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THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

VOL. VI Chicago, UI., Subata, Lapkričio (November) 22 d., 1919

True translation filed with tlic postmaster nt Chicago, III. Nov 22, 1919as reųuired by the act of Oct. 6,1917

NAUJIENOS ,
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Lietuvių Dienraštis i 
r

fcl!

Price 2c $ No. 276

'J1

Lietuva taikinsis su bolševikais
Tarybos bus Gruodžio 1 d
Lenkai gavo Rytinę Galiciją
Galicijos armija pasidavė Denikinui

True translation filed with the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Europa pa
skelbs taiką

y

True translation filed with the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PAKALTUOS ŠALIS PRADĖS 
TAIKOS TARYBAS SU RUSI

JOS BOLŠEVIKAIS.

Tarybos prasidės gal gruodžio
1 d. Lietuva irgi dalyvaus jose.

še v ik ai skaito tą sukilimą labai 
svarbai. Exchange Telegraph sa
ko, kad reikia šią žinią priimti 
atsargumu.

Žinia sako, kad 55,000 žmonių 
priešo armija išplėšė Tomburg, 
Uralo kalnuose.

TAIKOS SUTARTIS BUS RA
TIFIKUOTA GRUODŽIO 1 D.

Talkininkai nelauks kol Suv. Vai 
stijos ratifikuos sutartį.

DORPATAS, lapkr. 21. — Po 
galutinam šįvakar užsidarymui 
Pabajlijof Aibių koiiferencijois'J 
su bolševikų atstovais apie apsi- 
mainymą belaisviais paskelbta, 
kad Latvija ir Lietuva galuti
nai nutarė prisidėti prie Estoni- 
jos pakvietime Rusijos bolševi
kų, pasiųsti delegatus į Dorpatą 
pradėti taikos tarybas.

Pranešimas sako, kad pakvie
time sovietų valdžiai bus pažy
mėta gruodžio 1 d., kaipo die
na pradėti menamąją konferen
ciją.

True translation filed with the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Serbija pasirašys po Austrijos 

sutartim.

PARYŽIUS lapkr. 221. — Iš 
Bielgrado pranešama, kad Ser
bijos valdžia įgaliojo savo šalies 
delegatus Paryžiuje pasirašyti 
taikos sutartį su Austrija,kurios 
Serbija nepasirašė St. Germain 
rugsėjo 10 d.

PARYŽIUS, lapkr. 21. — Vy
riausioji taryba taikos konferen 
ei jos šiandie nutarė kad gruod
žio 1 d. bus formaliai ratifukuo- 
ta taikos sutartis su Vokietija.

Fnancijos užrubežinių reikalų 
ministeris Stephen Pichon ir 
Anglijos užrubežio ministerio 
pagelbininkas CroNve greitą na
ktį apsimainė ratifikavimias su
tarties, gvarantuojančios Angli
jos pagelba Fra nei j ai, jei ją be 
jokio reikalo užpuls Vokietija.

Wllsonas kalbės apie sutartį 
kongrese.

Teisybės Veidrodis

WILSONAS ŠAUKIA NAUJĄ 
INDUSTRINĘ KONFE 

RENCIJĄ.

1 Socialistai lai
mejo Italijoj

180 SOCIALISTŲ IŠRINKTA 
ITALIJOS PARLAMENTE

Jean Longuet, vadovas kairio
jo sparno Socialistų partijoje sa
ko, kad delei to pasidarė rusti 
situacija, kadangi “darbininkai 
sumuoti rinkimuose keistai vei
kiančiais naujais rinkimų įstaty
mais. suprantama, griebsis tie
sioginio veikimo, kaip streityj, 
atsiekimui savo tikslų”.

$

1

Klerikalai ir reakcinės partijos 
visai sumuštos.

DARBO PARTIJOS KONVENCI 
JA.

Triw transhition filed wiih the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
us reąuired by tne act of Oct. 9,1G17

RYTINĖ GALICIJA LIKO Au 
TIDUOTA LENKIJAI.

