusi
gąsdavo ir garsiai kartodavo 
šventąją maldą. Vis dėlto, ji ne
sisekdavo: masinanti, nuodė
mingoji mintis vėl ir vėl išsklai 
dydavo jo maldą. Aitriai ir gai
viai šėlojosi ji.

Kaip nepaprasta! Kiek kartų 
jisai prisižiūrėjo į šventąjį pa
veikslų, ir nieko tokia. Šventoji 
mergelė jam rodėsi esant toli
ma, nepasiekiama. Ji tokia ne
kalta, manydavo Kastas, ir savo 
kambary ir bažnyčioj jis visuo
met siųsdavo jai maldų. Gi skai
tant šventame rašte apie arka- 
niolo Gabrieliaus pareiškimų 
Šventąjai mergelei Kasto širdis 
džiaugsmu alpdavo. Tai juk 
buvo didžios laimės pareiški
mas nuodėmingai, pagailėtinai 
žmonijai!

Kartais, kai Kastas jausdavosi 
esąs nelaimingu ir didelių nuo
dėmių papildęs, jis visuomet 
siekdavosi Jon, kailio tarpinin- 
kėn tarp Dievo ir mirtinų nuo
dėmingų žmonių. Ir Ji visuo
met pagelbėdavo Kaštui, nes jo
sios prašymus Dievas išklausy
davo. Dabar Kasto maldų Jis ne 
bepriim, o Jų jis —

Kartais Kastas visiškai užsi
miršdavo. Vaidentuvėje prisis
tato stebėtinas vaizdas. Jiedu 
vaigšto gėlėmis iškaišyta pieva. 
Mentės kai susigedusios žydi 
prie judviejų kojų. Paukšteliai 
ulba įvairiais balseliais, saulė 
laido žemyn gaivius sidabrinius 
spindulius — visur gėlės, visur 
kvėpėsis. Viršgalvv, tarytum di-

Nauja Gyduolė Gydymui 
Reumatizmo.

dėlė neaprėpiama užlaida, slen
ka balti ir melsvi debesįs. Kastas 
nuskina menčių, siekia jai ir 
žiuri į josios besišypsantį vei
dą.. . Dvi širdis, bet kaip arty- 
mos, kaip supranta viena kitos 
tvaskėsį...

Ir urnai Kastą sukrečia nepa- 
pareiškiama baimė. Rodosi, 
kad jis nuteistas mirčiai ir ryto 
jo bausme bus išpildyta. Jis į- 
puls pasibaisėtinon juodon pa
versiu ėn. Nemirs be maldos, be 
vilties būti išganytu. Kai nuo
dingos vylos paliestas Kastas su- 
sipurto, lupos ner/ingai kartoja 
šventąją maldą...

Vakarais Kastas prisidengia 
akis paklodę. Į langą blyškia 
mėnuo, Kastas bijo šviesos: švie
soj visa kas matyt, rasi ir jo nuo 
dainingoji mintis.

Kiaurą naktį jis kovėsi su sa
vo mintimis.

Nūdien, Ji ir Dievas ir kartu 
žmogus. Pirma nei arkaniolas 
prisistatė pas Ją su pareiškimu, 
Ji buvo tokia pat, kaip ir visos 
kitos mergeles. Rasi ir didysai 
dailininkas ją prisistato tik to
kia, — tokia, kuri gal ryto bus 
sužiedotine...

Kastas gerai nusimano: jo lau 
kia amžina prapultis. Vaidentu
vėje jis ryžasi surasti tą vietą, 
kur kankinama visų didžiausie
ji nuodėmiautojai. Dante’o 
“Comcdia divina,” kurią dar ne
senai skaitęs, stipriai išplėtoja jo 
fantaziją. Nepareiškiama bai
mė užgula jį, kūnas pasidengia 
dideliais šalto prakaito lašais...

Kymiai suskamba laikrodis. 
Kastas prisistato, kad sugniužus 
pastarajam skambesio garsui 
prasidės jo nepareiškiamosios 
kančios. Lupos nejučia prade
da vapėti — kartoja šventąją 
maldą:

—Viešpatie, tu mane trauki 
pagundon, kad išbandytum ma
no tikėjimą tavespi! Tu siunti 
man nuodėmingų minčių ir pik
tų geidulių. Viešpatie, pasigailėk 
manęs, tavasai bandymas man 
neatlaikomas. Visa po manimi 
svyruoja, gniūžta; aš nusima
nau, kad tavo malonės neesmi 
vertu. Mano nuodėmė perdaug 
didi, kad galėtumei atleisti ją. 
Nusimanau ir tai, kad neesmi 
verias idant mano prašymo iš
klausytum. Bet dar kartą drįstu 
šaukties tavespi: baigk tą didį
jį manęs išbandymą, baigk —- 
nS j j neatlaikysiu !.. .

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
išeina kartų į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojimų tų laikraštį užrašinėti Amerikoje:*

K. A. M.,
Gcncraiis štabas

Literatūros Dalis
Graudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šitiomi įgaliajame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

rinkli prenumeratą “Kariškių žodžio-” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metama 48 auksinai, pusei melų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruscckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

O t

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiųjų kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. lYisiuskite mums $2.00 ir savo adresų Ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

*

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

75c. tlčžČ dovenai kiekvienam 
kentanciam.

Ten Syracuse, N. Y. mieste su- 
rnsia nauja gyduole gydymui reu
matizmo (sausgčlčs), kurią šimtai 
vartojusių vadina stebėtina ir su- 
tyg visų pranešimų atrodo stebuk
lingai. Nuo vieno kito pavartojimo 
šios gyduolės net labai aug.šlame 
aipsnyje šios ligos atsiekiama ste- 
)ėtinų pasekmių, net ir tokiuose at
vejuose, kada visos kitos vartotos 
gyduolės nieko negelbėjo. Mato
mai šis vaistas naikina uric rukštj 
ir kalkines druskas kraujuose, išva
rydamas lauk visus nuodus iš kūno. 
Taip-gi panaikina ir nrašalina nie
žėjimą, gėlimą, peršėjimą ir štyvė- 
, imą.

šis vaistas pirmiausiai buvo reko
menduotas pono Delano. šis vais
as yra taip geras, jog savininkas 

geidžia, idant kiekvienas, kuris pats 
arba jo draugas kankinasi dėl reu
matizmo, kad Įsigytų dovenai pake- 
Į vertės 75c. šių vaistų, išmėgini

mui gerumo šių vaistų nepasidarius 
sau bereikalingų išlaidų.

Ponas Delano sako: Kad pripa- 
rodžjus, jog Delano gyduolė tikrai 
>agelbės nepaisant kaip sunkus ar
ia užsenėjęs reumatizmas nebūtų ir 
net po vartojimui visokių kitų gy
duolių, tai aš, jeigu tik jus neesate 
lirmiau vartoję Šios gycnlolės, pri
siųsiu vieną pakelį 75c. vertės, pri
siųsiu tam, kuris priduos savo adre
są ir prisius 10c. padengimui k rasos 
Sšų.

F. If. Delano, 1248 B., Griffin 
Scpiare Bldg., Sjzracuse, N, Y.

Aš galiu prisiųsti dovanai liktai 
vieną pakelj reikalaujančiam.

Balkšvas, lavoningas išrodė 
Kasto veidas ant rytojaus Jis 
jAulė save esant sugniuždintu, 
negalingu yt karingoji jura po 
audros. Po pusryčių vienuoliai 
bandė jį atklausti: kas su juo. 
Kasias tylėjo ir ilgai stebeilijosi 
sienon..

Povaliai jis atsistojo ir nuėjo 
pajūrio. Sunkus ąžuoliniai 
vartai užsidarė už jo ir Kaštui 
liko truputį lengviau. Vėsi gai
vaus oro srove dvelkė į jį nuo 
neaprėpiamo juros paviršiu. 
Bangos be sustojimo puolė kran 
tau ir atsirėmusios į aštrų uolų 
krutinę sugniuždavo.

Kasias pasilipo ant stataus uo 
los kranto ir atsisėdo. Jurų Kas
tas mėgsta, ji labai artima jo 
neramiai vėlei. Kasto omeny.j 
nubunda senai užmiršta pasA 
sakaitė:

Pajūry gyvena du broliu — 
žveju. Saulė ir vėjai nudažė jų, 
veidus rusva bronzine spalva. 
Kas rylų jiedu iriasi įleisti tink-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Lietuvių Korporacija 
valdžios globoje
Korporacijos ofisuose 
atliekame sekančius 

reikalus:

1) Siunčiame prekes-tavo- 
rus Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pasportus,

• laivus, affidavitus ir t.p.

4) Vedame žemės ir turto 
reikalus Lietuvoje ir čia;

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje;

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

visuomet kreipkitės prie:

Baltic Gonsultatlon Bureau

QC «=====—
^vv nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
/įįgįįjSįP tik 30 dienų.

Mes taipgi turi-' 
nie tikros Šikšnos 

ffi HHH sve^ne^ limų.
BĮ Mes taip^turime ke 

■®|Į\uWI augštos klesos
ffigls]j ii) ,'B ' phonografų, kuriuos 
W mes parduosime už

<xfĮ( bUe pasiūlytą kainą 
0 1P“—‘ii už tai kad mes turl- 

U me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, fii yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau. 
PR1S1UNC1AME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WF.8TERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

105 W. Monroe St., 
Chicago, III.

Telefonas, Majestic 8347
Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2.

Pranešu Visiem
Kad Salote Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias viduriu ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
riu užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstu 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šakny žievių, 
Aoliij fiCklij ir žie<l\y, ir nėra pripa- 
Žintas svaigalu, bet gyduole.

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųsk it 
tikrą ir aišku sevo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

816 W. 31st St„ Chicago. UI.

IMMIIIIIIIIIIM

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios

X-------- , UI’-:-!

lūs. O vakarais, kai jiedu grįž
ta — jųdviejų laukia sužiedoti
nęs, sesers, kurių tėvai taippat 
žvejai ir gyvena čia pat, pajūry* 
Jos smagiai nusišypso pribui- 
šams ir juose dingsta dieną pa
irti sunkumai bei nuovargis.

Bus daugiau)

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo- 

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir o verkautai $1.00 iki $28.0u

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kaihos.

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

Fnll dress, tuxedo, frock siutai, 
•r K. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai- rak, 
Vedėjomis iki 8 vai. rak. Suturto- 
uis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St, Chctsgo.

įsteigta 1M7
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SIOUX CITY, IOWA.

Lietuvis pašovė lietuvį.

Panedėly, sausio 19 d.. Juoza
pas Snarskis trim šūviais peršo
vė Mykolą Donilevičių. Sužeis- 
tasai tuojau buvo nuvežtas į šv. 
Vincento Ligonini t j, kur buvo 

suteikta jam pirma daktaro pa- 
gelba. Daktrai yra tos nuomo
nės, 4<ad pašautasaĮ pasveiks, 
jįvfgM Išlaikys operaciją, kuri, 
bus daroma, kad išėmus užsitu
rėjusią krutinėję kulką.

