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Lietuva ir Lenkija tarsis apie taiką
Nauja Pabaltijos vals= 

tybiy konferencija
Jau 7 šaljs dalyvauja konferencijoj

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 12, 19191 master at Chicago, III. Nov. 12, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917 ‘ 

LIETUVA SUTIKO TARTIES 
APIE TAIKĄ SU LENKIJA

ws rvcjuired i.y the act of Oct. 6, 1917

TALKININKŲ MISIJA PRI
VERTĖ VOKIEČIUS 

VEIKTI.
Bet atsisako taikinties su Ber- 
mondto kolčakiniais užpuoli

kais.

COPENHAGEN. lapkr. 11.
Lietuvių atstovybė paskelbė, 
kad per tarpininkystę Amerikos 
Anglijos ir Frafincijos atstovų, 
Lietuvos valdžia sutiko dalvvau-

ti nesutikimus tarp Lietuvos ir

rusų-vokiečių koman- 
arti Rygos pulk. Bcr- 
pakvietimą tarties apie

Lietuva pasiuntė antrą atsa
kymą į 
duotojo 
mondto 
taiką.

Čia gauta žinių, kad pulk. Ber- 
modt kasdie gauna daugiau ka
reivių ir amunicijos iš Vokieti
jos. ‘

Troe tronsInHnn filed with tho poM- 
inaster at Chicago, III. Nov. 12, 1919 
as required by the art of Oct. 6,1917
VOKIETIJA GELBSTI KOLŪ

KINIUS PLĖŠIKUS.

COPENHAGEN, lapkr. 11.
Lietuvos voldžia telegrafuoja iš 
Kauno, kad Anglijos, Amerikos 
ir Francijos atstovams Kaune 
pasisekė padaryti sutartį su Lie
tuvos valdžia, kuris sutinka da
bar pasiųsai delegatus į konfe
renciją, kurioj taipjau dalyvaus 
Lenkijos atstovai, kad išrišus 
Lietuvos-Lenkijos klausinius

Tuo pačiu laiku komisija ap
svarstymui karės nuostolių bus 
sudaryta.

Pulk. Robinson, galva Angli
jos komisijos, paklausė Lietu
vos valdžios, ar ji norėtų ati
daryti telegrafinę komunikaciją 
tarp Kauno ir Vilniaus. Valdžia 
sutiko.
Kolčakiniai plėšikai už carizmą.

Bermondt Avalov telegrafa
vo Lietuvos valdžiai ar ji pra
dės taikos tarybas. Valdžia atsa
kė, kad ji skaito Bermondtą kai
po plėšiką ir vagį, kuris sudarė 
nereguliarų armiją Lietuvoje be 
pripažinimo nepriklausomybės 
tos valdžios ir kad ji nenori 
nieko svarstyti su Bermondtu.

Vokiečiai tebesiunčia pagelbą 
Bermondtuį — kaip kareivius, 
taip ir amuniciją. Kasdien be
veik po 400 žmonių pereina ru-

Išleido aštresnius paliepimus vo
kiečių kareiviams Pabaltijoje.

BERLINAS, lapkr. 11. — Pra-

rekordus Vokietijos {Misiulymo 
atšaukti savo maištinguosius ka
reivius, atstovai talkinnkų kari
nės misijos evakavimui Pabalti
jos štilių, patvirtino įdomų fak
tą. Juo yra tai, kad tik kada ta
po gautas pranešimas, jog talki
ninkų misija atvyksta į čia, ta
po išleistas aštriausias paliepi
mas. Jis yra ultimatumas maiš
tininkams, grąsinančiu atėmi
mu jiems pilietybės ir teisimu. 
Valdžios pirmesnis veikimas su
sidėjo vien iš atsišaukimų į ka
reivius grįšti Vokietijon.

frue translatinn filed \vlth tb<» post- 
rnaster at Chicago, III. Nov. 12, 1919 
is reąuired by the act of Del. Ii. 1917
VĖL PRASIDĖJO PABALTIJOS 
VALSTYBIŲ KONFERENCIJA.

Konferencjoje dalyvauja 7 vals
tybių atstovai. Lietuva nori tik 
mūšių paliaubos su bolševikais.

DORPATAS, Estonijoje, lap. 
11. — Draugiški ryšiai tarp Pa
baltijos ir Rusijos parubežinių ša 
lių yra užmezgami antroje Pa
baltijos konferencijoje, kuri pra 
sidėjo vakar. Estonijos, Latvi
jos, Lietuvos, Finlandijos, Len
kijos, Ukrainos ir Baltgudijos 
atstovai laiko posėdį ir svarsto 
sąjungą ‘‘diagonalių Europos 
valstybių” — juostos buvusių 
Rusijos provincijų, besidrie

kiančių nuo Baltijos iki Juodųjų 
jurų — kad apgynus savo nepri
klausomybę nuo galimų priešų 
rytuose ir vakaruose. Tik Es- 
lonija, Latvija ir Lietuva yra at
stovaujamos oficialiai; kitos gi 
šalis yra atstovaujamos pusiau 
oficialiai.

Po normalių pradinių svarsty
mu,, kuriuose įvairios delegaci
jos išreiškė savo valdžių nuo
mones, nutarta laikyti galutiną 
konferenciją pėtnyčioje ir tada 
ipsvarstyti svarbų klausimą da
lyvavimo konferencijoje su bol
ševikais lapkričio 17 d.

Visos svarstančios tarybas su 
bolševikais šalįs, ypač Estonija, 
Lietuva ir Latvija. užreiškia, 
kad dabar jos tarsis tik apie 
mūšių paliaubą, o ne apie taiką.

“Mes negalime atnaujinti su 
bolševikais p/irklybinių ryšių, 

negi padaryti su jais taikos, pir 
miau nepasitarus su talkinin
kais”, pasakė šiandie Lietuvos 
atstovas.

Estonijos užrubežinių reikalų 
ministeris yra konferencijos pir
mininku.

ragėje paliepė savo rusams ir 
vokiečiams kareiviams prisiekti, 
kad sutinka kariauti už senąją 
Rusiją ir nepasiduoti kol šalyje 
nebus įvykinta taip kaip buvo 
prieš revoliuciją. Kareiviai dai
navo Rusijos nacionalį himną 
(Bože ėdria chrani) ir “Deutsch 
land Ueber Alles”.

Anglijos laivai jatvyksta.
Vakar keli Anglijos kariniai 11. — Jordan Jamcson, negras, 

laivai atvyko į CopenJiagen uos- kuris pereitą pėtnyčią nušovė 
tą. šiandie taipgi atplaukė aero- šerifą, šiandie govedos tapo a- 
planų laivus. Visi laivai greit iš-' įimtas iŠ policistų ir sudegin- 
plauks Baltijos jūron. tas viešame plechije Magnoliej.

Sudegino negrą

True trim’dntion hled w»ih th<* Pnc‘ 
master at Chicago, III. Nov. 12, 1911 
as j*e<|uired bj Ine avi oi Ud. u, m
BOLŠEVIKAI ARTINASI PRDE 
JUDENlčO BAZOS—NARVOS

' .. L’l'.'L' . -J".'. ‘-J!................. ——

True translation filed with the post 
lusler at Chicago, III. Nov. 12, 1919 

is reąuircd by the act oi Oct. u. iu.
ANGI.UA UŽPUOLĖ SINN 

FEIN PARLAMENTĄ

rs-as.1 .. r i 1 ............

ŠAUDĖ Į PABAIGOS DIENOS 
PARODĄ.

3 žmonės nušauti, 4 sužeisti, 
I. W. W. salė suardyta. Angliakasiu strei

Pabaltijos šalių paliaubos pasiu 
lymas galbūt išgelbės Judeničiu

REVEL1S, lapkr. 10. — Pa
baltijos šalių konferencija pra
sidėjo IX>rpate vakar. Delegatai 
svarsto tolimesnes smulkmena? 
sudarymo Pabaltijos federacijos 
ir tikimasi išdirbs smulkmenas 
mušiu paliaubos sąlygų, kurios 
bus laiduotos bolševikams arti
moj ateityj.

Pasak talkininkų žinių, ku
rios sutinka su raportais Latvi
joj, sąlygos bus labai aštrios ir 
t'alkininkų -oflicieriai čia sako, 
kad jos užtikrins saugumą Ju- 
deničo šiaurvakarinės armijos.
Bolševikai artinasi prie Narvos.

Tuo pačiu laiku bolševikų ka
reiviai tebesiveržia. Jie dabar 
artinasi prie Jamburgo, kuris y- 
ra tik už 16 mylių nuo Judeničo 
buzos - Narvos. Labai abejoti
na ar baltagvardiečiai įstengs

DUBL1N, lapkr. 11. — Sinn 
<”ein parlamentas tapo šiandie 
ižpultas valdžios ir devyni nu- 

• iai liko areštuoti. Daug doku- 
nentų paimta užpuolime, 
kareiviai susirėmė su žmonėmis

CORK, lapkr.lll. Nuolati
niai susidūrimai tarp kareivių 
r civilių žmonių pereitą naktį 
>rivedė prie didelių riaušių, ka
bi kareviai, užpykinti nuolati- 
liais ant jų užpuolimais, persi
laužė per policijos linijas ir ap
tyko minią mušti.

Lazdos ir akmens buvo naudo 
jami, taipjau buvo paleisti keli 
revolverio šūviai. Kapitonas ir 
kareivis tapo sunkiai sužeisti. 
Policija galinus išvaikė minią, 
o kareivius nuvarė į kazermes.

CEuNTRALIA, Wach., lapkr. 
11. — 3 žmonės tapo nušauti ir 
4 sužeisti, visi buvę kareiviai 
šiandie nežinia kam prhdėjuf 
nuo vieno namo stogo šaudyti j 
mūšių paliaubos metinių sukak
tuvių dienos parodą. Šaudymai 
buvo netoli I. W. W. svetainės 
ant kurios, minia, perėjus iš
gąsčiui ir užpuolė. Viskas kai 
tik buvo salėje, liko sudaužytu 
ir sudeginta. Policija vėliaus a- 
rešlavo šešis 1. W. W. narius 
nors prieš juos jokio parodyme 
nėra. Goveda tuoj vieną areš- 
toutųjų pasi tvėrė ir bandė nu 
linčiuoti, bet policija spėjo alini 
ti ir nugabenti kalėjimam Tuo- 
jaus pradėta po visą miestelį ir

kas atšauktas
Nesitikima, kad angliakasiai klau 

sys atšaukimo

Truc trnnslnflon fllM with the post- 
master at Chicago, 111. Nov. 12, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
SUOKALBIS NUVERSTI TUR

KIJOS SULTANĄ.

I miestelį siunčiama milicija 
iš Sea t tie.

Žuvo ant laivų

ANGLIAKASIŲ STREIKAS AT- Washingtone ir tarties apie nau
ją anglių skalę.

Angliakasiai prisirengę prie 
tarybą.

INDIANA POLIS, Imi., lapkr. 
11. — Angliakasių prezidentas 
John L. Lewis pasakė, kad jis 
dar negavo pakvietimo nuo dar
bo sekretoriaus Wilsono, bet an
gliakasiai visuomet yra pasiren
gę pradėti tarybas.

ŠAUKTAS.

Vngliakarfų unija sutiko išpil- 
lyti teiamo paliepimą ir atšaukė 

streiką.

Narvos nėra vietos kur Judenič 
galėtų atsispirti.

Pats netekimas Jamburgo bu
tų rustus, kadangi jis yra pil
nas ligonbučių ir dabar jame 
yra tūkstančiai sužeistųjų., ku
riuos sunku butų išgabenti Nar- 
von, net jeigu ten galima butų 
juos visus sutalpinti.

Latviai stumia vokiečius.
Latvių kareiviai, prigelbiami 

kanuolių anglų torpedinių laivų

BERLINAS, lapkr. 11. - Iš 
Konstantinopolio pranešama, 

aid ten susekta suokalbis nuvers 
t i Turkijos sultoną.

GAL ŽUVO 49 ŽMONES.

HALIFAX, N. S. lapkr. 11. — 
49 žmonės įgulos Amerikos lai
vo Poaly Land, kurie susėdo jSCHEIDEMANNAS JAU NORI j , , . , , , .

VIENYTIES SU NEPRIKLAU-Įvallelea užsidegus jų laivui pe- 
SOMAISIAIS SOCIALISTAIS. reil? »edėklienj ties Cape Bre- 

į ton pakraščiu, dar nėra surasti 
ir turbūt yra žuvę. Keli laivai 
jų j ieško, bet ikišiol be jokių pa-

INDIANAPOL1S, Ind., lapkr. 
11. — Angliakasių streikas ta- 
)o atšauktas. Atšaukė jį anglia
kasių unijos United Mine Wor- 
kers of America — viršininkai, 
pildydami federalio teismo pa
tepimą atšaukti streiką iki u- 
tarninko viduijiudcčui. Streiko 
atšaukimas tapo paduotas 'teis
mui ir tasis jį taipgi patvirtino. 
Tekstas* atšaukimo sekamas:

“Indianapolis, Ind., lapkričio 
11, 1919.

“Viršininkams ir nariams U- 
lited Mine Workers of Ameri-

I0WA ANGLIAKASIAI NEG- 
RĮŠIĄ Į DARBĄ.

ripažįsta, kad pavojus iš bur
žuazijos pusės didėja.

BERLINAS, lapkr. 10. — Di
džiumos ir nepriklausomųjų

naikintojų, pradėjo vakar ofeii- - S()ciulistų vadovai pašventė di- 
sivą nuo Dauguvos įpuolimo ir (lesnę dal| apvaikščiojimo vakar 
paėmė Dubbeln miestelį. Tas su]<aktuvių revoliucijos kalbė- 

labai sutvirtina jų dešinįjį spar
ną.

Anglų naikintojas Liepojoje 
lapkr. 6 d. nušovė vokiečiu, ae
roplaną. Tą pačią dieną vokie
čių kareiviai iš Preckuhi pradė
jo besiveržimą ant Licpojaus, 
bet latviai, pridengti anglų lai
vų ugnies, atmušė juos.

Vokiečiai skersai upę nuo Ry
gos vėl bombarduoja miestą. Jie 
labai pažeidė vieną pusę anglų 
misijos namo, taipgi vakar nu
metė šūvį ant slogo.

Prieš Frieddricbstadtą 32 ru
sai su dviem kulkasvaidžiais pa
sidavė latviams ir įstojo į Jude
ničo armiją.
Reikalauja deportuoti Bergerį.

MINNEAPOLIS, Minu., lapkr. 
11. — American Legion, suside
dantis iš buvusių kareivių, lai
ko čia savo pirmą konvenciją. 
Šiandie konvencija priėmė rezo
liuciją reikalaujančią atimti pi
lietybę iš Victor Berger ir jį de
portuoti, taipgi pašalinti iš atsto
vų buto Voigt iš Wisconsino, ku
ris vienas balsavo už priėmimą 
Bergerio į atstovų butą.

. jimui daugybės susirinkimų,.
Buvęs kancleris Philip Schei- 

demianuas kalbėdamas Steglitž 
( karštai atsišaukė už«susivieniji
mą su nepriklausomaisiais so
cialistais, užreikšdumas kad pa
vojus iš kairės nėra tiek grąsus, 
kiek iš dešines.

| Socialdemokratų vadovas Ge- 
org Ledebour kalbėdamas dide
liame nepriklausomųjų socia
listų susirinkime, pasakė smar- 
gią prakalbą prieš Scheidcman- 
ną, prezidentą Ebertą ir dailės 
ir literatūros ministerį Lands- 
berg už jų suloštą, kaipo liau
dies komisarų, rolę, i.

SLAPIEJI LAIMĖJO ORIO. 
ŽMONĖS ATMETĖ RATI

FIKAVIMĄ PROHIBICI- 
JOS PRIEDO.

8 ŽMONES ŽUVO.
PORTLAND, Me., lapkr. 11. 

— Iš rastų Maine pakraštyje lau 
žų sprendžiama, kad Pbiladel- 
phijos valtis Lohocia paskendo 
audroje pereitą savaitę ir kad 
jos įgula iš 8 žmonių žuvo.

4 ŽUVO SUSIDŪRUS LAI
VAMS.

PHILADELPHIA, Pa., lapkr. 
11. — 4 žmonės tapo užmušti ir 
apie 12 sužeista, laivų vilkikui 
užgavus pilną žmonių paramą 
per Deleware upę. Užmuštieji 
taip sutrinti, kad nė pažinti ne
begalima. Apie 150 žmoinių li
ko išgelbėta.

PASKELBĖ RINKIMUS WIS- 

CONSINE.
Bergeris gal vėl bus kandidatu į 

atstovų butą.

MADISON, Wis., lapkr. 11.— 
Gub. Philip šiandie paskelbė spe
cialius rinkimus 5-tame Wiscon- 
sino kongresiniame districte iš
rinkimui naujo atstovo į atstovų

COLUMBUS, O., lapkr. 11.— 
Valstijos sekretorius gavo ofi- 
ciales žinias, kad Ohio valstijos 
balsuoto jai 641 balso perviršiu 
atmetė ratifiktajVMiią prohibici- 
jos priedo federalės konstituci
jos. Už ratifikavimą paduota 

499,879 balsai; prieš ratifikavi
mą — 500,520.