True translation filed wttii the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, W17

PADEREWSKIO DIENOS 
BAIGIASI.

Lenkija valdys rusinu šalį per 
25 netus.

Badas Ir skurdas šalyje privers 
tą pianistą užbaigti savo muzi

ką.

Tai-PARYŽIUS, lapkr. 21, 
kos konferencijos vyriausioji ta
ryba šiandie atidavė Lenkijai 
dvidešimt penkių metų manda
tą ant Rytinės Galicijos (apgy
ventos rusinais-ukrainais). Ta
ryba davė leidimą Lenkijai pri
jungti Rytinę Galiciją prie savo 
teritorjos. Kas bus padaryta su 
Galcijos žemėmis užsibaigus 
mandatui, bus nuspręsta tautų

True translation iiied wltti the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917

PETLURA PASIDUOSIĄS

HELSINGFORS, lapkr. 21. — 
Padėjimas gen. Simen Petlura, 
kuris nesenai paskelbė karę gen.

Denikinui pietinėje Rudojoje, 
yra kritiškas ir tikimasi, kad jis 
neužilgo gal sudės savo ginklus, 
sako žinia iš Nikolajev arti Ches 
sonia us.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reųuirod by the act of Oct. 6,1917
GALICIJOS ARMIJA PERĖJO 

DENIKINO PUSĖN

ROSTOV, lapkr. 20. — 20,000 
kareivių iš Galicijos, sudariusios 
kairįjį sparną Simono Petluros 
korpusų, į kuriuos įėjo Wolf 
Kaus ir Mikitka brigados, prisi
dėjo prie gen. Denikino armijos.

Rusai oficioriai užims vietą 
Galicijos oficierių ir galicijonai 
bus perkelti į kitą sektorių De
nikino fronte.

True translation filed with the post
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
ae reųuired by the act of ©et. 6,1917

Maakva esanti apsupta sukilėlių

PARYŽIUS, lapkr. 20. — Ofi
cialiuose rateliuose gautosios ži
nios patvirtina tai, kad Paderw- 
skio valdžia Lenkijoje smunka 
ir kad premieras-pianlstas jau 
griežia savo paskutinį akordą.

Nors dar jis gali išlikai šiame 
krizije seime apie agrarinės (že
mės) reformas, bet aišku, kad 
jis negali pergyventi antro kri- 
žio, kokiame ne butų dalyke 
Socialistai ir valstiečių partija 
(liaudininkai) priešinasi kiek
vienam valdžios žingsniui. Fak- 

te&fyi, valdžia negali tikėties 
tvirtos paramos nė iš vienos par 
tijos.

Premjeras PaderevVskis jau 
užreiškė keletą dienų atgal, kad 
jis nebegali nešti ilgiau atsako
mybės, ypač jei 
maisto reformų 
mos.

Kritikavimas,
didelę įtekmę į jį darė užrubeži- 
niai patarėjai, galbūt neišreiškė 
h|^|uo Rokų prijautimb. Bet 
žmonių skurdas, kurio jokis ka
binetas negalės daug šiemet pa- 
ląng'Vrit|, h* sukelia djildžiausį 
žmįon&e priešingumą djajbarti- 
niai valdžiai.

Dabar jau žiema Lenkijoje ir 
keliauninkai praneša apie 15 

laipsnių žemiau!zero (0) šaltį. 
Žmonės alpsta Varšuvos gatvė
se nuo bado ir šalčio. Bulvės ir 
kitokis maistas pūna delei sto

kos transportacijos. Lenkijos 
vyrai kariauja skuduruose fron- 
tuse. Anglių situacija yra rusti, 
nors galima tikėties pagerėjimo. 
Valdžia už tą viską yra kaltina
ma, taipjau už nepasirupinimą 
aprūpinti armiją drabužiais va
sarą.

WASHINGTON, lapkr. 21. — 
Prezidėentas Wilsonas pasvars- 
tys visą dalyką Versailles sutar
ties savo pranešime kongresui 
gruodžio 1 d., kaip Šiandie tai o- 
ficialiai paskelbta Babtam jame 
Name. Iki to laiko jis nieko ne
sakys apie senato atmetimą su
tarties.