šovikas, Juozapas Snarskis, 
I>o trijų dienų slapstymosi, ta
po areštuotas pas vieną f anuo
ti. dvi myli atstu nuo Sioux Ci
ty, ir pasodintas į belangę. Jo 
laukia sunki bausmė. Priežastis 
šovimo nėra tikrai žinoma. Vie
ni aiškina vienaip, kiti kitaip, 
bet kieno tiesa, nėra žinios. Pat

sai M. Donilcvtičius pasakoja 
daug-maž taip: “Jau nuo poros 
savaičių beveik kas (tieną Snars
kis kviesdavo mane, darbo lai
ke, (jie abudu dirbo Armouro 
skerdyklose, ant trečio augšto) 
eiti ant aštunto augšto gerti ar
batos. Aš, neturėdamas laiko, 
o kartais ir taip dėl kokių nors 
nepatogumų, nuo to jo kvietimo

atsisakinėjau. Tečiaus 19 d. sau
sio pristojus Snarskiui neatlai- 
džjai intinę vadinti “ant arba
tos“, aš sutikau. Kada mudu už
lipome ant aštunto augšto, kur 
buvo pastatyta prirengta arba
ta, jis tarė man: “Maik, aš šian- 
)J(.en ketinsiu. Ai^ia, ve, ant 
lialkes aš turiu du suriu, ku
riuos atiduodu tau; užlipk ant 
bačkos ir įsitėmyk, kur jie yra“. 
Čia M. Danilevičius daro tokį iš
vedimą: “Jeigu aš bučių pasis
tojęs ant statinės, kuri buvo už 
kelta ant kitos tokios pat stati
nės, ir buvo tuščia, tai jis gal 
butų manę peršovęs ir į tų sta
tinę įvertęs; bet man atsisakius 
tai padaryti, jis dūrė man į kru
tinę su inspektoriaus yla. Tik, 
kad aš buvau storai apsirėdęs, ta 
yla sulinko ir mažai manę su
žeidė. Jis užsimojo durti antrų 
sykį; bet aš sugriebiau yla ir 
ištraukiau iš jo rankų, po ko jis 
pasileido bėgti, o aš jį vyties. 
Pribėgęs prie žemyn oi na učių 
laiptų jis išsitraukė revolverį ir 
paleido i manę keturis .šūvius, 
kurių trįs pataikė: į rankų, petį 
ir krutinę. Tai buvo apie 11:30 
vai. dienų.

Viela, kur įvyko šaudymas, 
yra visai nuošali ir jeigu Deni-

Icvičius čia Uitų kritęs negyvas, 
lai jo kūnas neveikiai butų su
rastas.

Kaip šovikas, taip ir sužeista- 
sai visuomeniniu lietuvių judėji
mu nė darbo žmonių reikalais 
visai nesiinterasavo, laikraščių 
taipjau, rodosi, nei jokių nes
kaitė. — Niūronių Jurgis.

DETROIT, MICH.

Siuskite Pinigus j Lietuvą
Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišku 

markių. Norintiems išvažiuoti į Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. Petratis. S. L. Fabijonas.
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Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojanti po Lietuvą, da
bar rengiame kita laivų, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turčių kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista
tyti neveliaus vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.

>■. i ■■■■■ _ ...... t

Šiomis dienomis apsivedė vie
tos LSS. 116-tos kuopos narys, 
<1. A. Strazdas. Apsivedė su p-le 
M. Kalainiute, iš Cliicagos. Ves
tuvės buvo Chicagoj. Dabar 
abudu jaunavedžiai atvyko į Dc- 
’roitą. Čia jiedu manot pagyven
ti ilgesnį laiką. Abudu jauna
vedžiu yra laisvų pažvalgų žmo
nės, tatai ir vestuvės buvo be 
jokių įprastų lietuviams cere
monijų. Linkiu jaunavedžiams 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

— Gentis. 
_______  ....... .. ..... —. ■ ■ - 4
LIETUVOS ATSTOVYBĖS ĮS

TEIGIMAS AMERIKOJE.

Paminėtas laiške į p. Lansingą 
Isietuvos valdžios įgaliojimas, 

kuriuo generole Lietuvos vals
tybės atstovybė pavedama Mi
sijos pirmininkui Jonui Vilei
šiui, šiaip skamba:

“Kaunas, Lapkr. 2 d., 1919 m.
‘^Lietuvos valstybes užsienių 

reikalų ministerija, N-3829.
“Lietuvos vyriausybė šiuo į- 

galioja p. Joną Vileišį, Lietuvos 
Misijos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pirm Įninką, būti ge
nerolui Lietuvos atstovu, įtikė
dama jam tose Valstijose privei- 
zdeti Lietuvos reikalų ir juos 
vesti.“* (Pasirašęs): Galvanaus
kas, Ministcrių Kalbinėto Pirmi
ninkas; P. Klimas, Užsienių Rei
kalų Ministerijos Valdytojas.

Kadangi iki šiol Lietuva nėra 
Jungtinių Valstijų vyriausybes 
pripažinta kaipo nepriklausoma 
valstybė, tai šio įgaliojimo ir nė
ra galima oficialiai Jungi. Vals
tijų vyriausybei įteikti; bet apie 
jį jau žino, su tokiu įgaliojimu 
faktinai skaitosi ir nekliudo tve
riamai naujai Lietuvos valsty
bes atstovybei, kaipo Lietuvos 
legacijai, organizuotis.

Todėl nuo šio laiko aš Jonas 
Vileišis, sutinkant su Lietuvos 
valstybės įgaliojimu, faktinai 
perimu Lietuvos atstovybės rei
kalus pilnon savo žinion ir al- 
sakomvben. Nuo šio laiko Wa- 
shingtone įsikūrusi pirmoji Lie
tuvos valstybinė įstaiga, valsty
bes lėšomis užlaikoma. Laiki
nai iki bus sudarytas šios atsto
vybės atskiras biuras, visais rei
kalais reikia kreipties Lietuvių 
Egzekutyvio Komiteto adresu, 
703 Fifteenth St., Washington, 
D. C., Lietuvos Atstovybei.

turtu ir uždarbiu sutiks liue
sai mokėti kokį nors mokesnį 
Lietuvos valstybės reikalams. 
Iki šiol per įvairias organizaci
jas, o ypatingai aČiui rūpesniui 
Amerikos Lietuvių abiejų Tary
bų ir Fondų, buvo atlikti milži
niški dhrbai ir sukrautos didelės 
aukos Lietuvos nepriklausomy
bes iškovojimui. Atsiras tos lė
šos ir tos nepriklausomybės pa
laikymui, apie ką turės įsi tarti 
pirmoj eilėj pačios Tarybos.

šiaip nusimanydama, Lietu
vos Atstovybė pasiuntė Washing 
tonan Uetuvių Egzekutyviam 

Komitetui šitokį raštą:
Remdamasis Lietuvos Vyriau

sybės įgaliojimu nuo lapkričio 
2 dienos 1919 m., N-3829, ir duo
tomis man instrukcijomis, šiuo 
turiu garbės pranešti, jog nuo 

šios dienos aš perimu savo ži
nion ir atsakomybėn Lietuvos 
Valstybės reikalų atstovavimą 
ir vedimą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir prašau į mėnesį lai
ko, būtent iki vasario 15 dienos, 
š. m., įteikti man visus doku
mentus, pinigus ir kitus raštus, 
paliečiančius Lietuvos atstovy
bės reikalus, ir drauge įgalioji! 
Egzekutyvį Komitetą, kaip bu
vo daroma iki šiol, vesti su ma
no žinia visus Lietuvos atstovy
bės reikalus, iki galutinai aš 

patsai galėsiu pilnai perimti vi
sus reikalus savo žinion ir atsa
komybėn.

Sausio 15 dieną, 1920.
Jonas Vileišis, Generalis Lie

tuvos Atstovas Jungtinėse.Ame
rikos Valstijose.

TAUPYKIT PINIGUS ANT PLUNK- 
NŲ DABAR.

Kainos tiktai dviems savaitėms.
Vasario 1 d. kiekvienas svaras bus 

50c. daugiau.
Tikros baltos žąsies

vertos $2.29, dabar svarui $1.79
Baltos žąsies

vertos $1.89, dabar svarui $1.39
Baltos maišytos

vertos $1.65, dabar svarui $1.10
3323-25 S. Halsted St., Chicago, BĮ.

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijosbuvo’10 Dabar $3.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugražinsime jums pinigus
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
angly kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intercu 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi i 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 kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulta
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeign jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuOjaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pervedu. 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:

N. BEN. WAITCHES,
4456 So. Hermitage Avenue, Chicago, III.

LIETUVOS ATSTOVYB&S 
UŽDAVINIAI.

Sunku tuoj dabar išdėstyti už
davinius Lietuvos Atstovybės 
Jungtinėse Valstijose, kuomjet 

šių Valstijų dar nėra Lietuvos 
inepriklausomybė pripažinta. 
Tečiaus jau galima nurodyti jos 
pamatiniai dėsniai.

Lietuvos Atstovybė, kaipo val
stybinė įstaiga, privalo lygiai 
rupi uties reikalais visų Lietu
vos piliečių, n ea t si žiu rodama į 
jų partijinius ar tautinius skir
tumus. Lietuvos Atstovybė tu
ri pasilikti nepriklausoma nuo 
partijinių ar tautinių susivieni
jimų arba organizacijų esančių 
Amerikoje ir, žinoma, negali 

aktyviai jose dalyvauti. Už vi
sus savo darbus atstovybe neša 
atsakomybę tik prieš Lietuvos 
vyriausybę, kuri paskiria, eida
ma Lietuvos* konstitucijos dės
niais, kaip patį atstovą, taip ir 
svarbiausius Atstovybes valdi
ninkus iš tarpo Lietuvos pilie
čių.

