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Rygai nebegręsia pavojus
Lenkija nori sutaikinti Rusijos 

kariaujančias partijas

dentas praneša, kad pirm negu 
I pakviesti kariaujančias partijas 
Rusijoje sustoti kariavus lapkr. 
25 <1. ir pasiųsti delegatus į Var
šuvą taikos konferencijon, Len
kija tikisi įgyti užtikrinimą, kad 
jos pienas remiamas yra netik 
rusų, bet ir didžiųjų valstybių^ 
ypač Suv. Valstijų ir Anglijos.

Tikimasi, kad prie pasiūly
mo bus pridėta dekleracija 
Lenkijos visiško bešališkumo 

linkui kariaujančiųjų partijų ir] 
jos pasiryžimo laiduoti Rusi

jos-Lenkijos rubežiaus klausimą 
konferencijai.

ANGLIJOS DARBININKAI 
SAUKIA NEPAPRASTĄ 

KONFERENCIJĄ

komanduotojo Rumunijos karei 
vių Budapešte, išleista prokla
macija paskelbia ištraukimą

kareivių lapkr. 15. d. Vengrijos 1
nacioiudė arindja, vhdova'uju- Svarstys kaip priversti valdžir 

ma admirolo Horthy užims ru- nacionalizuoti anglių kasyklas 
įminu vietą. --------

BASEL, lapkr. 10. — Buda
pešto laikraščiai rašo, kad re
volverio suvis tapo paleistas į 
admirolą Horthy, buvusį vyriau
si j į komnnduotoją Austro-Ven
grijos laivyno, bet kulka nepa
taikė. šovikas areštuotas.

Trup ♦ran«’,i*’An filea wilh the post- 
master at Chicago, III. Nov. 13, 1919 
hs reauired i-y Ihr art of Oct. 6.1917 •
BOLŠEVIKAI PRIIMA PABAL

TIJOS ŠALIŲ SĄLYGAS.

Tarybos prasidės panedėlyj?
Priimant, kad paliaubos sąly

gos, kurios bus įteiktos bolševi
kams, bus išdirbtos pėtnyčios 
posėdyje, tada bolševikų paliau-

Trne irmislation filcd with the post- 
ninster at Chicago, III. Nov. 13, 1919 
ns reųujred by Ihc act of Oct. 6. 1917
JUDENIČO PADĖJIMAS YRA 

KRITIŠKAS.

Talkininkai pasiuntė ultimatu
mą Vengrijos premjerui..

Sutinka įsteigti neutrafį zoną, 
apsaugojimui parubežęnių val

stybių.

Nors vis dar tikimasi geresnio, 
bet Jamburgas evakuojamas.

North Dakota valstija kon 
troliuos kasyklas

COPENHAGEN, lapkr. 12. — 
Sovietų valdžia priėmė Pabalti- 
jos šulių pasiūlymą sutverti ne
utrali zoną jų ir sovietų Rusi
jos, po laikine priežiūra neutra- 
lės valdžios, galbūt Švedijos. Tai 
yra viena iš taikos sąlygų, iš-

dėlyį pradėti svarstymus su Pa
balti jos delegatais.

Nors Lenkija, Finlandija, U- 
k ra i na ir Baltgudija nedalyvau
ja oficialiai dabartinėj konferen 
cijoj — galbūt bijodamos talki
ninku. opozicijos — yra tikru, 
kad jei Pabaltijos šalįs padarys 
paliaubą su bolševikais, jos irgi 
tą patį padarys.

kurie slapta atsilankė Maskvon

Kitos sąlygos reikalavo besą
lyginio pripažinimo Lietuvos, 

Latvijos ir Estonijos nepriklau
somybės nužymėtuose geografi
niuose rubežiuose, bolševikų e- 
vakavimo užimtų Pabaltijos dis- 
triktų ir atidavimo miesto Dvin- 
sko (Dinaburko-Daugpilės).

Sovietų valdžia,' tikėdamosi 
pedrtikrinti pasaulį, jos sutiki
me gvaranluoti visišką nesimai- 
šymą per propagandą į viduri
nius reikalus svetimų šalių, greit 
priėmė įsteigimą neutraliu zono 
ir kitas sąlygas.

TeČiaus, galutino susitarimo 
apie Dvinską nepadaryta, nors 
pas Latvijos atstovus liko įspū
dis, kad Maskva laike taikos ta
rybų atiduos ir pvinąką.

LIETUVIAI NEGELI UŽMOKĖ
TI 600 AMERIKIEČIAMS 

KAREIVIAMS.

Tie atsisako važiuoti Lietuvon 
kol nebus užmokėta jiems alga.

True traudaUnD flled w,fh th* 
master at Chicago, III. Nov. 13, 1919 
m ruiuirtd bv the aot of Got. 6. 1917
PABALTIJOS šAL GAL GREIT 

SUSTOS KARIAVUSIOS SU
BOIjSEVIKAIS.

laikai, Finai, Ukrainai ir balt- 
gudžiai irgi linksta prie mūšių 

paliaubos su bolševikais.
DORPATAS^ ftpkr. 10.

Pabaltijos konferencija

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 600 
buvusių Amerikos armijos ofi- 
cierių, kurie prisirašė prie Lie
tuvos armijos, dabar yra bloga
me padėjime Paryžiuje ir negau 
na algos, kaip patyrė Universal 
Service iš kapt. Thomas Moore, 
buvusio artilerijos oficieriaus 

Amerikos ekspedicinėse spėko
se.

Lietuvos buveinėje Anglijos 
•armijos pulk. Mills pasakė:

“Mes tikimės pinigų iš Ame
rikos. Musų armija yra be pi
nigų. Amerikiečiai, kurie prisi
dėjo prie Lietuvos armijos, Lie
tuvos agentams Amerikos priža
dėjus jiems didelę algą, atsisakė 
važiuoti šiąnakt iš Paryžiaus į 
Liepoją, kaip buvo paskirta. Jei
gu tuojaus kabeliu nebus prisius 
ta pinigų, ekspedicija turės būti 
ohnaikinta ir suverbuoti ameri
kiečiai pasiliks čia kritiškame 
padėjime, jei kur-nors negaus 
pinigų“.

REVELIS, lapkr. 10. — šiaur 
vakarinės Rusijos padėtis skai
toma tvikiančm viltį nežiūrint 
nepasisekimų. Optimizmas ma
tomai ĮMiremtas ant Francijos 
priėmimo pildyti pareigas Angli 
jos karinės misijos ir paskiriino 
gen. Nissel komanduotoji).

Evakavimas Jamburgo labai 
sunkus, kadangi miestas yra pil
nas pabėgėlių ir ligonbučiai y- 
ra perpildyti. Komunikacija su 
Narva yra bloga delei stokos va
gonų.

WASHINGTON, lapkr. 12. --I 
Pasak oficialių žinių, nežiūrint 
atmušimo bolševikų atakų abe
juose sparnuose, gen. Judeničo 
padėtis vis dar tebėra labai kri
tiška.

Finų atsisakymas suteikti ka
rinę pagelbą ir tas faktas, kad 
anglai nebeteikia pagelboe, kuri 
padarė galimu Judenčo paėji
mą pereitą mėnesį, paduodama 
svarbiausiomis priežąstimis.

Pranešamu \apte evakavimą 
Jamburgo ir kad didelės bolše
vikų spėkos artinasi prie Narvos 
linijos.

True traasMlon filed whh the pn*a 
master at Chicago, III. Nov. 13, 1919 
;ss reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rumunai apleis 
Budapeštą

RUMUNIJA APLEISIANTI 
VENGRIJĄ

Es-

landijos, Ukrainos ir Baltgudi- 
ios delegatų (pastarieji nuo 
Minsko gub.), — šįvakar persi- 
traukia iki pelnyčiai, esant gali
mybei netolimos mūšių paliau
bos su bolševikais.

Lenkijos, Finlandijos, Ukrai
nos ir Baltgudijos delegatai yra 
vien dabotojai, bet latviai, esto- 
nai ir lietuviai praleido visą die
ną šiandie ir daliį vakar svars
tydami dn klausimus, Pabalti
jos draugišką sąjungą ir mūšių 
paliaubą su bolševikais.

Jei bolševikai išpildys Pabal
tijos sąlygas, kurios nebus galu
tinai išdirbtos iki pėtnyčios Ątsi- 
rinkimo, tada vienatiniu dalyku, 
kuris pakliudys paliaubai su bol
ševikais, bus talkininkų pavar
tota prievarta prieš Pabaltijos 
Šalis.

Jei bolševikai padarys paliau
bą su Pabaltijos šalimis, galbūt 
gen. JudeniČo šiaurvakarinė ar
mija turės būti evakuota iŠ Pa
baltijos, kas leis bolševikams pa
siųsti savo spėkas, kurios buvo 
Pabaltijos fronte, prieš Kolčaką 
ir Der^ikiną. Beto bolševikai, 

beabeionės, tikisi, kad paliauba 
su Pabaltija bus žingsniu prie 
paliaubos, jei ne prie taikos su 
talkininkais.

rrur translauon rtle* the 
•naster at Chicago, III. Nov. 13, 1919 

• s required bv the act of Oct. 6. 1917
RYGAI NEBEGRESIA VOKIE

ČIŲ PAVOJUS.

Latviai vėl sumušė vokiečius ir 
rusus

DORPATAS, lapkr. 12. — 
Latvijon atstovams PabaRijos 
šalių konferencijoj pranešta, 
kad Latvijos kareiviai arti Ry
gos užpuolę pulk. Bermondto 
vokiečh^rusų spėkas vakar ir 
atstūmę jas atgal keletą mylių 
visame fronte.

Atakos pasekme tokia, kad 
Rygai daugiau visiškai nebegre
sia pulk. Bermondto spėkų pa- 
vo j us.

Latviai paėmė batareją sunkių 
ių kanuolių ir daugybę kulkos
vaidžių.

rrvn filed w’th the post-
master at Chicago, UI. Nov. 13, 1919 
•s reųuired by the act of Oct. 6,1917
NORI TALKININKŲ PRITARI

MO.

Tik pritarus talkininkams įvyks 
Ri^ijos frakcijų taikos konfe

rencija.

Bet pirmiau rūpinasi ją visiškai 
apiplėšti.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 9. — 
Rumunai oficialiai pranešė tal
kininkų komandai, kad Rumuni 
jos vyriausias ko,'misionierius 

Budapešte, Constąntine Diaman- 
dy, mano apleisti miestą utar- 
ninke; kad gen. Mardaresoo, 
konfalnduotojo Rumunijos ka
reivių Budapešte, kvatiera apleis 
miestą seredoj ir kad kvatiera 
gen. Mosoiu ketverge. Evakavi
mas BudatpeŠto bus užbaigtas 
Pėtnyčioj. '

Cecho-slovakai pranešė misi
jai, kad jų kareiviai evakuos Sal- 
go-Tarjan kasyklas, 55 myl. į 
šiaurryčius nuo Budapešto, u- 
tarninke.

Rumunai kuolabiausiai nau
dojasi paskutinėmis dienomis 

okupacijos. Buvo daugybė “rek- 
vizijų“. Net plėšimai padidėjo 
ir yra žinių, kad brig. gen. Ban- 
dholtz, Amerikos narys komisi
joj, padavė protestą gen. Mar
daresoo.

Paėmė daug pinigų.
VIENNA, lapkr. 10. — Spe

ciali žinia iš Budapešto sako, 
kad rumunai konfiskavo iš te- 
naitines muitinyčids 240,000,- 

00 kronu
BUCHABESTAS, Rumunija,

BERLINAS, lapkr. 12. - Lo- 
kal Anzeiger gavo žinių iš Buda
pešto, kad talkininkai griebęsi 
energiškų priemonių išrišimui 
Vengrijos politinės situacijos. 

Talkininkų emisaras Sir Geor
ge Clerk, varde vyriausios tary
bos, įteikęs ultimatumą premje
rui Friedrich, pranešanti, kad 
koalicijos kabinetas turi būti 

sudarytas bėgyje 48 valandų.

True filcd w'th thr po«tt-
master at (7hicag<>, III. Nov. 13, 1919 
as required by the act of Oct. 0.1917
Lenkai laimėjo Silezijos rinki

muose

BERLINAS, kipkr. 12. — O- 
ficialiai čia patvirtinta, kad mu- 
nicipaliuose rinkimuose augst. 
Silezijoj laimėjo lenkai. Lenkai 
gavo 64 nuoš. balsų Hindenbur- 
go distrikte, 78 nuoš. Beuthen 
ir 89 nuoš Tarnoyvitz distriktuo- 
se.

JIM LARKIN LAIKOMAS BE 
' ' KAUCIJOS

NEW YORK, lapkr. 12. — Ai
rijos darbininkų vadovas Jim 
Larkin ir buvęs valstijos legis- 
laturos narys Benjamin Gitlow 
šiandie municipttliame teisme 
neprisipažino peržengę valstijos 
kriminalia anarchizmo įstaty

mą. Tečiaus paliepta juos lai
kyti bę kaucijos tolimesniems 
perklaųsinėj imams.

True translation fUed with the post- 
master at Chicago, III, Nov. 13, 1919 
is reųaired by the act of Oct. 6,1917
BraziUjos senatas ratifikavo tai

kos sutartį.

RIO DE JANEIRO, laukr. 12.
— Brazilijos senatas ratifikavo 
taikos sutartį.

SKRENDA J AUSTRALIJĄ.

PARYŽIUS, lapkr. 10. — 
Pranulių aviatorius E. Poulet 
skrenda iš Paryžiaus per Aziją 
į Australiją. Jis jau perskrido 
trečdalį kelionės — apie 3,000 
mylių ir dabar skrenda Indijon.

[R STUDENTAI STREIKUOJA

Keturiasdešimts Lincoln mo
kyklos, Highland Parke, moki
nių užvakar metė “darbą“, ka
da mokyklos vyriausybė neleido 
jiems švęsti “mūšių paliaubos 
šventę“ Mokyklos vyriausybė 

turėjusi vargo kol nuraminus 
tuos — “bolševikus“.

Pašalino 300 studentų.

300WAC0, Tex., laukr. 12.
Waco vidurinės mokyklos stu
dentų tapo suspenduota neapru- 
bežiuobam laikui už apleidimą 
vakar mokyklos, kadangi jiems 
neduota “paliaubos dienos“ šven 
tės.

Atšaukė streiką.

LONDONAS, lapkr. 12. — Dai
ly Herald VarŠavos korespon- lapkr. 11. -A- Gen. Mardaresoo, tas.

RERLTNAJŠ, lapkr. 1». ~~ Me
talo darbininkų streikas, kurW 
tęsiasi jau 8 savaitę tapti atfauk-

LONDONAS, lapkr. 12. - 
šiandie tapo išleistas pašauki
mas į nepaprastą kongresą, su 
sidedanti iš atstovų visų organi 
zuotų darbininkų, kuris įvyk- 
Londone gruodžio 9 d., apsvars 
tymui nacionalizavimo anglii 

kasyklų.
Kongrese bus svaidoma ko 

kio veikimo griebties, kad pri 
vertus valdžią išpildyti Sankey 
komisijos rekomendavimus. Ti 
komisija tapo sudaryta preinie 
ro sumanymu, ištyrimui ang 
lių kasyklų padėties ir apsvarstę 
mui angliakasių reikalavimu. Ti 
komisija be kitko rekoinendavr 
nacionalizavimą anglių kasyk 
lų. Jos nutarimai buvo sūri 
Šančiais kaip angliakasius, tai) 
ir valdžią. Angliakasiai priėm- 
jos nuosprendžius ir streiko ne 
beskelbė, bet valdžia jos nutari 
mų diar neišpildė. Delei to i: 
šaukiamas šis kongresas.

Nulinčiavo IWM 
sekretorių

Persekioja I.W.W 
narius.

19 areštuota Centralljoj, sąry 
šyj su šaudymu į parodą. Vie 
nas nulinčiuotas.