Prieš kongresą susirenkant, 
sakoma, administracijos senato
riai pasitars ir galbūt taikesnie
ji republikonai irgi dalyvaus, 
tikslu išdirbti pirhhtiną kompro
misą apie pastabas.

Angliakasiai 
mažina rei

kalavimus
^aukama 17 žmonių konferenci
ja išrišimui darbo klausimų.

Europa nebegali sulaukti

Reikalauja 40 nuoš. ir 7 vai. dar
bo dienos.

WASHINGT()N lapkr. 20. — 
Nepavykus pirmąjai industrinei 
konferencijai sutaikanti darbą 

su kapitalu ir pačiai konferenic- 
jai išįrus, prezidentas Wilsonas 
sušaukė ant gruodžio 1 d. nau
ją industrinę konferenciją.

Konferencija susidės iš 17

jo programas 
negaus phra-

kad perdaug

Vyriausios tarybos Paryžiuje 
žingsnio paskirime gruodžio 1 
d., kaipo dienos paskelbimui tai
kos tari) valstybių, ratifikavusių 
Versailles sutartį, administraci
ja 'tikėjosi. Kada senatas užbaigė 
nepaprastąjį posėdį be ratifika
vimo sutarties, buvo jaučiama, 
kad Europa nebegali ilgiau lauk
ti šios šalies nuosprendžio.

Sulig sutarties sąlygomis, pa- 
simainymas ratifikavimais ga
lėjo būti padarytas trims di- 
džiomsioms valstybėms ratifi
kavus, bet su paskelbimu ratifi
kavimo buvo vilkinama, kadan
gi buvo pageidaujama, kad ir 
Suv. Valstijos butų kartu. Visos 
keturios didžiosios valstybės— 
Anglija, Francija, Italija ir Ja
ponija — jau yra ratifikavusios 
sutartį.

Ispanijai gręsia minidterių kri- 
zis.

MADRIDAS, lapkr. 21. — Val
džia nuo susirinkimo kortes 
(parlamento) negalėjo padaryti 
jokio progreso su budžeto bi- 
lium ir jeigu tas Dilius nebus pri 
imtas už kelių dienų, turės įvyk- 

ministerinis krizis.ti

AREŠTUOJA CUKRAUS SPE- 
LIATORIUS.

LONDONAS, lapkr. 21. — Co- 
penhagenoo pranešimas perduo
da Helsingforso žinią, kad Mas
kva yra apsupta sukilėlių ir bol- reštUojami drapanų perkupčiai.

CHICAGO. — Vakar federa- 
liai agentai areštavo 38 cukraus 
spekulitorius. šiandie busią a-

JUODAŠIMČIŲ DARBAI
Užpuolė Socialistų svetainę.
CINCINNATI, O.— American 
Legion, ex-kareivių organizaci
jos nariai pereito utarninko nak
tį užpuolė ant Socialistų Parti
jos raštinės ir sudegino daug li
teratūros. Mayorais pasmerkė 
užpuolimą, kaipo įvedantį go- 
vedos valdymą.

WASHINGT()N, lapkr. 21. —
Angliakasiai, atsižadėjo savo rei | 
kalavhno pakelti alg, 60 nuoš, žnV()ni kul.iu(>s s iden. 
■ W I » V X I • I • 1 Iv f* »« v ’ * *

Has parinko, be jokio padalini
mo į grupes, kaip buvo pirmoj 
konferencijoj (kapitalo, darbo ii* 
publiks grupes). Nors konfe

rencija riš darbo klausimą, bet 
joj nedalyvaus nė vienas darbi
ninkų atstovas; ji susidės vien 
iš kelių valdininkų, poros profe
sorių, apie pustuzinio buvusių 
gubernatorių ir kelių mažesnių 
kapitalistų.

ir 6 vai. darini dienos. Jie dabar 
reikalauja, kad jiems alga bu
tų pakelta 40 nuoš. ir įvesta 7 
vai. darbo diena. Tokį pasiūly
mą jie padavė savininkams.