Būdama visai nepriklausoma 
nuo vietos pilietinių organizaci
jų, Lietuvos Atstovybė privalo 
vienok būti koartimiausiame 
kontakte ir susižinojimte su vi
somis Amerikos lietuvių organi
zacijomis. Todėl juo tampriau, 
juo tvirčiau šios organizacijos 
bus sudarytos, juo bus lengviau 
ir pačiai atstovybei atlikti savo 
priedermes. Galima tikėtis, jog 
visos lietuvių organizacijos, vi
si Lietuvos piliečiai sulig savo

Laiškas iš Latvijos.
Jokūbas Sclįvvan rašo iš Ry

gos savo švogeriui Jonui Bag- 
dySenka i, Chicagoj:

Sveiki mano miela sesutė ir 
švogerėili! Siunčiame ' jums 
daug širdingų sveikinimų iš 
musų brangios tėviškės ir at- 
liuosuotosios Latvijos. Mes di
džiojo visapasaulinio karo metu 
buvome išblaškyti po didžiąją 
Rusiją — kur kam papuolė. 
Dar ir dabar nesusižino*me kur 
kuris musų raudamės. Kiek mes 
turėjome BjkentMi, ką pergy
venome, tatai nė aprašyti nega
lima. Patįs žinote, kad jau šeš
ti metai, kaip prasidėjo karas, 
ir dabar jis dar nėra užsibaigęs 
su nepareiškiamai žiauria vo
kiečių barbarų tauta, kurių bū
rius lapkričio 11 dieną išvijo iš 
Rygos uždauguvin. Jie visą Lat
viją nuteriojo. Spalių 10 dieną 
vokiečių plėšikų gaujos kartu 
su Latvijos dvarininkais ėmė 
bombarduoti Rygą, bet jie užė
mė tik uždauguvį. Pačią Rygą 
išlaikė musų karžygingioji Lat
vijos kariuomenė. O lapkričio 
10 dieną musų kariuomenės bū
riai iš visų pusių puolė juos ir 
atmušė nuo Rygos. Veikiai vi
sa Latvija bus atliuosuota nuo 
vokiečių. Tatai dabar be baimės 
galime išeiti gatvėn. Bet visą 
menesį ir dieną ir naktį buvo
me didžiausioj baimėj, šrapne
liai plyšo gatvėse, griovė namus 
ir daug žmonių sužeidė, užimu- 
šo ar nuodingais gazais užnuo
dijo... Tą mėnesį nepraėjo nė 
viena diena, kad vokiečiai ne
būtų apšaudę miesto, dažnai da
gi po visą šimtą kulkų paleisda
vo. Musišlkiai, santarvininkų 

karo laivais remiami, jiems tuo 
patim atsakinėdavo...

Tai tiesa, kad Rygoj buvo di
delis i badas. Žmonės kai lapai 
puolė aršiąja bado liga. Kurie 
turėjo auksinių ar šiaip vertin
gų daiktų, tie šį tą gaudavo. 
Duonos svarui reikėdavo mok
ti 25—30 rublių. Bulvės, kurių 
ūkininkai kartais atveždavo, pu 
rui imdavo 600 rublių. Svarui 
druskos reikėdavo mokėti 10— 
15 rublių. Taukai, mėsa ar svies
tas buvo didelė retenybė. Jeigu 
kur galėdavai užtikti, tai svarui 
reikėdavo mokėti 120 rublių. 
Silkių visai nematėme. Arkliena 
— vat musų maistas. Jai reikė
davo mokėti po 40 rulblių už 
svarą. Avižas malėme mėsos 
pjaustoma mašinėle ir surankio
ję bulvių lupinas maišėme daik- 
tan ir kepėmfis. Tai buvo musų 
duona. Taip, beje, buvo kai val
dė didžiūnai. Dabar, latvių val
džiai šeimyninkaujaint, padėtis 
gerėja. Likite sveiki.—Jokūbas.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas 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 Salutaras 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 buleli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėli, savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III. 
_______ ______,—  —■ ■ ----------.................... ... ......... ,------

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Beikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, IU 

Tel. Canal 2199.

. Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra 'jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie išda- 
lies gali būti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Ncsibijoktie ateiti čia ir duoti a- 

tydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės ei A atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. Jūsų akis yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite jo.

FR. O. CARTER, M. D.

everas

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekiningiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo triubollu uždegimo, 18 priežas
ties spazmodlėko smaugullo arba in- 
fluenzos. Kainos: 85 ot. ir 1 ot. taksu, 
arba 50 ot. ir S ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekoso.

yra tai vienas syinptomas, kurs pa- 
prtutal draugauja peršalimams, gri
pui ir tokiems uesruagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Tokiame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmarina uždegimą, bet kartu 
sulaiko irltaciją ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

Balsam 
for Lungs

Severos Lletuviikao Kalendorius 
1920 metama duodamas dovanai! Pa 
praėyk nūs savo aptiakoriaue.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

ŠALIN DEGTINĖ:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjame toki extraktų, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekviena. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse, krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus šiandien jau.

WALTER NOVELTY CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Valgykloje.
Svečias: — Sei, veiteri, tas 

steikas tai kai padas, ir peilis 
atšipęs.

Patarnautojas: — Žinai ką, 
tamsta: pasipustyk peilį į stei- 
ką.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.
120 So. State St., 2 lubos, Chicago. 

Besisukamų šviesų iškaba per
Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 

dieniais 10 iki 12 v. ryto.

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho 
Registruota Akušerka

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Pullman 856,
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimp ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki- 

i te i A. Shusho, patarnavimas 
‘ yra atidus.

3255 So. Halsted St., Chicago. | 
L H . III /

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

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.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po ptet
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.
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Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedfil dienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted StM Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1500.

Chicagoje — pačtn:

Metams ...............................
Pusei metą .......... .............
Trims menesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam menesiui ..............

Chicagoje — par aeiiotojaa:
Viena kopija .................. .
Savaitei .................................
Menesiui ...............................

Suvienytose Valstijos*, no Chicago], 
pažtn:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metų ........ ..........
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45

M.00
3.00 
1.65 
1.25
M

Kas bus su Są
jungos manta?

Dabar, kada Lietuvių So
cialistų Sąjunga tapo reor-1 permainų* 
ganizuota, kada iš komunis
tų sąjungos liko tik pagailė- 
tinos skeveldros, mums, L. 
S. S. nariams, tenka rimtai 
pagalvoti: kas bus su musų 
Sąjungos ... manta? Namo 
Bendrovės iždą komunis
tams nepavyko išeikvoti. Ge 
rai. Bet kaip su Sąjungos 
literatūra, kaip pagalios da- 
likai stovi so Kovos spaus
tuve ? Ta literatūra ir spau 
stuvė mums atsiėjo daug 
tūkstančių dolerių. Ar tais 
dalykais bent kas rūpinasi? 
Berods X L. S. S. suvažiavi
me buvo nutarta, kad tuo 
pasirūpintų atatinkami mu
sų organizacijos viršininkai. 
Ar tatai jie padarė — kol 
kas nežinia. Jeigu jie kuokams Galvanausko “pažangio- 
nors darė, tai butų gera, 
kad apie tai atsižinotų visi 
organizacijos nariai. O jei
gu delei kokių nors priežas
čių jie negalėjo atlikti jiems 
pavesto suvažiavime darbo, 
tai tegul jie pasirūpina, ir 
kuoveikiausia. Atidėlioji
mas reikštų, kad L. S. S. tu
rės dar didesnių nuostolių, 
negu jų turėta iki šiol. Ži
nome gi, kad komunistai, 
pasigrobusieji L. S. S. lite
ratūrą, pavedė ją valdžios 
agentų “globai”. Ar begau
sime ją? Tai klausimas. O 
jeigu kas nors panašaus at
sitiktų su musų spaustuve 
— kas tada?

Tiesa, tūlas gal pasakys, 
kad delei to turės atsakyti 
patįs musų mantos grobi
kai. Labai gerai. Teismas 
priteis, kad išeikvota man
ta turi būt grąžinta. O jei
gu jie neturės kuo gražinti? 
Nė vienam nepaslaptis, kad 
tie grobikai savo nuosavy
bių neturi. Iš kur tuomet 
jie grąžins? Tada teisėjas 
pasakys: “jus ponai priva
lote tiek ir tiek atsėdėti”. 
Jie nueis “sėdėti”, o musų 
manta bus dingusi.

šito nieku budu nepriva
lome prileisti. Sava manta 
turime rūpintis tuoj, kol ji 
dar neišeikvota. Pirmą rei-

met, jeigu jie bus reikalin
gi kokios nors paspirties, 
tegul kreipiasi j mus, sąjun- 
giečius. Mes gi darysime 
visa, kad šitos paspirties 
jiems suteikus.

Draugai, ar jus rūpina
tės tuo? Kas bus su Sąjun
gos manta? — Genių Dėdė.

Dvilinkas klerikalų 
uždavinys.

Cbicagos klerikalų laikraštis 
rašo, kad jų uždavinys delei Lie 
tuvos paskolos “yra dvilinkas.” 
Pirmiausia, jie nor|, kad Ame
rikos lietuviai “pirktų Lietuvos 
Laisvės paskolos ženklus arba 
bonus.” Antra, kad ta pasko
la nevirstų auka. Taigi, kad 
perkantieji tuos bonus žmonės 
gautų tam tikrų paskolos ženk
lų “pirma negu įvyks kokių 
nors netikėtų permainų, kurių 
gali veikiai pasHaikyti šiais ne-1 į-et tokią, kur jie 
ramiais laikais.” Ir dar esą rei- ^nepriklausomai” galėtų vieš- 
kia, “kad visi paskolos forma- patauti, o Lietuvos darbo žmo- 
liškumai butų išpildyti, idant nes engti.
nei kokios permainos valdžioje Amerikos lietuviai darbinin- 

Į negalėtų paskolos panaikinti... ” kni turi ,|uryti visa, kad savo 
O kad šito atsiekus, to laik- draugams Lietuvoje padėjus jų 

raščio mainymu, reikalinga, sunkioje kovoj su vis labiau la
idant paskolai aiškiai pritartų gus statančia reakcija. Padėti 
vadinamoji Valstybės Taryba, mes jiems galime moraliai— 
Ta taryba, kuri įsikūrė vokie- protestais prieš valdžios perse- 
čių okupacijos metu vokiečių kiojimą Lietuvos darbininkų 

........ ‘ , organizacijų, jų veikėjų, jų 
Į Tiek to delei ano “dvilinko” spaudos; ir medžiagiškai-dos- 
niusų klerikalų uždavinio. aukomis. Iš Lietuvos
Mums svarbu ve kas. 1 Laisvės Fondo ką-tik pasiųsta

Klerikalų laikraščio rašyto-!29 tūkstančiai su viršum mar- 
jas, ragindamas žmones pirkti Lietuvos darbininkų judė- 
Lietųvos paskolos bonus, reiš- paremti. Tai betgi no
kia jais nepasitikėjimo. Jisai ir duu«> Painus su tais šimtais 
pats nėra tikras, kad Lietuvoj | lakstančių dolerių, kuriuos kle- 
neįvyks “kokių nors netikėtų 

Kitais žodžiais, jis 
abejoja dabartinės Galvanau

sko valdžios likimu.
Gerai. O kokios garantijos 

gali duot Valstybės Tarybą? Ži
nia juk, kad tos kaizerinės tary
bos Lietuvos demokratija ne
pakenčia labiau nei paties Gal
vanausko kabineto. Kodėl tad, 
sakysime, puolus Galvanausko 
kabinetui neturėtų eit laukan ir 
imti taryba? Taigi, jeigu tų 

“netikėtų permainų” ten įvyks, 
jeigu puls visa dabartinė val
džia—kas tada? Ar Lietuvos de 
mbkratija panorės atsakyti už 
klerikalų ir kitų atžagareivių

•7.00 ...... .4 001 nuhtaristams pritariant.
300

Nėra reikalo spėlioti, ką kle
rikalų laikraščio rašytojas su
pranta tuo pasakymu “netikė
tos permainos.” Gal jisai nusi
mano, kad Lietuvos reakcinin- 

ji” dekoracija jau nereikalinga. 
Bet tuomet—reikėtų tatai pasa
kyti.