CENTRALIA. Wash., iajpkr 
12. — Po vakarykščio šaudyme 
į “paliaubos dienos“ parodą, ku 
riame trįs žmonės tapo nušaut 
ir keli sužeisti, prasidėjo terioji 
mas I. W. W. narių. Nepasiga 
nMinta sunaikinimu jų svetai 
nės, bet pradėta medžioklė i 
ant atskirų narių. 19 I. W. W. 
narių jap sėdi kalėjime. Jie ta 
po suimti vakar ir šiandie ryte 
Areštus darė netik policija, be 
ir šiaip žmonės. Taip, pavyz 
džiui, advo!Watą Elmer Smil1 

areštavo boyskotai, vadovauja 
mi vidurinės mokyklos viršinin 
ko.

Netik areštuojama, bet ir lin 
čiuojama. Goyee.|a pasigavo I 
W. W. sekretorių Britt Smith i 
jį pakorė Jis tapo išvogtas i 
kalėjimo ir ant tilto pakartas i 
sušaudytas. Tarp areštuotų ji 

yra ir viena moteris.
Susidedantis iš buvusių karei 

vių American Legion nutaręs vi 
sais budais kovoti su radikaliz 
mu ir visus žinomus radikalu 
ir aidoblistus išvarysiąs iš inies 
to. Tveriami net slapti komite 
tai užpuldinėjimams ant aido 
blistų. Bet kas šaudė į parodą 
dar ir ikišiol nėra patirta ii 
nieko nežinoma. Vienas ex-ka 
reivių, sakoma, užklupęs ant vi< 
no šaudžiusiųjų, bet pats tapi 
nušautas.

Rengiamasi daryti užpuoli 
mus ant I. W. W. netik šiame 
miestelyje, bet ir visoje apielin 
kųje.

šis užpuolimas ant I. W. W 
nėra pirmas šiame miestelyje 
Pora metų atgal taipgi'tapo su 
naikinta jų salė ir jie visą laikę 

buvo persekiojami, kadang 
jie organizavo apielinkės mišk v 
darbininkus ir angliakasius.

Nori deportuoti.
PORTLAND, Ore., lapkr. 12 

— Pereitą naktį I. W. W. buvei 
nėj tapo padaryta krata ir kele 
tas žmonių liko areštuota. Skel 
biama, kad busią tuojaus pradė
ta rupinties, kad deportavus e- kalų susirinkimai nuspręst! a- 
sančius tajp areštuotųjų svetini-pie grįžimą j darbą, kitur g! au- ti, kad ]ų užėmimas Smyrnos 
ŠaliuS. gliakasiai dar nespėjo sugrįMi. yna tik laikinis.

Tarybos angliakasių su savininkais 
prasidės ryto

KARĖS STOVIS NORTH 
DAKOTOJ.

Zalstija paėmė savo kontrolei 
Ilgini to kasyklas.

BISMARK, N. D., lapkr. 12.— 
Gubernatorius paskelbė kalė* 
tovį North Dakotos anglių ka 
yklų distrikte ir pranešė, ku( 
is šiandie paims valstijos kon 
rolėn lignito kasyklas, kad ap 
lipinus žmones anglimis.

Pnoklamacijoj gubernato
rius paliepia generaliam adju
tantui Frazer paimti savo ži- 
’ion anglių induštriją valstijo- 
e ir pasirūpinti, kad kasyklos 
>utų tuo jaus atidarytos. Visi 
manės, kurie kliudys anglių iš- 
asimui, bus areštuojami ir lai- 
omi po sargyba kol kasyklų sa- 
q įlinkai nesusitaikins su miglia
usiais.
Angliakdsiai gi atsisakė klau- 

vti unijos viršininkų atšaukimo 
treiko ir negrįsta į darbą, todėl 
aidžia ir turėjo griebties tų prie 
nonii\ Gubernatorius taipgi pa- 
itars su šio distrikto ankliaka- 
ių unijos prezidentu.
Kareiviai nedirbs kjasykolse, 

>et vien apsaugos tuos angilaka- 
ius, kurie grįš į darbą. Kasyk 
□s valstijos kontrolėje pasiliks 
ki kasyklų savininkai nesusitai- 
ins su angliakasiais ir kol savi- 

'inkąi neparodys išgalėjimo o- 
eruoti kasyklas pilnam apsau- 
'ojimui žmonių interesų. Anglia 
ašiai esą sugrįšiu į darbą, jei to 
eikalaus gubernatorius.

nečiaus manoma, kad didelė da- 
is angliakasių grįš į darbą ir 
auks nuosprendžio naujų tary
bų su kasyklų savininkais, kuo- 
net kiti grieštai atsisako grįžti į 
larbą. Pastarojo nuosprendžio 
negrįsti į darbą) laikosi ir di
lelė d|alifi Illinois angliakasių. 
>ar turės praeiti keletas dienų, 
lirm negu matysis kaip anglia
kasiai paklausė atšaukimo strei
ko ir kiek jų sugrįžo į darbą.

NĖ VIENAS ANGLIAKASIS 
NESUGRĮŽO Į DARBĄ.

WASHINGTON, lapkr. 12.
Aiškus nenoras organizuotų an
gliakasių grįžti į darbą už seną
ją algą, verčia valdžią dėti visas 
pastangas, kad tuojaus prasidė
tų tarybos apie naują algų skalę.

Iš visur pranešama, kad dar nė 
vienas angliakasys nesugrįžo į 
darbą. Nors tas neskaitoma, 
kad visi angliakasiai nepaklau
sė streiko atšaukimo, kadangi 
daugumoj vietų tas atšaukimas 
dar negautas, tečiaus tas anglia
kasių negrįžimas į darbą teikia 
didelio dupesčio. Jaučiama kad 
daug angliakasių negrįš į dar
bą, kol nebus užtikrinimo, kad 
nors dalis reikalavimų bus išpil
dyta.

'NGLIAKASIAI IR KASYKLŲ 
AVININKAI SUTIKO PRADĖ

TI TARYBAS.

WASHINGTON, lapkr. 12. — 
vnglių kasyklų savininkų algų 
omileto pirmininkas Thomas

Brewster šiandie* paskelbė, 
ad kasyklų savininkai priėmė 
'arbo sekretoriaus \Vilson pak- 
ietimą pradėti tarybas su ang- 

:akasių atstovais ir tarties apie 
aują algų skalę. Tarybos pra- 
idės pėtnyčioje, Washingtone.
Veikiantysis, angliakasių pre- 

:dcntas John L. Le\vis taipgi 
r^nešč sekretoriui Wilson upie 
nglakasių <u tikimą pradėti la
ibas. Bet kartu angliakasių imi 
ja atmetė kasyklų navininkų 
asiulyimp'U'.i'k'.t i” s panedė- 
yje ir susitarti apie "kontrak- 
ą, kuris veiks iki nepasibaigs 
1 a b a r t i n i s “-kon t rak
ąs“. Tuo kasyklų savininkai nu
ėjo, kad angliakasiai pripažin
ti. senąjį algų susitarimą tebe- 
’eikiančiu, kuomet angliakasiai 
kaito jį jau pasibaigusiu, laip
tu savo pasiūlyme kasyklų sa- 
ininkai bando aprubežiuoti an-. 
liakasių atstovybę.

True transhiljon filcd w*lh thr pa
mąstei’ at Chicaflo, III. Nov. 13, 1919 
as reifuircd by the ?ct of Oct. 6,1917

Ta kos konferencija 
baigiasi

AMERIKIEČIAI APLEIS TAI
KOS KONFERENCIJĄ

Grįš namo pradžioj gruodžio. 
Taryba užbaigs darbą šį mėnesį.

} PARYŽIUS, lapkr. 12. — Suv. 
Valstijų delegacija taikos kon
ferencijoje pranešė vyriausiai 

tarybai, kad ji mano apleisti 
Franciją pradžioje gruodžio 
mėn. Tas faktas patirta šiandie 
Amerikos taikos konferencijos 
rateliuose.

Anglijos delegacija taipjau iš
reiškė tą patį norą ir abelnai ma
noma franeuzų konferencijos ra 
toliuose, kad vyriausia įstaiga 
užbaigs savo darbą apie pabaigą 
Šio menesio.
Rumunijos atsakymas neužga

nėdinantis.
Rumunijos atsakymas į talki

ninkų notą, kurioj vėl rcikalau- 
j jania, kad Vengrija butų evakuo 
i ta, taikos konferencijos rateliuo
se skaitomas kaipo visiškai ne- 
užganėdinantis.

Nota, kurią šiandie svarstė vy
riausioji taryba, yra labai išsi
sukinėjanti. Rumunai šiltinki 
pasitraukti iki Theiss upės bet

ANGLIAKASIAI DAR NEGIŠ- atsisako laikyties pirmesnės pa- 
TA I DARBĄ. j liaubos linijos ir taipgi atsisa-

--------  I ko išpildyti talkininkų reikala- 
Henur atšaukimas dar negautas vimą kad jie paskirtų narį į tal- 

\itur angliakasiai jo nepripažįs- kininkų komisiją, kuri apskait- 
1 i uotų vertę rumunų paimtų 
Vengrijoje daiktų, taip kad ta 
sumą galima butų ištraukti išINDIANAPOLIS, lapkr. 12.— "

Vis dar nežinia kaip patįs anglia Rumunijai prikopiančio atly- 
casiai atsineš į unijos viršninkų ginimo.
dšaūkimą streiko ir ar grįš į i Taryba užgyrė raportą komisi 
’arbą. Žinių apie angliakasių grį 
*imą į darbą atėjo mažai ir iš 
’ų dar negalima padaryti iŠva- 
’os. Daugely] vietų atšaukimas 

dar nėra gautas, kitur turi lo-

jos, kuri tyrinėjo padėtį Smyr- 
noje. Graikų valdžiai paliepta 
užlaikyti tvarką ateityje ir kad 
neatsiktartotų panašus dalykai, 
kaip buvo išsodinant ten grai
kų kareivius. Graikai turi žino-

IMPERFECT IN ORIGINAL



Andrejs Upita.

Nuodėmė
(Tąsa.)

—- Ar tamsta esi matęs jurų 
— tyliai pasiklausia Lilija.
— Ne, aš prisistatau — iš 

skaitymo...
Valandėlei tyku. Morgai Ils 

atsidusta. Pureno ninku jot 
paleidusios, bet akių nuo jo vei
do nenukreipia. Virtuvės rurį- 
se jau trečiu kartu pasirodo te
tulė, iš karto nenusimodama ji 
prisižiūri abelrnai situacijai, pa
truksi pečiais, bet čia, arčau pri
sižiūrėjus Zclinos nušvitusiu 
veidan, ji bando pareikšti links
mesnį gymį. z

— Ar tamsta... Berta i>ova- 
liai. ytin nujiuučianiA pagerbs 
prabyla, — kai išlaikysi kvoti
mus. .. mokytojas... taipjau 
eisi šieno ir rugių pjaulų?

Purėmis purto galvą.
— Ne, tuomet jau nebeeisiu.
Berta (abejutiškai paneria 

akis.
Bet kodėl tamsta nori būt 

mokytojų, kad lamstai šienų

pjauti... taip mėgti?
Purinas kukliai šypsosi.
— Mčgu... nemėgu... tai ypa 

tingi žodžiai ir taipjau ypatin
gos prasmės. Žmogus pats ne
gali nuspręsti, kur ir kada var
totina pirmumu, kur antras. Pri
prasti galima prie visa ir me.gu 
gali bust visa, kur žmogulius fizi
nė dvasinė jicga gali veikt bu 
apčiuopiamu pasisekimu...
apčiuopiamu imi siekimu...
Žmogaus savymeilė kartais ran
da pasikakinimų ir persekioji
me kitų arba dagi savęs sunai
kinime. Visų savo gyvenimų 
aš taip h’ bučiau pasilikęs prie 
savo laukų darbų, bet manyje 
buvo koks-tai ypatingas sieki
mas... ir kas-tai kita — nesu
prantamas, bet galingas, neper
galimas. Kada ai klausiaus kaip 
kunkuliuoja pelkių vanduo, 
kaip lygiai kvėpuoja miegoda
mi pa vargę šienpjuviai, kaip 
tolumoje kukuoja užkimusi ge
gute, mačiau, kaip saulė žaid
žia vortinklyje ir kaip augštai, 
angštai žydriu, skaisčiu dangu
mi plaukia baltas debesėlis, — 
man vis rodėsi, kad aš tame vi
same matau tik išlauki. Man 
vaklinosi kad visur, ** klekvie-

Pranešimas ■
>

Sfrininkams Liberty IjhuI Inveslment komptnąOi. JBaoitii j nu
nešama. kad metinis Liberty Land Investivent Go. itMntnkų siart- 
rinkimas jvyks lapkričio (Nov.) 21 dieną, 18tt, 8 ▼•!. Vakar*, 
Mildos svetainėj, 3138-3U2 So. Halsted St., Chica^o, III., tikslu 
gavimo raporto iš valdybos ir išrinkimo direktorių atainantioma 
metams. Ir atlikimui tokio biznio, kokia pasirodia MikallngM 
atlikti tame suslrinkme.

Visiems šėrininkanis buvo išsiuntinėta ypatUkt laMkai Al už- 
k'vfctimu dalyvauti minėtame susirinkime, bot nekurta laiškai su
grįžo atgal, pifėtas nesurado, todėl meldžiamo tų Tisų, kutle per
sikėlė kitur gyventi, priduoti tuojaus savo gerus adresus i Korpo
racijos ofisą. Taipgi neužmirškite dalyvauti viršminėtnme susi
rinkime.

Su pagarba ,
LIBERTY LAND 1NVESTMENT CO.

per J. SINKUS, SEKR.

KmilIlIMIIIIIIIMMIlIlIMRailIlS

Maloniai Visuomene Domai

FFMAN
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jamaii. ....jeaii—
name pėde, kiekviename van
dens sujudime, kiekviename sau 
lės spindulyje, slepiasi koks- tai 
slėpinys, kurį man reikia atspė
ti. Manyje augo ir tvirtėjo min 
tk, kad tik knygos ir mokslinin
kai gali duoti man raktą prie 
slėpinio, kurio tarsi geležiniai 
vartai uždengia tikrąją vidujinę 
įturą ir prasmę mano paties 
gyvenimo ir gyvenimo kitų žmo 
nių.

Ak kaip gražiai! — sušuko 
Lilija ir raukšlė tarp jos akių pa 
flidarč dar gilesnė. Akelės spin
di iš džiaugsmo, nors iš Pureno 
kalbos ji nieko, visai nieko ne
suprato.

Kitos trįs taipgi džiaugiasi, ne 
žiūrint to, kad jos suprato dar 
mažiau.

Bet jos jautimu atspėja, kad 
tame dideliame jaunuolyje sle
piasi kas-tai naujo ir neištrinto 
stipraus ir gilaus. Kaip karštas 
pietų vėjas, jo kalba atpučia 
raudonį į jų skruostelius.

—Tavo maišą su maistu, Jo
nai, aš padėsiu į kamaraite... 
—tetulė deda ranką ant Pure
no pečio.. Ir tai visai kita, ne 
senoji tetulė —- svetinga, malo
ni, šypsantis, kaip mėnuo, ku
ris dar tik trečią dieną pradėjo 
mažėti.

—Maišas su maistu! — link
smai jierkirto Zelma. — Ne, 
mama, duokite jį mums čia!

Juokdmos ir linksmai visi ri
ša didelį maišą ir duonos kepa
las, vogonėlū su sviestu, trinto
mis kanapėmis ir virtas kum
pis viens paskui kitą nustebu
siai lenda ant apskrito stalo. 
Bet Purenąs jau nesigėdi savo 
didelio maišo: visų entuziazmas 
apėmė Ir jį. Jis juokiasi ir špo- 
sauja, mokina išpjaustinėti iš 
viršutinės plutos peilį dėl svies
to. Neužilgo didelis Pureno ry
šulys sumažėjo per pusę.