Savininkai gi nenori duoti 
daugiaus kaip 15c ant tono arba 
pakėlimą algos tlcl dieninių dar
bininkų, paliekant tas pačias dar 
bo valandas, 'Kokis, kaip jie sa
ko, esąs galutinas jų pasiūly
mas.

WASHINGTON, lapkr. 21. — 
Kalbama, kad darbo sekretorius 
Wilsonas šiąnakt pasiuęs angla- 
kasiams 31 nuoš. algos pakėli
mą.

Angliakasių tarybos su kasyk
lų savin inkais neduoda pasek
mių. Ąngliajkl&islu^i ^tmietė tris 
savininkų pasiūlymus arbitraci- 
još. Savininkai gi iš savo pusės 
atmetė sumažintus angliakasių 
reikalavimus. Boto jie atsiėmė 
savo pirmesnį pasiūlymą pakel
ti algą 20nuoš. ir pradėjo siūly
ti, kad visas dalykas bu|tų paves
tas arbitracijai. Su tuo angliaka
siai nesutiko ir tarylnis liko per
trauktos.

Dabar nebėra jokio pasiūlymo 
kadangi kaip angliakasių, taip 
ir savininkų pasiūlymai yra at
mesti. \

Manoma, kad sekamu žings
niu turės daryti patį valdžia.

Atšaukė streiką.
DENVER, Colo., lapkr. 21. — 

Angliakasių distrįcĮte preziden
tas Johnson paskelbė, kad Colo- 
rados angliakasių streikas, ku
ris turėjo prasidėt i pėtnyčios 

naktį, reikalaujant teismui, tapo 
atšauktas. Vakar federalis teis
mas išdavė prieš streiką injuns- 
tioną.

MILANAS, Italijoj, lapkr. 20. 
— Socialistai laimėjo rinkimuo
se. Buržuazija permatė jų lai
mėjimą, bet ne tokiame dide
liame laipsnyje. Jie užkariavo 
veik visą šiaurinę Italiją ir tik 
lygų jiems laimėjitmą apĄijkė 
konstitucionalistai pietuose ir 

ant salų. Tikimasi, kad iš 580 
vietų atstovų bute, socialistai lai
mėjo 180 vietų.

Mietuose socialistai ir pir
miau buvo stiprus, bet kaimą i- 
ki šiol valdė vieni klerikalai, Bet 
dabar ir kaimas atsimetė nuo 
klerikalų ir visur buvo tvirčiau
sių socialistų rėmėjų. Skurdas, 
neužgijusios karinės žaizdos, bai 
siausias pelnų gaudymas ir de
lei to neišpasakytas brangumas 
visų reikmenų stumte situmia 
žmones prie socialistų. Žmonės 
pasiryžo užprotestuoti prieš vi
są tokią padėtį ir nerado tam ki
tokio budo, kaip balsuojant už 
socialistus, kad suardžius seną
sias politinės partijas ir atgaivi
nus visą Italijos politini gyveni
mą. ;

•Taip pat žmonės atsigrįžo 
prieš patriotizmą. Aršiausi pa
triotai ir džingos tapo baisiau
siai sumušti. Abelnai visi at- 
^aJeiviai rinkimuose galutinai 
pralaimėjo. Klerikalai galutinai 
tapo sumušti. Visas atstovų bu
tas susidės, be socialistų, iš nuo
saikiųjų. demokratų, kelių res
publikonų ir apie 150 ministeri- 
alidtų (remiančių dabartinę mi
nisteriją.)

Šiandie prasideda konvencija. 
Dalyvaus apie 1,000 delegatų.

CHICAGO. — šiandie gatveka 
rių darbininkų salėje prasideda 
pirma nacionalė Darbo partijos 
konvencija, kuri sulaužys Ameri 
kos Darbo Federacijos seną prin 
cipą organizuotiems darbinin
kams nesikišti į politiką.