Vnlst ij<»« sekretorius p»rislccl- 
be, kad skaitlinės matomos yra 
klaidos ir todėl 9 pavietams bus 
pasiiųsta palepintai ištaisyti taą 
klaidas. Sausieji gi reikalauja 
išnaujo suskaityti visus balsus.

11 NEGRŲ NUTEISTA ANT 
MIRTIES.

Už dalyvavimą nesenai išt kasio
se riaušėse.

HELENA, Ark., lapkr. 11. — 
Phiilps pavieto Circuit 'teismo 
teisėjas J. M. Jackson Šiandie 
nuteisė nužudymui vienoliką ne-

DAR ŠEŠIEMS GRŲSIA DEPOR 
TAVIMAS.

CHICAGO. — Užvakar fede- 
raliai agentai padarė kratą Cly- 
bourn ir Fullerton avės, apielin- 
kėj ir suėmė šešis žmones, na
rius Rusų Darbininkų Sąjungos. 
Bus tuojaus pareikalauta, kad 
jie butlų deportuoti, kadangi jie 
priguli priešvaldiškoj organiza
cijoj.

PITTSBURGH, Kas., lapkr. 11 
— Jokio paliepimo grįšti į dar
bą dar negauta ir situacija nėra 
persimainiusi. Tečiaus angliaka
siai abejoja uij>ie užbaigimu 
streiko ir visur jaučiama, kad 
angliakasiai dar negrįš į darbą.

Pennsylvanijos padėjimas 
abejotinas.

PITTSBURGH, Pa., lap. 11.— 
Minkštųjų anglių kasyklos Pitt- 
sburgho distrikte yra prisirengę 
tuojaus pradėti darbą kaip tik 
sugrįš anglakasiai. Kasyklų, sta- 
vininkai mano, kad angliakasiai 
tuojaus sugrįš į darbą, betgi pa
tįs angliakasiai neužganėdinti 

streiko atšaukimu ir gali negrįŠ-

“Gerbiami Tamistos ir Bro- 
’iai: Pildydami Suv. Valstijų tei- 
:mo, Indianos distrikto, teisėjui 
\. B. Anderson pirmininkaujant 
lapkr. 8 d. išduota mandatą, pa
sirašiusieji šiuo praneša jums 
kad paliepimas spalio 15 d. pri
lakantis sustabdymą darbo esaii 
Huose musų jurisdikcijoj mink 
štųjų anglių laukuose, yra at 
šauktas ir panaikintas. Broliš
kai jūsų

”William Green, sekretorius 
iždininkas,

“John L. Lewis, veikiantysis 
prezidentas.”
Daugelis priešinosi streiko at

šaukimui.
Kas dėjosi angliakasių virši 

ninku konferencijoje, nieko ti 
kro nežinoma, kadangi tai vis 
kas slepiama. Tiek žinoma 

kad buvo labai skirtingų, nuo 
monių ir daugelis dalyvavusių 
jų grieštai priešinosi atšaukimu 
streiko. Konferencija tęsėsi vis? 
dieną ir nakti, todėl dalyvavo 
šieji buvo pavargę ir nieko ne 
besakė. Tik Lewis pasakė: “Po 
nąi, mes išpildysime teisnu 
mandatą. Mes padarysime ta 
protestuodami. Mes esame amu 
rikiečiai. Mes negalime kovot 
su savo valdžia. Tai viskas”.

Dabar kila klausimas kaij 
paklausys to streiko atšaukinu 
patj^angliakasiai. Tikimasi, ka* 
niekuriuose distriktuose anglia 
kasiai sugrišųjrie darbo, bet k i 
'Uitose distriktuose jie grieštai ^t 

sisakys, ar grįš labai pamaži.

i

DĖS MOINES, Iowe, lapkr. 11 
— Angliakasių unijos distrikto 
13 vice prezdenllas Joseph Mor
ris pranašauja, kad Io\va ang
liakasiai negrįš į darbą, nežiū
rint atšaukimo streiko. Jis sakė:

“Darbininkai yra prisirengę 
nedirbti kol streikas nebus lega- 
’iai sustabdytas. Nacionalini vir
šininkai neturi teisės atšaukti 
dreiką ir aš manau, kad šis per 
prievartą išleistas atsišaukimas 
“lėkiek nepakeis vietinės situaci
jos.”

Jis sako, kad streikas tapo pa
skelbtas paliepimu nacionalės 
konvencijos ir viršininkai to 
treiko negali atšaukti.
llinois angliakasiai irgi prieši

nasi.
JOLIET, I1L, lapkr. 11.

Vilmington distrikto angliaka- 
iai abejoja ar darbininkai klau- 
ys Lewis paliepimo grįsti į 
’arbą. Jie dar neturi jokių pa
tepimų nuo viršininkų, bet visi 
toja už streiką, kol reikalavi- 
nai nebus išpildyti. Kasyklos 
d yra prirengtos pradėti darbą, 
ei tik angliakasiai grįš į jas.
fansas anglaikasiai irgi abejoja

ANGLIAKASIAI NEGRĮŠ Į 
DARBĄ

streikuos tol, kol jų reikalavi
mai bus išpildyti.

LITTLE ROCK, Ark., lapkr. ; butą, kadangi dabar išrinktasis
Victor Berger tapo nepriimtas 
butan. Nominacijos įvyks gruo 
džio 8 d., o rinkimai gruodžio
19 d. Manoma, kad Bergeris v£l grų, kurie dalyvavo pereitu piB- ti kol aabua jų reikalavinja išpiL 
išstatys savo kandidatūrą. nesį riaušft^e Littla Roek. I cfyn.

ANGLIAKASIAI PRADĖS T.’ 
RYBAS SU KASYKLŲ SAVI

NINKAIS, t .........
WASHINGTON, lapkr. 11. - 

Prezidentas Wilsonas per darb' 
sekretoirų Wilsoną pasiūlė vis* 
valdžios mašineriją sutaikinu 
angliakasių su minkštųjų angli’ 
kasyklų savininkais. Jis pak 
vietė angliakasių unijos virš’ 
ninkus !r kasyklų savininku a t 
stovus pradėti tarybas pėtnyčloj*jų vadovai.

Nors angilakasių unijos vir- 
ininkai, teismo spiriami, ir at- 
aukė streiką ir sutiko atnaujin- 
i tarybas su kasyklų savinin- 
ais, angliakasiai nemano grįš- 

i į darbą, kol nebus išpildyti vi- 
i ių •reikalavimai ir streikas le- 
"aliai atšauktas, ne per viršjnin- 
tis, bot per angliakasių nepa
prastą konvenciją. Tokios y 

•ios ateina iŠ visų minkštųjų 
ūglių kasyklų distriktų. Veliau- 
’os žinios iš visur praneša, kad 
ngliakasiai neskaito streiką už- 
aigtu, ant kiek jie paliečiami ir 
isai nė nemano apie grįžimą į 

’arbą. Girdi, tas atšaukimas 
♦reiko parodysiąs ką patįs an- 
liakasla! mano apie streiką, neu 
uolatea buvo tvirtinama, kad 
atįs angliakasiai streiko neno
ri, tfk paskelbi "radikaliai"

..i,?;!!.
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Anton Čechov Verte K. A. dalis siekia 4-5 šonknuJĮ, Aahifl- Tų išsižiuri toki liesi, o šonkau

Aniuta.
Pigiausiame “Lisabono“ vieš

bučio kambaryj iš kampo į 
kampą vaikštinėjo trečio kurso 
studentas — medikas, Steponas 
Kločkovas, ir kalė savo medici
na. Nuo didelio mokinimos jo 
burna išdžiūva ir ant kaktos pa 
sirodė prakaitas. Į

Prie lango sėdėjo jo kamba- 
riete Aniuta, mažytė 25 metų 
briunete su pilkomis akimis. Su- { 
sikuprenusi jinai išsiuvinėjo

<iė — 4 šonkaulį... užpakalyj 
ligi spina sęepulak...

Kločkovas norėjo įsivaiadinti 
visa Ui ką perskaitė, pakėlė a- 
kis j lubas ir užsimąstė. Bet pa* 
gavęs jokio paveikslo, jis pra
dėjo čiupinėti savo šonkaulius.

—-Tie šonkauliai panašus į 
pianų klevilius, — tarė jie. —- 
Kad nesumaišius, reikalinga 
prie jų priprasti. Prisieis visą 
tai pakartoti ant skeleto ir gy
vo žmogaus... — Na, Aniuta, 
eikš čia, aš noriu orietuoties ta
me. ką perskaičiau!

Aniuta atidėjo darbą į šalį, 
nusivilko bliuskutę ir išsitempė,

vyriškus maršknius. Tą darbą kai styga. Kločkovas atsisėdo 
reikėjo greit padaryti... Kori- <i priešais ją, susiraukė ir prudė- 
doriuje laikrodis išmušė dvi, o jy skaityti jos šonkaulius.
kambarys dar nebuvo paruoš- ,—Hhx... Pirmo šonkaulio Dė
tas. Suglamžyta kaldra, išmė- galima apČiupti... Perdaug gi- 
tylos pagalvės, knygos, drabu- į lįaį,,, () tas yra antras Šonkau- 
žiai, vandens indas, kuriame . Taip..,. Sis—trečias... 
plaukiojo papirosų galiukai, są- , q anas — ketvirtas... Hm... 
šia vos, — visa lai rodėsi suvers- Taip... Ko tu traukais!
ta krūvon ir tyčia suglamžyta...

—Dešinioji plaučio dalis susi
deda iš trijų dalių 
Kločkovas. — Ribos,

Hm... Pirmo šonkaulio ne*

x—Jūsų pirštai šalti!
— Na, na... pemirsi, nesisuki- 

nek. Vadinasi, šis yra trečiasKale
viršutine šonkaulis, o anas — ketvirtas...

DIDELI ŠOKIAI
Rengiami 

SOUTH SIDES VAIKINŲ 
šie šokiai būna

Kiekvieną Seredą
Pulaskio Svetainėje

1711-15 So. Ashland Are.
Pradžia nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. naktį. PirmutiaUi ati

darymo šokiai bus scredoj, 12 d. lapkričio (Not.) 1818.
Kviečiame visos Chivagos jaunimą atsilankyti ir smagiai pa

sišokti. . Muzika B. Sclcct Jazz Band.
Kviečia Šokių Rengimo KOMITETAS.

lių negalima apčiųpti. Tai ant 
rąM. štai trečias. Ne, taip da 
susmaišysi ir nieko gero iš t< 
neišeis, frįsięįs nupiešti. Ku 
manu anglis?

Kločkovas paėmė anglį ir p n 
vedė ant Aniutos krutinės por$ 
Linijų, kurios atatiko Sonk.au 
liams.

—Puikiai. Viskas, kai a n
delno... Na, o dabar atsistok
Aniuta atsistojo ir pakėlė gal 

vą. Kločkovas piešė ir karta 
nuo karto suduodavo pirštai 
per šonkaulius. Jis visas pasi 
nėrė tame darbe ir nepastebūj< 
kad Aniutos lupos, nosis ir pir 
šiai pamėlynavo nuo šalčio. A 
niuta drebėjo ir bijojo, kad m e 
dikas nepastebėtų to ir neaušto 
tų braižęs anglimi. Jis, ko gera 
gali neišlaikyti kvotinių.

—Dabar viskas aišku, tari 
Kločkovas. — Tu pasidėk taip ii 
nenutrink anglies, o aš biskul 
dar pasimokysiu...

Ir medikas vėl pradėjo vaik 
štineti po kambarį ir mokyties 
Aniuta, susitraukusi nuo Šalčk 
sėdėjo ir mąstė. Apskritai i 
mant, jinai kalbėjo labai maži 
ir vis tylėjo ir mąstė, mąstė...

Laike savo Šešių-septynių me 
tų bastymos po viešbučius, ji 
nai pažino penkis vyrus tokiu 
kai Kločkovas. Dabar jau ji' 
visi užbaigė mokslą, išėjo į žmo 
nes ir, žinoma, kaipo padorų 
žmonės senai jau ją užmiršo 
Vienas jų gyvena Paryžiuj, di 
daktarai, ketvirtas, sakoma, jai 
profesorius. Kločkovas — šeš 
tas... Greit ir šis užbaigs mok 
slą, išeis į žmones. Be abejo 
nes, teitis puiki, ir iš Kločkovc 
išeis didėlis žmogus, bet dabar 
tis labai bloga: Kločkovas netur 
tabako, neturi arbatos ir cuk 
raus liko vos keturi šmoči likai 
Reikia kuogreičiausia baigti iš 
siuvinėjimą ir už uždirbtus pi 
nigus nupirkti jam tabako i 
arbatos.

»et vis kaip tai neišeina; prisi- 
iua nuo įvairių modelių priešti. 
rakar atėjo mergina su mėly- 
omis kojomis. Klausiu, kodėl 
ojos mėlynos? Tai, sako, pan-^ 
inkus blanksta. O j\įs vis ka
lte! Laimingas žmogus, turite 
anlrybes.

— Medicina tokis dalykas, 
ad negalima apsieiti be kali
no.
—Hm... Atleiskite, Kločkove, 

•et jus visai kiauliškai gyvena
mi Velnias žino, kaip gyvenate!

-—Tai yra kaip? Kitaip negali
na gyventi... Nuo tėvo aš gau
ti tik dvyliką rub. į mėnesį, o 
ž tuos pinigus vargiai kitaip ir 
a Įima gyventi.

12 Street Store
..................... —. ■ .

Jus galite pasiųsti maistą ir dra

bužius Europon. Aikiauskite pts 

pervedamąjį stalą ant 2 lubu.
—t----------------------- --------- -- -----------------------------

Išpardavimas Kotu, Siutu, Orėsiu 
apimantis praimtą sąranką ir atlikusius drabužius, kurie susirinko bėgiu musų paskutinių 
sensacingųjų išpardavimų; neatsižiurint į jų pirmesnę vertę, šitie drabužiai yra dabar tik
tai po $2.3.50.

didelis išpardav mas ^ramafonu 
O dausiu išdirbysčiu

Pirk gramofono pas mus ir pirk dabar, o suČSdysi pinigus. Kai
nos numažintos iki lapkričio 15 d. Prie kiekvieno gramofono pri- 
dedam G rekordus ir 500 adatų d\kai. Liberty Rondsus priimame 
pilna verte. Chicagoje parduodame lengvais išmokėjimais. Krau
tuvė atdaryta nedaliomis iki 6 valandai po pietų.

TYPE A 930.00
šita Grafonola yra labai dide

les vertės, išduoda gera balsą, 
groja visokius rekordus, gvaran- 
tuola 5 molams.

TYPE C 8M.86
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

tai paranki turėti namuose ir ant 
vakacijos 16*4x12% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TYPE E 2 9100.60.

ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima gauti

I Golden Oak ir Mahogany.
II

Miera 42augščio, lp^x
21% pločio-

Daugybė kitų modelių, kaina nuo $15.00 iki $250.00.
Nauji Lietuviški Rckordąi, kaina po 85c vienas.

Indainavo Butenis.
B E 1362 Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka.
j E 4363 Kas Subatos Vakarčii ir Jau Saulutė'leidžias.
j E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą iy Našlys.

Indainavo M. Petrauskas.
2 '56 I >eiuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.

į E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Bit utė.
I I-. 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
I E 3318 Suktinis ir Valia Valuže. ’
I E 4272 Spragilų Daina ir Strazdeliu.

Indainavo St. šiąikami Ghorati.
I E 3905 Ant levclio Dvaro ir Nesigvaųdink Mergužėle.
| E 39C6 Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną.

Monologai iy Dialogai.
I E 1237 Jonas .šmikis Kclaiuja Namp ir Maušaus Kelionė.
j E 134# Velnias ne Boba l)alis 1 ir 2.
I E 1099 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie no$|.
I E 1249 Mano Palvis ir Diskusijos. *
Į E 418U Medžiotojui — Dalis t ir 2.

įvairus l^ccordai.
I E 1161 Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
I E 12-15 Kaipgi tiražus Gražus Butelių Darželis ir Batų dystytdjas.
I E 2002 Krakoviakas' j r Polką.
| E 2223 Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
I E 2397 Klumpakojis ir Koketlui Po|ka. Ingrota Beno.
I Pc.vasario Rytas — Polkų ir Grąžiojj Polka. lugr. Armonikų.

Ė 2312 Saulelė Raudona ir BenuŠtunt Aušręlei. Tndainuoią Choro.
E 1163 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
E 1181 Pilviškių Valcus ir ant Alvito Ežero Bangų Valcąs.
A 2-’52 Frapcuzu Melodijos.
A 225 Gražus Maršas ir Polka.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiuučiame. <
JUOZAPAS R BUDBIKAS,

3343 So. Halstcd St., Ch’cago, IH.
**aaBlaal,'ln'a***aaa*Ba"a

—Ar galima inciti? — pasi 
girdo už durimis.