Mergaitės viena už kitos giria 
nepaprastai skanų užkandį. Te
tulė stovi virtuvės duryse, sudė
jusi rankas ir žiuri į Pureną ir 
i savo Zelmutę. Jos veidas pavii 
sta į plačią laimingą šypsą. Blak 
stienose sublizgėjo ašaros.

Jau valgant Purenąs pradeda 
pasakoti, kad mokytojavimas 
negalutinas tikslas jo gyvenimo. 
Programas galutinų kvotimų iš 
nupirktas, jis mokinsis, o pas
kui. vidurinės mokyklos jau jo 
augštoji mokykla.. . s>iinIenHa- 
VIDMIS.. . I

Tuo jis galutinai nuveikė ir 
užkariavo keturias mažas širde
les. Keturias poras akių tarsi 
užvilko migla nuo perdidelio 
džiaugsmo. Pradeda spręsti ir 
tarti kaip Purenąs turės rėdy- 
ties, kada jis bus studentu, kur 
imti šokių lekcijas, kokius ba
lius lankyti.. .

— Ant pirmo baliaus tu turė
si šokti su manim polonezą, — 
užreiškia Zelma, ir kategoriš
kas spindėjimas jos akių—lįii 
auksinis užrašas ant juodos len
telės: atsisakymas ir prieštara-

liūdnai atsidun-

vimas griežtai uždraustas.
—O su manim pirmą kadri

lių, — sugriebia Berta.
— Aš imsiu pas jus matemati

kos lekcijas, -
sa Lilija. Enmm gi nieko nesa
ko, o tik kilnoja liūdnas akeles 
į puikius, tamsius Pureno plau
kus.

- Taip, taip, taip, žinoma...
linguoja galva Purenąs ir 

Šypsos. Jį apima toks jausmas, 
lyg kad jis butų biskį išgėręs ir

giai atsigula ant didelės mink-

- Mes visi savimi primename 
Kolumbą, visi siekiame į naują, 
puikią šalį, — kalba jis ir jo 
balse pasigirdo jau tas nemalo
nus aidas, kuris pasirodo ant 
scenas, kada labai sužadinta 
garbė pradeda išeiti iš krantų, 
v- Aplink berubežinis plotis žal- 
svai-rudo vandenyno, virš gal
vos vėjo išpustos buorės.ncma- 
tyt žuvėjų, negirdėti ne garso... 
lik toli, iškįla migloje, šaukia 
ir vilioja žali krantai pažadėto
sios žemės...

Keturi a (dusiai. Trumpa ty-

—Jus kalbate kaip poetas... 
—atsidusta*Zelma, nors nū sy
kio negirdėjo kaip kalba poe
tai.

Purenąs suniurnėjo kaip kati-

ausies.
—Taip sako vist. Ar jus skai 

tėte mano eiles laikraštyj “Bal- 
tijas Wehstnesis”? Slapyvar
dis: šiaurinis...

Nei
nei
Bet 
kų

“Baltijos Wehstnesis,“ 
j mergaitės neskaitė, 

pasakykite kokią musų lai- 
panelę, kurios širdžiai žo- 
“poetas” nęsakytų apie ką- 
naslantinua ir nuiku,, kas

Ketvergas, Lapkričio 13, ^19

sekamus muzikos skyriuspaskelbia
srrraiko, piano, mandolinos, klesiškų šo
kių, gitaros, kanklių (ukelele), balso, la
vinimo, bandžo; misinginių instrumentų.

Empire Theatre.
Modison St., One Hock Eait af Halsted

I) A | REIKIA SUKELTI 
® LIETUVOS PĄSKOLĄ!

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuogreičiausiai pas
kolint jai vieną rtiilioną dolerių ant dviejų metų ir dar prižada 
mokėt 5 ir pusę procento j metus. /

Organizuokite Paskolos Platinimo KOMITETUS
Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė se

kančią rcžoliuciją šiame reikale lapkričio 5 d., Pittsburghe.
“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti 

valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukūlime 
los dvejiem^ metams ant 5Vsi nuoš.“

sutartį tarp Lietuvos 
$1,000,000.00 pasko-

Ko Mums Dar Laukti Ilgiau? Pildykime
Savo Priedermes. Pirkime Lietuvos Bonus!

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų
Už

. . č Ui
Už
Ui

$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.(X)
$100.(X) reikia inmokėti nemažiau $10.00 
$500.00 reikia inmokėti nemažiau $50.00 

$1000.00 reikia Inmokėti nemažiau $100.(X>

vSėsk tuojaus ir išpildęt aplikaeijil pHsiųsk tuojaus su reikalingu mokesčiu.
Tada galėsi būti ramus Žinibdama^ kad savo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų, Iždas
120 Tremont St., . Boston, Mass.

Šiuonų užsirašau Lietuvon Bonų už $.. 
čiu pirmą mokestį $.....................

Lai gyvuoja Lietuva!

.. ir su šiuo laišku prisiun-

Mano vardas

Gatvė

Miestai,

Prieinamos kainos. Prityrę mokytojai. 
Puikus kambariai.. Užsiregistruokite pa
mokoms dabar. Mes žinome, kad jums 
patiks. Ateikite pas mus — pamokos die
nomis ar vakarais.

=ES

| Šita Muzikos Kolegija Yra j 
g Skyrium Geriausios Hoffman J 
B * • BH Prirengiamosios Mokyklos. įf
| 1537-39-41 Nortii ftobey St., ' I

g| Arti MitVaukec Avė. į|J
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tai 
verta didelio gerbimo ir ką tik- 
’ai garbina! Iš didelės pagarbos 
mergaitės dagi biskį atsitrau
kia nuo poeto. Tetulė tyliai išei
ni į virtuvę, priveria duris ir 
'ik per plyšį žiuri į kambarį ir 
tyliai verkšlena. Ir ji jaučia— 
nesupranta, bet jaučia...

Nuo dabar Purenąs jaučiasi 
čia valdonu. Jis viešpatauja.

Paskui visi išeina į svetrui- 
nį prie piano. 2jelma skambina, 
> kiti dainuoja. Daugiausia liud 
nūs, bet kartai? ir “draskan- 
•iitsi” inolivus. iPasilikjs ir tvir
tas Pureno tenoras, kartais be 

’oklo lakto ir ansamblio, susK 
lieja su soprano ir mezzo-sopra 
no, ir Čia jis jaučia save vado
vautoji!, valdonu.

Mergaitės dainuoja, svajonės 
neša jas į šalį vaidentuvių apie 
deitį: Blizgančios akelės apsi
velka svajonių migla.

—Tik jus būtinai stokite į 
studentų korporaciją... į “Se- 
loniją” prašnabždėjo į ausį Pū
reliui Lilija laike vienos pauzų.

Jis šypsos ir linguoja galva.
Pradeda dainuoti liūdną mo- 

tivą “Be kelio,” o Lilija užmęr 
kusi, mato savo kelią po parke
tą, po ranka su studentu, pas 
kurį užsvikli į viršų ūsai,imt bal
tos marškinių krutinės skersai 
varsuofa - korporacijos juosta, 
eiles “Bajltijast Wehtsnesis”... 
Vienos jų užvardytos “Lelijai” 
arba — “aukaujamos mano Li
lijai.” Lengvas drebulys perbė
ga visą mergaitės kūną. Ji ginu 
džiasi pečiu prię Pureno. Kitos, 
negalėdamos toje valandoje 
prisiglaustiiprie Purėn.o, visgi 
jaučia veik tą patį, ką Lilija.

Po dainavimui vakarieniauja. 
Valgo ilgai ir triukšmingai. Ir 
Purėmis, dvidešimt metų mai
tinęsis sausa duona, kanapėmis 
ir rūgštele, būtinai pcrsivalgo 
saldžiais piragaidiais, visokiais 
kepsniais ir sąskoniais. Ketu
rios poros akių be paliaubos da 
boja ar netrūksta j°m ko, ketu
rios |>oros ranku vienos už kitų 
tarnauja jam. Jis vos spėjo pri
iminėti viską, ką jam teikia 
ačhi-oti ir šypsoties.

(bus dduglau).

NUŠOVĖ VAGI -— ARĄ

Dėde Pa t riek Martin turi kuo 
pasigirti. Vakar jis nušovė nau
jos rūšies vagį — arą. Jisai Pa
los Parke tykojęs pasivogti pus- 

j ryčiams karvelį.

iiitiiii

Krautuvč Chięagoje
Nemokėsi Pinigų
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame iii iemiauMą kainą,,kur kitur taip ne
gausi Mašinalią laiškams drukuoti ir ofiso* darbams yra 
>inūjMt>xios iTin<ios. Užlaikoni -visokius lai k rodži us, iicluS, 
iliubinius ir deimantinius; grąmafoniis lietuviškais rekor
dais ir koncertinų goriausių, annonikų rusiškų ir prūsiš
kų iŠdirbysČitj. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame vlsokith ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikališkds instrumentus atsakančiai.

■MM

B Reikalo

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DHOVER 7309

MOTORMANAS — MUŠEIKA/

State gatvės No 1. gatvekario 
motormanas ir konduktorius vax 
kar naktų biauriai sumušė vieną

Huron gt. Gatvekario kondukto
rius neprieinąs Ulmo tiVmsfe- 
rio, pastarasis parugojęs ir nusi
pirkęs naują. Po to jis atsisėdęs. 
Neužilgio tečiaus jį užpuolė kon 
luktorius ir motormanas. Per
skėlę pasažieriui galvų jie išme- 
'ė jį iš gatvekario ir nuvažiavo. 
Ulma dabar gulLParrevanl ligo
ninėj, o policija įieško mušei
kų.

IMA NAGAN VERTEIVAS

1

Federalis valdžios agentas už
vakar padare kratų tūlų vietos 
/ertclvų ofisuose. Konfiskuota 
įpie už 150 tūkstančių dolerių 
taros taupomųjų ženklelių. Pen
iu verteivos areštuoti. Kaltina
mi,dėl “sukto biznio”*

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbirno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praSalinatnos, vartojant

PAUGE^ELLERI
“Draugą Reikalo n

Šeimynos, kurios kartą (težinojo jo veikiančią jiogą, dauginus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas I’nln-Espelleris ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

JkIsrOliORz (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikraa ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiokose po 3oc. ir 05e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

[)ARBAg
Knyga parašyta garsaus francuaų rašyto

jo Emilė Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romanų Darbas, skaityto-
f

sjas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Balsas iš Anglių 
Lauko

Kapitalistų spauda rėkauja 
apie mainerių dideles algas ir 
trumpas darbo valandas. Girdi, 
maineriai rengiasi į streiką ir 
reikalauja d klešnės algos ir 
trumpesnių darbo valandų. Tik 
pamislykite! Jie dirba aštuonias 
valandas dienoje ir uždirba $10 
| dienų. Jie apiplėšia visuomenę 
ir tt.

Mes čia pakalbėsime, kad ir 
“trumpai” apie tuos mainerių 
didelius uždarbius ir “trumpas” 
valandas.

Pinigais už

Laisvės Bondsus
150, $100, $500, ir $1,000.

Krause Valstij in is T aupy mo

134! Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė

va>

Maineriai dirba devynias vai. ir 
pusę.

Net visas pasaulis “žino,” kad 
mes — maineriai — dirbam 
“aštuonias” valandas dienoj. 
Bet mes maineriai, niekam to 
nesame sakę. Todėl kad mes tik 
renybėj dirbame devynias vai. 
ir pusę dienoj, štai kaip:

6:10 ryto pradedame leistis 
po žemės 4:30 vai. vakaro būna- 
me visi ant viršaus. Taigi viso 
praleidžiame kasykloj 9:50 vai. 
Gi kiti 80 nuoš. mainerių išbū
na mainose devynias vai. ir pu
sę-

Išbūna. Reiškia, nedirba. Ge
rai.

Nuo “dugno” (bottom) nueit 
j darbo vietų 25 min. ir daugiau. 
Eini ne dykai: vienoj rankoj ne
šies vledrukų su vandeniu ir pa
valgų; antroj rankoj — penkių 
svarų pikį, arba 25—30 svarų 
sunkumo grąžtus ir šiaip ma
žesnius įrankius, kurių vardus 
čia neminėsim. Taigi ar tas nėra 
darbas? Nešt tokią naštą neranr 
dant patogios vietos padėt ko
lai! Ne viens puola per anglių 
šmotus ir palieja vandenį ir iš-

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gmrantuoja

141 Washington Street, New

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

verčia, pavalgą. O turi išdirb
ti “8” valandas.

Tiesa, anglis kelia į viršų tik 
aštuonias valandas. Ir maineriai 
dirba prie anglies sienos aštuo- 
nias valandas (su pietų laiku 
8:30), bet šimtą sykių yra leng
viau dirbt vietoj negu įeit ir iš
eiti su našta.

Venteliacija. .
p Tankiai pasitaiko, kad oro 
pakanku tik vienam mului, be’ 
nežiūrint oro blogumo, toj da- 
lyj dirba 18-20 žmonių. Todėl 
nė žiurkių ten nesiranda. Mat 
žiurkės yra laisvesnės negu'mai
neriai, jos pasirenka tinkames
nę gyvenimui vietų. Ret musių 
yra tiek, kad negalima atideng
ti viedriuko nenusukus šviesų 
nuo jo tolyn; priešingai, užterš
tų vandenį. Maiuų musės veisia
si išmatose. Jos yra labai prik- 
lios.

Sulig valstijos patvarkymo, o- 
ras turi būt geras. Valstija ir 
net dis trik tas turi savo mainų 
inspektorius. Tie inspektoriai 
padaro tik tiek gero atsilanky
dami kad priverčia darbdavius 
prižadėt pataisyti oro užgriuvu
sius kelius. Tas prižadas, žino
ma vra geras iki vėl jie atsilan
ko.’

Taigi, taip maineriai ir kan
kinas po “bkick dump” (migdo
mus guzus).

Didelės mainerių algos.
Kai dėl mainerių “didelės” al

gos būt galima gana plačiai 
kalbėti. Tečiaus nemaliau rei
kalo. Tik tiek pasakysiu, kad nė 
vienas mainerys neliko milionie 
riti m. Ir kiekvienas darbinin
kas žino, kad kur tu neisi, kur 
tu nedirbsi, daugiau neuždirbsi, 
kaip tik ant gyvasties palaiky
mo.

Žemiau paduodu lentelę 10 
mėnesių uždarbio — nuo gruo
džio 1 d., 1918 m., iki rugsėjo 
31 <1. 1919 m.:

čia paduosiu porų atsitikimų 
— kaip jie “apiplėšė” visuome- 
nę> / '

Da pavasarį įešių kūdikių tė
vas atėji) pas senai pažįstamų 
krautuvninką ir paprašė miltų 
maišų. Krautuvninkas atsisakė 
duot jam. Mat jau buvo skolin
gas. Tada tėvas nutarė pats pa
siimt. Kų ir padarė. Supranta
ma, krautuvninkas pasiuntė po- 
licistą pas tėvų. Ir kada policis- 
tas pasiekė nurodytų vietų, tai 
rado dalį miltų paverstų į tešlą, 
kurių vaikiu valgė. Policistas 
pažiūrėjęs į tų scenų, sugrįžo 
pas krautuvninkų ir pareiškė: 
“Jus patįs eikite atsiimti mil
tus.” v ,

Antras. Draiverys (mulo va
rytojas) atvažiavo pas lioduo- 
įių (kiti sako: liuduočių) iš
vežti liuoduotų karų anglių. Lio- 
duočius valgė pietus: obuolį lr 
duonų. Tad draiverys užklausė 
jo, kodėl jis nevalgo mėsos. At
sakė, kad uždirbus į dvi savaites 
8 dolerius. Girdi, tūrių 6 kū
dikius; už kambarius ramios 
moku 8 dolerius. Reiškia, mėsos 
nėra už kų nusipirkti. — “Ka
da einu dirbti, nusiperku obuolį 
o namie, 
t įnamės.
rys, kada jis buvo draiverio už
klaustas, ar ilgai jis galės laiky
tis taip maitindamos: — “Po 
dviejų metų manau, bus ge
riau.”