Tuo tarpu aišku tik lai, kad‘ 
klerikalai netiki tuo, ką kalba. 
Jų “dvilinkas uždavinys” yra tik 
toks hoeus-poeus.

— Genių Dėdė.

Apžvalga
.................  -r-----------" ■ -.7-^

LIETUVOS “SOCIALDEMO
KRATAS” SUSTABDYTA.

Naujienos gavo iš Kauno ši
tokį “Socialdemokrato” Redak
cijos pranešimą savo skaityto
jams:
Draugai!

Sunku buvo “Socialdemo
kratui” eiti: nepriklausomos 
nuo musų aplinkybes ji truk
dė. Bet ėjo jis kartais net 
ir sunkiausias kliūtis perga
lėdamas. Toliau jis to nebe
gali daryti: pritruko kantry
bės.

“Socialdemokratas” betgi 
tikisi vėl atsilankyti pas jus, 
kuomet sąlygos pagerės. Pa
kol, ligi pasimatymo, drau
gai!
“Socialdemokrato” Redakcija. 
Kaunas, gruodžio 24 d. 1919.
Paskutinis, pasiekęs mus “So

cialdemokrato” numeris, buvo 
13, išleistas gruodžio 11 d. 1919 
m. Ar po to dar buvo vienas

line. 13-tame numeryj nieko 
apie jo sustabdymų neminima.

Socialdemokratas turėjo ne
maža vargo dėl “laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos” satra
pų cenzūros. Kiekvienas straip
snis, kuriame kas nors buvo ne
palankiai atsiliepiama apie re
akcininkus Lietuvos valdžioj, 

buvo uolios cenzūros iškram- 
tomas, sudarkomas. Kiekvie
na kritika reakcionierių šeimi
ninkavimo Lietuvoj buvo jiems 
nepakenčiama, o lodei neleisti
na. Ką-gi tokiose aplinkybėse 
galėjo dalyti vienintelis Lietu- 

| vos darbininkų klesos minties 
reiškėjas ir jų reikalų gynėjas 
—“Socialdemokratas?” Jis “pri
truko kantrybės.” Del to pa
liauja ėjęs—reakcijos privers

tas paliauja ėjęs.
Amerikos lietuviai darbinin

kai tegul 'batai gerai įsidėmi. 
Lietuvos atžagareiviai ir jų sėb
rai čia Amerikoj šūkauja apie 
“laisvų nepriklausomų Lietu- 
vų,” bet jie tų “laisvų” jr “ne
priklausomų” Lietuvą nori tu-

i “laisvai” ir

rikalai ir atžagareiviai siunčia 
Lietuvon, kad ten reakcijų su
stiprinus. Delto-gi teplaukia 
aukos į Lietuvos Laisvės Fondų 
(kasierius K. Gugis, 3323 S. Hal- 
sted St.), kuris yra Amerikos 
Lietuvių ' Darbininkų Tarybos 
įsteigtas tam, kad rėmus Lietu
vos darbininkų kovų už išsiva
davimų ir laisvę.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 27, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

RUSSIA
[Federuotos spaudos žinia]

LONDONAS — Rusijos sovie
tų valdžia, norėdama, kad pa
saulis turėtų pilnų žinių apie 
jos vedamas su Estais taikos ta
rybas, atsiuntė stenografinį pra

nešimą apfie įvykusiią ką-tik 
konferenciją užsienio spaudos 
korespondentams, susirinku
siems viename viešbuty  j. Lon
dono Daily Herald koresponden 
tas Griffin Barry, kurs derybų 
laiku buvo Dorpate, tarp kitako 
praneša:

Tasai stenograflinis raportas 
paduoda taipjau mūšių paliau
bos sąlygas, kurias Maskvos ka
rės taryba proponuoja. Siena, 
(kuijlą bolševikai nustato tarp 
Rusijos ir Estų, yra tik laikina, 
taigi iki tęsis mūšių paliauba ir 
iki taika bus padaryta su visais 
sovietų priešais.

Flstaji priešinosi 
vudoami tuo, kad 
pilna a tutinki! su 
mis Estų ribomis, 
pasakyti, kad sovietų pasiūlymai 
taip mažai tesiskiria su pinncs- 
niais Estų reikalavimais ir dagi 
su Estų užbriež tomis ribomis 
ant žemlapių, kurių aš esu pir
kęs estų sankrovose, jogei man 
rodos, kad dėl to nebus didelių 
kliudių šusitąikyti.

Estonija, norėdama, gali ši
tas savo krašto sienas palaikyti 
ant visados, taikydamos su Ru
sija. Bet jeigu Ji butų tuo ne
patenkinta ir norėtų plebiscito 
(visų tų ginčijamojo ruožo gy
ventojų balsavimo ir nudispren- 
dimo, kam jie nori priklausyti), 
bolševikai sutinka ir dėl plelJis- 
cito, kurs betgi turėtų būt pada
rytas dvejiems metams praslin
kus po pasibaiglimo naminės 
karės Rusijoj. Antra,, bolševi

tam, inoty- 
ta siena ne 
etndgrafinč- 
Betgi reikia

kai reikalauja, kad plebiscito 
juoston įeitų visas platusis ruo
žas finų jūrių kojos pakraščiu 
nuo Narvos upės iki Vesenber- 
go.

Nežiuifint tvirtinamų užsienio 
spaudos pranešimų, šiuo tarpu 
sovietų valdžia nemano tarties 
su Estonatis dėl ekonominių da- 
llyfkų ir komerdinlių santykių, 
nors jos atstovai, važiuodami 
Dorpatan, turėjo ir tai omenyj. 
■Klifltis tokiems sudilarimams 

yra ta, kad estai pareiškė, jogei 
Jie negalį daryti jokių tuo rei
kalu sutarčių be antantes prita
rimo, o antanta vis dar daro di
delį spaudimą ant tos “nepri- 
Jausomos” šalies. Bet sovietų 

valdžia yra taip tvirtai įsitiki
nus savo spėkomis, jogei ji pa
sirengus laukti ir toliau, kol di
džiosios valstybės galų gale pa
matys rdikalo taikyties su sovie
tais.

ANGLIJA
[Federuotos spaudos žinia] 

LONDONAS — Ką-tik įvyku
siais papildomais rinkimulis St. 
Albano apskrityj — toje reak
cijos tvirtovėje—darbininkai 

laimėjo tiek balsų, jogeli greitu 
aiku tikisi laimėti ir čia visfiš- 
cos pergalės ant buržuazijos. 
Rinktiniuose darbininkų partijos 
kandidatas J. W. Brown gavo 
8,908 balsus — tik 713 balsų ma
žiau už savo buržuazinį prieši
ninką, laimėjusį 9,621 balsą. Į 
ą didelį darbininkų partijos įsi
galėjimą pačioj reakcinio ap
skričio širdyj žiūrima kaipo į 
labai svarbų apsireiškimą. Rei
dą dar pastdbiėti, kad šiame dis- 
rikte buvo savo kandidatą pas

tatę ir liberlai, tečiaus tasali bu
vo visai sumuštas.

— Netikėtai paaiškėjo įdomių 
dalykų apie nesenati įvykusias 
tarp Anglijos atstovo O’Grady 
ir sovietų Rusijos atstovo Max- 
nnoi Litvinovo derybas. Tatai iš
gėlė aikštėn užsienio ministeri
jos pasekretoris, kurs parla
mente pareiškė, jogei atstovui 
O’Grady buvę uždrausta priimti 
iš Lihlinovo kokių-nors raštinių 
taikos pasiūlymų, o todėl jis to
rius taikos pasiūlymus sugrąži
nęs atgal, ne konverto neatplė- 
šęs.

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia] 

BAZELIS — Pasak Vokiečių 
laikraščių, vyriausias Vokietijos 
pašto viršininkas išleidęs uka- 
zą visoms šalies spaudos įstai
goms, kad jos sustabdytų mokės 
nį visiems darbininkų tarybų na
riams. Tolks įsakymas labai 
suerzino spaustuvių darbininkus 
ir jie stojo grieš ton kovon. Ne
priklausomųjų socialistų laik
raštis Die Freihclt praneša, kad 
20 tūkstančių spaustuvių darbi
ninkų nutarę kovoti už išlaiky
mą darbininkų tarybų, ir kovoti 
iki galo. Dagi didžiumos social- 
(lemolkraitų ogranas Vorwaerts 
sako, kad tasai pašto viršininko 
įsakymas esąs niekas daugiau 
kaip “tiesioginis provokavimas 
darbininkų kovon.” Manoma, 
kad pašto viršininką tokį ukazą 
išleisti primokino •finansų mi- 
nisteris Erzbergcris, kurs viso
kiais budais stengiasi darbinin
kų tarybas išnaikinti.

FRANČIJA.
[Federuotos spaudos žinia] 

PARYŽIUS — Tie Francijos 
miestai, kuriuos šeimininkauja 
dabar socialistai, dabar užsida
vė dideliu rekonstrukcijos dar
bu. St. Denis miestas, turįs apie 
100 tukstaoičių gyventojų, ir pa
skutiniais rinkimais lapkričio 
30 d. 1919 m. didele balsų di
džiuma išrinkęs vien socialis
tus į visas miesto įstaigas, o 
taipgi ir miesto galvą, ėmėsi 

visų įmanomų priemonių, kad 
palengvinus žmonių gyvenimą 
ir atsteigus miestą nuo baisių 
kares pasekmių. Svarbiausias 
tuo 'tarpu reikalas tai rūpestis 
vaikų ir visuomenės sveikata. 
Darbininkų unijoms stropiai pa 
dedant, steigiamos įvairios pu
šies mokyklos, kur mokiniai 
gauna ne tik mokslą dykai, bet 
ir maistą ir pinigų jų reikalams. 
Steigiamos pirtįs su visais nau
joviškais patogumais ir šiaip 

visokios sanitacijos įs'taigns žmo 
nėms. Vasario 1 dieną St. De

nis miestas rengia didelių iškil
mių, į kurias suvažiuos daugy
bė socialistinių miestų atstovų 
iš visos Francijos. Tos iškil
mės rengiamos kaipo lapkričio 
30 dienos socialistų laimėjimui 
švęsti.

ITALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

ROMA — Dklclio pasipiktini
mo sukėlė Italijos parlamente 
žinia, kad p. Clemenecau [Fran 
ei jos] valdžia užgynė žinomam 
italų propagandistui Malatestai 
pervažiuoti per Franciją. Ma- 
tatesta, išgyvenęs 20 metų An
glijoj kaipo tremtinys, gavo 
leidimo grįžti Italijon, bet ka
dangi Francijos valdžia neleido 
jam važiuoti per savo kraštą, 
tai jis buvo priverstas keliauti 
aplinkui jūrėmis. Socialistų 
atstovai dėlto grūmojo surengi
mu demonstracijos prieš Fran
cijos ambasadą.