Aniuta greit užsimetė ant pc 
čių vilnonę skarą. įliejo dai 
liniukas Fetisonas.

—Aš turiu į jus reikalą, — 
kreipėsi jis į Kločkovą, žvėris 
kai žiūrėdamas.

—Bukite taip geras, paskolin 
kito man savo gražuole ant po 
ros valandų! Matai, piešiu pa 
veikslą, o be modelio nieku bu 
du negalima atspėti!

—Ak, mielu noru! — sutiki 
Kločkovas. — Eik, Aniuta.

—Ko aš ten nemačiau ! — ty
liai sumurmėjo Aniuta.

—Na, gana. Žmogus dėl mc 
no prašo, o ne dėl kokių nor 
niekų. Kodėl jam nepagelbėti 
jeigu gali?

Aniuta pradėjo rėdyties.
— Oką jus piešiate? — pa

klausė Kločkovas.
—Psycjteją. Šiužėtas geras

- Taip tai taip...— tarė daili- 
itikas ir sutraukė kaktą: — 

•et visgi galima geriau gyven- 
i... Išsilavinęs žmogus privalo 
uti estetikas. Ar ne tiesa? O 
as jus velniai žino kas! Lova 
epataisytia, jiamazgos, sąšlu- 
os... vakarykštė košė toriel- 
oj... tfiuš ,
—Tai tiesa, — pasakė medi- 

as ir susikonfuzijo: — bet 
niuta šiandie, neturėjo laiko. > 
isą laiką užimta. ’
Kada dailininkas ir Aniuta išė \ 

p, tai Kločkovas atsigulė į lo- 
ą ir pradėjo mokytis. Besimo- 
ydamas jis užmigo ir išmiego- 
) porą valandų. IVabudęs jis 
žsimąstė: Prisiminė dailininko 
odžiai, kad išsilavinęs žmogus 
rivalo gyventi estetiškai. fr 
un pačiam pasidarė koktu žiu-' 
"Ii į kambarį. Akyse vadinosi 
teities paveikslai: jis daktaras, 
?di ofisee ir priiminėja ligo- i 
ius, o paskui eina į savo kam- 
arį gerti arbatos; pati .jauna, 
raži, meili... čia gi apšepusi į 
Aniuta... Ir jis nutarė tuoj su 
i persiskirti.
Kada ji sugrįžo nuo dailinin- j 

o ir pradėjo vilkti žemyn kal
niukus, jis atsistojo 
kai pratarė į ją:

—Štai ką, mano 
ėskis ir išklausyk, 
eikia persiskirti. Vienu žodžiu, 
š su tavim nebenoriu gyventi.
Aniuta sugrįžo toki pavargu- 

i. Veidas pasidarė dar lieses- 
is nuo ilgo stovėjimo. Ji nieko 
eatsakė medikui, tik jos lupos 
udrebėjo.
—Sutik, kad mudviem anksti 

r vėlai visvien butų reikėjo per
skirti, — prabilo medikas. — 
"u gera; maloni ir protinga, tu 
uprasi...

ir seriozi-

mieloji... 
Mudviem

Ulitr-
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900 SUSIRGIMŲ IN
FLUENZA RAPOR

TUOTA SVEIKA
TOS TARNYBEI.

---------------- ---------------------------------------- ----——■■

Washingtono žinias skelbia, kad 
ton suvirš 900 susirgimų influenza 
buvo raportuota sveikatos tarnybei 
pereitą savaitę.

Tai yra daugiau kaip pereitą sa
vaitę ir šaltam orui besiartinant vir
šininkai yra susirūpinę.

Paskutinis viešosios sveikatos pra 
, nešimas skelbia: “Miesto viršinin- 
’ kai, valstijos ir miesto sveikatos ko- 
rnucuu puvaio būti prisirengusiais, 
jei influenza atsinaujintų“.

Net ir pasveikus nuo influenzos, 
pasekmės būva baisios. Vienintelis 
išmintingas dalykas tai apsisaugoti 
nuo influenzos. Nuo influenzos ga
lima apsisaugoti; pernai metų pa
sekmės tą parodo. Yya svarbu daž
nai vartoti gerą perų puikintąją. Tm* 
po yra veikmingas porų naikinto
jas, apimantis senovinės mados vais
tus iš tarputyuo, kurie ilgus metus 
buvo pripažinti geriausiais gami
niais vaisiais, kamparinį mentolį ir 
gryną miuęralj pagrindą. Kaipo ap
saugotojo* nuo influenzos Turpo bu 
vo pilnu pasisekimu.

Pašniauk Turpos no truputį kelis 
į kartus dienoj ir influenzos perams 
mažą progos bebus isisėsti ir veistis. 
Daugelis gydytojų ir ligoninių var
toja ir pataria Turpo.

Tas, kad dahgiau kaip devyni .šim 
tai susirgimu inHuenza buvo rapor
tuota Suv. Valstijų Sveikatos Tar- 
uybei, pąrodo kad svarbom yva pri
sirengti dabar. Nusipirk už trisde
šimts cęntų jdojikelį Turuos pas sa
vo aplipkiuinką dabar, lFol jis turi 
pa,s jave ir vartok pagal nurody
mus. Jeį nežiūrint visokio atsargu-1 
mo. pasirodytų influenza, gulk lovon 
ir šauk daktarių Influenza pąvo- 
.lingu liga ir reikalauja geriausios 
daktarinės priežiūros.

Aniuta vėl užsivilko 'kailiniu- 
us, tylėdama susirinko savo 
nikius. O keturis cukraus šmo
tukus padėjo ant stalo prie kny 
os.
—Tai jūsų... cukrus...—ly- 

’ai pratarė ji nusigrįžo, kad pa
tepus ašaras.
—Na, ko verki? — paklausė 

Uočkovas.
Jis perėjo per kambarį ir susi- 

naišiusiai tarė:
—Keista tu ir gana.... Juk 

iali žinai, kad mudviem reikia 
kirties. Juk ne amžių mudu 
^yvensiva krūvoj.

Ji jau surinko visus savo dai
ktus ir priėjo prie jo atsisvei
kinti. Bet jam gaila pasidarė 
jis.

“O gal dar vieną savaitę tegul 
oagyvena? — pamąstė jis. — Ir 
štikrųjų tegul pagyvena, o už 

savaites aš liepsiu jai išeiti.”
Ir piktaudamas ant savo de- 

pastovunuo, jis sušuko:
Na. ko stovi! Jei eini, tai, 

nk, o jei nenori, tai nusivilk 
kailinius ir pasilik! Pasilik!

Aniuta nusivilko kailinius, 
tyliai nusišnipštė h* nuėjo prie 
lango.

Studentas paėmė knygą, ir 
vėl pradėjo vaikščioti po kam
barį.

—Dešinė plaučių dalis suside
da iš trijų dalių.. . skaitę jis. 
— Viršutine • tekia 4-5 šonkau
lį. u

O koridoriuj kas tai šaukė: 
—Grigoriau, virduolį!

Yra keli šimtai drabužių šitoj są- 
raukoj ir mes linkime, kad jus 
būtumėte vienu musų laimingųjų 
kostumerių, kurie gaus juos. Ne
pirkite jokių gatavų drabužių iki 
nepamtysite to, ką mes turime Ši
me išpardavime.

Kotai
Vilnonio veliūro, Kersčs, Pom- 
Pom, bebrinės ir tt. Daugelis pę" 
dėm pamušti ir su pamuštomis 

V’dlil zuikinėmis ar šilkinio pliu
šo apikaklėmis; kiti didelėmis 
apikaklemis tos pačios gelumbės; 
diržuoti ir madingi 
Dydžiai moterims ir 
Nepaprastas dydis 
modeiių.

Siutai
Vilnonio poplino

Seržo, Ševioto ir tt., klcsingų, uau 
'jų žieminių rudeninių stilių, ap
mūsyti guzikais ir pyne; daugelis 
puikių modulių moterims ir mer
gaitėms.

užpakaliai, 
merginoms, 
tarp Persės

Drcses
Pauleto, Trikotino, puikių seržų, satynų, džordžetinių sudėjimų draperinių stilių; lunikinių momode- 
lių didelis Įvairumas; aptaisyti pynėmis ar karbątkomis; taipgi dkug kriaučiaus siutų modelių; ma
dingi mpdeliai moterims ir merginoms.

$25000 Vertas Naujų Šilkų, Aksomų ir 
Materijų Dresems iš New Vorko

Sensacingiausias iš visų musų naujorkinių pirkinių — grynais pinigais tapo įgyta tūkstančiai jardų pui
kiausių, šilkų, aksomų, ir dresėms materijų, atviršis sandelių trijų didžiausių Ncw Yorko išdirbėję 
kainomis mažesnėmis už fabriko kainas.

$1.25 kostiuminis ak
somas 88c.

1000 jardų kostiuminio 
aksomo; puikiai žibanti 
šilkinė apibaiga; geras 
parinkimas naujų rude
ninių šešėlių; paprasta 
$1.50 rūšis; ne pirkliams; 
bus parduodama kol šu- 
tie,s bus, 
jardas OOU
900 jardų 36-colės puikios
tams; ideale vaikų, mergaičių ir moterų kotams; 
labai madinga; jūriniai mėlyna, juoda, ruoniąė ir 
burgudinė; $4.00 vertė; jardas 
specialiai po 
10 sfukų 54 colių 
bais metmeniųiis 
jūriniai mėlynas, 
nis, f

36 coliais sęržas, 
jardas 47c.
jardų 36 col. dvi- 
metmenimis storo 

daugiausiai juri-

18,000
gubais 
seržo;
niai mėlynas; gražus pla
ūkiniai brūkšniai ir ply
ni šešėliai; 3 iki 10 jar 
d ų ilgiai 75c rūšis; su ties 
nebus ilgam; J 7f*
jardas S V
pliušines geliųąbes ko-

dvigu- 
seržų 
vyni- 

larnspilki^ Žilas ir 
tamsrudis; taipgi 56 co
lių puikus franeuziškasis 
seržas; jūriniai mėlynas; 
$2 vertė; kol

$2.33
40-colinis gražus satyni- 
nis eharmeuse plačiame 
pasirinkime naujų ir pa
geidaujamų šešėlių, ver
tės iki $5; 
jardas $3.19

,^,.,1 ■■ ■ ■ i .imi...—

Tclcphone Lnwndale 961

15 stukų puikaus grynai 
vilnonės šifoninės švel
niosios gelumbės; viso
kiu šešėliu; labai daug 
Siuviniai mėlynų ir juodų 
sudrėkinti ir sutraukti; 
$1.50 vertė;
jardas

3t»-colinis

Amerikos
šilkas, brangus ir žibąs;
paprasta $2.50 rūšis;
dabar
jardas

puikus juodas 
darbo lafetinis

$4.55 kostiuminis ak
somas $2.55

$1.75 materija, 54 
colių $1.00

50 pilnai GOjardžiai stu 
kai, 54 colių dvigubais 
metmenimis medtoninių 
materijų; du žilumo še
šėliai; gražus brūkšniai 
ir dailios newportinės 
klėlkuotos materijoj siu
tams ir sijonams, $1.75 
vertė; ne pirkliams, da-

$1.00

700 jardų 44-colio kostiu 
minįo aksomo; graži šil
kinė apibaiga; kaikurie 
yra geriausio manebeste- 
rinio darbo; tvirtumas 
užtikrinama; $4.50 verte;

pirk’ $2.55liaiŲs
1,500 jardų 36 colių puikių princess satynų; saty
rinių l’cau de Cygn« ir messalinų; platus pa»i- 
rinkiir.as naujų rudeninių šešėlių; šitas sezonas y- 
ra satynų; paprasta $2.50 vertė;
jardas po

1,500 jardų puikių grynų 
vilnų seržų; sudrėkinti 
ir sutraukti; be dėmių; 
daugiausiai 52 colių plo
čio; visokių šešėlių, $2.75 
verte; pirkėjams nepar
duodama; šiame išpar
davime ’jar- < Gfi
das I ■»©

54-colinis 
somas I 
pageidaujamų 
taipgi dviejų 
vaizdų; $3.50 
yrą, jar
das

$1.88
paišeliais ak- 

kolanis; visokių 
šešėlių;

toninių iš
vertės; kol 

$1.77

40-colinis gražus rašytas 
džordžetinis krepas gra
žiomis gėlėmis ir ažteki- 
niais raštais; pageidauja 
ma visų; $3.98 vertė: da 

$1.55 . $2.50$2.50

1(1 stukų 52 col. iMiikaiu 
grynų 
naujo 
tamsiai 
šešėlių;
ši lame išpardavime 
na, ne pirk
liams, jardui

vilnų trikotino; 
stįrnihio kongo 
rudo ir uogiuio 

vertės iki $5.00;
kai-

$2.95
DR. WOEFLCK 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuos*- 

8946 W. 26th St.
Valandos nuo 1 iki 3 v. po piel 

ir nuo 7 iki 9 v. vak., 
išskiriant ketvergų vakarus.

Gyvenimo, ofisas: 4314 W. 22 St. 
Vai. 12-1 po plet ir 6—7 vak.

■1
------------------------------------------------------- ----------------- ---------

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phono Canal 257
l... ... — .. . .

j

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas jr Chirurera 
Rosclande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Puilman 342 ir 3180 
Oncagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 7—9

Telefonas', Yards 723.
--------------------------------------------------- - j

Telefonas Puilman $56.
DR. P. P. ZALLYS

’ DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakarę.
U ------- 9

Sonk.au


Sereda, Lapkričio 12 d-, 1919

Bell (1^0 System

Vienuolikta tūkstančių penki šimtai gaisrinių pa
šaukimų, arba daugiau negu šešiosdešimts pen
ki nuošimčiai viso pašaukimų skaičiaus 1918 me
tais, o dar didesnis nuošimtis 185,000 policinių 
pašaukimų buvo padaryta Chicago* 'telefono 
kompanijos vielomis.

Chicagos miestas turi savo vielų sistemą, bet su
lig nesenai padaryto oficialiu užreiškinio ji yra 
blogame padėjime ir reikia taisyti ir išplėsti, iš
riedant ant to $2,500,000.

Tolesnis Chicngos Telefono kompanijos patarna
vimo išvystymas todėl daroma išplėtimui gais
rinių ir policinių pašaukimų sistemos ir dadėti- 
nės apsaugos nuo ugnies ir piktadėjystės.

Telefono kainos turi būti teisingos taip ėmėjams, 
taip kompanijai.

Jos turi būti užtenkamos palaikymui gerame sto
vyje ir operavimui nuosavybės, kuri kartais es
ti jūsų gaisrinio ir policinio pašaukimo siste
ma. ir atmokėti kapitalo uždarbi — dalybas ir 
palakius nuo užtikrinimų duotų indėlininkams, 
parūpinusiems pinigus (stalgos pastatymui.

Daugiau kaip penkiosdešimt milijonų dolerių bus 
reikalinga bėgiu ateinančių dešimties metų te
lefono augimui Chicngoje ir ji® ateis iš žmonių 
turinčių pinigus įdėti tik juos įtikinus, kad jų 
sumos ir palakiai bus apsaugoti musų įstaigoje.

Kainos turi būti atsakančios.

Pani Helena
(Felijetonelis)

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Žmogue kasosi galvą. | 
kad palengvint niežėjimų. į 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučiom*. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tų žino. Į
.Vyrai ir moterį* kenčia I 

niežėjimų nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimų galima I
lengvai prašalinti. Nebus |

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

RUFFLE® i
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. . j

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
~-r. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York <>•—<*—<♦

Puikus Bargenai
m . • t . « * « • • a • f a 1 • 9 9 ___ • 1 • J «šioj krautuvėj, kukių dar nebuvo1' Pardavinėjimas prasidėjo 

pėtnyčioj lapkr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nedėldienius. Per
žiūrėkite musų išpardavimo cii kuliorius, kurie bus dalinami po na
mus. Daug puikių daiktų išstatyta išpardavimui ir jų visų nega
lima čia aprašyti. Bet mes užtikriname jus, kad jus užčedysite 
nuo 15 iki 25 nuošimčių, pirkdami šitoje valgomų daiktų sankro
voje rūkytus kumpius, šviežius mažus paršiukus ir visokios rūšies 
dešras ir visokias lietuvių farmerių dešras ir šviežius veršius, gy
vus kalakutus, žųsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe
buvo tokio bargeno valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj ir pirkdami joje sumažinate pragyvenimo išlaidas.

Peoples Markei & Grocery Co
3358 So. Halsted and 34th Sts.

VIENINTĖLĖ CHICAGOJE
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sierinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

Nervuotumo. Pilvo, Kepenų ir Inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vartuotomis 

maudynėmis
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel Lincoln 4424.

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

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų iš vidaus, po ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.
■■■■■■■i

net ginkluoti 
gyvastį strei-

viešpačiai ab-

Streikai ir Socialistų 
! Partija.