O kiek yra Šeimynų, kurios 
neleidžia savo vaikų mokyklon 
dėl neturto?

Kas apiplėšia visuomenę?
Kada kapitalistų spauda kal

ba apie visuomenę, reikia su
prasti, kad visuomene yra kapi- 
italistai, o darbininkai—vever- 
gai. Todėl kada darbininkai 
reikalauja didesnio duonos kųs- 
nio, tada ji juos (darbininkus) 
apšaukia visuomenės plėšikais 
ir tt.

Naujienų 
Kalendorius
1920 metams

kava ir duona mai- 
Taip atsake maine-

Puikus Bargenai
Šioj krautuvėj, kokiu dar nebuvo. Pardavinėjimas prasidėjo 

pėtnyčioj lapkr. 7 d. ir tęsis kasdien išskiriant nedėldienius. Per- 
iiurikite musų išpardavimo cirkuliorius, kurie bus dalinami po na- 
Bius. Daug puikių daiktų išstatyta išpardavimui ir jų visų nega
lima čia aprašyti. Bet mes užtikriname Jus, kad jus užčedysite 
tuo 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
vas kalakutus, žąsis, antis ir kitus gyvulius. Dar niekad nebe
buvo tokio bargeno valgomų daiktų sankrovoj, kokis dabar yra mū
siškėj fr pirkdami Joje sumažinsite pragyvenimo išlaidas.

Peuplus Markei & Cracery Go
3358 So. Halsted and 34th Sts.

(1) Rugp. ir rugsėjo nedirbo
me 45 dienas streikavome).

Viso Parakas Svėrikni 
uždirbta

Gruodžio —46.11
2. Gruodžio 
L Sausio 
2. Sausio 
L Vasario 
2. Vasario
1. Kovo
2. Kovo
1. Balandžio
2. Balandžio —54.25
L Gegužės

* 2. Gegužės
1. Birželio
2. Birželio
L Liepos
2. Liepos
1. Rugp.
2. Rugp.
L. Rugsėjo
2. Rugsėjo

Vilo

—60.53
—24.53
—19.25

—71.12
894.19

Kartais didlapis pagauna ko
kio mašinisto liudijimą ir rodo 

nuošimčiai mėn. r

1)

—5831 
—46.98
—3G.31
—39.53
—38.00

-66.55

54.91

ases-
ighman) kestis (dues) meitai

1.75 23 44 1.00 50
1.75 28 / 56 50 M- —
1.75 22 44 1.00 ■ —«

1.75 68 50 50
—— ■ —II 78 1.00 20

175 72 52 80
1.75 1.28 1.00 50
1.75 1.04 50 40
3.50 •MM* 1.02 1.00

50
50

1.75 MMM. 52 60
1.75 •MM. 84 1.00 50
1.75 88 50 20
1.75 40 1.00 40

1.75 MMMM 50 MMM.
1.75 — 1.00 70
1.75 50 10

..«■ M 1.00 20
1.75 — » M > 1 50 —

1.75~ .35~ 69 , 1.50 —

JONAS J.
MALACHOWSKAS

Savininkas aptiekus pn. 233 E.
115 gatvės, Kensington, III.

PASKELBIMAS.
Aš užbaigiau augštcsnę mo

kyklą ir išbuvau trejus metus 
vaistijžnčs Indianos valstijos 
kolegijos universitete. Be to 
aš mokinausi pirmiaus šešis 
metus Lietuvoj. Kalbu lietu
viu, lenkų, rusų, slavu, čeku, 
vokiečių, ispanų ir anglų kal
bomis.

Aš mokinausi medicinos per 
du metu, bet delei pasaulinės 
karės buvau priverstas mesti 
mokslą it pradėti praktikuoti 
kaipo farmaceutas Illinojaus 
Valstijoje.

Aš esu gerai apsipažinęs su 
visais vaistais ir pilnai su- 
orantu jų veikimą ir turiu pa
kankamą prityrimą su jų su- 
taisymu. Mano aptiekoje visi 
receptai yra sutaisomi teisin
gai ir sąžiningai. Visa visuo
menė ir lietuviai gali turėt už- 
sitikėjimą manimi, nes aš esu 
išlikimas visais atžvilgiais.

Su pagarba,

JONAS J. M ALACHO WSKAS

lieka 
viso

42.19 
55.22 
43.57 
32.85 
37.55 1
34.23 
62.02| 
51.01 
48.89 

'50.88
40.56 
42.84 
38.88 
40.46 
43.70
58.18 
23.33 
17.00

66.83 
831.22

Viršuj paduota lentelė parodo ’ jį visuomenei, kiek uždirbą mai 
1831.22 gryno uždarbio per 10 neriai ar šiaip fabriko darbinin- 

j mėn. laiko. Tikrenybėj, turime kai.
i iš tos sumos išskaityti mažiau
siai 50 dolerių už gatvekarį, po-' tiki.
pierą, knatus ir įrankių taisymą, j Kas apiplėšia visuomenę? Mes 
Tada lieka 781.22 Na, ar tai ne- matome, kad ne darbininkai a- 

į riebi alga? Ar su ja negalima piplėšia visuomenę. Tai kas?
Kapitalistai — turčiai.

Pav., nuo dienos atradimo

Žinoma, yra tokių, kurie tam

“išnaudot” visuomenę?
Dar yra ir blogiau. Viršuj pa

duotos skaitlinės yra paimtos iš §aijes per k, Kolumbą iki 
mainos, kuri dirbo po dvi-tris visasvieltiruai karei mes turėjo- 
dienas savaitėj. Bet apielinkėj i nie y tūkstančius milionierių; 
(Collinsville, 111.), tūlos mainos a£ju kąreit šiandie mes turime
stovėjo Uždarytos per 6-7 mėne
sius. O kurios dirbo, — dirbo 
11-—12 valandų į dvi savaites.

; Žinoma, dirbo ir daugiau: 2—3 
dienas į dvi savaiti. Taigi tie 
maineriai ir-gi apiplėšė visuo
menę, ar ne?

Mes perkame Pergalės Bondus pilna paraiyta- 
ja verte, ir Laisvės Bondus pjlna pinigine verte. 
Atneškite arba Atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

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

Tel. Drexel 2880.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierių.

CARR BROS. WRECKING CO.,
5003-8029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone L«wndale 961.
DR. WOEHLCK 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: Atlantic Teatro namuose 

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

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

Gyvenimo ofisas: 4814 W. 23 St. 
Vai. 12—1 po piet ir 6—7 Vak.

30 tūkstančių milionierių.
Nuo tos pačios dienos iki bir

želio 30 d., 1919 m., šios šalies 
bankuose turėjom kapitalo 21 
bilioną (21,000,000,000), o rug
sėjo mėn. pabaigoj 1919 m., 
“turime” 33 bilionus (33,000- 
000,000). Iki karės (1914) tu
rėjome 20,214 bankų, o po ka
rei (1919) jų skaičius padidėjo 
ant 1.171. (Augščiau cituojama 
kapitalo skaitlinė imu iš “Ame
rican Bunkeris Associatlon” pre- 
zidėnto R. F. Maddo raporto, 
kurį jis išdavė konvencijoj, įvy
kusioj rugsėjo pabaigoje, 1919, 
St. Louis, Mo.)

Taigi užtenka mest alų ant 
virš paduotų skaitlinių, idant 
suradus kaltininkus, kurie api
plėšia visuomenę.

Todėl nėra nieko nuostabaus, 
kad Washingtone darbo depar
tamentas paskelbė, jog šalyj ran 
dasi 70 streikų. Mat, ir ištikimo
sios avelės pajuto, kad jau vi-

pllkWL
— Laisrvša Mylėtojas.

žemos kainos
Atsakantis tavoms

Mandagus
patarnavimas.

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
mų. Su Naujienomis atplaukia švie
sa ir apšviečia belaukiančių jų žmo
gystę, nors aplink, šiapus kalnų, dar 
tebėra tamsu. Paveikslas yra švel
nus, Įkvepiantis, nuraminantis. Ma
lonu bus į jj žiūrėti per ištisus metus 
kiekvienam, kurs tik jsigys 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
vaną.

Aš ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SAI U T A R A S 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 Se. Halsted S t., Telephone Canal 6417. Chicago,

P. K. BRUGHAS
Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokiu auk
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina.
Taipgi viena kaina visiems.

Priimi* Liberty Banda už pilni vertę.

P. K. BRUCHAS
• 3821 South Hąlsbed Street Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1789 flo. Halsted St, Chlcago, III. 
Valandos: 9 — 12 rytb Ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pulhnan 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Mlchiiran Avė, Rogeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
iUTjiiJH.il
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go
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III.

Vyriau 0rapanq Bargenai 
feningas apMPJtmas. Garantuo 

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 Iki $28.00 

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai rak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suiuto- 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 19A7

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”

iUTjiiJH.il
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Pablished Daily aacept Sundąy by

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačiu:
Metams .............................
Pusei metę ......................
Trims menesiams ...........
Dviem menesiams ..........
Vienam menesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ..................
Savaitei ...............................
Menesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu:

Metams ...................................
Pusei mėty ;................
Trims menesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam menesiui *...............

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metu ...........................
Trims menesiams ................

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

je jį niekindavo scheidema- 
niniai ir spartakai.

Gilus teoretikas Haase ne 
buvo; todėl paskutiniais 
dvejais metais, kada kilda
vo naujų didelių klausimų, 
jisai nevisuomet tinkamai 
išrišdavo juos. Vienok jisai 
turėdavo drąsos atvirai pri
sipažinti prie klaidos ir ati
taisyti ją. Ačiū tam, parti
ja ir minios labai pasitikėjo 
juo.

Jo asmenyje Vokietijos 
proletariatas neteko vieno 
didžiausųjų savo kovotojų.

LIETUVOS SOCIALISTŲ 
ŠMEIŽIMAS.

NAUJIENOS, -
• - r.1... h luij'fj

. ... .n • • ___ XI !   ...

16.00
3.50

%
1.65
1.25

.65

37.00 
4.00 
2 00

Hugo Haase 
mirtis.

kadSkaitytojai jau žino, 
Vokietijos Nepriklausomų 

jų Socialdemokratų vadas 
mirė nuo žaizdų, kurias pa
darė užpuoliko šūviai spalio 
8 dieną, kuomet Haase ėjo į 
parlamentą. Išrodo, kad už
puolikas vadovavosi asme
niško keršto jausmais, bet jo 
piktadarybė gali turėt stam
bių pasekmių politikoje.

Hugo Haase buvo stipriau 
šia Vienijančioji jfegą Ne
priklausomųjų Socialdemo

kratų partijoje;,..jisai lošė 
joje daug maž tokią rolę, 
kaip kitąsyk Augustas Be- 
belis senojeje Vokietijos So
cialdemokratų Partijoje. Po 
jo mirties gali žymiai paaš- 
trėti nesutikimai tarpe ne
priklausomųjų. Lapkričio 
16 d., kuomet prasidės jų 
suvažiavimas, gali tatai apsi 
reikšti labai nemaloniai-

Tarpe nepriklausomųjų 
socialdemokratų yra gana 
stipri srovė elementų, palin
kusių prie spartakizmo. 
Mat, kada spartakų judėji
mas ėmė smukti, tai nemaža 
jų sugrįžo į Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų par
tiją. Kita tos partijos dalis 
tečiaus, vadovaujama Kaut- 
sky’o, tvirtai laikosi mark
sistinio socializmo pozicijos. 
Haase, kol buvo gyvas, dėjo 
visas pastangas, kad tos dvi 
srovės neatskiltų nuo viena 
kitos; ir jam tatai sekėsi. 
Kaip bus po jo mirties, sun
ku įspėti.

Haasę pasate Bebelis Vo
kietijos Socialdemokratų 
partijos prišakyje- Kada se
nasis vadovas jautė, kad ar
tinasi jo mirtis, tai, norėda
mas, kad tinkamas žmogus 
užimtų jo vietą, jisai pasiūlė 
partijos suvažiavimui pas
kirti Haasę jo pagelbininku. 
Iki Babelio mirties jisai ir 
pildė partijos vice-preziden- 
to priedermes; o paskui pa
tapo partijos prezidentu.

Haase buvo labai gabus 
kalbėtojas ir praktiškas po
litikas. Jisai pasižymėjo di
dele energija ir tvirtu cha
rakteriu. Laike karės, kuo
met dauguma senųjų socia
listų ir Vokietijoje ir kitose 
šalyse nukrypo į dešinę arba 
į kairę, jisai paliko ištkimas 
savo principams; todėl jo 
labai neapkentė tie> kuriems

Apžvalga [
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LIETUVOS ŽMONES.

Kauno “Darbe” (soc.-liaud.- 
organe) bendradarbiauja koks 
tai “Amerikietis”. 11-tame num. 
tapo išspausdinta jo Laiškas a- 
pie Amerikos lietuvių socialia, 
tus. Gaila tečiaus, kad tas MA- 
meyikietis” permažai skaitosi su 
tiesa. Vienoje yietoje jisai tenai, 
pav. rašo:

Nesenai Ameriką pasiekęs 
ir laikraščiuose išspausdintas 
VI. Požėlos laiškas, kuriame 
nupiešta bolševikų darbai Lie
tuvoje ir kaip žmonės j juos 
žiurėjo ir kur sakoma, kad a- 
pie socializmo ar komunizmo 
Lietuvoje įvedimą šiandien 
dar nė kalbos būti negali, — 
tas laiškas buvo perkūno tren 
ksmas giedroje ne vieniems 
Amerikos socialistams, nes 
pasirodė, kad Lietuvoj net ko
misarai ir jų reįkalų vedė
jai buvo mažesni bolševikai, 
negu Amerikoj juos dabinu
sieji arba garbinusieji pasekė
jai.
Laiško autorius butų galėjęs 

paminėti, kad Požėlos laiškas 
tilpo “Naujienose,” o ne kokiuo
se kituose laikraščiuose.

Bet pasakodamas apie to lai
ško veikmę, jisai aiškiai per
deda. Kaip “perkūno trenks
mas” jisai galėjo būti tiktai at
skiriems žmonėms, o ne plates
nei visuomenei, kadangi tam 
laiške išreikštosios mintįs buvo 
senai skelbiamos Amerikos lie
tuvių socialistų spaudoje. Saky
damas, kad apie socializmo ar 
komunizmo įvedimą Lietuvoje 
šiandie dar nė kalbos nėra, drg. 
Požėla nepridėjo nieko prie to, 
ką daug kartų buvo pasakiu
sios “Naujienos”. Priešingos 
nuomonės laikėsi mūsiškiai 
“bolševikai,” ir delei to ėjo per 
dvejetą metų smarkiausia pole
mika tarpe “Naujienų” ir jų: o 
“Amerikietis” pasakoja, kad 
šioje šalyje gyvenantis lietuviai 
socialistai tarytum tik iš Požė
los laiško patyrė socialistų nuo
monę tame klausime.

Baigdamas savo laišką, jisai 
rašo:

Dabar Amerikos lietuvių so
cialistuose galima pastebėti- 
reakcija. Tai liudija nors ir 
“Naujienų” istorija. Savo lai
ku, kada bolševizmas ypač 
madoje buvo, “Naujienų” da
lininkai atstatė P. Grigaitį, 
kuris vedė griežtą kovą prieš 
bolševikus, stovėdamas ant 
senųjų socialdemokratų papė
dės. Bet po trijų mėnesių P. 
Grigaitis \ ei į “Naujienas” su
grąžintas ir vėl su jais pole
mizuoja.