— Italijos pariamentan buvo 
įneštu sumanymas, kad visi di
plomatiniai dokumentai butų 
viešai paskelbti, bet įnešimas 
neperėjo, nors visi socialistai 
už jį balsavo. Tam sumany
mui labiausiai priešinosi minis- 
terių pirmininkas Nitti ir užsie
nio ministeris Scialoja.

MEXIKO.
[Federuotos Spaudos žinia]

MEXIKO MIESTAS — Juka- 
tane būrys maskuotų vyrų už
puolė ant socialistų raštines na
mų ir padegė. Nors atvykę 
gaisrininkai darė didelių pa
stangų ugnį užgesyt, bet dauge
lis dokumentų ir šiaip svarbių 
raštų sudegė. Tokių pasikėsi
nimų ant socialistų įstaigų bu
vo ir kituose provincijos mies
tuose. Jukatanoi gyventojai 
baisiai 'lokių, ištvirkėlių darbu 
pasipiktinę.

LS.S. Reikalai
LIETUVOJ ĮSIGALI 

REAKCIJA.

Ateinančios iš Lietuvos žinios 
rodo, kad reakcinis elementas 
ten darosi vis stipresniu. Pir
mosiose Lietuvos (reakcininkų 

eilėse stovi lietuvių klerikalai. 
Klebonija ir špitole lieka vado
vaujamoji politinio gyvenimo 

įstaiga. Kas ne su klebonija ir 
ne su špitole, tas greitai gauna 
“garbingą bolševikų vardą.” Ir 
to likimas tada pilnai priklau
so, tų dviejų įstaigų malonei ar 
nemalonei.

Lietuvos reakcininkai šėlsta. 
Jie ryžasi nugniaužti visa, kas 
stoja jiems skersai kelio. Bet 
daugiausia pastangų klebonija 
ir špitolė dėjo, kad nugniaužus 
Lietuvos social-demokralų judė
jimą. Tik-ką gautos žinios ro
do, kad reakcininkai savo tik
slo dalinai jau atsiekė. Lietuvos 
Social-demokratų partijos or

ganas Socialdemokratas nebe
išeina. Savo skaitytojams Lietu
vos draugų laikraštis praneša:

“Sunku buvo Social-demokra 
tui eiti: nepriklausomos nuo 
musų aplinkybės jį trukdė. Bet 
ėjo jis kartais net ir sunkiau
sias kliūtis pergalėdamas. To
liau jis to nebegali daryti: pri
truko kantrybės.”

Vadinas klebonijos ir špito
lės gyevntojai musų draugų laik 
raštį pasmaugė. Lietuvos drau
gai nieko nemini apie tai, kad 
jiems stoka ištekliaus. Jie tik 
sako, kad delei “nepriklausomų 
aplinkybių” jie pritrukę kantry
bės. Kitai]) pasakyti jie verkiau
sia negalėjo: ir pranešimas bu
tų patekęs cenzoriaus nemalo
nėn.!

Iš šilo pranešimo galime su
prasti kokiose aplinkybėse da
bar tenka veikti musų drau

gams Lietuvoj. Galime supra
sti, kad ten dabar padėtis yra 
daug biauresnė nei caro činov- 
ninkų laikais.

Ir šitie reakcininkai dar turi 
drąsos kreiptis į Amerikos lie
tuvius darbininkus, kad jie rem 
tų juos. Tegul jie nelaukia. Su- 
sipra'tusicji lietuviai darbinin

kai žinos ką savo pinigais su
šelpti. Jų skatikai negali eiti 
Lietuvos klerikalams ir atžaga
reiviams remti. —Darbininkas.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Baisi teisybė.
Kauno “Darbas” gruodžio 10 

d. rašo:
“šiandien lietuvių politika yra 

absoliučiai diktuojama Anglų”
— rašė Anglų oficiozo “Times” 
spec. korespondentas savo laik
raščiui iš Kauno lapkr. 6 dieną 
ir čia pat nurodo faktus, kaip 
Lietuvos valdžia klausia anglų 
misijos narių nuomonės 
Bermonto vokiečių kolčakinin- 
kų ir kt. reikalais (išspausdin
ta “Times” lapkr. 19 d.) Kores
pondentas patsai stebisi dėl to
kios padėties, tarydamas: “Tai 
yra stebuklas... atsimenant, 
kad Anglai nėra davę nė vieno 
skatiko, kad pagalbėtų lietu
viams jų bėdoje, nei davė jie nė 
vieno šovinio, kad pagelbėtų 
jiems jų kovose...”

Lapkr. 11 d. pasibaigė vokie
čių valdžios nustatytas termi
nas vokiečių kariuomenei iš 
Kuršo ir Lietuvos išsikraustyti.

Vokiečių atstovybei Lietuvoje 
prašant ir santarvės (anglų) 
misijai patariant (anot, “Times” 
“diktuojant”), terminas buvo 
pailgintas ligi lapkr. 13 d.

Lapkr. 14 d. vokiečių valdžia 
oficialiai pranešė, kad visa vo
kiečių kariuomenė iš Lietuvos 
esanti išėjusi, o kas pasiliko tai 
dezertyrai plėšikai, už kuriuos 
jokios atsakomybes valdžia nei
manti.

Lapkr. 16 dieną, atėjo žinia 
kad pasilikusieji Bermonto 
vokiečių rusų kariuomenė pe
reinanti Eberhardto, vokiečių 
valdžios oficialinio atstovo ži
nion ir kad Eberhardtas rūpin
sis juos sugrąžinti “tvarkoje...”

Lapkr. 17 d. vokiečių bermon
tininkai pradėjo eiti per vadini
mą demarkacijos liniją, plėšti 
žmones ir pulti musų kareivių 
sargybas.

Lapkričio 19—20 d. prasidė
jo musų garbingos kariuomenės 
puolimas vokiečių-bermontinin- 
kų plėšikų Radviliškio-šiaulių 
kryptimi ir vietos žmonių suki
limas. Musų karžygiai taip 
smarkiai puolė, kad vokiečių ir 
rusų plėšikai nė nemanė atsilai
kyti. Eberhardtas pasakė — 
“mes prapuolėm”. Bet čia 
juos užstojo srjitarvės Niesselio 
komisija. Šarvuotame vokie
čių traukinyje atvažiavo jie į 
Radviliškio frontą.

Niesselio komisijos narys, an
glų generolas, atbėgęs prie NN 
pulko vado, vedančio operaci
jas prieš vokiečių plėšikus Rad
viliškio srityje, paklausė:

Tamsta ne partizanas?
Ne,—atsakė musų karininkas 
aš esu pulko vadas ir vado

vauju operacijomis.
Aš esu generolas NN ir san

tarvės vardu įsakau Tamstai o- 
peracijas tufjau sustabdyti.

—Aš Tamstos nepažįstu. Ma
no vyriausybės man įsakyta pa
imti Radviliškį ir aš jį paimsiu
— atsakė vadas.

Generolas nieko nepešęs bėga 
prie artilerijos ir sako:

—Aš esu Niesselio komisijos 
narys generolas NN ir santarvės 
vardu įsakau šaudymą sustab
dyti.

—Mes esame disciplinuoti 
kareiviai, mums įsakyta šaudy
ti ir prašome Tamstą mums ne
kliudyti, — buvo atsakymas, o 
įdėto naujo šovinio paleidimas 
buvo jo patvirtinimas.

Tai]) pasielgė musų kareiviai 
ir karininkai karo laukuose, ka
da santarvės misijų nariai kišo
si ne į savo reikalą. Bet jie tuo 
nepasitenkino. , Reikalavo 
grąsino 60 tukstan. vokiečių 

[cenzūros iškąsta]
Taip atsitiko lapkr. 23 d. Tuo 

jau po to mums buvo paskelb
ta, kad vokiečiai ir rusai plėši
kai išsikrausią, palikdami 
mums visą karo medžiagą, kad 
besikrausiančius kontroliuoją 
santarvės misijos ir musų kari
ninkai, kad jokių piešimų ir k t. 
nebus ir lt. Santarvės misijos 
ir musų vyriausybės galva, mi- 
nisteris pirmininkas Galvanaus
kas, išleido j gyventojus atsi
šaukimus prašydami nekliudyti 

besutraukiantiems vokiečiams, 
jų neužpuldln^i ir tt. Ir musų 
kareiviai ir karininkai taip pat 
šauliai partizanai savo aukštes- 
nėsės valdž. paklausė, — pa
klausė keikdami savo likimą ir 
tuos, kurių įsakymu priversti 

buvo traukties, nes buvo įsitiki
nę, kad vokiečių plėšikai savo 
esamos garbės duoto “garbės žo
džio” nesilaikys ir plėš žmones 
kaip plėšę.

Lapkr. 28 dieną Vokiečių ka- • 
talikų centro organas ir ui mis
terio Erzbergerio oficiozas 
“Germaniu” Nr. 548 rašė:

..Tarp kita ko dar kartą pa
brėžiame, kad vakarų rusų ar
mijos pasidavimas gen. Eber
hardto komandai buvo atliktas 
santarvės komisijai pritariant 
Visais atsitikimais, kurie pasta
ruoju laiku buvo Rytuose, mes 
visą laiką buvome kontakte su 
santarvės komisija.”

Gruodžio 1 d. V. Tarybos pir
mininkas baronas St. šilingas 
šitaip pasakė:

“Gerbiamieji V. Tarybos na
riai ir ponai Ministeriai! Atida
rydamas vėl V. Tarybos posėd
žius, dideliu džiaugsmu turiu 
pranešti, kad bermontininkų 
avantiūra bendromis Lietuvos 
valstybės ir santarvės valstybių 
pastangomis baigiama likviduo
ti. Nebėr jokio pavojaus, kad 
kas nors panašu begalėtų dar 
pasikartoti šiaurės Lietuvoje... 
Bermontininkų būriai dabar, 
tinkamai mums ir santarvinin
kams kantroliuojant, . skubiai 
kraustomi... jųjų sandėliai, su
sisiekimo įmones ir visa karo 
medžiaga yra musų perima
ma.. .”

Taip kalbėjo V. Tarybos pir
mininkas V. Tarybos rūmuose. 
Bet tą pačią valandą Šiauliuose 
ir visoj šiaurės Lietuvoj bai
siausi dalykai dėjosi Nekal
bam jau apie tai, kad “santar
vininkams bekontroliuojant” po 
jų akimis Šiauliuose vokiečiai 
krovė į vagonus ir vežimus visą 
karo medžiagą, kuri padarytąja 
sutartimi ir santarvės misijų 
laidavimu turėjo būti palikta 
Lietuvoje — tokia jau jų mora
lė, Konstatuojame tik darbus, 
šaukiančius į dangų atkeršiji
mo — būtent: vokiečių karinin
kams vailovaujant sistemingą 

plėšimą žmonių turto ir gabeni
mą į Vokietiją, areštus, plėši
mus, žmonių mušimus ir su
šaudymus, ištisų sodžių degi
nimus ir lt. Kas darosi — nei 
aprašyti, nei apsakyti negali
ma. Žmonės splepiasi kur kas 
gali, bėga, nežinodami patys 
kur dėtis, viešose vietose ir baž 
nyčioj girdėti tik verksmus ir 
isteriški moterų klyksmai — ta
da, kada Kaune su pasididžiavi
mu ir “dideliu džiaugsmu” kal
bama apie skubų krauslymąsi 
rašoma popierai ir vaikščioja
ma į misijos patarimų klausti.