Daugiau kaip 500 delegaltų 
pranešė kad jie dalyvaus konfe
rencijoj, bet manoma, kad viso 
dalyvaus apie 1,000 delegatų. A t 
stovai Anglijos, Kanados, Nau
josios Zelandijos, Airijos, Austrą 
lijos ir Rusijos darbininkų par
tijų kalbės konvencijoje.

Konvencija tęsis 7 ar 8 dienas. 
Bus svarstoma sutvėrimas naci- 
onalės Darbo partijos ir dalyva
vimas prezidentiniuose rinki
muose. Tečiaus nominavimai 
kandidatų į prezidentus ir išdir- 
bimas nacionalės platformos bus 
paliktas sekamai nominacijos 

konvencijai 1920 mietais.
-r - ' t i .....' t ------ “ - * *

DAR VIENAS TEISĖJAS LEI
DO PARDAVINĖT ALŲ

Ardys susirinkimus.

WAUKEGAN, Iii. — Kadangi 
policija keletą dienų atgal ncga-

plieno darbininkų susirinkimo, 
Kad. tam darbui atlikti dabar pa
sisiūlė American Legion ir ma- 
yoras Itą pasisiūlymą priėmė.

Jis šilko kad dabar kada tik 
reikės išardyti susirinkimai, jis 
pasikviesiąs tam darbui legio
nininkus.

CHICAGO. — American Legi- 
on sekretorius parašė laišką ma- 
yorui , pasmerkdamas leidžia
mus laikyti komunistų susirin
kimus ir reikalaudamas, kad to
kie susirinkimai butų uždrausti, 
neš kitaip legionininkai busią 
priversti patįs veikti.

Užpuolė I. W. W. svetainę.

MILWAUKEE, Wis„ l^pkr. 
21. — American Legion nariai 
šiandie užpuolė ant I. W. W. 
svetainės ir sudegino visus re
kordus. Legionininkai pirmiau 
pranešė policijos viršininkui a- 
Į)ie rengiamąjį užpuolimą ir vi
soj apielinkėj laike užpuolimo 
nebuvo policijos.
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Mi^’anol, ^c.uq kairinis įteisinąs 
pasmerkė myriop neva už šali- 
nimąsi nuo kareiviavimo. Jis 
pradžioje kares išvažiavo į Švei
cariją, bet iš ten tapo išvarytas. 
Paskui buvo Vokietijoje, kur iš
sėdėjo 6 mėnesius kalėjime už 
revoliucinį veikimą; dabargi jis 
yra Viennbje. Jį išrinkta iš dvie 
jų vietų. Valdžia gi nežino ką 
daryti: ar galima jį areštuoti, ar 
kaipo parlamento narys yra lino 
sas nuo arešjo, nors dar nepriė
mus prisaikos.

Clemenceau taikosi į preziden
tus; socialistų balsai p)adidėjo 

Francijoj.

PARYŽIUS, lapkr. 21. — Bu
vęs premjeras Viviana sako, kad 
dabartinis premjeras Clemence
au pasiliks savo vietoje iki sau
sio mėn., o paskui bus išrinktas 
respublikos prezidentu.

Kaip pasirodo, Franci joje So
cialistai pralaimėjo keletą vie
tų parlamente ne todėl, kad 
žmonės butų atsišalinę nuo so
cialistų, bet delei naujos rinki
minės sistemos. Bet socialistų 
balsai užaugo daugiau negu treČ 
daliu, šiuose rinkimuose socia
listai gavo 1,700,000 balsų, ar
ba 600,000 balsų daugiau negu 
kad gavo paskutiniais rinkimais 
1914 metais. Ir socialistų balsai 
padidėjo nežiūrint to, kad atga- 
leiviškos partijos visais įmano
mais budais gąsdino žmones, 
kad tik nebalsuotų už socialis
tus.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 21. — 
Federalis teisėjas John O. Poll- 
ock šiandie pripažino, kad 2% 
nuoš. alus nėra svaiginantis ir 
išdavė laikinį injunetion, draus
damas prokurorei ar vidurinių 
pajamų kolektoriui vykinti ka
res laiko prohibicijos aktą, kol 
augštesnis teismas galutinai ne
išneš apie tai savo nuosprendžio. 
Tuo jis leido tuojaus pardavinė- 
Iti alų. Bet degtinės uždraudi
mas pasilieka ir toliau, kadangi 
tai yra svaiginantis gėrimas, o 
teisėj jis nieko nesprendė apie 
konstitucionališkumą karės lai
ko prohibicijos įstatymų, bet 
vien tik apie jų pritaikymą.