P
čia Amerikietis jau visai me

luoja. “Naujienų” dalininkai nie 
kuomet neaistatinėjo P. Grigai
čio (daliniiMj kompetencijoje 
nė nėra redaktoriaus skyrimas 
arba atstatymas; tą daro Bend
rovės direktoriai). P. Grigaitis 
buvo pasitraukęs iŠ “Naujienų” 
pats, ir tai prieš Bendrovės di
rekcijos norą. Sugrįžo redaguot 
dienraštį jisai ne po trijų, o po 
šešių mėnesių.

šitą melą apie menamą Gri
gaičio “atstatymą” pirmiausia 
paskelbė Amerikoje tautiškoji 
“Vienybė Lietuvninkų.” 
retai taip pasielgia; ir 
savo melo neatšaukia.

Pirma “Darbininkas,” paskui 
“Laisvė”, o dabar jau ir “Drau
gas” mėgina diskredituoti Lie
tuvos socialistus insinuacijomis 
apie jų neva prielankumą len
kams. Chicagos kunigų orga
nas, rašydamas apie įvairias sro
ves Lietuvoje, sako:

“treti, kaip socialistas Biel
skis (jis yra dabar Kaune), 
labai mandagus jr dorus su 
lenkais.”
Kadangi “D.v neturi rinitų 

faktų, tai mėgina padaryti nuo
dėme “mandagumų” ir “doru
mą” su lenkais I Ar ne butų te
čiaus genaus, kad jisai, ažuut 
kamantinėjęs kitų “cnatas,” pa
žvelgtų į savo partiją? Ar jisai 
jau užmiršo, kad Lietuvos ku
nigai ir jų pasekėjai kvietė vo
kišką princą Von Urachą ant 
Lietuvos sosto ir mokino jį lie
tuviškai “Tėve musų”? O kaip 
su ‘‘išgamomis” p. Gabriu ir 
kun. Bartuška?...

Bielskis, beje, yra socialistas 
liaudininkas, p ne socialdemo
kratas. Kadangi klerikalai su 
komunistais daugiausia šmeižia 
socialdemokratus, tai čia pa
duosime dar daugiau faktų, ro
dančių tos partijos atsinešimą 
linkui lenkiškų grobikų.

Tik-ką gautame 5-me “So
cialdemokrato” numeryje ran
dame tokią žinią:

Eržvilkis. Rugsėjo 14 die
ną čia įvyko protesto mitin
gas virš 4000 žmonių. Po so- 
cialdemokratlų ir kitų prakal
bos minia, protestuodama:

1) prieš lenkų veržimąsi 
Lietuvon,

2) prieš Antantę (talkinin
kus), kuri globia lenkus,

3) prieš Kolčakvs ir vokie
čius, kurie kelia kontr-revoliu 
ciją Lietuvoje.

Kreipiasi:
1) į Antantę pripažinti ne

priklausomą Lietuvos demo
kratinę respubliką;

2) į visų šalių "darbininkus 
padėti mums paliuosuoti mu-

. sų šalį nuo visokių plėšikų, 
lenkų, kolčakininkų ir vor 
kiečių,

ir 3) Į savo vyriausybę ne
sileisti į įstaigas senovės re- 1 
žinio tarnų ir visokių musų i 
priešų agentų.

i

Tegul tad tie klerikališki ir 
komunistiški melagių dėdės pri- ( 
kanda liežuvius. Lietuvos so

cialdemokratai smarkiaus, negu ( 
kas kitas, kovoja prieš lenkiš
kus pasikėsinimus ant Lietuvos. (

ko Anglijos ir Francuos milita- 
ristai.,, ”

Galutinas Švedijos valdžios 
atsakymas į darbininkų reika
lavimą atnaujinti ryšius su Ru
sija skamba sekamai: “Angli
jos valdžia į užklausimą davė 
tokį atsakymą:

“Oficialiai nėra paskelbta Ru
sijai blokada, bet nežiūrint to, 
jokis transportas negali pasiekti 
Petrogradą. Anglijos laivynas 
perspėja kiekvieną laivą, kuris 
nori plaukti Petrogradan.“

Reikia atminti, kati nesenai 
Švedijos darbininkai nutarė ga- 
benties badaujančius Rusijos 
vaikus ir auklėti juos, šyedų 
Raudonasai Kryžius buvo pri- 
rengęs laivą tam tikslui. Valdžia 
Ir gi nariui davė sutikimą.

AIRIJA,
Londonas. — [Uždraustieji 

skelbimai]. Anglijos žmonės 
dabar turi progos skaityti laik
raštyj “The Catholic World” 
tuos garsinimus, delei kurių a- 
pie dešimtis Airijos laikraščių 
liko sustabdyta. Jų skaičiuj liko 
sulaikytas ir “The Voice of La- 
hour”. Garsinimai paliečia Ai
rijos Naciopalę paskolą. Dalinai 
ten sakoma:

“Jus galite iškovoti Airiją ai
riams...” Jus galite sunaudoti 
upes... ” Jus galite išdžiovinti 
balas;” “jus galite auklėti savo 
vaikus tinkamais Airijos pilie
čiais...”

Delei to redaktorius žurnalo 
“New Ireland” (tas žurnalas 
liko sustabdytas) pareiškė: 
“Anglija tveriąs žiauriausių į- 
monių, kuomet jos komercicjai 
gręsia pavojus. Dail Eirann (ai
rių parlamentas) veikė Kuosai, 
kol jis nedarė planų pagerini
mui Airijos piridybos ir indus
trijos.”

važiavimą vasario mėnesyje 
1920 m., pavedant dienos nus- 
kyrimą Liglaikimam LSS.»VIII 
Rajono Kuopų Komitetui.

5. Vietą suvažiavimui kad bu 
tų Chicago, III.

Raportas Komisijos dėl LSS. 
58 kuopos mantos. Iš raporto 
paaiškėjo, kad senoji kuopos 
valdyba visai nemananti grąžin
ti perorganizuota jai LSS. 58-tai 
kuopai priklausomos mantos, 
knygų ir U. Komisija palikta ir 
ant tolinus; jai pavesta dar kar
tą pare ikalauti kuopos nuosavy
bes iš komunistų, ir jeigu jie 
atsisakys tarties, tuomet j ieško
ti teisybės kitokiu keliu ir, jei 
bus reikalo, pavesti dalyką So
cialistų Partijai.

Išrinkta delegatai į Socialistų 
Partijos Kenosbos Lokalo dele
gatų susirinkimą.

Į LSS. 58-tą kuopą įstojo dar 
šie draugai: d. Poškiene, J. Ra
do vičius ir K. Radavičienė, per- 
sikėlusiejd iš Waukegan, III., 
kurie buvo veiklus Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus na
riai. Dabar perorganizuotoji 
LSS. 58-ta kuopa turi jau 16 vei
klių draugų — narių.

— J. Martin.

šiuos žodžius rašo arti prie 
draugijos stovįs žmogus; rašo 
ne sensacijų delei, bet pasitikė
damas, kad tuo jis pasitarnaus 
žmonėms — Lietuvos vargdie
niams. Del šventos ramybės 
tuo tarpu vartoju slapyvardį, bet 
reikalui esant nesibijosiu savo 
tikrą vardą paduoti, nors žinau, 
kad užinteresuotieji asmens ži
no, kas šitai rašo.

Man malonu pranešti, kad 
Lietuvai Gelbėt Draugijos vedė
jai daktarai, didžiumoje, tauti
ninkų minėta sinalavirybės po
litika yra užgauti ir dėlto pasi
ryžo jokiu budu nekompromi
tuoti, nors politikieriai, kai 
Kristus alyvų darže, šaltą prakai 
tą liedami bandytų žmonių pi
nigus pasigriebti arba darbą boi
kotu trukdyti.

Aukotojos ir aukotojai, bu
kite užtikrinti: — jūsų pinigai 
pateks Lietuvos vargdieniams. 
Bet teisybę jus turite žinoti.

— Homo Sapiens.

Sveikatos Skyrius
---- ,-----  , ----- ----------- ----------------

Ilgosios kaklo gilės padidėji
mas. .

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truo translallon filed wilh the post- 
inastcr at Chicago, III. Nov. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ŠVEDIJA.
Stockholm. — [Draudžiama 

palaikyti ryšius su Sovietų Ru
sija]. Metalo darbininkų delega
cija informavo Švedijos užsie
nio reikalų ministerį, kad uni
jų kongresas priėmė rezoliuci
ją, kuri reikalauja umaus at
naujinimo ryšių su Sovietų Ru
sija. z

Ministeris pareiškė kad Šve
dijos bandymas sulaužyti uždė
tą ant Rusijos blokadą privestų 
prie karės su talkininkių šali
mis.

Kairiųjų socialistų partijos or 
ganaa šiaip rašo apie tą daly-

RUSIJA.
Kopenhagenas. — [Bolševikai 

persekioja žionistusj. Sovietų 
Rusijoj persekiojama sionistai. 
Nesenai žydas komunistas rašė 
viename Maskvos laikraštyj, 
kad zionistų legionas Palesti
noj eina ranką rankon su ang
lais ir padeda jiems malšinti 
Egipto sukilimus. Zionistai esą 
Anglijos agentai. Kaip tik pa
sirodė tas straipsnis, tuoj Petro
grade, Maskvoj ir kituose mies
tuose liko areštuoti zionistų va
dai. Po kiek laiko tie zionistai 
liko paliuosuoti. Bet žydų ben
druomenė juo tolyn, tuo la
biau darosi nepatenkinta žy
dais komunistais. Ačiū tų ko
munistų pasidarbavimui žy
dams liko uždrausta išguldinėti 
mokyklose senobinę ž^dų kalbą.

Kadangi diduma Rusijos zio
nistų rengiasi vykti Palestinon 
ir atgaivinti hebrajų kalbą, tai 
toki drausmė jiems yra didžiau 
sius smūgis. Zionistai pradėta 
persekioti nuo to laiko, kaip Ma
skvon atvyko iš Ukrainos žydų 
komunistų lyderiai Refers ir 
Dimantiten. Rusijos komunistai 
skaito juos didumos žydų ben
druomenės atstovais; gi tikre
nybėje jiedu atstovauja nedide
lę rėksnių grupę. k

LS.S. Reikalai
LSS. 58 kuopa parėmė 138-tos 

kuopos įnešimus.

Ji ne- 
paskui

“Taip elgdamos talkininkų 
šalįs mina po kojomis tas tau
tines teises, dėl kurių, — kaip 
mums nuolat buvo pasakojama, 
—jos vedė šią karę. Tokis at- 
sinešimas yra pikta didžiųjų vai 
stijų ironija, buk jos ‘ginančios 
mažųjų tautų teises;* dauginu 
to, Anglijos valdžia sužiniai ap
gaudinėja savo žmones, kuomet 
ji leidžia Harmsworth’ui skelb
ti parlamente, kad blokada 
prieš Rusiją esanti nuimta. Ir 
tai daroma tuo laiku, kada ta 
pati valdžia verčia kitas tautas 
prieš jų norą prisidėti prie blo
kados, tos blokados, kurią palai

Keposha, YVis. ~ Lapkričio 9 
dieną vietos LSS. 58-tą kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
Socialistų svetainėje. Svarbiau
si darbai:

LSS. 58 kuopa vienbalsiai pa
rėmė šiuos LSS. 138 kuopos pa
duotus įnešimus referendumui 
reikalu Lietuvių Socialistų Są 
jungos dalykų sutvarkymo:

1. Rinkti referendumu LS.- 
S-gos Pildomąjį Komitetą, ku
ris paskui paskirs liglaikinį sek- 
retorių-vertėją prie Socialistų 
Partijos.

2. Atšaukti LSS. nutarimą, pa 
gal kurį Pildomasis Komitetas 
turi būt renkamas iš Rrooklyno 
ir Now York© apielinkės.

3. Rinkti LSS. Pildomąjį Ko
mitetą iš Chicagos apielinkės.

4. Saukti nepaprastą LSS. su-

^■1 iū lt Ai

Ilgi tautininką 
nagai.

Nori užgriebti Lietuvos Raud. 
Kryžiui skiriamus pinigus.

, Buvęs Cbicagoje lietuvių Sei
mas užgyrė organizavimą Liet. 
Raud. Kryžiaus, kuris teiktų 
pagelbos Lietuvos vargdie
niams, Darbas pradėta labai en
tuziastingai. Sutverta Lietuvai 
Gelbėti Draugija globoje Am. 
Liet. Daktarų Draugijos. Pradė
ta agitacija ir iki šiol surinkta 
daugiau kaip penki tūkstančiai 
dolerių pinigais, daugybė drą- 
nižių ir kt. daiktų. Gera dalis 
rinigų ir daiktų pasiųsta Lietu

vos Raud. Kryžiui, šios ęlraugi- 
jos tikslas yra bešališka pagelba 
lietuviams ir aiškus nepartyvu- 
mas. Draugija jau turi savo čar 
torį ir skyrių visoj Amerikoj. 
Visą darbą veda liet, daktarai, 
susispietę į Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugiją.

So far so good. Tautininkai 
dabar užsispyrė šitos draugijos 
surinktus pinigus savo politikos 
reikalams pasiglemžti. Jau va
roma agitacija, kad pinigai bu
tų perduodami tiems, kurie tau
tininkams yra ištikimi. Tauti
ninkų “šulai” Chicagoje sutve
rė savo rųšies kamarillą, kuri 
tuo reikalu rūpinasi. Jie šoki
nėjo ten ir šen, kad tik šitą Lie
tuvai Gelbėti Draugiję paėmus 
į savo nagus. Jau buvo besi
džiaugę ir paskelbę, it Stock- 
hohuo bloferis, tvirtovės pluo- 
limą. Jau buvo ir besapnuoją 
apie tuos tūkstančius...

Vienok lemtis tautininkus ap
gavo — jų norai paliko tik no
rai. Tartum Judeničo armija, 
jie dabar išsiblaškė ir griebiasi 
jiems paprasto įrankio: boiko
to. Jie nors ne pilnai atvirai, 
bet gana aiškiai boikotuoja Lie
tuvai Gelbėti Draugiją. Pavyzd
žiui, tautininkų organas “Lietu
va” “neranda” vietos praneši
mams, ir straipsniams, kurių 
“Naujienos” neatsisako išspaus
dinti. Lietuvai Gelbėti Draugi
jos reikalais. Girdėjau, kad 
buvęs dentistas Draugelis rezig
navęs iš L. G. D-jos komisijos; 
Washingtono didvyriai vieno 
miestelio majorui pranešė, kad 
Lietuvai Gelbėti Drlaugija' ne
egzistuojanti. (Truputį palau
kit: w— tuo dalyku renkama fak
tai. čia pp. Bielskių ar Vinikų 
darbas. Bus paskelbti oficialiai 
laiškai, jei aš juos gausiu; jei 
ne, tai vėliau nurodysiu, kas 
juos turi. Tuo tarpu žinau, kad 
ir šitas negalimu išrodąs daik
tas yra faktas.).

Chicagos smalaviriai turi sa
vo agentus Nę\v Yorke, iš kur 
irgi varoma agitacija, kad tik 
tie Liet. Raud. Kryžiui surinkti 
pinigai patektų visokiems tau
tininkų fondams... Ir aš nekal
bu tuščiai: reikalui prisiėjus, 
sekretorius turės paskelbti do
kumentus.

J. S-lienė iš De Pue, III., rašo: 
“Esu 33 metų. Jau devinti metai 
kaip ant kaklo atsirado padidė
jimas, kuris angliškai vadinasi 
gviter. Lietuviškai nežinau kaip 
vadinas. Ši liga kankina mane 
ir kiek lankiausi pas daktarus, 
visi duoda kitokių patarimų. 
Noriu žinot, ar galima išsigydy
ti ir pas kokį gydytoją kreiptis.