Ką visą tai reiškia? Ir kur 
link mus veda? Ar ilgai musų 
politika bus svetimų “absoliučiai 
diktuojama?” Ar dar nemato
ma, kad svetimų klausant tenka 
ne tik savo reikalus apleisti, bet 
ir savo visuomenės ^pasitikėji
mo nustoti? Ar nežinoma, ko
kį įspūdį į žmones ypač į ka
reivius padarė traukintasis iš 
Radviliškio-šiaulių krypties? Ir 
prie ko gali privesti ilgesnis 
laukimas?

Šitą valandą mes nenorime 
valdžiai jokių sunkenybių dary
ti. Visą laiką mes stengėmės, 
ir dabar stengiamės kovoje prieš 
svetimus priešus jai padėti. Bet 
mes negalima nekonstatuoti bai
sios teisybes faktų ir nenuro
dyti į tai, kad esame tokioj padė
tyj, jog net visos teisybės nega
lime dar pasakyti. Taip pat ne
galime nepabrėžti, kad dar il
giau tokios taktikos vidaus ir 
užsienių politikoj laikantis grei
tai galima susilaukti katastro
fos, kuri gali visą darbą sunai
kinti. 1
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Draugiją Sąryšio vakaras.

Sausio 25, Northsidės Drau
gijų Sąryšis surengė pramogų 
vakarą-koncertą erdvioj Wi- 

cker Parko svetainėj. Kaip ir 
buvo tikėtasi, koncertas pavyko. 
Žmonių buvo gan daug vakaro 
programas visai geras. Mat' 
programe be kitų dalyvavo ir 
Chicagos chorų žvaigždė Biru
tė, p. Šimkaus vadovaujama.

Viešojo lietuvių knygyno 
naudai, tur būt, liks nemaža 
pelno. — Pašalietis.
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Taryba norėtų būti vadovauja
moji paskalos kampanijoj {stai
ga. Bet.'., pasirodė, kad to pa
ties trokštanti ir vadinamoji 
"katalikų vienybė.” Vienybinin 
kai, kad diskreditavus tarybi- 
ninkų vardą, vadina juos—li
beralais. Nors tiesą sakant, ta 
tarybininkų liberališkuinas yra 
toks jau nublukęs, kaip kad vie- 
nyibininkų krikščioniškumas. 
Jeigu jie nors kiek apsižiūrėtų, 
greitai pamatytų, kad nepasi
tikėti vieni kitais jie neturi pa
mato. — Nepriklausomas.

orą učių. Bot kadangi dabar 
ligoninėj labai daug influcnza 
sergančių žmonių, tai ligoninės 
užveizda vakar buvo nusitaręs 
neįsileisti to neregio labdario. 
Pastaroji tečiaus buvo neper
maldaujamas: tol ka ui i josi, kol 
užveizdai įgrįso ir jis leido jam 
išdalyti savo dovaną.

Advokatas Gugis tebėra čia.
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KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Bijojo netekti moters ir re
gėjimo—nusižudė.

WEST SIDE

Vieni kitais nepasitikį.

Kad daktaras, jam pranešė, 
jogei nėra vilties, kad jo ser
ganti moteris bepasveiktų ir kac 
jis pats atgautų senąjį regėji
mą, Albert Pa terš nuėjo j sa
vo miegamąjį kambarį ir britva 
perplovė sau gerklę.

Kaipir visose kitose lietuvių 
kolonijose, atvykus Misijai, ir 
čia hnta organizuotis paskolos 
rinkimui. Andais vietos drau
gijų taryba buvo sušaukusi v>-

Kiek laiškų jam parašė 
chicagietės?

Geras Maistas—Tyras Medus. 
Mano kostumcriai vra patenkinti, 
kurie pirko daugybę nuo manęs 
medaus. Užsisakykite per laišku, 
o bus jums pristatytą i namus. 
PARGABENTOJAS W. STRYGAS 

3022 W. 40 St., Chicago, Iii. 
Taipgi galite gauti nusipirkti 

šiose vietose vakarais: 
JUOZAPAS PAUNKSNIS,

2029 W. Coulter St. (2 lubų) 
JOK1MAS CICĖNAS,

9033 Cottage Grove Avė. 
(antrų lubų)

S. TELKSNIS, 10610 Edbrook 
Avė., Roseland, III. (2 lubų)

M. JAKUBKA, 4920 W. 14 St.
Cicero, III. (antrų hibų).

Virš minėtos ypatos daugybę 
medaus suvartojo ir kitiems parū
pina, kurie nor nusipirkti ant 
vietos. Viedrukas MEDALIS pen
kių svarų $1.80.

Valijos princas, kuris nesenai 
buvo atvykęs į Jungtines Val
stijas, dabar iš šios šalies mer
gelių gaunas po 45,000 laišku 
kas savąitę. Vienos vadinan
čios jį šauniu vaikinu ir velytų 
su juo apsivesti, kitos gi laba 
rūstauja. Chicagos laikraščiai 
dabar norėtų žinoti, ar daug 
laiškų jam pasiuntė chicagietės 
mergelės.

Naujienų subatos numeryj 
buvo išspausdinta žinutė apie 
išvažiavimą Marcelio Gugio Lie
tuvon. Del to jau keletas žmo
nių kreipėsi į mus klausdami, 
ar tai advokatas Gugis išvažia
vęs. Ne. Advokatas Kazimieras 
Gugis tebėra Chicagoj, kaip bu
vęs. Lietuvon išvažiavo lik jo 
brolis. Žinutėj juk tai aiškiai 
buvo pasakyta.

Nesėkmingas žygis.

Nežinomu piktadariai vakar 
naktį įsilaužė Woodlawn tea- 
tran 855 E. 63 gvė. Suplaišinę 
saugiosios šėpos duris piktada
riai pasiėmė 20 dolerių ir pa
bėgo. Tuo tarpu šc^joj buvo 
dar 5000 dolerių, kurių pikta
dariai neužtiko.

Smerkia valdininkių žygius.

Atkaklus labdarys.

Paviečio ligoninę penktas 
mėnuo kaip kasdien aplanko 
tūlas neregįs. Esantiems ten 
džiovininkams neregys kas dien 
išdalina du krepšiu obuolių ir

Dr. Graliam Taylor, kurį 
prez. Wiisonas tuoj po paliau
bos buvo pasiuntęs Rusuosna, 
užvakar stipriai kritikavo val
dininkų žygius. Jis pasakė, 
kad areštavimas tariamųjų ra
dikalų ir jų deportavimas ne
teikiąs nieko gera.

< -

Dg. Grigaitis serga.

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutes Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

ijill! AULU. Lir.ll ' |tf

GERKLES LIGOS 
Gydomo. SpeciaUrto

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- 
tnis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIU SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

■ kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kam p JI 7 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

PINIGAI SIŲSTI 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. Prūsas, Direktorius, 
(Parašas) Julius B. Kaupas, Sekretorius C-

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.

Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis, tik-ką sugrįžęs iš ry
tinių valstijų, kur jis pasakė 

visą eilę prakalbų, urnai susir
go. Delei to jisai negalėjo kal
bėti nė Norlhsidės Draugijų 
Sąryšio koncerte, sausio 25, 
Wickef* Park svetainėj. Už 
dienos kitos jis tečiaus tikisi 

pasveikti.

Medžio alkoholio auka.

Frank Keenan, 438 S. Clark 
gatvėj, berengdamas svečiams 
vaišių—degtinės, užsinuodijo 
ja. Keenan mainęs, kad medžio 
alkoholius esąs toks jau geras, 
kaipir “tikrasai alkoholius,n tik
jį reikia pavirinti. Virino, gė
rė, o dabar guli paviečio ligoni
nėj ir vargiai bepasveiks.

Užmarši moterėlė.

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis. 
Už 100 portretų antsyk $6.00. *
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

VUNAT1NI8 BBGI8TRUOTA8 BUBĄS APTIB^OBIUB ANT BBIDGBPOBTO
VYRAMS IR S U AUGIEMS

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

3149 8. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone ¥ards 687........

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 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.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
i 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.

! . .. . ...... tl

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujauaioa 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir sinti vyriškus aprėda- 
lus. Turini geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepralela- 
kite tos geriausios progos, 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 GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St„ Chicago.

Geri žmonės, kad radote po
lius Kahnwciler “paketbuką?” 

Ten radosi už tris tūkstančius 
dolerių brangių žiedjty, spilku- 
čių ir kartelių. Ponia Kahn- 
weiler visa tai užmiršusi viena- 
ne Wabash gatvekary.

Akiniai aukso rimuos* nuo 88.00 Ir au- 
gičiau. Sidabro rimuota nuo 81.00 ir 
augifiiau. Pritaikoma akinius uidykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais (vairiu liana. kurios ga
li būti prašalintos R»rų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uidykg, jai parėti ar 
skauda akis. Jai jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak ja silp
sta, netfsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uSdykg. Atmink, kad mes koft- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam

DR. M. T. STRIKOLISI 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietų; 6:30 iWi 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną*. 

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

DR. M. HĖRZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgo 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.*

Nušovė vagilį.

Krautuvėj 1440 W. Van Bu- 
ren gatvėj pblicistas vakar nak
tį ant vietos nušovė tūlą Ho- 
\vard White. Įsilaužė krautu
vei! ir policinio užkluptas ry
žosi ištrukti.

Prapuolė mergelė.

Jauna, septyniolikos metų 
amžiaus mergelė, Margaret 
hunberg grįždama iš teatro ne

žinia kur dingo. Bijomasi, kad 
. ą galėjo pasigrobti {virkavimo 
staigų agentai.

Pašovė mergelę.

Tūlas Jdseph Burger užvakar 
naktį pavojingai pašovė merge- 
ę Evelyn Bray. Mergelė guli 
igoninėj, o šovikas areštuotas 
ir laikomas kalėjime. Nesėk
minga meile.

B. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jųa sergate tr reikalaujate patarimo arba vaisto, ateikit pas mana. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTKĄt Galiu 
padaryti bite kokius nisiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Banditų žygiai. Priežastis.

Du jauni banditai vakar nak
tį užpuolė elevatoriaus stotį ant 
Ho m a n gatvės. Nusinešė 52 do
leriu.