Prasidėjo nuožmi darbinin
kų kėva su kapitalu. Jau pra
bėgo kelios savaitės, kaip visos 
šalies organizuotieji plieno lie
jyklų darbininkai paskelbė strei- 
gą galingiausiai ir nuožmiausiai 
visam pasaulyj kapitalo viešpa
tijai. Korporacijai pataikaujan 
tįs valdininkai uždraudė laikyti 
susirinkimus. Briaunamąsi į 
darbininkų namus, daroma ne
teisėti areštai ir 
žudeikos atima 
k in inkams.

Plieno Trusto
soliučiai nesiskaito su šalies į- 
statymais. Per metų eiles toj 
indstrijoj darbininkai buvo be
gėdiškai išnaudojami, ir da
bar vyriausias plieno industri
jos atstovas nesidrovi išleisti ca
rišką ukazą, kuris varžo pama
tinei organizuotų darbininkų 
teises, pripažintas visose civili
zuotose šalyse. Civilės ir mili- 
tarines jiegos, spauda ir “visuo 
meninė opinija“ atvirai stoja 
organizuotojo kapitalo pusėn.

Angliakasiai, kurie gyvena 
nuolatiniame skurde ir dirbę 
prie neapsakomų sąlygų, kurie 
dažnai net palydi savo gyvybę 

dabar pradeda riekalauti trum 
pesnių darbo valandų ir dides
nio mokesnio. Brangymetis ver- 

i čia juos tatai daryti. Savo or 
ganizacijos pagelba jie tikisi iš
kovoti sau didesnio mokesnio.

Prezidentas angliakasių strei 
ką skaito “moraliu nusidejimv 
prieš Jungtinių Valstijų žino 
nes ir valdžią“. Kabineto nary.' 
sako, kad jis kovosiąs prieš an 
gliakasius. Iš visur eina gan 
dų, kad valdžia rengiasi įsimai 
šyli j darbininkų kovą už save 
padėties pagerinimą.

Tuo pačiu metu juodosios re
akcijos jėgos kreipia savo aki? 

1 link Meksikos, kad atsiekus sa 
vo dvejopo tikslo: pavergti Me 
ksikos žmones Amerikos kapiti 
listų saujalei ir karės pagelba si 
troškinti angliakasių, plieno ii 
kilų industrijų darbininkų strei 
kus.'....

Puolimas Meksikos žmonii 
atgaivintų karės įstatymus, su 
varžytų darbininkų streikus, at 
imtų iš žmonių teises laikyti su 
sirinkimus, įgyvendintų konsk 
ripciją ir sustiprintų juodasia- 
šalies jėgas, kurios dengia save 
pragaištingus siekinius po “pa 
trijotizmo” skraiste. Imperia 
listinės pergalės Meksikoj ir au 
tokratija namie sustiprintų ša 
lies naudotojus ir sulaikytų, orgr 
nizuotų darbininkų progresą ke
lioms dešimtims metų.

Susidėjus tokiai ruščiai, pade 
čiai, Socialistų Partija turi prie: 
save tik vieną principą, šio. 
išbandymo valandoj ji pareiš
kia savo solidarumą su visais oi 
ganizuotais darbininkais ir kvie 
čia savo narius remti streikinin 
kus visais galimais budais. Dar
bininkų klesos kova yra muši 
kova. Šioj kovoj neprivalo bu 
ti “slekerių“. Jėgos, kovojau 
čios prieš streikininkus, deda pi 
stangų, kad pa vergus visus dar 

i bininkus. Jie nori darbininkų 
pagalba pulti svetimas šalis,1 kai 
atsiekus savo plėšikišką užma 
čių.

Visos valdininkų skelbiamo.' 
“demokratijos“ pasirodė esanf 
niekuo daugiau, kaip tik muile 

I burbulu. Organizuotieji darbi 
ninkai skaitoma šalies priešai: 
ir jie skiriama ton pačion ka- 

tegorijon, kai ir militarinė Vo 
kietijos ųutokratija. Teismai 
civili valdininkai ir kitos valsti 
jos jėgos mobilizuojama daik 
tan, kad nedavus darbininkam: 
geresnių gyvenimo sąlygų.

Socialistų Partija prižada var
toti visą savo įtekmę, kad padė
jus darbininkams kovoti su or
ganizuota plutokratija.

Draugiškai sveikindami kovo 
tojus už demokratiją ir laisvę 
mes prižadame savo pilniausią 
pki rantą organizuotietms darbi
ninkams. Tatai yra šaukimas 
darbininkų klesos kovon su 
naudotojais. Darbininkai turi su 
tvarkyti pasaulį taip, kad jame 
butų galima gyventi.

Socialistų Partijos Nacionalis 
Komitetas.

Andržej Niemojevvski iškėlė 
aikštėn labui įdomių dalykų apie 
pani Heleną, Padereyvskio žmo
ną.

Pasirodo, kad lietuvių-lenkų 
unijos menueto kompozitorius 
randasi po pačios pantapliu... 
Pani Helena, pasak juokdarių, 
lošianti Lenkijoj labai negar
bingą rolę.

Rasputino rolę.
Kai-kurie stačiai ją ir vadina 

“Madaine Rasputin.”
Svarstoma ministerijoj labai 

svarbus dalykai. Ir štai be jo
kių ceremonijų įeina pani He
lena ir pertraukia posėdį.

Ji rūpestingai klausia:
— Ignas, kaip tavo sveika

tėle?...
Arba vėl teiraujasi apie jo ape 

litą.
Pani Helena dalyvauja visuo

se valstybiniuose posėdžiuose, 
iors niekas, jai tokio įgalioji- 
no nesuteikė.

Maža to, ji skiria ir minis le
nus. ..

Nesenai liko pastatyta į ini- 
listcrius kandidatūra susikom- 
iromitavusio advokato W. Pe- 
>lowskio.

Visi nustebo ir nežinoja ką 
nanyti.

Tečiaus greit dalykai paaiš
kėjo. Pasirodė, kad pani He
mą norėjusi Waclową matyli 
n misteri u...

Bet tai buvo biskutį perd ra
us žingsnis, kiypis atnešė val
džiai netmaža nefemagumų.

Premjero pavaduotojas, Dr. 
Ulinski, kad išgelbėjus situaci- 
ą, turėjęs ilgai tikinti publi
ką, kad tai buvęs tik nesusipra- 
imas. Esą valdžia nieko neži- 
lanti apie Peplowskio kandida- 
urą.

Kitų šalių pasiutiniai, — ar 
ie nori ar ne, — būtinai turi 
usidurti su pani Helena.

o gal riša už jį..,) valstybinius 
lausimus.
Priegtam ji cenzūruojanti vi- 

us laiškus, ateinančius pramje- 
o vardu.

Išpasakojęs visus tuos daly
tus, Nįemoj0wski viešai prašo, 
ad pant Helena ateityj sušilai- 
ytų nuo tokių dalykų.
Esą su mandagiu žmogum bu 

ų galima kitaip pasielgti. Vie- 
’ok pani Helena niekaip nesusi- 
iranta ir todėl prisieina visą tai 
eiti viešumon.
NiemojevVski sako, kad pant 

letena privalanti nors šiek-tiek 
♦erbti vyrą, nes kitaip visi j uo
tų laikraščiai pasikąs jį.

Jie imsią maliavoti premjerą 
»avidale vyro po pačios pantap- 

’iu.
Man rodosi, kad dar nedidelė 

)eda, jei p. Paderewski randasi 
>o pačias pantapliu.

Juk jis ne pirmas ir ne pa
kulinis. ..
Tūkstančiai randasi dar blo-j 

jesnej padėtyj. Ir tai nieko...
Vienok bėda tame, kad pani 

letena nori visą Lenkiją įstaty- 
i į Paderevvskio batus. Ji nori,

ru.
Ir iki šiol, regis, jai tai neblo

gai sekėsi.
Juk lenkų užsienio politika, 

eriau — šiame atvėjyj, buvo 
‘pantapline politika”.

Jie būtinai nori primesti lie- 
uviams savo “draugiškumą“.

Tatai primena vieną Saltyko- 
zo apysaką, kur motina būtinai 
ižsimano pabučiuoti savo sūnų. 
9 kadangi sūnūs gyvena mieste 
r nenori dėl bučkio važiuoti na 
no, tai motina rašo:

— Jei tu geruoju nevažiuosi, 
tai aš prašysiu policijos, kad 
iave “etapu“ parvarytų. Ir tą- 
tyk tave pabučiuosiu.. .

Lenkų “pantapline politika” 
?ina tos motinos pėdomis.

Lietuviai geruoju nenori dė
ties unijon su lenkais, tai pa
starieji ryžosi spėkos pagelba 
priversti juos tatai padaryti.

Del jų pačių labo...
Saltykovo apysakos motina į- 

sikunijo pani Helenoj ir visoj 
lenkų politikoj. Ir pasidėkojant 
tam, šiandien daroma lenkuose

f

Naujienų 
Kalendorius
1920 metams

Paveikslas NAUJIENŲ KALEN
DORIUI 1920 METAMS jau tapo 
nupieštas. — Jo tvėrėja yra ga

bi Amerikietė artistė panelė Izabella 
Zioniutė. — Juodu ir baltu ji gražiai 
atvaizdino tai, kas rods nėra atvaiz
dinama, būtent žinių-naujienų lauki
mą. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančią jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus Į ji žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik Įsigys NAUJIE
NŲ SIENINĮ KALENDORIŲ 1920 
METAMS. Tai bus gal pats gražiau
sias sieninis kalendorius, kokį iki 
šiol kada-nors buvo išleidę lietuvių 
laikraščiai. — Kalendoriuje, žinoma, 
bus nurodytos visos svarbiausios dar
bininkiškos, tautiškos, katalikiškos 
ir amerikoniškos šventės.

Įsigijimui šito puikaus kalendo
riaus reikia tik būti Naujienų skaity
toju. Kiekvienas Naujienų skaityto
jas gaus jį dykai, kaipo metinę do- 

' vanų.

4r<

Duok Prilaikyti Akinius 
AKIŲ DAKTARUI

Jūsų akims gal rei- 
kalinga gydymas ar 

\ akiniai. K;iipo akių 
gydytojai mes galime 
patarti jums. Auk
suoti $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10. Auksiniai, $6, 
$7, $8, $9, $10, $11, $12 

Ypatingą damą at
kreipiame į mokyklos

vaikus. Jei jums galva skauda, ar 
akįs silpnos, ateikite pas ištikimą 
akių daktarą, esanti prie State gatu 
vGs per 22 metu. Pritaikome dirb
tines akis.

Atitaisome žvairas akis. Gydome 
visas akių ligas.

Franklin O. Carter, M. D. 
120 So. State St., 2 lubos, Chicago.

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. ryto.

tokie pat dalyai, kokie buvo da
romi Saltykovo apysakoj moti- 
nomds pereiname šimtmety]...

— K. Sėjikas.

J.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslaJbnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervf ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervutona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivulė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėkimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1(100 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SAT U T A R A S 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

to-

Ill.

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

NUO 1-MOS RUGSeJO

D
2)
3)
4)
5) _ .

matematikų.
6) Braižymo (pilant) pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

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

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South Halsted Street
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Telephon. Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačtu:
Metams .............................
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — nėr nešiotojus: 
Viena kopija .................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .. ..........................

Suvienytose Valstijose, ne ( hieagoj, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Počto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.86
1.45
.75
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pačios “Latavte" štabo?) kale- daug geresnis, negu graibytas, 
tas mėnesių atgal buvo suarcŠ- tečiau švarus nugraibytas pie* 
tavęs VI. Požėlą, kaipo “šalies 
išdaviką”, tarnavusį bolševi
kams; kas-gi butų nuostabaus, 
jeigu dabar tie patįs gaivalai 
mėgintų apšmeižti Biržiją, 
perstatydami jį lenkiškų impe
rialistų tarnų?

B^t brooklyniškė “Laisvi” 
neabejoja apie tų gaivalų “titi- 
•ingutną;” jai kiekvienas Jų 
pliauškalas yra geras, bile tik 
prieš socialdemokratais. Ir ji 
dar “padailina” jų pasaką, nes 
jie kalba tiktai apie taikymąsi 
•u lenkais, o “Laisvė” padaro 
iš to “agitaciją už Lietuvos pri
jungimą prie Lenkijos”!

Tas komunistų laikraštis pir- 
miaus, pasiremdamas irgi pa
našių gaivalų paleistu paskalų, 
kad Z. Aleksa nusižudė. Vilniu
je, sugalvojo, jogei Biržiška ir 
kiti Lietuvos socialdemokratai, 
kartu su lenkų buržujais, nužu
dė Aleksą. Vėliaus pasirodė, 
kad nieko panašaus nebuvo; 
vienok “Laisve” niekuomet ne
atšaukė to šlykštaus išmisto. O 
dabar ji vėl skleidžia šmeižian
čius prasimanymus apie tuos 
žmones.

Ir ji taip daro, neatsižvelgda
ma j tai, kad jos pasakos griež
tai prieštarauja toms žinioms, 
kurias turi amerikiečiai apie

Lietuvos socialdemokratus: 
Lietuvos socialdemokratai smar 
klausia kovoja prieš lenkiškus 
grobikus. “L.” turavoja šv. 
Juozapo sąjungos organui, 
“Darbininkui,“ kuris mėgina 
ktiskredituot Lietuvos socialde
mokratus tokiomis-pat melagiu 
gomis pasakomis.

Pagalios, apie M. Biržiškos y- 
patą. Šuo remdamasi “Laisvė” 
skelbia, kad “Naujienos“ prita
riančios visam kam, ką tasai 
asmuo daro? Biržiška gali, 
kaip ir kiekvienas žmogus, kly
sti, ir mes niekuomet nesame 
žadėję imti atsakomybę už kiek 
vieną jo žingsnį. Jeigu mes pa
tirsime, kad jisai elgiasi tame 
Atjotame klausime negerai, M 
mes nupeiksime jį, — kaip mes 
nupeikėme Galvanauską, kuo
met patyrėme apie jo susibičiu- j 
liavimą su atžagareiviais.

Taigi jeigu “Laisve“ mano, 
kad, juodindama Biržišką, ji I 
mes dėmę ant “Naujienų“ ,tai 
ji klysta; žmonės šiandie jau 1 
moka tokius dalykus atskirti. 
Skleisdama šmeižtus apie Bir
žišką, ji tiktai parodo, kaip že- [ 
mai ji yra nupuolus doroje: 
žeminus net už klerikalų mela
gius.

ti taika, Nepatenkinti Grigai
čiu. Nepatenkinti žeme. Oru, 
kuris apsupa žemę, nepatenkin
ti. Vandenimis nepatenknti, 
— kodėl okeano vanduo sūrūs? 
Kodėl Sachara — tyrlaukis, o 
Chicagoje ir Brooklyne neauga 
lietuviškos egles? Apskritai — 
kodėl? Kaip jie drįsta?

O kada Degtukas ir Teta įde
da tuos straipsnius, tai visi 
dangiški ir žemiški sostai svy 
ruoja ir dangus verkia... smul
kiu lietum...

Bet “fermentacija“ amžinai 
negali tęstis komunistų veiki
me.

Juk tai tik laikinis apsireiški
mas. Anksti ar vėlai ji sustos.

O tada ir prasidės perkainavi- 
mas visų “komunistiškų“ idė
jų... — K. Sėjikas.

kų tvaiką ir fabrikų užveizdas. 
Sako: “Dabar visuos fabrikuose 
yra pastatyti iš buržuazijos už- 
veizdos. Jie ima didžiausias 
algas. Kaip jie važinėjo limu
zinais taip<ir važinėja; tik dabar 
šoferi

if pieno arba ryžių ir pieno už
tenka vakarienei. Svarbiausia 
valgis turi būti dienos viduryj. 
Tuomet galima duoti ir duonos 
su sviestu, ir kiaušinio, ir įvai
rių košių su taukais, ir daržovių 
ir kitų dalykų.

nas yra geriau, negu suterštas 
negraibytasis. Jeigu motina ne
gali gauti švaraus negraibyto 
pieno, ji gali vartoti švarų nu
graibytą ir vaikui duoti truputį 
sviesto į vietą Smetonos, kuri 
nuo pieno buvo nugraibyta.

Tie pieno dalykai, kurie kūdi
kiui padeda augti paeina iš žo
lės ir kitų žalumų, kur karvė 
ėda. Tie patįs dalykai kiaušiny* 
je paeina iš žaliojo maisto, kur 
kiekvienas geras vištų auginto
jas lesina savo vištas. Iš žalio 
maisto, tie dalykai įsigauna į 
pieną ir į kiaušinio tryniui. Tie 
dalykai, kurie taip reikalingi 
visiems jauniems gyvūnams, 
randasi ir salotuose, špinatuo
se, ir kitose daržovėse. Dėlto į- 
vairios daržovės yra gera duoti 
vaikams ypatingai tuomet, kuo
met trūksta pieno ir kiaušinių,

Kai-kurie kūdikiai nemėgsta 
daržovių, ir mažai tėra naudos, 
jei jie valgo jas nenoroms.Daug 
geriau yra jas Įdėti į sriubą, ar 
košę nieko apie tai nesakant.