Atsakymas. — Ilgosios gilės 
kakle yra dvi ir jų padidėjimas 
angliškai vadinasi goiter. Kodėl 
jos pas tulus žmones padidėja, 
ypač pas moteris, tikros žinios 
nėra. Rosenęvvo ir Billingso ti- 
rinėjiniai rodo, jog tam tik
ros bakterijos galinčios būt prie 
žastimi. Staigus arba chroninis 
tonsilititis, sinusitis, arthritis ir 
salpingitis neretai yra sanryšyje 
su ilgųjų kaklo gilių padidėji
mu. Manoma yra, kad bakteri
jos arba jų • produktai yra atne
šami kraujo keliais iš užkrėstų 
vietų į kaklo giles ir tokiu bu
du prasideda liga. Kiti mano, 
kad iodino stoka maiste ir ge
riamame vandenyje padaro li
gą. Treti spėja; kad gilių, ku
rios leidžia syvus tiesiog į krau 
ją, suirimas pagimdo ir ilgųjų 
kaklo gilių suirimą. Tyrinėji
mai daromi ir jie šį-bei-tą paio- 
do, bet tikra priežastis yra da 
pežinoma.

Taip dalykui esant ir gydy
mas negali būt vienodas. Jeigu 
yra kokis chroninis uždegimas 
ir daktaras mano, jog tai yra Ii 
gos priežastis, jis pirmiausiai 
gydo uždegimą. Neretai pūliuo
jančių tonsilų išplovimas, no
sies kiaurinių pataisymas ar ko
kis kitas tinkamas gydymas se
no uždegimo pašalinimui duoda 
labai gerų rezultatų padidėjusių 
kaklo gilių gydyme. Yra pastebė

tas faktas, ka<| šita liga yra gana 
tanki Amerikoj apie Didžiuo
sius Ežerus, todėl klimato per
mainymas kartais gali pagelbė
ti. Geriamo vandens virinimas 
kartais žymiai pagelbsti.

Ilgų kaklo gilių padidėjimas 
nevisuomet daro nesmagumų. 
Kartais visai menkas padidėji
mas daro ir akių ir širdies ir 
nervų symptomus, o kartais ir 
laimi žymus padidėjimas jokių 
symptomų nedaro. Kada syDip
lomų nėra, gydymas nėra būti
nai reikalingas, kada gi padidė
jimas yra surištas su sympto- 
mais, reiklu ncatidvliojant gy- 
dyties, ir tai gali atlikti kiekvie
nas mokslą užbaigęs daktaras. 
Vaistai yra bandėmi kclianopi 
ir neretai pavyksta užtikti lo
kius kurie į žinomą ligonį vei
kia. Jei vaistai neveikia, var di
jama X-spinduliai arba radin
iuos, kurie kartais duoda gerų 
pasekmių. Kartais niekas ne
gelbėti ir prisieina išpiaut kak
lo ilgąsias giles.

Žinoma, aj>art vaistų ir kito
kio gydymo, kurį suteikia dakta 
ras, pats ligonis turi prisilaikyti 
lulų taisyklių, šalinimąsi nuo 
susierzinimo ir įsitempimo, pu
silgis, lengvas maistas su mažai 
mėsos arba visai be mėsos, be 
kavos ir arbatos.

Liga yra išgydoma, tik kar
tais ir vėl ji atsikartoja, jeigu 
gilės neišpiaunainos. Kiekvienas 
intelįgentiškas tlaktaras gali gy
dyti ir geriausia laikytis prie vie 
no, kad jis gautų progą išbandy 
Ii, kuris gydymas žinomam ligo 
niui gelbsti.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
Veda vUokitu reikalus, kaip kriminaliikaose 

taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofbas:
1321 $. Halsted $L

Ant trečių luoų
Te). Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 H. Uoarborn St. 

im-13 IMty BMt.
Tel. Central 4411 

C-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Geras Linimentas.
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokiu 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvi
jose nfira nieko geresnio už

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Oothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau
dėjimams priešas. Jis rekomen
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 50 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 5 et. taksų.

, W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, !0WA

DR. I E. MAKARAS, 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Mkhigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 7—9

Telefonas, Yards 723.I ------------ J

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

X-Spindaliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126 I< n i ....... Z

HOFFMANO
MOKYKLA

1537-39-41 North Robey St 
Arti Milwaukeo Avė.

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montvidas mokina pas. mus 
lietuvių gramatikos klesą.
ATEIKITE SJ VAKARĄ pasi
žiūrėti.

Teb Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St, Cbicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų .mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota.
Kreipkitės j NAUJIENAS



tetyergaa, tapĮriSo 18,'19   ĮĮ^C->W»OS,  . ., ... . *

Lietuviu Rateliuose
LAIčKAJ Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.
Naujienų ofise yra atėjusių 

iš Lietuvos laiškų šiems asme
nims:

K. Vaitkunui (2)
Stefanijai Juknienei

BRIDGEPORT

Monna Vanna scenoje.

na Vanna”. Publikos prisirinko 
Na ir 

nuomonių apie lošimą ir patį vei 
kalą įvairių buvo: Vieni peikė 
lošimą, o gyrė veikalą. Kiti prie
šingai: gyrė lošėjus, peikė veika
lą. Sulig manęs, paskutinieji tei
singiau sprendė. Veikalas ilgas 
ir nuobodus. Monologai ilgiausi, 
lošėjai turi tik kalbėtis, o gyvo 
veikimo nėra kur parodyti; bet 
matyti, visi lošėjai buvo rūpes
tingai prisirengę. Peikė, juokė
si iš ‘Monna Vannos’, o ji dau
giausiai, gyvumo įnešė Į visą vei
kalą; ką-gi jai galima užmesti? 
Juk ne penkiolikos metų mer
gaitės rolę lošė! Kunigaikštienė 
kaip lik ir turi būti didžiai įsta
bi, o kaip iš tėvo kalbos buvo 
girdėti, seniai jau nutekėjusi... 
taigi turi būti ir nebejauna. M. 
Dundulienė kaip tik ir atsakan
ti tokiai rolei, o lošė, nudavė la
bai puikiai.. Sako, net publika 
juokėsi... Juoko nesupaisysi; 

kartais ant scenos užsimušinėja, 
kraujas liejasi, o musų publika 
kvatoja. Vienu žodBiu, lošėjai 
“Monna Vannos”, visi labai ge
bai lošė. Kritikos nesupaisysi, 
kaip sakoma: vienam duktė, ki
tam motina patinka. —žemaitė.

Pas mus rasite pilną lainę visokią pečių nuo mažiausio

Nedėliojo, lapkričio 2, C.S.P. 
S. svetainėj Liet. Moterų Dr-ja 
Apšvieta stale scenoje veikalą 
Monna Vanna. Pats veikalas yra 
ytin įdomus ir reikalaujas gero 
prisirengimo, kad deramai at
vaizdinus. Reikia pasakyti, kad 
jisai pavyko neblogiausia. Tūli 
lošėjai savo roles išpildė gerai. 
Ypač gerai lošė p. M. Dundulie
nė. Taipjau girtinai lošė J. Grik- 
šėnas Markaus (Gvydo tėvo) ro
lėje. O p. J. D. š. butų išlaikiu
si ytin gerai, jeigu nebūtų taip 
skubiai kalbėjusi. Bet labai pa
gailėti na, kad Princivalles’o ro
lę, kurią užėmė musų scenos 
žvaigždė p. J.J. Zolp, teko “su
lošti” — suflioriui... Kiek patė- 
mijau, ten jis visai nemokėjo 
savo rolės. Šito musų lošėjai tu
rėtų vengti.

Kiti lošėjai savo roles išpildė 
— vieni geriau, kiti silpniau.

Baigiant lošimą p. Dundulie
nei buvo įteikta bukietas gyvų 
gėlių, šito, mano manymu, ji 
pilnai užsitarnavo. Tijč maža 
pastabelė?. Butų gerai, kad ji, 
kaipo mokytoja, pasirinktų sau 
tinkamesnių rolių, būtent: vie
toje lošti jaunų mergaičių, kad i 
loštų suaugusių moterų roles, j 
kuriose ji nekartą yra puikiai į

Publikos buvo ytin daug, kaip i(>s re*^ 
ir kiekviename Apšvietos drau- - . . ...
gijos vakare. Po perstatymui -

PRAMONtEClŲ KONCERTAS.

Praeitą subatą, lapkričio 8, 
pramoniečių unijos 604-tas sky
rius davė koncertą pramoniečių 
svetainėj 117 Throop gatvėj. 
Dainavo chorai ir keli solistai. 
Rusė, Aleksandra Maslova, gera 
solistė, padainavo kelias dainas 
rusų ir italų kalbomis. Žmonėms 
Ji labai patiko ir ji net keliatą 
kartų buvo iššaukta atgal ant 
pagrindų. Taipjau dainavo so
lo gerai chicagiečiams žinome
sni lietuvis dainininkas Stogis, at 
Važiavęs iš Michigan valstijos. 
Po to vienas unijos organizato
rius ytin gerai kalbėjo apie uni-

vėlos nakties ir išsiskristė.
— Skurdžius.

- ’ - — rusiškų, škotiškų ir japoniš-
i kų. Buvo ir daugiau įvairių pa- 

i pažaidė iki marginimų ir, aplamai, visa išė-

Musų patarnavimas

llliuillllllilllllllllllllliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

Tas pečius yra silčiausis už

visus kitus. Jame dega mink

štos ir kietos angljs. Gerai

ugnį užlaiko ir niekados rau

donai neperkaista

Peninsular Base Burner kie- 
♦

toms anglims labai čystas pe
čius, kurį labai retai prižiū
rėt reikia

Pas mus rasite pilną lainę visokių pečių nuo mažiausio iki didžiausio. Kiti parduoda prastus pečius 
už tiek ką mes gerus parduodame. Pas mus pirkdamas niekad neapsigausi su pečium, 
yra geriausias. Pečių nuvežam, sustatom paipas, ir dar ugnį užkuriam.
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Tas pečius virti ir kepti su 
gasu. Puikus bargenas lik
tai už

Šitas Comb. Pečius gerus kep
ti ir virtį su gašli ir anglims. 
Jisai yra vienas iš geriausių 
kukntnių pečių su kuriuom 
jokios bedps neturėsit. Gva- 
rantuotas ant 20 metų

t

Apšvit ins Draugija Chicago- 
surengė vakarą su lošimu 2 

lapkričio. Lošta veikalas “Mon-

Michalina Garaliene
Šiuo pasauliu

jo gerai. Dm r vienas mažmožė- 
lis. Pirmininkas, jjerstatydamas 
Katiliaus chorą, pasakė: “Dabar 
išeis padainuoti lietuvių komu
nistų choras”. Bet svetainėj niek 

nė krust. Choristai sėdi kaip 
sėdėję. Paskui sugrįžęs pirminiu 
kas pataisė: “Atleiskite, išeis pa
dainuoti lietuvių socialistų cho
ras.” Tada dainininkai pradėjo 
rinktis ant pagrindų. Matyt, dai
nininkams nepątiko, kad jų cho
ro vardas kraipoma.

Publikos buvo pilna svetainė.
— J. Beliaskas.

3224 South Halsted Street,

KULIS FURNITURE HOUSE
J. Powlovicz, Savininkas

Chicago, Illinois.

persiskyrė su
('.nok apskričio ligoninėj lap
kričio 10 d., apie 4 vai. po pie
tų. Ji turėjo 48 metus amžiaus 
paėjo iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Triškių miestelio, pali
ko sūnų Juozapą ir dukterį 
Bronislovą, duktė ištekėjusi už 
BogviBo.

Palaidojimas jos kimo įvyks 
pėtnyčioj, laokr. 14 d. iš namų 
1718 Nevvberry avė. į šv. Ka
zimiero kapines. Išlydėjimas 
bus 8 vai. ryto.

Giminės, pažįstami ir drau
gai kviečiami dalyvauti šerme- . 
nyse.

BRONISLAVA BOGVILLO.

SUMOKSLININKAMS 
SEKA.

NESI-

Valstijos prokuroras negauna 
“gerų liudininkų”; skelbia 
naują melą.

Ticni|S kapitalistiškiems su- 
mokslimnkams, kurie ryžtasi 

suardyti Amalgama ted Clothing 
VVorkers uniją, nesiseka. Iki šiol 
jie dar nepajiegė priparodyti ta
riamąją rubsiuvių unijos “kons
piraciją”. Išrausę visus užgrieb-

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

3219 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis į kurias 
jau galimg važiuoti.

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 6 po pietų. Utarninkc, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakarę. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard (iiL

A. Petratis, S. L. Fabijonas.
•? ' t ■’

__ ;___________ .________ :___ ir 

tus dokumetnus jie nieku budu 
hesuranda ten tokių dalykų, dėl 
kurių galėtų kabinties prie by 
vieno rubsiuvių unijos viršinin
ko. Todėl jie kreipėsi į pačius 
samdytojus. Bet ir čia nieko ne
laimėjo. Keli pašaukti į valstijos 
prokuroro raštinę samdytojai 
grieštai užreiškė, jogei jie nie
kuomet nėra davę kokių nors 
kyšių Amalgamated unijos vir
šininkams/ Laikraščiai šitų sam
dytojų pranešimą aiškina jų bai
me unijos. Girdi, jie bijo liudyti, 
kad nepatikus rubsiuvių nema
lonėn ir tuo budu neiškritus iš 
biznio. Žinoma, kad tai yra me
las.

Dar didesnį melą ta spauda 
paskelbė sąryšy j su paminėjimu 
mūšių paliaubos sukaktuvių. E- 
są, tuksiančiai rubsiuvių tą die
ną metė darbą ir tuo liksiu, kad 
suparalyžiavus ruDu, siuvinio 
industriją! Tiesti,, nedidelis 
skaičius rubsiuvių po vienokilk- 
tos valandos (kada prasidėjo pa
ulinėj imas metinių musių paliau 
bos sukaktuvių) nebegrįžo. Bet 
tai ne dėl to, kad jie turėjo tik
slą “suparalyžiuoti” išdirbystę, o 
tik lodei, kad dalyvavus sureng
tose pramogose. Bet ir čia tie 
ponai mato sumoksią. Mat, ka
da dalykas eina apie išardymą 
darbininkų organizaiejos, tai 
kadir patriotingiausias tų darbi
ninkų žygis sumtokslininkams 

darosi — konspiracija!

nuodijo medžio alkoholiu. Dau
gelis užsinuodijusių teisinasi, 
kad jie nieku budu negali už
miršti “senus gerus laikus”. Ne
turėdami gero gėHmo jie 
tenkinties tuo, ką gauną.

SKUNDŽIA CICEROS VALDI
NINKUS.

turį

ĮDOMUS DEBATAI.

Nedėlioj, lapkričio 30, Cook 
paviečio Socialistų Partija ren
gia įdomius debatus tema: Ar 
intcrnacionalio socializmo pra
vedi mas prašalins kares? Tvir
tinamąją pusę gins profesorius 
Scott Neari ng, jo oponentu bus 
Clarcnce Darrow. Debatai tu
rės vietos didžiuliame Ashland 
Auditorhime kaip 2:30 vai. po- 
pietų. Įžanga — 25 centai. Ti- 
kiėtus galima gaut valstijos or
ganizacijos ofise 803 W. Madi- 
son St. Room 312 pas d. Oliver 
C. Wilsoną.

Hobson and Son konlrakto- 
rių kompanija patraukė tieson 
Ciceros miestelio mokyklų tary
bą. Reikalauja gražinti 2,650 do
lerių. Kiek laiko atgal mat kon- 
t rak toriai buvo padarę su tary
ba sutartį, bet vėliau jos neiš
laikė. Kitais žodžiais, nesutiko 
stalyti naują mokyklą pirmiau 
sutarta kaina. Tada mokyklų ta
ryba atsisakė gražinti kompani
jai įdėtą paranką. Pastaroji da
bar nori ją atgauti teismo ke
liu.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir 

Gerklės.

Daktaro 
patarnavi

mas akių Ii 
gose ar pri 
taikant aki 
n i us.

STREIKLAUŽIAI NEBEIŠSI
TENKA.