Pigiau žmonės pavalgo pie
tus Paryžiuje, Francijoj, negu 
mes čia Amerikoj. Darbinin
kai ten gali gaut pietus, suside
dančius iš mėsos, (Duonos, dar
žovių ir vyno, už du franku 
(nominalė franko vertė butų a- 
pie 20 centų, Amerikos pini
gais, bet dabar franko kursas la 
labai nupuolęs), kuomet pir
miau už tokius jau pietus rei-

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Scrum dėl 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų

Dr. J. Van Palng

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.

Phohe* McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

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

Tel. Drexel 2880.

Įgriso gyventi—nusinuodijo.
"" U." ■

Name 1858 N. Washtenaw 
gvė vakar naktį nusinuodijo 
gasu tūlas John Širdin. Įsigrisę 
gyventi.

kėjo mokėt nuo 4 iki 6 frankų. 
O ką mes Amerikoj gauname 
už 40 centų? Kažinkokios pa
kvipusios sriubos dubinėlį, ka
vos ir “pajaus” ir nepakanka
mai duonos, o ką jau kalbėt a- 
pie vyną. —

— Aš žinau vieną žmogų, 
kurs, vedęs, per dvidešimt me
tų vakarais dar kojos nebuvo 
iškėlęs iš namų. .

— Sakyk tu man! Matyt, tik
ra meilė laiko ji namie priri
šus.

— Visai ne. Paralyžius.

DR. C. K. KLIAUGA
■ Dontistas.

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

vakare Phone Canal 257

Sugeria.

— Vienas mano pažįstamų, 
kad nueina ma u (lyties, tai daž
nai užmiega vanoję, užmiršęs 
dagi kraną užsukti.

— Ir, žinoma, užtvindo na
mus?

, — Ne, to neatsitinka. Jis mie
gu atdara burna.

Užgavo.

— Ai* tam ta, kaimynėle, pas-

■"•'■■■„-'į-“. ”

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 

v— 1 1 ..............— i t
* - ■■ -  ——. — uL.. , — - 4 , 

tebli, kad Jonienė ant tamstos 
pikta?

— Del ko ji turėtų pykti?
— Mat, tamsta andais saky

dama prakalbėlę prie jos vyro 
kapo pasakei, kad dabar jis nu
ėjęs į geresnius naikus.

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

VALANDOS: 9—12 ryto < 
2—9 vakaro 

1303 S. Morgan St 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

-1.^ ■! 1 1 ■ ---------- - ■

—————■■ ■

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
*325 So. Halsted St. Chicago.'
............ -



NAUJIENOS, Chicago

NAUJIENŲ” STOTIS
—-■

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Utarninkas, Sausio 27, 1920

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ x

Madison ir Franklin, SVV kampas
Madison ir Well, NAV
Madison ir State. N\V 
Aliams ir La Šalie, iNW 
Van Btiren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wclls. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir Wabash, NW
18th ir State. NW

Pa j ieškojimai
MOTERŲMOTERŲASMENŲ JIEšKOJIMAl

PAJIESKOMA Antanas Cižauskas; 
jis gimęs llarisburg, 11). Prašoma 
atsišaukti tučtuojaus antrašu:

Mrs. Bose šupienė
2150 So. Hoyne Avė., Chicngo, III.

PARDAVIMUI
VYRŲ VYRŲ

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

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

REIKIA 500 MERGAIČIŲ 
Dienos ir nakties darbui 

150 lengvam benčiaus darbui 
150 Ticket-preserių 
200 Punch-preserių.

REIKIA
Vyrų patyrusių biznyje, formanų, ir darbininkų pardavinėjimui 

McKcesport Gas šėrų patikėtinos American Gas & Oil Companijos. Duo- 
citinin tverus nuo*li»ti.H ii- Hiiteikidinn viso.4 instrukcijos teisiiiKiems ir t>n- 
tįkCtiĮlietus vyrams, kurie nuirtų parduoti SCrus savo draugams, pušvęs- 
dnini tam dalį ar visą laikų savo apiclinkėjc Pensilvanijos, Ohios ir West 
Virginia valstijose. Del platesnių informacijų kreipties:

Mr. Bartus, Sales Manager, Oth floor Vondergrift Bu i kliu g, 
Pittsburgh, Pa.

MOKĖS $5.00 j dieną geriems dar
bininkams. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir kendi- 
nė (saldainių krautuvė). Biznisf iš
dirbtas per 8 melus. Lietuvių ap
gyventa vieta. Turim kitą krautu
vę Jodei parduodame.

4544 So. Puulinn St.

GROSERNĖ IR BUCERNfi parsi
duoda pigiai. Savininkas parduoda 
todėl, kad jis yra lenkas, o apielin- 
kė yra lietuviška, tai ’jis negali su
sikalbėti su savo kostumeriais. Krei 
pkitės tuojaus. Ludvvig Grodzki, 
1857 North Avė.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Limo St. 
Wladls, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avc. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE 

Jefferson, NE 
ir " - ------- —

PAJIEŠKAU savo draugų Vincen
to, Antano ir Jono Jasulevičių, Su
valkų rėdytos, Panemunės parap. 
Pieščių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti greitai ant 
šio antrašo.

K. G. Rimkus,
1624 N. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės, be skirtumo tikė
jimo. Aš esu našlys 43 m. amžiaus 
ir turiu vieną sūnų, 12 m. ir dvi ma
žesnes dukteris. Atsišaukite.

510 Maxwell St., Chicago, iii.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nus arba našlės, aš pats irgi esu naš
lys. turiu 5 vaikus, jau suaugusius. 
39 m. amžiaus. Turiu savo namą, 
anl dviejų šeimynų.

A. S1MAŠ1US,
5342 Shields Avė., Chicago, III.

Delei paskirstymo darbo į dieninį ir naktinį, — at
sidarė pas mus labai daug darbui vietų, kurios tur būti 
greitai užpildytytos.

Mokestis yra augščiausia kokios niekur nemokama 
už panašų darbą.

Extra bonus išmokama kas savaitę, kurie išdirba 
visa laiką. Dirbykla ir sąlygos yra geriausios. Valgyk
la pačioj dirbykloj; valgiai duodama pigiai.

Samdos ofisas atdaras utarninkais ir ketvergais iki 
9 vai. vakaro.

VICTOR MFG. & GASKET COMPANY, 
5750 Roosevelt Road.

MOKĖS 34.00 savaitei patyru
sioms vyrmas dirbti ant elektriki- 
nių presų prie sunaudotos popieros 
ir skarmalų. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

REIKIA vyrų į serap iron yardą. 
Pastovus darbas, gera mokestis.

Pirmenybė lietuviams. Kreipkitės 
tuoj.

IROOUOIS STEEL IRON CO.
4620 W. 12th St., Chicago.

REIKIA - NUOLATINIAM 
DARBUI, PER VISA META, 
GERA MOKESTIS.

Cutlcrių
Rip sawyerių

Shųper hands
Sticker hands

Planer hands
Beit Sandcrs

Cabinet meikerių 
Bench Hands 

Hand Carverių
Finišerių

Rubberių
Patcners ir Oilers

PARSIDUODA labai puiki groser- 
nė ir ice crcam soda ir arktis su 
expres vežimu. Labai patogi vie
ta prie pat šv. Kryžiaus bažnyčios.

4536 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA pool room su 5 
stalais ir fikčeriai. Parsiduoda la
bai pigiai, priežastis pardavimo iš
važiuoju i kitą miestą. Pelno neša 
$150 į savaitę.

1126 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
Kreipties BARGENAS

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

THE BRUNSW1CK-BALKE- 
COLLENDER CO. 
DUBUQUE, I0WA

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35|h, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

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

Gatvių kampai: 
Milwaukee ir Paulina, NAV 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NAV 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI 
Rhie Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Hoinan Avė.

18tos GATVSĖS APlELINKfi 
Agentūros

J. F. Mallv, 633 W. 18th St. 
C. Ytdells. 733 W. Uth PI. 
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av. 
J. Žolinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 AV. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
AVestern ir 47th gatvės

Maxwell, SE ir NE 
Uth, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
31st. NW 
35th. NW 

ir 42nd SW 
ir 47th, SW ir NE 
ir 51st, SE

ir 
ir 
ir

Pranešimai
žemaitės Pagerbimui Vakaras.

Cbicagiečiai vėl turės progą pa
matyti ir pasigerėti puikiu koncer
tu. Šį koncertą — iškilmę rengia 
L. S. S. 22 kuopa, pagerbimui mu
sų žinomos rašytojos Žemaitės, šia
me koncerte pasižadėjo dalyvauti 
visos geriausios artistinės jiegos 
Chicagoje: — Birutės choras, biru- 
tiečiai ir kiti. Beto, bus pasakytas 
labai žingeidus ir originalis mono
logas, kurį chicagiečiai dar pirmu 
sykiu girdės.

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

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

Todėl visi iš anksto bukit prisi
rengę į šias iškilmes..

Iškilmių Rengimo Komisija.

Susiv. Liet. Kareivių 7 kuopos 
susirnikimas bus 27 sausio, P. Jauk- 
ščio svet., 2158 W. 23rd St. 7:30 vai. 
vakare. Kviečiam visus narius ir 
dar nepriklausančius atsilankyti.

Rašt. J. Paskacimas.

PRANEŠAME lietuviams, dirban
tiems Stock Yarduose, kad Amalga- 
mated Meat Cutters and Butcher 
Workinen of North America A. F. 
of L. Lietuvių localas 257 atidarė 
brenčių — ofisą p. A. Petraičio Real 
Estate 3249 So. Halsted St. Gyve
nantieji ant Bridgeporto galite už
mokėti savo mėnesines duokles nuo 
4 po pietų, iki 7 vakare. Pirmas 
lokalo susirinkimas įvyks seredoje, 
sausio 28 d. 7:30 vai. vak. P. Wood- 
man svet., ant 33 ir Lime gat. Visi 
prigulintįs ir neprigulintis prie uni
jos esate kviečiami atsilankyti.

Jonas P. Parkauskas, Rašt.
Office 4539 S. Marshfield Avė.

L. A. D-jos 3 skyriaus susirin
kimas įvyks seredoj, sausio 28, D. 
Shemaičio svetainėj, prie 18 ir So. 
Union gatvių. Pradžia kaip 8 v. v. 
Visus kviečiame atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

—< Valdyba.

PAJIEŠKAU Petro Viliuno, girdė
jau kad gyveną Chicagoje ir yra ve
dės. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

P. S., 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero žiogo. Jis 
gyvena Misouri valstijoj, turi savo 
farmą. Raseinių apskričio, Šidla- 
vos parapijos, PlekaiČių kaimo. Ir 
taipgi pajieškau giminių.

VINCENTAS NOKSA, 
3040 Wallace St., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo sesers Anasta- 
bi.įos šlcinius-Kniukšta; 4 metai at
gal gyveno Michigan City, Ind, ant 
9 gatvės. Ar ji pati ar kas kitas, 
malonės pranešti, busiu dėkingas.