Sakydami, kad vaikui nerei
kia mėsos, vištienos, ar žuvies, 
jeigu jis gauna pakankamai pie 
no, mes nesakome, kad tie daly
kai jam butų nenaudingi. Da
lykas toks, kad jie yra nereika
lingi, ir jei duodami sykiu sU 
pienu, jie yra nereikalingas prie 
das. Del sveikatos, galima net 
labai jauniems kūdikiams duo
ti po truputį minkštesnės mė
sos, kaip žuvies, vištienos ir tt 
Tečiaus nereikia duoti kie*tos 
mėsos, kurios jis negalėtų su
kramtyti ir turėtų ryti dide
liais šmotais. Ypatingai pato- 
jinga ir. nesveika duoti įkeptos 
mėsos, 
virtos.
Vartok

ėvadina šoferiu, ale 
“diyiigu”. Taip, kaip anas mi- 
n as, kurs pėtnyčioj valgyda
mas vištą pirmiau pakrikštijo 
ją žuvis.

Brooklyniškė “Laisvė,” pasi 
randama kauniškės “Laisvės” 

. (krikščionių-demokratų orga
no) straipsniu, pasakoja, kad

iš Vilniaus, taikų Valdiš
kame automobiliuje, į Kauną 
atvyko Mykolas Biržiška... ir 
Garbačevskis su įgaliojimais 
tartis apie sentikius tarpe lie 
tuvių ir lenkų. Prie jų prisi
dėjo ir A. Janulaitis ir, anot 
kauniškės “Laisvės”, prakai
tuodami agitavo, kad Lietu
va laikytųsi su Lenkija, arba, 
kitaip sakantį pasiduotų Len
kijai. Publika tuos “social
demokratus” nušvilpus nuo 
pagrindų.

Paskui brooklynihškis laikraš
tis jau nuo savęs sako:

Jeigu Lietuva taps prijung
ta prie Lenkijos, tai “Naujie
nos” vėl turės progos pasi
girti, kad Lietuvos “socialde
mokratai” pirmieji stojo už 
tą prisijungimą. O tie jų “so
cialdemokratai” virto buržu
aziniais šunyčiais ir tarnauja 
tai buržuazijai, kuri jiems 
duoda lakti. Kada Lietuvoje 
viešpatavo vokiečiai, jie važi
nėjo į Berlyną ir ten tarėsi su 
kaizerio bernais. Kada Vibiių 
užėmė bolševikai, jie sutiko 
jiems darbuotis. Dabar, gy
vendami po lenkais, jie važi
nėja lenkų imperialistų auto
mobiliuose ir atstovauja tų 
imperialistų reikalus, agituo
ja, kad Lietuvos buržuazija 
susitaikytų su Lenkijos bur
žuazija ir bendrai 
prieš bolševikus.

Kiek nesąmonių pripasakota 
šiluose išvadžiojimuose!

Pirmiausia, “Laisvės” redak
torius taip mažai apgalvoja sa
vo žodžius, kad pas jį išeina, jo- 
gei ir bolševikai yra buržuazija, 
kadangi ir jiems Biržiška “tar 
navęs.”

Toliaus, iš kur tas laikraštis 
paėmė, kad, Lietuvos socialde
mokratai kada-nors važinėjo į 
Berliną tarties su kaizerio ber
nais? Apie tokius dalykus nie
kados nebuvo nieko girdėti, ir 
čia “Laisvė” tiesiog prasimano 
nebūtus dalykus. (Su kaizerio

Fermentacija
(FelJetoniUi).

02
12
50

•5.00
3.00
1.66
1.25
X5

•7.00 
4.00 
3 00

Nulenkė 
sprandą.

kovotų

Angliakasių viršininkų 
konferencija vakar po ilgų 
diskusijų, kurios tęsėsi per 
visą naktį, nutarė atšaukti 
streiką. Veikiantysis ang-, 
liakasių unijos prezidentas,' 
John L. Lewis, padarė toki 
užreiškimą spaudai:

“Mes išpildome teismo 
paliepimą. Mes darome 
tatai protestuodami. Mes 
negalime kovot prieš savo 

, valdžią. Tai viskas.”
Taigi valdžia laimėjo, pri

versdama angliakasių virši
ninkus ne tiktai atšaukti 
sveiką, o ir prisipažinti, 
kad jie “negali kovoti prieš 
savo valdžią.”

Tatai dar, žinoma, nereiš
kia, kad visas angliakasių 
reikalas jau yra prakištas 
Nusilenkimu prieš valdžių
unijos viršininkai įgijo teisę einuis tarėsi Irockis ir kili 
reikalauti, kad valdžia pri- ™sl; ošcvikai — tai lak- 
spirtų kasyklų savininkus • '
eiti j derybas su darbinin-1'. I'uk.ti,’’I kuri.'il,os tur6‘y žill0li 
kais; kapitalistai iki šiol bu- !r;.Į)allTz .als.v.! \s!!ko viS?1.
vo priešingi deryboms. Re- vokiečių

zultate streikininkai gal cial dcniokralai pirmuUJniai iš< 
gaus ne mažiaus, kaip pa- kfW nepriklausom 
gelba streiko- „ Ol# aon.,

Umjos viršininkai, mato- penų” redaktoriui, kad viena 
1 .............................. ..
ka sulaužys streiką ir, be to,[mišių juos"iškelti tą obalsį, bu- 
jie jautė, kad publika nela- vo Lietuvos žmonių neapykan- 
bai simpatizuoja streikui, <a prieš vokiečių despotizmą. Jo 
kuris grąsino palikti ją be Juškai, su parašu “Vilniškis”, 
kuro, atėjus šaltam žiemos ^uvo išspausdinti “Naujienose” 
orui. Gal jie todėl ir manė, Pei’sPausdinti daugelyje kitų 
kad geriaus bus laimėti šį- .^e^^MvJaikraščių.
tą, nusilenkiant prieš vald
žios prievartą, negu rizi- 
kuot, kad streikas pairtų.

Vienok dauguma anglia
kasių manys kitaip. Jiems 
rodysis, kad tas nuolankavi- 
mas buvo bereikalingas. 
Daug rasis ir tokių, kurie ti
kės, kad “vadovai pardavė 
streiką”, šituo žvilgsniu ta
sai unijos viršininkų žings
nis yra labai pavojingas: ji
sai gali iššaukti suirutę uni
joje.

To žingsnio blogumas yra 
da ir tame, kad jisai padrą
sins valdžią ir ateityje “in- 
džonkšėnais” ardyti darbi
ninkų streikus. Teismiškos 
drausmės jau ir be to yra 
įsigyvenus “amerikoniška” 
įstaiga. Truko dar to, kad or
ganizuotieji darbininkai nu gus dalykus apie socialistus? 
silenktų prieš jos “ameriko- 
niškumą.” . demokratų šulų (ar tik ne iš tos

šeimininkavimo Lietuvoje.

i — —o v.»i os Lietuvos 
lobalsj, ir St. šairys rašė “Nau-

» i ----- x ivnui, kad viena
ma, bijojo, kad valdžia spė- svarbiausių priežasčių, paskati-

Bet iškur “Laisvė” paėmė, 
kad M. Biržiška ištiesų agitavo 
už Lietuvos prijungimų prie 
Lenkijos? Jos paduotame iš knu 
niškio laikraščio aprašyme pasa
kyta tiktai, kad jisai agitavo už 
taikymąsi (t. y. už taiką), bet 
apie Lietu’ os jungimą prie Len
kijos tenai nėra nė t užsiminta. 
Vadinasi,.!? Čia “Laisve“ prasi
mano.

KauniŠk s laikraštis aiškina, 
kad agitavimas už taikymąsi su 
lenkais reškia pritarimą tam, 
k. ui “Lietuva pasiduotų Lenki
jai”. Mes, žinoma, negalime pa
sakyti, ar Biržiška ištiesų kalbėv 
jo tokioje prasmėje, nes jo agi
tacijos negirdėjome. Bet kodėl 
komunistų organas mano, kad 
tas laikraštis nemelavo? Argi nė 
ra žinoma, kad krikščionis-demo 
kratai (ir Lietuvoje ir Ameriko 
je) dažnai skelbia visai neteisiu'

Jei duodama, tai dubti

šviežius arba džiovintum 
vaisius.

Yra geras paprotis duoti vai
kui vieną vaisių kasdieną. Jei 
negali ar neturi iš ko pirkti švie
žių, duok džiovintų. Juos gerai 
išmirkyk ir Virink tol, kol bus 
minkšti. Jei vaikas lepus, duok 
jam tik vaisių buities, ar minkš- 
tymų. Labai jauniems kūdi
kiams, kurie vos tik pradeda 
valgyti ką nors kitą negu pieną, 
reikia duoti tik vaisių sulfies. 
Truputį vėliau jiems galima 
duoti vaisių minkštymų. Svei
kas vaikas mokyklos amžiaus 
gali valgyti obuolius, slyvas ir 
grušes su visomis žievėmis ir 
viskuo.

Vienas anaclūstų komunistų 
organas turi Chicagoj šaunų ko 
respondentą, kurs mėgsta deng- 
Jies slapyvardžiu “Naujienic- 
lis”. Tasai šaunus korespon
dentas, pavartojęs savo rankų 
kojų pirštus, surado, kad Chi
cagoje tesą tik 41 ir pusė pilnų 
socialistų narių. Ali right, tebū
nie tiek. Bet kam Chicagos “ko
munistams” tiek daug susirupi 
nlino dėl tų keturiasdešimt vie
no ir pusės socialisto?

— Antanas.

Sakoina, kad Vladimir Solov 
jevat paskilbęs rusų filosofas, 
jaunystėj buvęs didelis ekscen
trikas.

žmonės žiurėjo į jį ir lingavo 
galvas.

■—Nieko gera nebus iš jo... <
Bet tėvas visai kitokiomis a- 

kimis žiūrėdavo į savo sunaus 
kraštutinybes.

Jis sakydavo:
—Nieko blogo tame, kad ma

no sūnūs mėtosi iš vienos kraštu 
tinybės į kitą. Jis dar jaunas. O 
jaunuoliams paprasta daryti vi
sokie šposai. Paaugės — surim
tės. įnikime, pavyzdžiui, vyną. 
Kuomet jis daroma, — apsireiš
kia fermentacija (rūgimas). Fer 
mcntacijos stovy j vynas yra 
menkos vertes. Bet kada jis pa
stovi kelis metus, kada fermen
tacija užsibaigia, tada ir vyno 
kokybė pasididina. Pamatysite, 
kad lyginai tas pats atsitiks ir 
sji mano sunum. Dabarties jis 
randasi fermentacijos stovyj, o 
kada fermentacija praeis — iš 
jo išeis žmogus...

Ir tėvas neklydo.
Vladifnir nusistovėjo, kaip 

kad vynas nusistovi, ir savo fi
losofiniais raštais padarė dide
lės įtekmės rusuose.

Tokia jau fermentacija 
kartės apsireiškia ir musų 
suomeniniame gyvenime.

Pavyzdžiui, imkime bolševi
kus.

Savo fermentacijos pradžioj 
jie manė, kad net šis pasaulis y- 
ra persiauras jų veikimui...

Žodžiais jie “nugalėjo” visus 
ir viską, nepaliko akmens aaut 
akmens. • .

O tikrenybėje...
Tikrenybėje pasijuto prispirti 

prie sienos.
Jie, tariant Merižkovskio žod

žiais, bandė kakta pramušti sie
ną.

Bet neužilgo pamalė, kad grei 
čiaus su kakta gali atsitikti 
“katastrofa,negu su siena.

Ir prasidėjo “kompromisų“ 
gadyne.

Ką darysi, — tokis jau gam
tos dėsnis:

Taikyki^ prie aplinkybių arba 
žūk!

0 kad bolševikai yra nebe tie, 
kas jie buvo porą metų atgal, to 
niekas negali užginčyti. 
. Pirmas fermentacijos 
uis praėjo ir jie pradeda 
stovėti.“

Mat, iliuzijos praeina, 
tai pasitoka.

Iliuzijos apie, tai, kad dirbtu
ves gali tvarkyli išimtinai dar
bininkai be inžinierių pagelbės, 
dingo.

Mašinos “diktatūros“ nepai
so.. .

Prisiėjo išsižadėti ir kitų i- 
liužijų.

Teko kviesti senieji oficieriai 
tvarkyti armiją.

Prisiėjo pavesti “buržujams” 
ir ekonominio gyvenimo tvar
kymą.

Bet viso to, nuo ko bolševi
kams reikėjo išsižadėti, nebū
tų galima surašyti nė ant jaučio 
akuros.

Ir reikia manyti, kad ateityje 
jiems prisieis padaryti dar stam
besnių nusileidimų.

Mūsiškiai komunistai dabar
ties randasi dar tik pirmame 
fermentacijos laipsnyje.

Užtat jie baisiai ir “smarkus.“ 
Puksta, kai šviežias vynas...

Jų “organai“ pro testuoja prieš 
visus ir viską, kas ne komunis
tiška.

“Jų rašytojai“ priima karžy
gių pozą, o paskui sėdasi už sta-

Skaitytojų Pastabėlės.

da- 
vi-

“Moterų Balso” redaktorė Šu
kienė didelė proletariato bosų 
diktatūros ant proletariato šali
ninkė, išbandė savo proletarinę 
diktatūrų aut Sundargieučs. Sa
vo garsiame laiške ji vienoj vie 
toj sako: 

‘‘Vejama laukan neina. Lyg 
tas šuo mušamas guli po kojų ir 
gana, kol už apykaklės paeinu- yr^ui?« nndMin-0» iNuxated Geležis padidina stiprui
si ncišmesiu pro duris.” \ “

Ir ji, kaip šunį šimete ją lauk. *e,ric at8itik,f[1aVk(j dv* 
Vadinasi, išbapdč savo proleta- Vieno žvilgterėjimo užtenka pasa- 
riato bosų diktatūrą. Savo teori kyli, kurie žmonės turi geležies savo 
ją pritaikė praktikoje. ,r drį^a> Kiti yra silpnųjų klesoj.

Be miego naktjs praleistos besirū
pinant menamomis ligomis, nuolati- 

’$ nuodijimasis paprotį įvarančiais 
vaistais ir narkotais ir bereikalingu 

< bandymu pasistiprinti stipria kava 
ar kitais stiprintojais kaip tik ir pa
laiko juos sergančiais ir vęltui be- 

, si! i k i ličiais būti stipriais. Tikrąja jų 
I kliūtim yra stoka geležies kraujuje. 
Be geležies kraujas neturi pajiegos 

.permainymui maisto į gyvus audi
nius ir lodei, ka tik valgiai niekas 

'neina kunan; negauni stiprumo iš 
jo. Suteikus geležį, geležis pagau
sina sumenkėjusi kraują ir suteikia 
kunui didesnį vieką ligai atsilaikyti, 
baugumas nervuotų, parsibaigusių 
žmonių, kurie tolydžio nedagalinė- 
jo nuostabiausiu budu padidino są- 
vo stiprumą ir ištvermę vien imda
mi geležį tinkamoj formoj. Ir tą 
jie atsiekė daugelyje atsitikimų po 

r ištisV mėnesių negalėjimo gauti pa-Lietuvos , ge]1)()S igniekur.
’ ’ Jei esi netvirtas ar nesijauti gc 

~~i tai pats dėl savęs privalai pada- 
. ti šitą ištyrimą: Pažiūrėk, kaip il

gai gali dirbti, ar kaip toli gali nu
eiti nepailsęs. Paskui imk po dv 
penkiagrames plokštis paprastos nu- 
ated geležies tris kartus į dieną po 
valgiui per dvi savaiti. Po to iš- 

. . v__ , niggjnk gavo stiprumą vėl ir pažiūrėk
įvairiau-Į kiek laimėjai. Nėra nieko geresnio 

j pagelbėjimui įdėli 
. . ........... ..... , t .eidus ir tvirtas, svei-

riotinių stygų, jie kalba apie kas mėsas ant kaulų. Bet reikia iin- 
visos tautos išganymą ir 
gaujosi 
bis vardu, tautininkai 
vardu, daro gerą biznį.

si ncišmesiu pro duris.

GALIMA PASAKYTI, KU
RIE ŽMONES TURI GELE 
ŽIES SAVO KRAUJUJE—* 
TVIRTI, SVEIKI, DIKTI 

ŽMONES —
Miesto gydytojas sako, kad paprasta 

nervuoty, parsibaigusių žmonių dau 
savaites

S triniai Lis sako, kad Susivie- nif 
nijimas Lietuvių Amerikoje, tai 
tautos druska. Kiti sako, kad 
bolševikai, tai esą tautos pipi
rai. 'Išvedimas toks: Klerikalai 
išsikeps “ham and eggs,” užsi- 
barstys druskos ir pipinj ir val
gys sau gardžiai. Taip jie dabar 
ir daro Lietuvoje ir Čia, Ameri
koje.