LOEBAS GAUS GERĄ PADE-'
JEJĄ.' ,

Valstijos prokuroras nori sugrą
žint į mokyklų tarybą atžaga

reivį Chadsey.

Vienoje Steel kompanijos dir
btuvėje, So. Chicagoj, vakar nak 
tį kilo ypatingas dilelis. Du ne
grai streiklaužiai susivaidijo ir 
pradėjo šaudyties. Vienam su
varyta trįs kulkos — į vidurius 
ir jis mirė. Antrasai irgi tapo 
pašautas, bet spėjo pasislėpti ten 
pat dirbtuvėje. Tapo uždaryti 
visi dirbtuvės vartai ir pilicija 
pradėjo medžioklę. Bet iki va
kar ryto j ieškomoj o nesurado.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomei jus esate trumpa
regis arba toji regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kftur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jUrtit \ geriausias jvsekmcs.

Gydymas viso akių. aut>ų no
sie# ir gerkles ligą. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pčinyčiems nuo 2 
iki b po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
{Tėmykite į mano parašą, e 
andos: nuo 9-tos vai. ryto iki

8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. BlumenLal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmonieter. Y- 
patinga (loma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
■udčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kam p.47 sL 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

L----- --- - - -■

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Cerai lietuviams ftinomas per 16 me
ti] kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrins Ir chroniškos ligas, vy
ry, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu?.

Ofisas !r Laboratorija: 1025 W. IRth 
St. nctCll Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

BR. 6. M. GLASER 
v Praktikuoja 28- metai c » 

Gyvenimas ir ‘Ofisas
8149 S. Morgan st., kertė 32 et.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telcphone Yards <^87

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokinami pagal naujausios 
mados iš petriną ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausj amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
relę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname •dienomis ir vakarais; 
mu.».ą mokykloje mokinasi vy
rai Ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškąi. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIHTE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.
Ii ii iii i IIIITi ■■■•—

UŽSINUODIJO MEDŽIO ALKO
HOLIU.

Žmonės dar vis negali užmiršti 
“senus laikus”.

Chicaga turi dar vieną medžio 
alkoholio auką. Vakar savo na
muose juo nusinuodijo tūlas 

Ilarry Hq\vard 650 S. Clark gat
vėj. Pašaukta policija jo kamba
ryj radb pusę bonkutės nuodin
gojo alkoholiuus. Ant bonkutės 
buvo uždėta toks užrašas:

misionieriils pranešu}, kad

li-

da-

Atžagareiviai vęikia. Jie bū
tinai pasiryžę sugrąžinti į mo
kyk tų, tarybą palankųjį atžaga
reiviams Chadsey, buvusį Chica- 
gos mokyklų superintendentą. 

1 želei to jiems žadąs padėti vi
suomet paslankusis valstijos pro 
kuroras Hoyne. Sako, kad jis 
darąs prisirengimą areštuoti 
mokyklų tarybos narius. Tai

dėlto, kad jie nepildą teisėjo blic Utilities komisją. 
Scanlanso nuosprendžio. T/as I 
nuosprendis buvo toks: sugrą

ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
NORINTI DAUGIAU.

Vaigšlo gandai, kad Chicagos 
elevatorių kompanija esanti ne
patenkinta. Ji norinti imt dau
giau kaip po 8 centus nuo pasa- 
žieriaus. Sakoma, kad ji ir vėl 
kreipsis į gerąją palankiąją Pu-

IŠVIJO NUMYLbTINJ 
BĖGO DUKTĖ.

PA-

reivius — Loebą ir jo sėbrus. 
Tūli jų, beje, tapo priimti, bet 
Chadsey dar neįsileidžiama. Mo
kyklų taryba šituo reikalu pa
davė apeliaciją. Bet atžagarei
viai jos nepaiso, 
grąžinti ten visus 
Ir <Ielei to žadąs 
— Hoyne.

Jie nori su
są vo sėbrus, 
pasidarbuoti

Lillian Mankin, 212 Hoyne 
Avė., turėjo numylėtinį. Merge
lė norėjo apsivesti su juo,* bet 

I tėvui jisai nepatiko ir kartą ji
sai ėmė ir išvijo jį. Vakar naktį 

j jaunoji Lillian pabėgo. Jiedu 
turbūt iškūrė i kitų miestą. kad J apsivedus.

22 metai 
prie Stato 

gatvės.
Iškaba be
sisukančią

šviesą.
Dr. Car- 

terio asis
tentais yra gydytojai ir chirurgai—- 
užtikrinami daktarą patarnavimai. 
Akinių kainos prieinamos.

Galvos skaudėjimas, nervuotumas, 
nemiegas ir nevirškinimas dažnai pa 
eina nuo akių įtempimo. Uždegimas 
miežiai, jautrumas vaiskiai šviesai 
reikalauja akių daktaro prižiūrėji
mo., Pritaikome dirbtines akis. Iš
imame tonsilus. Atitaisome žvairas 
akis.

Franklin O. Carter, M J D.
Akių,'Ausų, Nosies ir 

Gerklės.
120 So. State St. (Antras 

augštas), Chicago.
(Vienos duris nuo Fair sankrovos 

-į šiaurę).
Valandos: 9 iki 7. Nedčldicniais, 

10 iki 12. Tel. Central 837

BECK’O DEPARTMENT. 
SANKROVA

3323-25 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Parduoda plunksnas 
už mažiau

žąsų plunksnos .... 79c 1b.
Jaunų žąsų .......... $1.39 1b
Geriausi balti pūkai 1.89 1b.

RENGIASI PASITIKT LIETU-
VOS MILITARŲ MISIJĄ j

> " ’ į
Mums pranešama, kad buvu-‘ 

šieji liet1, karininkai rengiasi pa-1 
silikti Lietuvos militarę misiją, 

kuri šiomis dienomis atvyk- 
sianti į Cliica^ję.

TeZephone Yards 5032

Dr. M. Stipinki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarkct 25<4 ,

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišky, 
Vaiką ir visą chroniškų ligų

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

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

Telcphone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro • 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietą; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 ikj 12 diena. 

Namai: 2914 \V. 43 St.
Tel. MeKinley 263

Telcphone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki [
12 iš ryto ir nuo 7 iki V v. vak.- S

St.. ClKicagro. ■
MIIMlll. I ..W.| II „liti M—MMa.
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Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

LL J-8JL g ... 11 ! J!__ !!..UU.J*.
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

MOTERŲ VYRŲ
Ilnąvland. — Liet. Scenos Mylėto

jų Ratelio susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, lapkr. 14, 7:30 v. v., J. Stanči
ko svet., 205 E. 115th St. Visi na
riai prašomi susirinkti.

— S. Telksnio, pirm.
SIUNTIMO SKYRIUS.

Pirmyn Mišraus choro dainininkai 
ir dainininkės, malonėkit susirinkti, 
subatoj, 15 d. lapkr., 6 vai. vakare į 
Knygyno svet. 1822 NVabansia Avė. 
Iš ten važiuosime i Cicero.

— Valdyba.

MERGINŲ 
IR 

MOTERŲ

Merginu
VAIKŲ 
ir
JAUNŲ VYHŲ

17 iki 25 metų amžiaus
ur

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus 
metinis susirinkimas bus subatoj, 
lapkričio 15 d. Unijos salėj 1564 N. 
Robey st. Pradžia 7:30 vai. vakare.

• PARDAVIMUI buČernė apgyven
to] lietuvių vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduoda lengvo-; 
mis išlygomis, todėl kad mirė savi-' 
ninku žmona. Atsišaukite nuo 8 v. 
ryto iki 6 vai. vakare.

Albert Blabec, 2009 So. Halsted St.

1 DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGIJOS
Marijona Bartkienė, iždininkė, 

1500 So. 48th Ct., Cicero, III.
Iždo globėjai: V. Stanislovaitč. 

1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
J. Marozas, 1849 W. 12th St., Chica
go, UI.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,W1S.. VALDYBA. 

Juozas Bukauskas, Pirm., 
. 1424 S. 101h
I Fr. Makarevlčia, Pirm, pad., 

1618 Iluoron
Baltrušaitis, Prot. rašt., 

1602 Indiana 
Tutis, Turto rašt, 

719 Alabama 
Benionis, Iždin.,

/ 1424 So. llth SI 
Fr. Jesinskas, Iždo glob., 

1621) New Jersey 
Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 

1623 Indiana, 
Jurgis Montvila, Maršalka, 

1336 Brie

Mot.

si

avė

avėParsiduoda 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.

Kaz.

Mot.
Avė

avt Jaun. Liet. Am. Tautiško Kllubo 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas, Pirm., 

_ „ , 3752 So. Wallace st.
K. Kunca, Vice-pirm.,

3126 So. Ix)we avė.
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė. 
I. Gustaitis, fin. rašt.

2856 W. 38 PI.

PREKIŲ
ir
SIUNTIMO SKYRIUOSE

avėParsiduoda grosernė labai pigiai, 
lietuvių apgyvento] vietoj; išrenduo- 
sim pigiai 4 ruimus pagyvenimui. 
Kas norit gerą bizni, ateikit, J. Ab- 
romaviez, 3245 Parnell Avė., Chi- 
eugo, III.

Jaunu Motera
\ I

LENGVAS RENKAMAS DARBAS, 
GERA UŽMOKESTIS NUO STUKIŲ 
IR BONUSAI; PLENAS SUTEIKIA 
GERA UŽDARBI 48 VALANDŲ 

SAVAITINIU PAMATU
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Federal Sigiu 
System Electric

212 N. DISPLAINES STREET

Geros vietos dabar siūloma mer
ginoms ir moterims, kurios nori iš
mokti darbo reikalaujamo musų 

Darbas suside
da iš vyniojimo ir raišiojimo pun
dų. svėrimo pakelių ir užsisakymų 
ir tt.

Įlipiau 1^1

Kurie dur nepridavėt antrašus, tai siuntimo skyriuje, 
šiame susirinkime būtinai pasirū
pinkit juos priduot.

Ig. Žilinskas, Rašt.,
2351 Custer St.

. Brighton Park. LDLD. susirin
kimas jvyks ketverge, lapkričio 13 
dr., 7:3O vai. vakaro, A. Maženio »ve 
tainėj (.3834 So. Kedzie Avė.).

P. Bura.

Susi*. Liet. Soc. Dain. 1-mo ap
skričio mišraus choro generališka 
repeticija jvyks nedėlioję, 16 d. lap
kričio 1! ::>O vai. D ryto Mildos sve
tinėj 3138 So. ILiNted 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.

Gera mokestis pradžiai. Puiki 
proga pakėlimui.

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45. Subato- 
mis iki pietų. 
Homan Avė. < Arthington St.

dvi

Prie darbo musų prekių ir siun
timo skyriuose. Pakavimas, vynio
jimas ir sudėjimas musų kostume- 
rįų užsisakytų daiktų. SVėrimas 
pučtinio užsisakymo pakelių ir tt.

_______ i—--—
Gera mokestis pradžiai. Puil0 pro 

ga pakėlimui. Pastovios vietos.

Sears Roebiack
and Co.

Valandos 8:U0 iki 4:45. Subato- 
nūs iki pietų.

Hvman Avė. ir Arthington

Parsiduoda grosernė, maišytų tau
tų apgyvento] vietoj; priežastis par
davimo ta, kad turiu du bizniu. No
rinti pirkti, malonėkite atsišaukti 
pn. 2958 So. Lowe Avė.

Parduodama barbernė už $500. 
įplaukų j savaitę nuo $80 iki $10U 
arba išduos pulruimiui vietą užpa
kalyj barbe.rnės. Pigi randa.

1726 So. Halsted St.
St.

avi
Susirinkimai atsibuna kas pirmi 

pėtnyČią kiekvieno mėnesio, Eagh 
Hali svet

st

s

Žilvitis, ižu.
t • 841 W. 33 st

LS8. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 16, 10 vai. iš rytol 
Uuiversity of Chicago Settlement 
46.30 Gross Avė. Draugai malonėkU 
te laiku pribūti, nes turime, daiig 
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 siM'ializuH) principams. Ma
lonėkite ateiti ir dirbti vėl išnaujo 
<k l socialistų partijos labo.

— Nutarimų Rašt. D. Motus.

REIKIA moterų ir merginų 
•rn ;vo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis. darbas ant visados. Atsišaukti 

NATIONAL LEAD CO.
W. 18tb St.. Chicago, III.

Parsiduoda barzdaskutykla lietu
viais apgyventa vieta, biznis išdirb
tas per daugelį mgtų, parduosiu vis
ką sykiu: Kliperius, Britvas ir tt. 
pagal pirmą pasiulimą. Priežastis 
F»ardavimo —- barbens mirė 
Francijoi. Kreipkitės vakarais kaip 
5 vai. 246 W. 51st St., Chicago, III.

RAKANDAI
■»

LIET. MYL. DR-STftS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria 

Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avi 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Ciceru, Ii j 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt.,
3424 So. Union avi 

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery Si 

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th Si 

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

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Strev 

Susirinkimai atsibuna kas antį, 
subatos vakarą kiekvieno mėnesit 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 S< 
Auburn avė., Chicago, Iii.

900

KEIKIA moters popieronis 
skirstyti. Gera mokestis.

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

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

VYRŲ lentom* kraustyk.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL CO.
2424 S. Laflin St.

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

dar-

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

3044 So. Union Avė. ant 2 lubų

L. M. Dr-ja A pavieto*. Virimo lek
cija bus kas ketvergi) Mark YVhite 
&iuare 30 ir S. Halsted St. Meldžiam 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitete*.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
l engvas darbas išskirstymų. Ge

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

----- ------------ 50 MERGINŲ, jaunesnių kaip 16 
Draugijų Atidai. - Draugijos ir J12 i.

k Ii ubai jau dabar nutarkite apie pik uu^ai .šviest, švari dirbtuvė, karštus 
ninku renginių ir pasirinkite die- sukulinius užkundžiui dykai, pašto- 

triff’haib pin company

1J18 Prairie Avė., kamp. 2U-tos

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

skyriuose.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
_ .......... r le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu

Geriems darbininkams gera alga, ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
NEW CITY PAGK1NG CO. valgomojo ir miegamojo

4737 So. Ashland Avė. | kambario eilės, aksominiai kilimai,

REIKALAUJA 
BUČERIŲ

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVO: 
KUNIGAIKŠČIU tiFhiMlNO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Si
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas

324 E. 116 S
K. Baltremas, protokolų raštininką 

311 Kcnsington av<
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Plac.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avt
Draugystės susirinkimai atsibum 

paskutinę pėtnyČią kiekvieno mėne 
šio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken 
sington avė. .

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ K L!UBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:
P. Švelnia, pirmininkas,

1732 N. I.incoln St.
Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. Wood Street.
I. Kalpokas, nutarimų raštininkas 

1839 YVabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield Avė. 
lust. Antanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn St.
4. Rauskiniutč, kont. rašt.

1652 Wabansia Avė.
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
I. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldcnbauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

edą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
vet. 1822 VVabansia Avė.

nas 1920 m. 1
žą Lyons ir turiu du puikius dar
žus. Patariu nesamdyti muzikantų 
nepasimačius su manim.

— Geo. M. Chernauakaa.

Chicagoa Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą —"Be
darbė”. Vakaras įvyks gruodžio 28 
d. M. Meldažio svet. Meldžiamą kitų 
draugijų nerengti tą dieną vakarų, 
kad neužkėnkhite mums.

/ Chieagos L. V. Choras

Jauną Lietuvių Amerikoj .Tautiš
ko Kllubo statomo veikalo “1 itvo- 
manai” repeticijos būna kiekvieną 
seredos vakarą, 7:30 vai. vak. Mark 
Whlte Sųuare svet., Halsted ir 30 gat. 
Visi lošėjai ateikite pažymėtu laiku.

— Komitetas

Paj ieškojimai
..............................JI!!*1 '.Į1 "TT*T***——

MERGINŲ
Prie lengvo darbo, 

automobilių lempų, 
džiai.