KOSTANTAS ŠLEINIUS, 
4028 So. Brighton PI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys, garu 

šildomas, elektros šviesa; vienam ar 
ba dviem vaikinams. Kam reika
lingas, malonėkite atsišaukti.

5357 So. Morgan St., antros lubos, 
iš fronto.

IŠRENDAVOJIMUI
PAJUSI R AN D AVOJIMUI Storas,

tinkąs bi kokiam bizniui, geroj vie
toj; renda pigi tik $20 mėnesiui. 
Kreipties » ‘•Naujienų” ofisų No. 36.

REIKIA DARBININKŲMOTERŲ
REIKIA MERGAIČIŲ 

mokinimuisi ant mašinų; gera mo
kestis ir nuolatinis darbas.
FARGO HALLOWELL SHOE CO.

15th ir Laflin St., 5th Floor 
Važiuokite Ashland Avė., 18th, 14th 
St., karais, arba Douglas Park ele
vatorių.

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

THE NUCOA BUTTER CO.

28th ir Kilbourne Avenue.

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

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

Kreipties
PAUL C. NIEHOFF & CO.

232-242 E. Ohio Sreet, 4th floor.

REIKIA operatorių prie mašinų 
dirl imui brassiers ir ladies under- 
wcar; gera mokestis; gera apšviesta 
dirbykla; 44 vai. savaitė.

FORM FIT BRASSIER CO., 
230 So. Franklin St, 7th Floor

Susiv. Amerikos Lietuvių Kareivių 
3čios kuopos mėnesinis susirinki
mas bus utarninke sausio 27 d., šv. 
Jurgio parap. svet. Bus atstovai j ti 
renkami i Cnicagos Tarybą

REIKIA 20 moterų sortavimui po
pieros atmatų. Geriausia mokestis 
ir gera vieta darbui.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 

626 W. Taylor St., 
Cor. Desplaines St., Chicago.

REIKTA moteriškos grindims plau
Gera mokestis; ateikite tuojaus: 

DURAND HOSPITAL,
637 So. Wood St. Wcst 4460

PASTOVUS DARBAS.

RANKŲ SIUVĖJOMS

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

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

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

Nepaprasta proga mergaitėms 
ir moterims išmokti įvairaus 

rankų siuvimo darbo musų 
siuvyklose; gera mokestis; 
mokama ir laike besimokinimo.

Coat shop helperių
Button hole meikerių

50 MERGAIČIŲ dirbyklos dar
bams; $16.00 i savaitę laike mokini- 
mosi. $20.00 iki $23.00 uždirba ant 
čiukių.
i AMERICAN INSUIATED WIRE 

& CABLE CO.;
954 W. 21st Street.

REIKIA patyrusio pardavėjo gro- 
sernėje; gera mokestis ir geras dar
bas.

PARSIDUODA ICE CREAMINE 
ir lengvų gėrimų visi parankumai; 
parsiduoda viskas sykiu ar po viena 
viskas kaip nauja; sodas fontanas 
ir mašina dėl sodos dirbimo, 6 sta
lai, 24 krėslai, samovaras dėl šiltų 
gėrymų taipgi pečius dėl šiltų už
kandžių ir visokių fruktų su visais 
parankumai? parsuiduoda labai pi
giai. Pamatykit,

P. A. BALTRANAS
616 W. 31st St., Chicago, H). 

Tel. Boulevard 7351

RAKANDAI

Armhodc bcisterių
Kreipties bikiniuomi 

antrašų:
520 So. Wells St.
35 So. Market St.
823 So. Tripp Avė. , 
1922 So. Halsted St.
2303 W. St. Paul Avė.

West Shop helperių: 
BuHon hole meikerių. 
Finisherių

Kreipties bikuriuoniį 
antrašų:

REIKIA mergaičių lengviau) dar
bui; gera mokestis.

GOLD FURNITURE CO., 
2230 So. Union Avė., Chicago.

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

J. VALENTINAS,
653 W. 18th St., Phone Canal 6521

šių.

šių

H art Schatffaer 
and Mare

Woixl and Bhicher Sts.
2303 W. St. Paul Avė.

REIKIA MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Nepaprastai lengvam, švariam dar
bui musų naujoje dirbykloje.

Taip-pat kelių mergaičių nuo 14 
iki 16 metų amžiaus.

Patogi komunikacija iš visų pusių; 
visi moderniški patogumai, kad pa
darius darbas lengviu ir maloniu.

Patarnai^jama valgiais pigiai.
Gera mokestis ir bonus; nuola

tinis darbas ir geros išlygos 
tam pakėlimui mokesties.

• Kreipties
1516 AVabash Avenue.

3rd floor.

MERGAIČIŲ
Prie Punch Press 
Swedging mašinų, 
Stalo darbų
BOYE NEEDLE CO.

4343 Ravenswood Avė.

grci-

NEPATYRUSIŲ MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ

Gali uždirbti didelius pinigus, 
dirbdamos lengvą dirbyklos darbą.

Nuolat darbas apskritą metą.
OLSON RUG COMPAN.Y 

1508 W. Mionroe St.

MERGAIČIŲ NAMU RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis i House- 

keeper:
LAKOTA HOTEL 

30th & Michigan Avė.

REIKIA mergaičių ir moterų prie 
siuvamųjų mašinų. Pastovus, leng
vas darbas, gera mokestis.

PROGRESS HAT MFG. CO., 
910 W. Jackson Blvd., Chicago.

REIKALINGA šeimininke, našlė 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

Oremus Chemical Laboratory, 
1918 So. Halsted St., Chicago,

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo auginti du mažu vaiku arba 
ženota pora. Ruimai už dyką, nes 
aš palikau našlis, negaliu vaikų ap
žiūrėti.

VLADAS ŽILVITIS, 
3348 So. Auburn Avė., Chicago, III.

REIKIA 10 moterų sortavimui 
skudurų.

1820 N. 14th Street.

REIKIA mergaitės siuntinėjimui.
PERVICAL B. PALMER CO., 

367 W, Adams St., Chicago.

REIKIA mergaičių 16 m. amžiaus 
ir senesnių apsiaustų siuvykloje. Pa
tyrimas nereikalingas.

PERVICAI, B. PALMER CO., 
367 W. Adams SL, Chicago, III.

- t ■ ...... ' ■■

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

J. COHEN, 
1443 Blue Island Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

i

UNION SPECIAL MACHINE CO.

Reikalauja vaikiukų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui.

Bench-mechanlllų; patyrusių pie- 
lyČę vartoti; lathe ir milling maši
nų operatorių; darbininkų įvairiems 
darbams.

Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Kreiptis:

EMPLOYMENT DEPT.
311 W. Austin Avė.

“T

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKŲ
REIKIA RUBSIUVY

Collar padderių 
(Lewis Machine) 
Sleeve lining 
Basting pullerių
Basterlų

Kreipties:

KLAI

3309 West Nort Avenue

arba

S. W. cor. Franklin & Van Buren sts

Alfred Decker
<& Coliu n

REIKIA patyrusių darbininkų 
sortavimui popieros. Mokestis $18.00 
savaitei. Pastovus darbas.

GUMBINSKY BROS. CO. ' 
2261 So. Union Avė.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
REIKIA vyrų į serap iron yardą. 

Gera mokestis; nuolat darbas. 
Kreipties tuojaus.
UNITED IRON AND METAL CO.

711 W. 15th PI.

REIKIA. —
PAGALBININKAI

IR OPERATORIAI.
PUNCH PRESO.' ‘

Gera mokestis pradžiai.
GENERAL CAN CO.

1003 So. Canal St.

REIKIA vyrų įvairiems darbams 
prie popieros atmatų; ir vyras va- 
žiavimni ant vežimo.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., 
Cor. Desplaines St.. Chicago.

Nepaprastas
Pigumas

REIKIA Patyrusio duonkepio ke
pime juodos ir baltos duonos; taip
gi pagelbininkas duonai kepti. Kreip 
kitčs “Naujienų** ofisan No. 35.

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

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 AV. 35th St., Corner Archer Avė.

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

2431 So. Lincoln Street

REIKIA 25 darbininkai serap iron 
y arde. Darbas už miesto, visad; 
mokės 52c už valandą geram pas
toviam vyrui.

E. PEPPER IRON CO., 
3622 So. Western Avė.

NAMAI-ŽEM®
PARDAVIMUI medinis namas tri

jų pagyvenimų, geras namas, geroj 
vietoj, lotas turi 33x125. Parsiduo
da už $2750. Pirmojo morgičio y- 
ra $1700. Kreiptis i

’ Adam Jurcik,
2818 W. 39 PI. 2nd floor, rear 

Chicago, III.

MOKYKLOS
DARBININKŲ 

Pastovus darbas 
Gera mokestis 

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.
REIKIA darbininkų prie piausty- 

mo geležies serap iron yarde.
GERBER,

1717 N. Western Avė.

REIKIA darbininkų dirbimui ki
šenių apsiaustuose.

ROYAL TAILOR
731’ So. Wells St., Chicago.

GELEŽIES YARDAN (serap 
iron yard) reikia darbininky. 
Pastovus darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės tuojaus:

GOLDSTEIN IRON CO.,

1103 So. Washtenaw Avė 
CHicago.

REIKALINGAS barberis dirbti va
karais seredoj ir pėtnyčioj nuo 5 
— 8, subatoj 12 — 10 vakare.

STAN. YANKUS, 
1915 Uiiion Avė. Chicago.

REIKALINGAS patyręs ir geras 
barberys. kuris atsakančiai moka 
savo darbą. Atsišaukit tuojau. Ge
ram darbininkui, gera alga.

2203 West 22 Street.

REIKIA polisherių ir pagelbinin- 
kų prie dirbimo rėmų paveikslams.

MUELLER
2641 W. Polk St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuve ir Kote

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektroš Jiega.

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

Patterns dąromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio Iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PARDAVIMUI kepykla su 
namu; priežastis vyro mirtis. 
2315 So. Leavitt St., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj, vie
nas blokas nuo lieutviŠkos bažny
čios, ant Halsted St., No. 12107. Par
siduoda iš priežasties, kad nemoku 
kalbėti lietuviškai. Kas norėtų 
pirkti prašau apsilankyti, parduosiu 
pigiai su namu ar bd namo. Atsi- 
šaukit po num. 722 W. 120 St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

REIKIA darbininkų i serap gele
žies yardą $5 j dieną.

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

I dirbta per 9 metus, biznis gerai ei
na . Visokių tautų apgyventa. Prie- 

| žastis pardavimo, turiu kitą bizni.I K. LIDEKA,

PARSIDUODA krautuvė saldainių 
ir lėdų Smetonos ir visokių minkštų 
gėrimų ir taip visokių daigtų. Vis
kas sutaisyta geriausiai. Biznis iš-

REIKIA vaikiuko dlrbykloj dirb- na
Ii. Gera mokestis. jGOLD FURNITURE CO., (
2230 So. Union St., Chicago. 306 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing

Suite 611. 74 W. Waahington Street. 

Murinama dienomis ir vakaras.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Milwauk.ee