Tos įvairios naujos lietuviš
kos kompanijos, kurios turi jau 
liuodojamus laivus 
alkstantiems pagelbėti, labai 
daug garsinasi ir daug žada. Bet 
jų pažadėjimai yra pažadėji
mai. Jie žino, kad dabar toks mo 
mentas, jogei galima lengvati
kius gražiais pažadėjimais pri
sivilioti. Jie ir vilioja į 
siais budais, grieždami ant pat- 
riotinių stygų. - •

tuuum ;? pini-: Ji geležies tokioj formoj, kurioj Ji
1. Klerikalai krikščiony- I kioj, kaip nuxatcd geležis, jei nori, 

tautos kad Sc™ padarytą; kitaip ji'ga- 
i Ii būti dar aršesne ir už bevertę.

Išdirbėję Pastaba. Nuxated Gele
žis, patariama augščiau, yra vienu 
naujausių organines geležies sudėji
mų. Ji ne taip, kaip .senesnieji ne
organinės geležies produktai, leng
vai susitapatina, nepakenkia dan
tims, nepadaro jų juodais ir nesu
gadina indurių. Išdirbėjai užtikrina 
pasekmpfgas ir pilnai patenkinamas 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, arba 
jie sugrąžina pinigus. Ją pardavi
nėja šitame mieste visi geri aplie- 
kininkai.

Kiekvienas vaikas turi gauti 
pakankamai geros duonos. Jei
gu ji duodama be cukraus ir 
vaisių košės, nėra jokio pavo
jaus, kad jis jos persivalgytų. 
Išalkęs vaikas valgys duoną su 
sviesiu ar be sviesto ir kitas ne 
gu paprastais valgymo laikais, 
s ddumynų reikia tik po valgiui 
duoti. Kvietinė arba juoda duo 

Kiekviena motina nori, kad na padeda išsisaugoti uno vidu- 
jos vaikas turėtų tiesias ir tvir- rių užkietėjimo. Tą patį darbą 
tas kojas. Pienas ir kiaušiniai i atlieka daržovės ir vaisiai. Moti- 
su teikta maisto išauginti tvirtus Inos, kurios neišsigali duoti dar- 
kaulus. Vaikai, kurie tokio 
maisto negauna, beveik visuo- 
miet gauna taip vadinamąją 
“angliškąją ligą” (rachitis). Jų 
silpni kaului negali išlaikyti jų 
kuuo ir linksta, arba visaip iš
sikraipo.

Pienas greitai iižsiteršia, ir 
kuomet tik jis tampa suterštas, 
labai sunku jį išvalyti. Jis yra 
visai kitoniškas maistas, negu 
obuoliai ir neatidžiai, nuo kurių 
nešvarumus galima nušluostyti. 
Jei pienas yra neuždengtas ir 
dulkės ar kiitokie nešvarumai į 
jį krinta, arba, jei jis yra pila
mais į nešvarų indą, nešvaru
mai nueina į dugną ir jų negali
ma atskirti. Nešvarus pienas be 
veik visuomet stisirgdina kūdi
kį, taigi reikia labiausiali rūpin
tis, kad pienas butų švariai lai
komas. Tvartas, kuriame kar
vės laikomos, turi būti švarus; 
trtip-pat ir indai ir melžėjų ran
kos turi bufti švarus. Namuose 
pienas reikia laikyt uždengtas 

j ir šaltoje vietoje.
švaraus nugraibyto pieno 

vartojimas.
Negraibytas pienas vaikams nu, duona ir sviestu.

f---- ■- — —--------- ---..
■Sveikatos Skyrius

Vienas kauniškių krikščionių-/

KAIP PENĖTI MAŽUS 
VAIKUS.

žovių arba vaisių, turi kart
kartėmis duoti vaikams rupios 
duonos. Miltinės košės, kaip 
avižinių miltų, kukuruzinių 
arba spragintų kviečių yra gė
ris maistas vaikams; jos turi 
tiek pat maisto dalykų kaip ir 
iš krautuvės pirkti gatavai pri
rengti maisto dalykai ir daug 
pigiau atsieina. Kietu duona, 
arba gruzdinta duona (toast) 
yra vaikams gera duoti. Duona 
sudžiovinta ir trupučiuką ant 
ugnies paderinta gali būti su'lail 
žyta i Mažučius šmotelius ir 
duota vaikams su pienu kaip ir 
įvairus pirktiniai grudai kad 
duodami.

Saldainius duok Uk tuomet, 
kuomet vaikas labai alkanas, ir 
kuomet jis jų daug nevalgo. Pi 
gia nsis saldumynas yra duona 
aptepta sviestu ir apibarstyta 
baltuoju ar ruduoju cukrumi. 
Cukrus šf oteliais daug pigiau 
atsieina, negu kiti kokie saldu
mynai.

Pusryčiams reikia visuomet 
duoti vaisių, ar tai šviežių ar 

[džiovintų, su miltine koše, pie-
Duono^

laips- 
‘nusi-

o fak-

Socialistų renegatai, dabar ko i 
munistai, tyčiojasi iš socialistų 
mokslo. Komunizmas, tai tik
rai mokslinis. Dabar jie spausdi 
na N. Buchrino “Anarchizmą ir 
mokslinį komunizmą’*. Ir ten 
kai-kuriose vietose skamba tik
rai “moksliškai“. Pavyzdžiui: 
“Jeigu gaminimo suirutėje ir 
neišvengiamai su ja surištam | 
sveikos proletarines psichologi
jos griuvime atsiranda palin
kimas praskiesti proletariato į 
reikalus visoje bendraliaudinių, ■ 
teisingiau sakant, valstiečių, sic 
kių masoje, tai tos aplinkybės ( 
sutveria maž-daug tinkamą a- 
jnarchistiškieinis palinkimams 
dirvą.“ Tai taip “moksliškai” 
pasakyta, kad ir patsai komuni
stų Selemonas proto neteks, o 
besupras.

O apie “mokslinę” komunis
tinę tvarką jie sako: “Ir taip, 
komunistinė tvarka yra bevals 
tybe tvarka.” Kitais žodžiais: 
Komunistinė valstybe be tvar
kos vadinas, anarchija. O jie sa
kos, kad jie no anarchistai. Kam

Puišiutė jau pateko j sąrašą ne
geistinųjų bolševikams — ko-

nelemtas kapitalistiškas moks-

DR. A. MONTVID 
chicago

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa8hington St. 
Mar^hall Field Annea 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central ‘ 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Tolephone Drpver 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Ncdėliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago. III

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

las: juo tohuo į mokslą, tuo —Parsiduoda svarais 
po 16c svaras.

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svaru. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės į NAUJIENAS

lo ir rašo tiek protestų ir smer- įp nug lietuviškojo komu- Į 
kimų, taikomų į “sociaLburžu-1 nįzm0 
jus“, kiek jų “founlain pen“ tai 
pina savyj rašalo...

Niekas jų nepatenkina.
Nepatenkinti kare. Nepatenkin tai rėžė,

Vienas
# w *

kalbėtojas kad rėžė, I 
apie Rusijos bolševi-i
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Rubsiuvių unijos susirnikimas.

Praeitą pelnyčių, lapkr. 7, bu
vo Lietuvių Skyriaus No. 269 su
sirinkimas unijos svetainėje, 
15G-4 Holxy St. Susirinkimą
sušaukė skyriaus sekretorius, ' 
Ig. Žilinskas. Vyriausias susirin- 
kimo šaukimo tikslas buvo —- 
kapitalistų sumoksiąs laužyti 
rubsiuvių unijų. Kad visų dalykų 
išaiškinus taip, kaip jisai ištie- 
sų yra, į susirinkimą buvo atsi
lankę unijos viršipinkai Levinas, 
Rosenblumas ir Rissmanas. Jų i 
paaiškinimai buvo tokie, kaip 
kad buvo rašyta Naujienų nr.
263.

Michalina Garaliene
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Cook apskričio ligoninėj lap
kričio 10 d., apie 4 vai. po pie
ty. Ji turėjo 48 metus amžiaus 
paėjo iš Kauno rėd., Siaubu 
apskr., Triškių miestelio, pali
ko suny Juozapą ir dukterį 
Rronlslavą, duktė ištekėjusi už 
Bogvillo.

Palaidojimas jos kūno įvyks 
r^in>č:oj. lapkr. 14 d. iš namų 
1718 NevCberry avė- i Sv. Ka
zimiero kapines. Išlydėjimas 
bus 8 vai. ryto.

Gimines, pažįstami ir drau
gai kviečiami dalyvauti šerme
nyse.

BRONISLAVA BOGVILLO.

1

Pinigais už

Laisves Bondsus
450. $100, $500, ir 11,000.

Krause V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

1341 Mihvaukee Avė., 
Rankas atdaras subatomis iki 8 vai. 

Arti Paulina gat.
Turtas virš *200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

HOFFMANO
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas angly kalbos, kur jys 
gulite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas mus 
•ietuvių gramatikos klesą.
\TEIKITE ši VAKARĄ pasi
žiūrėti. X

1537-39-41 -North Robey St. 
Arti Mihvaukee Ava.

Paskui sekė skaityme* laiSkų Šių šitntų narių susirinkime da- 
ir komisijų raportai. Skaityta lyvauja apie šešičs dešimts nu- 
laiškas nuo organizacijų kon- rių. šiaip ar taip, bet lietuviai 
ferencijos politiškiems kuli- rubsiuviai savo unija turėtų dau-
niams ginti komiteto. Laiškas 
priimta. Kitas laiškas buvo, ro
dos, nuo tūlos miesto įstaigos, 
siūlančios atsiųsti savo žmogų, 
kuris kiekviename susirinkime 
duotų lekciją apie sveikatos rei- 
liiilns. būtent: kulp apsluuugoti 
nuo pavojingų ligų ir tt. Padi»- 

kusavus tapo atmestas.
Duoda raportų komisija ren

gusi vakarą naudai viešojo kny
gyno. Vakaras, pasirodo, davęs 
lik 62 centu pelno. Po jo seka 
raportas delegatų viešam knygy
nui globoti. Vienas delegatas, iš
sitraukęs storokų pluoštų popie- 
ru, raportuoja: Knygyne esą ne
sutikimų. Girdi, jo globėjai, bu-

giau interesuotis. Kokie nebūtų 
nesusipratimai itarp pavienių 

narių, bet visų jų reikalas juk 
yra — stiprinti savo organizaci
jų. Organizacija yra lygiai nau
dinga ir būtina kaip katalikams 
taip ir neką tulikams.

----X<UtH*iUViS.

į ten t dd. Danilavič us, Degutis ir 
Mickevičius kelių frakcinių ne
sutikimą. Jie, esą, nenorį išklau
syti ne jų partijos žmonių, o sa- 
viemsiems leidžiu kalbėti kudir 
per visą naktį ir 44. Antras dele
gatas davė raportų be popieros. 
Jis pasakė, kad visi tariamieji 
užsivarinėjimai esą tik menk
niekis. Knygyne visa eina gera. 
Jis turi daugiau kaip šimtų do
lerių savo ižde ir tvarka jame y- 
ra gera. Tik eikite, sako, ir švie
sk ites, nes knygų jame yra daug, 
ir laikraščių — visų srovių — 
ten taipjau galima rasti. Delega
tų raportas priimts.

Toliau išduota raportas cen- 
tralinio unijos komiteto kartu 
su finansine apyvarta. Raportų 
išdavė P. Galskis — angliškai 
Raportas priimta. Po jo rapo- 
tavo Misiąs apie šapų čermanų 
veikimą. Priimta. Be to nutar
ta ir išrinkta specialė komisija 
viešoms prakalboms surengti. 
Prakalbos bus surengtos toje pa
čioje unijos svetainėje. Jų tik
slas bus: išaiškinti biaurų kapita 
listų sumoksią prieš rubsiuvių 
uniją.
unijos organo (Darbo) redak
toriaus pareikalkiuti kiek jisai 
toriaus pareikaaluti kiek jisai 
turi adresų ir delko nesiuntinė
ja nariams organo. Mat, dauge
lis narių skundžiasi,' kad nuo 
to laiko, kaip organas tapo per
keltas į Ne.w Yorkų, jie Darbo 
nebegauną. Visas reikalas paves
ta unijos sekretoriui. Tuo susi
rinkimas užbaigta.

Kiek teko girdėt iš kurių-nc- 
kurių narių, tai lietuviai rubsiu
viai, sako, mažai interesuojasi 

j savo unija. Daugelis narių visai 
nelanko susirinkimų. Vieni sa- 

, ko, kad katalikai darbininkai 
nenori ir nelanko susirinkimi 
todėl, kad laisvieji juos įžeidžių 
delei jų tikėjimo. O kiti sako, 
kad nesilanko todėl, kad unijoj 
imanti viršų '‘frakcinė dvasia”. 
Kiek tame tiesos, negaliu sprąs
ti. Bet faktas yra, kad susirinki
mai esti neskaitlingi. Pav., iš Se

___MELROSE P A RK 
Susirinkimas.

Lapkričio 9 dieną Kunigaikš
čio Algirdo Draugija laikė mė
nesinį susirinkimų. Apsvarsčius 
draugijos reikalus duota įneši
mas, kad Naujų Metų vakare 
butų surengta prakalbos. įne
šimas priimta. Bet kada pradė
ta tarties kokį kalbėtojų kviesti, 
tada kilo ytin. aštrių ginčų. Vie
ni šaukė, kad kviesi katalikų 
srovės kalbėtojų, kiti, kad tau
tiečių, treti — “komunistų’. Po 
ilgų ginčų tečiaus nutarta visa 
reikalų pavesti komisijai. Ji ko
kį gaus tokį ir pakvies.

Turiu pastebėtu kad musų 
“komunistai” būtinai norėjo į- 
piršti savo kalbėtojų. Bot kad 
melroseparkiečiai jau daug kar
tų yru girdėję “komunistų” kal
bėtojus, tai jie tokių “kalbėto
jų” nenori. Girdi, jie galį gaut 
tokių kalbėtojų, kur geriau mo
ka išaiškinti dabartinę padėtį ne 
kad “komunistai” jų “aiškina.’

— XXIX.

NARIAMS LIETUVIU RUB
SIUVIŲ SKYRIAUS, 269-to 

A. C. W. of A.
Paskutinėse dienose tūluose 

'apkraščiuose buvo paskelbta, 
kad organizacijos visos knygos 
:r rekordai tapo paimti per val
stijos advokatų tirinėjimui Uni- 
os viršininkų suokalbių prieš 
Irapanų išdirbystės savininkus 
Kadangi tie paskelbimai gali 
laug žmonių suklaidinti, kurie 
lar nėra patyrę apie tikra da
lykų stovį, tai 269-tas skyrius 
nutarė, kad butų sušauktas .apc-. 
ialis susirinkimas visų narių, 

kurie tik priklauso prie Lietu 
dų 269-to skyriaus. Susirinki- 
nas įvyks seredoj, lapkričio 12 
L, 7:30 vai. vakare. Vieta — 
Unijos salėje, 1564 N. Robey St. 
>iame susirinkime dalyvaus 
Jungtinės Tarybos viršininkai 
S. Levin, Frank Rosenblum ii 
S. Rissman. Taigi bus pilnai 
šaiškinta kokios užmačios yra 
padaryta kapitalistų dienraš
čių, kad pasėjus neužs i tikėjimą 
‘arpe unijos narių ir kad tuo ga 
ats progų suardyti vienybę tar
pe darbininkų. Kiekvieno na- 
’io pareiga yra atsilankyti į š‘ 
susirinkimų. Neatsilankiusiem? 
bus uždėta bausmė pagal nuta 
■imą. P. Galskis, atstovą

■ ■■■■—■....................... ■ ■■ i .............  , ~ ——

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 161 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntimu.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygų tuojaus prisių- 
sim. Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St.. Chicago, III.
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PAKART AR DEPORTUOT 
JUOS.

Tūloj sueigoj National City 
banko prezidentas, David R 

Forgan, užvakar kalbėjo apL 
tarjamąjį “raudonųjų’ pavojų 
Be kita jisai pareiškė: “Varyki 
me reikiamą apšvietos propa
gandą tarpe priaugančiosios kai 
tos ir tuo pačiu laiku suimkiim 
tulus vadus (“raudonųjų”) ir 
pakarkime arba deportuokime 
juos.”

Esu. dabar atlojęs laikas, kad 
reikia pasistatyti grieštai. Bei 
kalinga ginti tvarkų ir šalies kor 
stitucijų. “Palaidusai internaci 
oų'a Ii žinias” tuitįs būt pažebo- 

tas.
Ištie.sų, gaila, kad p. Furgonai 

yra tik banko prezidentas:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
a
į 12tli STREET

Tek Kedzio 8902.
J 3514-16 W. 12th ST.
3 Artį St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

GAVO NAUJOS PROGOS.
Policija ir valdininkai turi 

naujos progos jieškoti tų ‘‘rau
donųjų’, ką pavogė iš ĄeIna pa
rako kompanijos dirbtuvės šim
tų šešis svarus parako. Iki šio 
tečiaus jų žygis buvo bergždžias: 
nė parako negi menamų “raudo
nųjų’ dar nesurado.

DUODA LAIKO APSISVARS- 
TYTI.