Atsišaukti
Howe Lamp and

115 E. Ontario St.

sudėstymas
$13.50 pra-

M f g. Co

MERGINŲ 
ir 
MOTERŲ

l'rie lengvo, švaraus įdomaus dar
bo musų popierinių skrynelių dirb
tuvėje, legalimų dirbtuvėje 
ninės popieros fabrike.

ir sieni-

ra] ICbKUI I Ilial Gera alga pradžiai , „f,. . i .Jf l. ■■■— Puiki proga pakėlimui.
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI Į —----------

Paųl.škuu savo tėvo Andriaus Ku- SEARS ROEBUCK 
biltaus, brolių Kazimiero ir .L»no, Y’alandos 8:00 iki 4:45. 
seserų Marijonos ir Rožės iš Pab’r- mis iki pietų.
žės, Panevėžio pav., Kauno rėd. Ma- Homan Ava. Arthington St. 
lonės jie palįs atsišaukti, ar mano;' ________ .
kaimynai, iš apielinkės, kurie susi* 
žino su savo giminėmis Lietuvoje, ---------------
teiksis pagelbėti man juos surasti,__  .
už ką busiu dėkinga. ,

Anna Kubilius, į l'cikalingos moteris ant siuvamu
34 Biver SI.. Plains, ’ a *iektrikiniu mašinų. Atsišaukti
------..... ------- . .. ——- Raymon, 8948 Justin Avė.

Pajieškau savo brolio An-iru 
Trainio paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr., Plokščių paran., 
Voniškių kaimo. L 
Detroite. Mich. Turiu svarbų rei 
kala, f . ...
džiu pranešti adresu:
;>17 N. Wo™d“3<?einiChl.•.,!<>, >11. Peikta p.t;;ru.lo. nioter. Škadu- 

rar»s skirstyti.
Sandler & Young Co..

W. 14 St., Chicago.

& co.
Subato-

T1. reikalauja merginos ar moters
I irmiau a\veno apskrito narnų darbo, be skal- 
...... o...... ... hhn() ai* įšaukti 4902 \Vashington

Jis nnls Prba kas žinote, mel pa>k p| Tel Drexel 6985.
X

Užsisakymams dėti 
Užsisakymams žymėti 
Prekėms peržiūrėti 
Pakeliams vynioti

REIKALAUJA 1
LIEJYKLA. PASTOVUS DARBAS
ATSILAKTI Į SAMDYMO SKYRIŲ.

LINK BEI T CO.,
39th AND4>TEWART AVĖ.

_ ____________ • ? - ---- ----------

Į kambario eilės, aksominiai kilimai, 
į lempu, gulimu sofa paveikslai ir II.

i yisi kaip n.ai,J‘- TaiPgi $2()0 dvigu- 
DAHBININKŲ | ha sprendžina fonografas, groja vi- 
TOVUS DARBAS, sus rekordus, parduos už $60 su re-

kordais ir deimantine adata. 
Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Paj’eškau savo brolio Juozapo 
Vazniaus. Kauno oub., Telšių pav., 
V'arniu parap.. Miežainin sod.: tu’*;u 
labai svarbų reikalą. Atsišaukit ad
resu:

Mi*« N. Marclana.
149 E. 107 St., Roseland, III.

18?2

MERGTNŲ

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.

Haman Avė. ir Arthington St.

Tarnaitės prie apskrito namų dar 
bo Evanstone, 7 minutos nuo “L* 
stoties. 1

PARDAVĖJŲ
Parduodama rakandai keturių zui

nių gerame stovyje, kiti visai nau- 
fiutukai . Parduos labai pigiai. At
sišaukti vakarais po 6 vai. pn. 2078 
Canalport ,Ave. prie elės, ant antro

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th SI Cicero, III

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard S»

Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
2351 Custer Si

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1356 Hoyne Avenue

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Mihvaukee Avenu< 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesi 
pirmą pėtnyČią 7:30 valandą vakar< 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st 
prie pat Milvvaukee uveuue

tYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Chepaitis, pirmininkas,

1661 N. Oakley Blvd.
C. Sabiecki, pirm, pagelbininkas,

2042 Homcr str. 
Zakarauskas, nutar. raštininkas,

1302 N. Hoyne Avenue. 
Rasimas, iždininkas,

1845 N. Hoyne Avenue 
Kitchas, finansų raštininkas,

3646 Hamilton Avenue. 
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

ergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
3ės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare

t
I.

NAUJIENŲ” STOTIS

Me, reik.tauj.in, šešių švariu. iš.:“u«4tu » I4!?“”“ VidivU..
vaizdos pardavėjų, kurie yra gerai 
apsipažinę su miestu. Šitokiam žino; 
gui aš užtikrinu daugiau negu $35 į 
savaitę tąja išlyga, kad jis parodisj 
man Jog jis galį užimti mano siu 
luiną vietą. Ateik pats 
ryto iki 2 vai. po pietų; 
vai. vak. Rooin 312, 81 
St., klausk p. VaUndus.

NAMA1-2EMĖ

nuo 9 va), 
nuo 7 iki 9 
E. Madison

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 gražus namai, pui

kioj vietoj, labai pigiai . Neša rau
dos j metus $600 su viršum. Atsi
gaukit urnai, nes turiu išvažiuoti j 
farmą. 3204 So. Emerald Avė.

Parduodama nekrutamas 
Wcstsidėj — trijų augštų

PAJIEŠKAU duonkepio pirmos ar. namas — gerame stovyje 
Kaina $6500. 

vakarais pas
Chas. W. Remnert, 

2701 W. 22 PI.

antros rankos, kuris mokėtų kepti 21 St 
baltą ir juodą duoną; geram darbi- i ? ’

Kambarys su maudyne, ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
Mažas narnąs, 4 dideli; be skalbi- pn. 8051 Baltlmore Avė. South Chi- 
mo; geriausi namai pasaulyje tin- cago, III. Tel. S». Chicago 1194.
karnai merginai. šauk Evanston 
279. Iškaščiai bus sugrąžinti. 
Mrs. Standard.

REIKIA DARBININKŲ
JL.-'-U J' .....................- ...J---------lUMMBBf

VYRŲ

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

R1HKALAUJA DRAPERIJŲ 
SIUVfiJŲ

Atsišaukti pas
^MANDEL BROS.

14 augštas
RFJKALAl

20 darbininkų molį dirbančioje 
dirbtuvėje. Pastovios vietos, 
ros darbo snlvgos.

MIDLAND TERRA COTTA
W. 161h St. & 52nd Avė.

Ge-

turtas 
mūrinis 

pn. 2238 
Atklausk

DR-TfiS MEILftS LIET. AMERIKO 
VALDYBA (CICERO. ILL.): 

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė., Cicero, li> 

Kazimieras Bladikas, vice-prei., 
Antanas Morgevich, prot. raštinink 

1923 S. Union Avė., Cicero, Il> 
Izidorius NVedeckis, fin. rašt.,

555 W. 14th St. Cit' 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekuna 
Antanas žičkus, pirmas maršalka 
Geo. M. Chernauckas, antras mar< 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

darbnin- 
mažiaus 
Kreiptis

VAIKŲ

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Eead Co.
900 West 18-th Street,

16 iki 18 metų amžiaus.

Prie darbo nuisų raštininių 
rių ofisuose, abelno ofiso darbo.

sky-

Mokykla Kirpimo ir Deaignm
Vyriško ir Moteriškų Aprėdai

Musų sistema ii ypatiškas 
iuhs padarys pj* bnovu i 
laiką

Mes turime didžiausius ii 
sius kirpimo-designing ir

tuoki 
nuv

DHAUGYSTfi PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:
Ed. Čepulis pirmininkas, 

4028 So. Artesian Avt
Kl. Laudanskas. pirm, pag.,

1136 Šo. 48 Ct., Cicero, III 
Ig. Žilinskas, nut. rašt.,

2351 Custer
Frank Micklin, turtų rašt.,

2820 W. 40
Sam Venckus, kasierius,

4121 So. Sacramento Avė
A. Sclcmonaviče, apiekunas ligonių 

1823 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dėldienj kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

St

St

Paj'eškpii savo dėdžių Antano 
ir Jono Vičiu. apie tris metai at
gal Antanas gyveno Westvillėj H’, o 
Jonas Chicaffoje. Taingi yra Čika
goje daug mano pažįstamu, visų kas 
mane žino, meldžiu atsiliepti. Aš 
tik-ką pribuvau iš Canados ir pači 
nu iš Lietuvos iš Kauno rėd., Rasei
nių pav., šilelio parap., Lentinės 
viensėdijos. Meldžiu atsiliepti'Šiuo 
adresu: John žiaaitis, 11010 Indiana 
Avė., Roseland-Chicago, III.

Pajieškau savo tikro brolio Juo
zapo čekauskio, 2 metai atgal išva
žiavo į Minneapolį, Minn. Jam yra 
svarbi žinia iš Lietuvos. Jis pats,

I engvtatn dirbtuves rHrhiii. Ne- 
jnkln patyrimo $13 į savaitę 

pradžiai dprl>o. Nuolatinis dar
bas. Afsl*auvh nnt 5 ankšto (floro) 
Kampas St. C’air ir HJinnls gatvės. 

SAMUFL CUPPLFS 
ENVELOPE COMPANY.

T c>narvam dirbtuves debili.

OPERATORIŲ—MERROW

Antraukimu ir unijinių specialių 
ar kas žino apie jį prašau duoti ži- kraštų siuvėjų, pajleginėmis maši- 
nią Petras Chekauskis, 31'43 W. 371 n^mis. Puikios darbo sąlygos $15 
PI., Chicago. III. j iki $20 pradžiai ir bonusai.$20 pradžiai ir bonusai.

REIKALAUJA janitoriaus pagel- 
bininko Gera mokestis, kambarys 

ir valgis. Atsišaukite pn. G222 Har- 
per Avė. 3 pagyvenimas iš užpakalio

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

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

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington St.

gėris 
siuvi:- 

skyrius Jiur mes suteiksime nrakt 
ką patyrimą kuomet jųa mokyMtt 

Elektra varomos mašinos 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplant.vi 
pamatyti musų mokyklą bllt laikų 
dieną ir vakarais ir gauti <pe.<*lal
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagili Jūsų g. 
>ą — bile stailės arhn dvdžio iš ‘ 
|o madų knvgr'S 
MARTFR DESIGNING RCHOtV 

J P Perdėti*)*
N STATF STRFFT, CHTCAG 
Kampas Lake St. ant 4 lobu

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metama: 
Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, pagelb., 

2911 W. Adatas St. 
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladys Avt 
Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 

2328 West 22 Place. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

3959 W. 16th Street 
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai 
po pietų John Zugel svet., 3720 W 
Harrison St.

DARBININKŲ
TROKININKŲ

VERAUZININKŲ 
PAKUOTŲJŲ

; -----------------
Pastovios vietos. Gera mokestis 

pradžiai. Puiki proga pakėlimui.

Pajieškau savo dviejų dėdžių An-į 
tano Vaišnoro ir Vincento Abaičio, ‘ 
Kretingos apskr., Gargždų vais., A- 
žaičių kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis pranešti adresu:

Juozapas Stonkus, 
1520 Grand St., Gary, Ind.

THOS F. WTLSON 4 CO
1422 W. Randolph St.

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

mis iki pietų.
Homan Avė. & Arthington

REIKALAUJA
Mold.erių prie varstotinio, maši

ninio ir aslinio darbo; kalta ir pil
ka geležis.

Atsišaukti nas
Illinois Mnlleahle Tron Co., 

1809 Diversey Pkwy.

VALENTINE DRESMAKJNG 
COLLEGES

4205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petronų Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomai 
l engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiakl

St.
Reikalauja darbininku. Pastovus 

darbas. Atsišaukti Western Kalt 
Works, 4115 Ogden Avė., Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Av.

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 S,t 

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė

Susirinkimas būna kas antrą su
batos vakarą kiekvieną mėnesi 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

Pajieškau Julijono ir Stanislavo 
černauskiu, paeina iš Sarakiškių so
dos, Šiaulių pav., pirmiau gyveno 
Tp'vvn, of Lake. Jie pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią sdremi:

V. Pravolsvski,
1963 W. 21 St., Chicago, I1L

MFRGTNŲ — Prie lengvo darbo 
dirbtuvėje, prityrimas nerelkalin- 
n*s, $15 pradžiai, pastovus darbas. 
Valandos 7:45 iki 5.00. Subatomis 
iki 12 vai.

CHICAGO MlgLAgJRE LAMP 

652 W. Lake Street 
2 lubos

Reikia žmogaus kuris moka gerai 
. -- ------- lietuviškai ir angliškai rašyti ir to-

__ ______—. kio, kuris moka ger°i lietuviškai ra
šyt. H. Loibovicz, 1652 W. Van Bu- 

“_________________ ren St., Chicago.
RFIKTA nirmarankio duonkepio,--------------------------------------------------

kuris tfalėtų kepti baltą ,ir juoda dilo REIKALINGAS ATSAKANTIS 
lia. kėkstis. biskutuM ir tt. Pasttfvtis. , . , BUCEjyS ,,1
dą'žhas, gera mokestis.1 Atsišaukite Gerv darbas, gera alga. Atsišau- 
greital i Naujienų ofisą, No. 2. kit urnai pe num. 2201 W. 21 PI.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-TftS, CICERO. ILL.. VALDYBA: 
Juozapas Takazauskas, pirmininkas. 

1404 So. 48th Ct., Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-nirmininkas, 

1436 So. 48th Ct.. Cicero, 111.
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
7G3 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

Tel. Van Buren 3005
Skaitykite ir Platinkite V; sw>8ika> ten. raįįiinitįąą,

ft * y ▼ T T TT TV A G 9f 1409 So. 49th Avė., Cicero, IIL:“NAUJIENAS Telef. Cicero 2053

Kieto medžio skiedros atiduoda
mos veltui, geros prakuroms ir pe
čiui. Atsišaukite 705 So. VVinches- 
tor Avė. ant 2 lubų, Brown-Wine 
Manufacturing Co.

J

uiiniiiHHiKffliiSaiiifiEHiHMniuIHiffifibiiiuMiiiiHi , J ;; .L. • ' ,-Ui m? ''' ■. •
ĮjJrt. '^L

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ;

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State. NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir ,Welis. SXV 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. S\V 
Harrison ir Wabash, N\V 
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd Št.
M. Matulevvski, 3121 Liine St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 AVallace St. 
I’eldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

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

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

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

Jefferson, NE 
ir

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12fh ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh .ir 47th, SW 
Asliland ir <35th. SE

NORTH SIDE 
Agentūros

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

Gatvių kampai:
Mnwaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln. SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir N"W 
Milwaukee ir Western, SE 

WEST SIDE 
Agenturoa

V. Sabaliauskas, 2.337 S. Lesvitt st. 
J. Kaiiiflkis. 2214 XV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas. 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island Ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė

18tos GATVSftS AP1ELINKE 
Agentūros

J. F. Mallv, 633 W. 1«th St. 
C. Yutelis. 733 XV. 14th PI. 
St. žvirgždenis. 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūrom

A. Diktavičia. 4447 Washtenaw Av 
į. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas. 4053 S. Maplevvood Av. 
A. Belonskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas. 4358 S. California Av.

Gatvių kamnai 
Western ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūrom

A. J. Bertash. 4601 Hermitage Avė. 
Gatvių kamnai

Ashland ir 471h, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47fh. SW ir NE 

CICERO. ILL.
Agentūrom

A. Rudinskas. 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND. ILL

P. F. Gyvhns, 1Ų1P9 Cnlpmet.Ave 
M. G; Valaskas. 373 Kėb'singtO'n Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

ir 
ir

ir 
ir 
ir 
ir

Maxwell. SE ir NE 
14th, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
31st. NW 
35th. NW 
42nd SW 
47th, S\V ir NE 
51 st, SE
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