Jąnitorių uniją nutarė duoti 
samdytojams “paskutinę progų 
apsisvarsl^ti” Bėgiu sekamų še

šių savaičių saųidylojai gahįli-

(Saugokite Savo Akis|

Vienas iš naujų kompanijų iimokcjo 
savo šėrininkains iki Soptomberio me
nesio 263% dividendų. Kitos bmpa- 
nijos taipgi išmoka stebėtinai rfidelius

tas ę500,000.00. Belo šita kompanija 
dabar baigia statyti dar kitą fabriką 
—. vandcns-elektros fabriką, kuriame 
gamins elektros pnjiegą. Visa elektros 
pnjiega atsieis šiai kompanijai DYKAI, 
lieto, daug atliekamos elketros bus par
duodama kitoms kompanijoms iš kur 
susidės dideli pelnai.

Šita kompanija turi dabar apie 5000 
akrų mišku ir visą žemę miesto Sher- 
man . Taipgi turi įrengusi savo lentų 
pjovimo fabriką ir jau gavo užsaky
mų ant 1,000,000 pėdų lentų.

Dideli pelnai
Plauks šios kompanijos ščrininkaius 

ir šėrai pakils į tuksiančius dolerių.

Dabar šėrai pigus.
Už $15.00 gauni $20.00 vertės šėrų — 

Preferrcd ir Conimon. Mažiau kaip 10 
šėrų neparduodame.

Pinigai gvarantuojami.
Nes Preferred šorai yra Pirmas Mort 

geciiia ant viso kompanijos turto ir nuo 
pirmos dienos neša 7% pelno. Common 
sėrai neš didelius dividendus.

Dabar parsiduoda paskutinė dalia Šė- 
rų. l'odel pasiskubinkite nusipirkti, 
siųskite orderius ir pinigus kartu. Pi
nigus geriausia siųsti: Exprcss Money 
Orderiu, arba bankos kasierlaus če
kiu (draft).

Šerininkai Sidabro Kompanijų
Gauna Didelius Pelnus Teisingai pritaikytais akiniais, 

l<vioxnc< jus galvos sleau-
dčjimą, kuomet raštas euslbCga j 
krovą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iųs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 2G metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias f'^ekmes. |

Gydymas visa akių, ausų no-1 
sie« cerkles liąn. Po priežiūra | 

specialisto. U-1 
tarnlnkais ir pt-inyčioms nuo 2 I 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė., Chicago. I
Kampąs 18-tos gatvės.

S-čios lubos, virš Plait’o aptiekos Į 
* Tėmykite j mano parašų. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 v«l. vakaro. Nedėliojo ųuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

si'

229 S«. State St.
Room 1432

C h i c a f o, kus. Vai

ir

Era Mano Brangi .......
Ne dėl tavęs Aš Mergelę 
Miegok, Mano Balandėlį 
Sunku Man Gyventi ...

greitai
f-

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bū
du išgydo 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrcpliuojt?
Ar. visą skauda?
Ar
Ar
Ar

Sidabro kompanijų šėrai nuolatos 
kįlu ir tie, kurie turi pirkę atsakan
čių sidabro kompanijų šėrų, susilauks 
didelių pelnų.

ščrininkai Colorado Consolidated 
Alines* & Power Co. taipgi susilauks 
milžiniškus pelnus iš savo Šėrų.

Sidabro kainos pakilo iki 
augšeiausio laipsnio.

Pąnedėlyj, Nov. 10 d., Suy. Valst.
dabro kainos pakilo iki $1.30unci
ja. Tai yra aukščiausia sidabro kaina 
bėgiu 50 metų. Žinovai tvirtina, kad 
sidabras kils dar augščiau.

Laikrąščiai praneša, kad Londone 
taip trūksta sidabro, 'jog Anglijos val
džia išleidusi įsakymą, uždraudžiantį 
išsiųsti iŠ Anglijos sidabrą.

Colorado Consolidated Minės & Po- 
wer Co. yra viena iš turtingiausių Co- 
lorados aukso ir SIDABRO kom
panijų. Ji turi DEVYNIAS (9) dide
les ir labai turtingas aukso-sidabro ka
syklas; taipgi turi pastačiusi milžiniš
ką rudies perdirbimo fabriką Ir įren
gusi geriausiomis, moderniškiausiomis 
mašinomis; Fabrikas perdirbs 389 to
nų rudięs kasdien. Tas fabrikai ver-

PEOPLES INVESTMENT CO
Tel. Harrison 2024

Naujos Dailios Su Gaidomis, S. Šimkaus
Vienam Balsui.

. 50c 
. 50c
. 60c 
. 60c
adresuokite:

JUOZAPAS )F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St., Chicago, III

Galvos ir Gerklės 
Ligos

tirį pasakyti: išpildys jie darbi- 
linku reikalavimus ar ne. Jei- v
»u per tų laikų samdytojai nesu- 
itars, netoli aštuoni tūkstančiai 
anitorių mos darbą.

DE|L MERGAITĖS LIKĘS — 
BANDITU.

Russell Bay, jaunas, septynio- 
ikos metų amžiaus^ kavalierius 
mteko bėdon. Pateko todėl, kad 
is turėjęs begalo gražių ir mei- 
ią mergelę Margarietų. Jis my- 
ėjęs ją, o ji jį. Bet to dar nepa
kako. Be mergelės Russelliui 
•eikėjo pinigų, daug daug pini
gų- O jų jisai neturėjo. Kad pa
laikius gražiąją mergelę Mar
ta rietą, Russell nusitaręs likti 
— banditu. Js mat girdėjęs, kad 
bandito amatas nors ir pavojin
gas, bet pelningas. Russelliui te
gaus nepavyko. Policija jį areš
tavo ir fiždarė šaltojon, o jo gra
sioji mergelė Margarieta dabar 
/iešai užsigina jo.

bOEBO DRAUGUI NESISEKA. 
Juvęs mokyklų superintenden

tas negauna vietos.
Buvęs mokylklų superinten- 

'endentas, Dr. Charles Chadsey,
kurį kadaise mokyklų taryba 
tašalino nuo vietos ir kurio ne
onai teisėjas Scanlau pasigailč- 
'o, vis dėlto — savo vietos jis 
lar negauna. Užvakar vakare 
Chadsey, lydimas savo advoka- 
o Shannon’o ir ‘‘gero draugo” 
x)ebo, buvo atėjęs prie mokyk- 
ų superin.'tendiento raštines ir 
landG jon įsigauti. Bet čia šau- 
lųjį trio iKisitiko policijai Nie
ko nepešę jie sugrįžo iš kur a- 
tėję.

Luobas būtinai susigrąžinti į 
tapybą W0 sėbrų ir išvyti atža
gareiviams nemcg^ Mortcn.se- 
nų, bet mokyklų taryba jo neno
ri. Loebas ir jo darugai žada 
“dar pasifaituoti kortuose’.

BRANGUS “DRINKSAS”
William Kelly atviras žmogus. 

Teisėjui Stoikui jisai vakar pri
pažino išgėręs “tik dvi burne

les.” - “Bet kodėl tu taip bepro 
tiškųi lakstei savo Mitoipabiliu ?

paklausė jo — “Gali

Pamylėjau Vakur — Vai Varge
Vargelį ir Vai Putė Putė .. 75c
Gaunamos tiktai J. Budriko 

Knygyne. Užsakymus siųsdami

1)R. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 
Specialistas

Ar esi nervuotas, skauda galvą, 
kreivos akj.s, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
strytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga domą atkreipiame i vaikus einan
čius i mokyklą.

Valandos:[nuo 12 iki 8 v. v. Nedė- 
lioj nuo 10 iki 1 vai.

Ofisas: 1553 West 47 St.. kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, motorų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare.

Tel. Drexel 2880.

DR. M.D. YAMPOLSKY
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS
Office 10821 Michigan Avenue 

Telephone Pullman 452 
Rosidcnce 11147 Michigan Avė.

Tol. Piillraan 3599

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

■ 4

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsį; plunksnos .... 79c Ib. 
Jauni} žąsų ............ $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1.89 Ib.

. —............ . > I  

Phone Yards 723
P-Le e. g. makar

PIANO MOKYTOJA
4515 S. WOOD ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas akambinimo 
piąnU PUgąl nutartį.

Baigusi muzikos mokslus Clil- 
cflgos Musicnl Gollcgc.

g... ■ i ■■.ii...,. ij ■ i i i , ii^Z

hut; dėlto, kad ąš senai bebuvau 
ragavęs... teisinosi Kelly” — 
“Gerai, dabar visa kas labai 
brangų. Ųž tas dvi “burneles” 
turi užsimokėti šimtą dolerių!”

nosis prišašus?
šniokšti miegodamas?
bėga kraujas iš nosies?
kutena gerklėj?
nosj skauda ir yra opi?
labai č.iausti?
skauda kaktą

Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

| infhicnzą. Keikia pradėti gydytis, 
kol dar T.irgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

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

120 S. State St., Chicago.
Besisukamų šviesu iškaba per

.23 metus prie State gatvės.
Valandos 9 iki 6. Ncdėldicniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

Ar

skauda pakaušį?
negali užuosti?
gerklė uždžiuvus rytmetyj?
miegi išsižiojęs?
nosis užsikemša naktin?

Perku
Visokius muzikaiiškus instrumen

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

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

c

Telephone Boulevard 21G0
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Vyrišką Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garanluo 
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overknutai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelines $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkauhis dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras įki 9 vai vak. 
iNfdčlioniis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Clicla^o. 

įsteigta 1907

Dr. A. R. Blument ai 
QnC 

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga donia at 
kreipiama i vai-

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėlipmis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at.

Telephone Yards 4317 
' Boulevard 6437

R. t. M. GUSER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir.JlUd .67-18 .vakare..Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yardj 687

t

............. . ........... .. .

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofises ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Car.al 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.C

Telephone Yards 5032

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

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

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

DR. A.A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vnk. Nedėhoms 10—12 dieną.

Phone Pullman 621
DR. LEWIS H. LIPPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
----------- ----ofisai ------------------

319 Kensingion Avenue
10737 So Michigan Av<j.

Kalbu lietuviškai
. ................ i . ......... .................................  "

DK. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834 |

Dr. P. 0. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki I 
12 iš r^to ir nuo 7 iki 9 v. vak. | 
332ė So. Huhted SL. Chicago. !
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ASMENŲ JIEŠK0J1MA1
Pajieškau savo brolio Andriaus 

Trainio paeina ii Suvalkų gub,,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ .

dideles prakalbos Naumiesčio apskr., Plokščių parap., 
Pirmiau gyveno 

Turiu svarbų rei
Šiandien lapkričio 12 d., 7:30 vai. Voniškių kaimo.

vakaro, Central C.hieago Hali, 2343 Detroite, Mieli.
So. Kedzie Avė, įv\ ks dideles pra-Įkalą. Jis pats arba kas žinote, mel
kalbos, kurias rengia Amalgameitų 
jungtinė Taryba.

Prakalbų tikslas — parodyti dar
bininkams kapitalistų šunybes.

Visi kviečiami atsilankyti.

džiu pranešti adresu:
» Krank Treinis, 

1517 N. \Vood Si., ('hiruyo, III.

. .Brighton Park. LDLD. susirin
kimas įvyks ketverge, lapkričio 13 
dr.» 7:30 vai. vakaro, A. Maženio sve 
tainėj (3834 So. Kedzie Avė.).

P. Bura.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Vilniaus, Kauno gub., Telšių pay., 
Varnių parap., Miežainių sod.; turiu 
labai svarbų reikalų. Atsišaukit ad
resu:

Mi.s.s N. Marciann, 
149 E. 107 St., Hoseland, III.

Merginm
ir

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ__________

Tarnaitės prie apskrito namų dar 
bo Evanstone, 7 minutes nuo “L.” 
stoties. Kambarys su maudyne. 
Mažas namas, 4 dideli; be skalbi
mo; geriausi namai pasaulyje tin
kamai merginai. Sauk Evanston 
279. Iškaščiai bus sugrąžinti. 
Mis. Standard.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ"

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI DRAUGIJOS

70c VALANDAI 
REIKALAUJA PRASTU 

DARBININKŲ 
Atsišaukti 

\VRIGHTWOOD IR 
HERMITAGE AVĖ. 

GERHARDT F. MEYNE.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
Į le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 

įčinė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir lt. 
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.

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 
2928 \V. 401 h PI.

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 
3125 W. 38th St.

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Vaškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald Avė.

Susis. Liet. Soc. Dain. 1-mo ap
skričio mišraus choro generaiiška 
repeticija Įvyks nedėlioję, 16 d. lap
kričio 11:30 vai. iš ryto Mildos sve- 
taiėj 3138 So. H.i’sted St. Visi 
mišrus chorai prigulimieji prie S. 
L. S. D. A. » apskričio, turite būti, 
nes dainų turime naujų susimokinti. 
Tat visi bukite laiku, kad nereiktų 
vieniem antrų laukti.

— Org. J. Urbonas.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 16, 10 vai. iš ryto 
University of C.hieago Sėti lement 
4b.’<0 Grus.s Avė. Draugai malonėki- 
te laiku pribūti, nes turime, daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi ir 
delegatus išrinkti Į busiančią Vili 
Rajono Konferenciją. Kviečiame ir 
tuos draugus, kurie paskutiniu lai
ku nebelankė susirinkimų, bet yra 
ištikimi socializmo principams. Ma
lonėkite ateiti ir dirbti vėl išnaujo 
dėl sacialistų partijos labo.

— Nutarimų Rast. D. Motus.

Pajieškau savo brolio Petro Ado
maičio, paeina iš Lietuvos iš Seinų 
apskričio, Kariūnų valsčiaus Kaza- 
niu kaimo. Meldžiu atsišaukti ad
resu:

John Adomaitis, 
Box 356 Pavvnee, III.

JIEŠKODARBO
Pajieškau darbo kepykloje, galiu 

kepti juodą ir baltą duoną ir kėk- 
sus. Atsišauki! laišku Naujienų ad
resu, pažymėdami Num. 1.

"reikia darbininkų
MOTERŲ ’

Janui n m Moterų
LENGVAS RENKAMA J DARBAS, 

IGERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 
SAVAITINIU PAMATU

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Fedcral Sigiu 
System Elleėtnc

212 N. D1SPI.AINES STREET

Reikalingas Linotypistas. 
Turi mokėt gerai savo dar
bą. Atsakomam darbinin
kui mokestis ne mažiaus 
kaip $30 j savaitę. Kreiptis 
j Naujienas.

REIKALAUJA
20 darbininkų molį dirbančioje 

dirbtuvėje. Pastovios vietos. Ge
ros da^bo sąlygos.

MIDLAND TERRA COTTA 
W. 16lh St. & 52nd Avė.

Parduodama rakandai keturių mi
mų gerame stovyje, kiti visai nau- 

i jutukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport Avė. prie elės, ant antro 
augšto iš pryšakio. Emilija Vaišvilas 

Parduodama barbernė už $509. 
įplaukų į savaitę nuo $80 iki $100 
arba išduos puiruimiui vietą užpa
kalyj barbernčs. Pigi randa.

1726 So. Haisted St.

SIUNTIMO SKYRIUS.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18-th Street.

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite pn. 6222 Har- 
per Avė. 3 pagyvenimas iš užpakalio

VAIKŲ 
ir
JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

PREKIŲ 
ir

— SIUNTIMO SKYRIUOSE.

NAMAl-ZEMĖ
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 2 gražus namai, pui
kioj vietoj, labai pigiai . Neša rau
dos i metus $600 su viršum. Atsi
gaukit urnai, nes turiu išvažiuoti j 
fermą. 3204 So. Emerald Avė.

DARBININKŲ
TROKININKŲ

Lietuvai GseJbėti Draugijos 3 sky
riaus susirinkimas įvyks serrd< ir, 
lapkr. 12. 7:30 vai. vakare Dominin
ku Semaičio svetainėje. So. Union 
Avė. ir 18-tos gatvės. Malonėkit vi 
si atsilankyti. — Valdyba.

MERGINU 
IR 

MOTERŲ

VERAUZININKŲ 
PAKUOTOJU

Prie darbo musų prekių ir siun
timo skyriuose. Pakavimas, vynio
jimas ir sudėjimas musų kostume- 
rių užsisakytų daiktų. Svėrimas 
pačtinio užsisakymo pakelių ir tt.

Parduodama nekrutamas turtas 
Westsidėj — trijų augštų mūrinis 
namas — gerame stovvje pn. 2238 
W. 21 St. Kaina $6500. Atklausk 
vakarais pas

Chas. W. Remnert, 
2701 VV. 22 PI.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 
r 2018 So. Peoria St,

Nut. rašt Kazimieras Demereckis 
3327 So Wallacc St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas, 
1520 — 49th Avė., Cicero,

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL. ‘ 

Valdyba 1919 metama: 
Prcz. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Vice.prez. Jonas Wilkas

206 E. llGth St. 
Iždininkas W. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigula,

10449 So. yVent\vorth Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis 

10520 So. State St.
Norintįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kensing- 
ton Avė., Kensington, III.

MOKYKLOS

L. M. Dr-ja Apšvietos. Virimo lek
cija bus kas ketvergrj Mark White 
S<nu»re 31) ir S. Haisted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitete*.

Roselsnd. III. — “Ateities Spindu
lys” vaikų draugijėlės choro reprti- 
ciios įvyks seredoj, 12 d. lapkričio, 
6:30 vai. vakare Palmer Park sve
tainėje. Vaikučiai, malonėk’te visi 
susirinkt, nes turėsite dainuot 16 d. 
lapkričio ant scenos. — Globėjas.

LMPS. 25 kp. moterų choro repe
ticijos Įvyks seredos vakare, 7:30 
vai. Palmer Park svetainėje . Daini
ninkės, malonėkite visos susirinkt, 
nes turėsime dainuot savo koncerte 
16 <1. lapkričio. — Komitetas.

(.eros vietos dabar siūloma mer
ginoms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų 

Į 'Įmitimo skyriuje. Darbas suside- 
du i.š vyniojimo ir raišiojimo pun
do svėrimo pakelių ir užsisakymų 
ir lt.

(era mokestis pradžiai. Puiki 
pre ga pakėlimui.

Sears Roebuclk 
and Co.

\ alandos 8:00 iki 4:45. Subuto- 
mis iki pietų.
Roman Avė. & Arthington St.

MEBGINU

MOTERŲ

Pastovios vietos. Gera mokestis 
pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

Ratine, Wis. — “Birutės” choro 
praktika ir susirinkimas bus sere- 
doje, lapkričio 12 d.. Union Hali, 
room 4, 7:30 P .M. Reikalinga, kad 
visi dainininkai susirinktų, taip gi 
kviečiami ir nauji nariai prisidėti. 
Turime nepamiršti, kad tik vienas 
choras Racine yra. Reikalinga spė
kų pastatymui gero veikalo, kurį 
mano duot po Kalėdų. — Kom.

Reikalinga moterų — skudurams 
skirstyti.

Peoplcs Iron & Metai Co.,
5835 So. Lootnis St.

Brighton Park. — Nepaprastas su
sirinkimas Lietuvai Gelbėt Di 
.jos 4 skyriaus įvyks seredoje, 12 lap 
krivio 8 vai. vakare 4535 So. Rock- 
weli St. I ietuviai ir lietuvaitės, ma-| 
lonėkite kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. — Valdyba, i

PEIKIA moterų ir merginų dėl 
,<'n ,vo dirbtuvės darbo. Gera mok***, 
lis, darbas ant visados. Atsišaukti

NATIONAL LF.AD CO.
Chicago, III.augi- 901) \V. 18th St

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. 1-mo ap
skričio vyrų choro generoliška re
peticija įvyks seredoj, 12 d. lap
kričio, 7:30 vai. vak. Mildos svet. 
Gerbiami vyrų choro dainininkai 
pribukit laiku. — F. Mazoh.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 St., Chicago

Draugijų Atidai. — Draugijos ir 
kliubai jau dabar nutarkite apie pik < 
ninku rengimą ir pasirinkite ,die-i 
nas 1920 m. Dabar nupirkau dar-Į 
žą Lyons ir turiu du puikius dar-i 
žus. Pakariu nesamdyti muzikantų! 
nepasimačius su manim. Į

— Geo. M. Chernauska:;.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
Leonard Seed Co., 
228 W. Kedzie St.

Mes turime vietas merginoms ir 
moterims, kurios nori išmokti dar
bo šituose prekių skyriuose:

žaislų
Vaistų
Čeverykų
Pančiakų
Auksinių daiktų
Sidabrinių daiktų
Baltinių
Nėrinių, karbatkų ir kitų prekių 

skyriuose.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

Gera mokestis pradžiai. Puiki pro 
ga pakėlimui. Pastovios vietos.

Sears Roebuck 
and .po.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subato* 
mis iki pietų.

Homan Avė. ir Arthington St.

Užsisakymams dėti 
Užsisakymams žymėti 
Prekėms peržiūrėti 
Pakeliams vynioti

VYRŲ lentoms kraustytu. .
Atsišaukti 7 vd.’ ryto.
Išniokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL CO.
2424 S. Laflin St.

VAIKŲ

16 iki 18 metų amžiaus.
Gera mokestis pradžiai. Prityru- 

siems darbininkams mokama pagal 
mokėjimą. Proga pakėlimui.

Sears Roebuck 
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 
mis iki pietų.

Heman Avė. ir Arthington St.

REIKALAUJA 
DAILYD21Ų PRIE KARŲ 

IR 
PRASTŲ DARBININKŲ 
PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKTI PAS 
THE STHEETS CO., 

W. 48 & Morgan Sts.

Prie darbo musų raštininių sky
rių ofisuose, abelno ofiso darbo.

Gera mokestis pradžiai, puiki pro
ga pakėlimui vaikams jieškantiems 
pastovaus darbo.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 

mls iki pietų.
Homan Avė. & Arthington bt.

Mokykla Kirpimo ir Designin* 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Musų sistema ir apatiškas mokiu, 
mus padarys jus žinovu į trunop 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktR 
ką patyrimą kuomet jus molrysitf:

Elektra varomos mašinos mus 
tiuviino skyriuose.

jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti sprciaB 
kai pigią kainą.

Petren o s daromos pagal Jūsų uih 
ą — bile stailės arba dydžio, ii b 

le madų knygos.
MASTER DESJGNING RCHOOI

J. F. Kaanlcka Perd?Hn<«
•90 N STVFE STREET. CHICAGi 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilevičių, pirmininkas, 

1617 N. Winchcster Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas1839 Wabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. Winchester Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 N. Marshfield Ąve. 
Ang. Chepukicnė, kont. /aštininkė, 

1648 yV. Division St 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Haisted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązcd Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

VIETOS ATDAROS 
MUSŲ DIRBTUVĖJE

REIKALINGA paprastų darbinin
kų ir azetylino degintojų, dirbti fce- 

i ležies skrepjardyj. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės tuojaus į 
RELIANCE IRON and STEEL CO., 

2133 So. Savvyer St.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Haisted st., 2407 W. M* 
dison. 1850 N. Wella st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petnenų Kirpimas, De- 
slgning, dėl biznio Ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 

Į $10. Phone Seeley 1643 
I SARA PATEK, PlrmtnlnH

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ- 
/ KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. yVinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 VV. 33rd Pi.
J. Gustaitis, 2856 W. 38!h PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:

DARBININKŲ PRIE DARBO 
DIRBTUVĖJ $18 PRADŽIAI 

C. H. HANSON 
305 W. ERIE ST.

pardavimui
~PARDAVIMUI buiern®

Idj lietuvių vietoj. Biznis išdirbtas 
ner daug metų. Parduodu lengvo
mis išlygomis, todėl kad mirė savi
ninko žmona. Atsišaukite nuo 8 v. 
ryto iki 6 vai. vakare.

Albert Blabec, 2009 So. Haisted St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Gfvrggos Lietuvių Vvrų Chorą® 
stato keturių veiksmu dramą —”B«- 
dnrhA“. Vaknras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiame kitų 
draugi |u nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkonkliite mums.

Chlcagos L. V. Choras

Jairnu Lietuvių Amerikoj Tau’iš- 
ko Kliubo statomo veikalo “Litvo- 
manai” repeticijos būna kiekvieną 
serrdns vakarn. 7:30 vai. vak. Mark 
Wh!tc Scpiare svet., Hahtod ir 30 j»at. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

VIRĖJOS
GERI NAMAI ATSAKANČIAI.
Atsišaukti

5222 l’niversity Avė., 
Tel. Hvde Park 234.

f0 MPPGINŲ, jaunesniu kaip 16 
me’it: Į snvu’ę nr*»džu»l ir bo-
n» švnr| dirbtuvė. karštos
inl niodns užkandžiui dykai, pasto
vu

”’’Mn T|\fp C.OMPANY
Pralrle \ve.. kamn. 20-tos

GERA MOKESTIS MOKAMA 
BESIMOKINANTIEMS

PRIE DURKSLINIO PRESO IR 
APSKRITO DARBO. UŽKANDŽIAI 
Bp- uždarbio, paskučiausi 
METODAI.

ATPIKITE PRISIRENGĘ PRIE 
DARBO 7:30 VA L. RYTO.

riK^M’TA TIK PR1TYRU- 
cr c MATr-rs ir MERGINU PRIE 
D* PRO PAS ŠTAI \ DEŠRELĖMS 
DIRBTI.

1215 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.

Reikalauja siuvėjų prie moterų 
dresių, pageidaujama moteris, ku
rios dirbtų nuo 10 iki 4 vai. arba 
apie 8 valandas.

Margaret Eccless,
58 E. Washington St.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
apielinkė apgyventa lietuvių; biznis 
išdirbtas per devynis metus; prie
žastis pardavimo — turiu du bizniu, 
negaliu abiejų užlaikyti; turiu grei
tu laiku parduoti.

1618 So. Union Avenue.

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typevvriting, pir
kly bos teisių, Suv. Valst. istorijos 
nbelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės rk jiijos, pilietystės, dai 
Jiarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo h 
iki 10 valandai.
8106 SO HALSTED ST.. CHICAGO

DARBININKŲ

Pastovios vietos
44 valandos į savaitę

EXTRA.
Parduodama buČernė ir grosernė 

lietuvių apgyventoje vietoje pn. 
Į 3435 Waliace St. Turiu parduoti 
j šią savaitę. Kas norite tokio biznio, 
atsišaukite.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kieto medžio skiedros atiduoda

mos veltui, geros prakuroms ir pe
čiui. Atsišaukite 705 So. VVinches- 
ter Avė. ant 2 lubų, Brown-Wine 
Manufacturing Co.

Pirm., Kaz. Brazevičius,
402 Lincoln Street 

Vice-pirm., Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. Olšauskas,
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Road

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Market Street

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Gardcn Street
M. Nekrušas, 420 Orange Street 

Teisėjas Antanas Bubcle,
313 Quince Street 

Vėllavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Bok 56

, Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

IIARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškojimas Ii Lietuvos.
Aš Juozapas Jacunskis, Izidorio 

Jacunskio sūnūs, pajieškau savo dė
dės Zigmunto Jacunskio, prieš karę 
(1912 m.) gyveno Shenandoah, Pa.į 
Adresas laike audros, mari sužeis
tam esan. pražuvo. Broliai Ir sese
rys amerikipčiai, jei kas žinote ma
no dėdės adresą, arba jis pats, jei 
gyvas dar tebėra, širdingai prašau 
pranešti man. Už tai tūkstantį kar-l 
tų busiu dėkingas. Mano adresas: 
Lietuva (Lithuania), Kaunas Lais
vės Alėja No. 60. Valstybės spaus
tuvė, Juozui Jacunskiui.

MERGINV
Prie lengvo darbo, sudėstymas 

automobilių lempų. $13.50 pra
džiai.

Atsišaukti
Howe Lamp and Mfg. Co., 

115 E. Ontario St.

MERGINU

MOTERŲ

Prie lengvo, švaraus įdomaus dar
be musu ponierinių skrynelių dirb
tuvėje. legalimu dirbtuvėje ir sieni- 
ninės popieros fabrike.

Pajieškau savo tėvo Andriaus Ku
biliaus, brolių Kazimiero ir Jono,’ 
reserii Marilonos ir Rožės iš Pab:r-

Gera alga pradžiai 
Puiki proga pakėlimui.

CoMtinentolI Can 
Company Ine.

2221 So. Haisted Street

KART SCHAFFNER & 
MARK

36 So. Frąiiklin St.

Parsiduoda grosernė labai pigiai, 
lietuviu apgyventoj vietoj; išrenduo- 

įsjm pigiai I ruimus pagyvenimui. 
Į Kas norit gerą bizni, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 Parncll Avė., Chi- 

'cago, III.
.................. ■ "‘r*

“REIKALAUTA DRAPERl'jŲ
SIUVĖJŲ

Atsišauk!i pas
MANDEL BROS.

14 augštas

ATNAUJINU FURNIČIUS
Atnaujinu visokius rakandus (fur- 

n;čiti’t).> padarau senus naujais. 
’Taipcri ir ankalu. Jei kam reikalin
gi .atnaujinti furničius, malonėkit 
nešaukti mane’ J. Rimas, 2 fl. front, 
627 W. 18 St. Phone Canal 6343.

OPERATORIŲ—MERROW

Aptraukimn ir unijinių specialių 
kraštų siuvėju, pajieginėmis maši
nomis. Puikios dnrbo sąlygos $15 
iki $20 pradžiai ir bonusai.

THOS F. WTLSON & CO., 
1422 W. Randolph St.

PARDAVĖJŲ

Me<i reikalaujame SeSlų Svarios iš- 
vaizdos pardavėjų, kurie yra gerai 
apsipažinę su miestu. Šitokiam žmo 
gui aš užtikrinu daugiau negu $35 į 
savaitę tąja išlyga, k«d Jis narodis 
inan Jog jis gali užimti mano siu 
lomą vietą. Ateik pats nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų; nuo 7 iki 9 
vai. vak. Room 312. 81 E. Madison 
St., klausk p. Valandus.

Parsiduoda grosernė, maišytų tau
tų apgyventoj vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti pirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 3958 So. Lowe Avė.

Reikalauju šiaučiaus, neženoto. 
Gera mokestis, darbas ant visados. 
Rašyk tuojau.

John Vilkauskas, 
Thorp, Wis.

Parduodama trimerio Įrankiai ir 
mašinos.

967 W. 19 St. Joe Plashetka,

REIKATAUTA
BUČERIŲ

Geriems darbininkams, gera alga. 
a\EW CITY PACKTNG CO.

4737 So. Ashland Avė.

RAKANDAI

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

žės. Panevėžio pav., Kauno rėd. Ma
lonės jie patįs atsišaukti, ar mano 
kaimynai, iš apielinkės. kurie susi 
žino su savo giminėmis Lietuvoje, 
teiksis pagelbėt! man juos surast!/ 
už ką busiu dėkinga.

Anna Kubilius,
34 liver St., Plains, Pa.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valnndn, 8:00 Iki 4:45. Subato- 

mis iki pietų.
Hcrman Avė. & Arthlngttfn St

MERGINŲ — Prie lengvo darbo 
dirbtuvėje, prityrimas nereikalin
gas, $15 pradžiai, pastovus darbas. 
Valandos 7:45 iki 5.00. Subatomls 
Iki 12 vai.

CHICAGO MTNTATURE LAMP 
W0RKS 

652 W. Lak© Street 
2 lubos

PA.TIFSKAU duonkepio pirmos ar 
antros rankos, kuris mokėtų kenti 
balta ir juodą duona; geram darbi
ninkui gera mokestis, Atsišaukite 
pn. 8651 Bąltimore Avė. South Chi
cago, III. Tel. So. Chicago 1194.

PARDUODU savo dar naujus du 
gramofonus. Vienas didelis antras 
mažas. Anart to ir stubos rakandai 
parsiduoda. Kas mano pirkti kam 
ant Kalėdų dovanų tai proga. Ati
duosiu už bile teisinga pasiūlymą. 
Krdlpkitės vakarais ir šventadie
niais.

3044 So. Union Avė. ant 2 lubų

Lietuvių Tautiškų Kapinių valdyba.
Pirrnsėdis B. Liuhinas, 6027 Dre- 

xel avė. Pirtnsėdžio pag. J. Szkutas, 
3106 So. Haisted St. Iždininkas, E. 
D. Čepulis, 4028 Aitesian avė. Aaš- 
tininkas S. Danta, 2017 Camdrort 
avė. Kapinių užveizda, K. čura. 
Lithuanian . Naticnal Cemekcy, 
Sumoiit, III. Phv>ne Willow Spitngs 20-B.

DRAUGYSTĖ LIET. VaUL šVIE- 
SOS ŽVAIGŽDĖ NO.- 1.

Valdyba.
Pirmininkas, Mnteušas Toleikis, 
Pavelbininkas, Kaz. Sliužrvičitis, 
Protok. Rašt., Plecidas Pikturna,

5323 Srhinlds Avė. 
Finansų Rašt.. Jonas Vosilkevičius.

4254 So. Campbell Avė. 
Kasierius, Petras Bredelis.

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes 1L, Bok 88, 

Phonix, III. 
Vice-pirm. Kazimieras Norvvich,

15520 Loomis Av., Harvey, III. 
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,

194 _ 157th St.. Harvey, III. 
Finasų Rašt. Mvkolas VValenta.

553 — 155th St., Phonix, III. 
Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, III.
Kasos Glovėjai:

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, Phonix, III. 

Louis Buividas,
,15819 Latrop Avė., Harvey, III. 

Maršalka Petras Dclba,
15815 Carce Avė., Harvey, III. 

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
paskutinį ncdėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Haisted St., 
Phonlx, III.

ŠLA. T12~KP.~V/\LDYBA 1919 M 
Kenosha, Wis.

LIETUVIŲ MOfrnn DRAUGIJA 
APčVTFTA

Pirmininkė M
4015 Sn Hnlcinrf ĮRt 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St.

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park \ve. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct. 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Šekelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, Wis.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob., 
447 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, nrrrnniy,., 
267 Milwaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
lft5 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.