Teisėjas paklausė ar valstija 
kuomet nors išreiškė teisme a- 
bejonę apie kongreso teisę pra
vesti tokius, kaip karės laiko pro 
hibicijos įstatymus ir kada pa
sakyta, kad niekad to nebuvo, jis 
ištarė: “Laikas valstijoms nu
busti, nes kongresas gali užur- 
puoti visas jų teises”.

CHURCHILL PASITRAUKĖ Iš 
ANGLUOS MINISTERIJOS.

LONDONAS, lapkr. 21 (Ra- 
šo John Stce.le). — Man užtikri
nama, kad Winston ChurcbilI 
rezignuoja iš karės ministerijos 
Lloyd George valdžioje. Tai įvy
ko delei valdžios permainos po
litikoje linkui Rusijos, kuriai 
Ch'urcbill nepritarė (ChurcbilI 
yra Šalininkas smarkiausios in
tervencijos ir didžiausio gelbėji
mo Kolčakų ir kitų juodašimčių, 
kuomet Lloyd George daugiau 
tam nebepritaria) ir delei Lloyd 
George noro įgyti kooperavi- 

mą darbiečių, kurie nenori nie
ko bendra turėti su ChurcbilI.

Lloyd George yra susirūpinęs 
augimu spėkos Lordo Robert Ce- 
cil, kuris turi stiprų konservaty
vų darbo programą ir nori įgy
ti darbiečių paramą. Lloyd Geor 
ge pasiūlys kabineto vietas 
dviem darbininkų vadovam.
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NAUJIENOS , Chlcago., III Subata, Lapkričio 22, 1919

Draugu Komunistu Atidai
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO-NOV. 28 D., 1919 M. 

Sokol Jonas svetainėje, 5510 W. 25 gatvė, 
Cicero, III.

Amerikos Kom.unisty Partijos latvių Sąjunga
Bengia puikų vakarų su perstatymu N. Gogolio 5kių veiks

mų komedijų “REVIZORIUS”.
Pradžia lygiai 3 vai. po pietų. Inžanga 45c. ypatai. 

Po perstatymui šokiai, prie rarsios Laivių Orkestrus.
Visus kviečia KOMITETAS.

Reakcionieriai laimėjo Franci- 
joje.

PARYŽIUS, lapkr. 19. — Farn 
ctjoje aiškiai apsireiškia reak
cija prieš visą pažangųjį judėji
mų. Pastaruose rinkimuose be 
kitų atžagareivių pateko par- 
lamentan 1 princas, 5 kunigaik
ščiai, 8 markizai, 4 baronai ir 
daug grafų. Iš 8 kandidatavusių 
generolų išrinkti tik du.

EXTRA EXTRA
DIDDŽI AUSIS

BALIUS!
Draugystės Sūnų Lietuvos, 

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV. 27 D., 1919 M. 
FRANKO DALKO SVETAINĖJE, 
3301 So. Morgan St., kertė 33 St.

Svetainė atsidarys 2 v. po pietų, o balius prasidės 3čių vai. po pietų 
Inžanga 25 centai.

Kviečia visus senus ir jaunus, didžius ir mažus, nes bus labai, 
gardžių užkandžių ir gėrimų, beto bus ir kandžių. Puiki muzika, 
»^ros lietuviškus, šokius. Kviečia visus KOMU EITAS.

PASABGA: — Kurie atsilankys ant viršui minėto baliaus, tie 
bus priimami j Draugystę iki 35 metu dykai. Todėl kas norės, 
pristoti į Draugystę, meldžiam atsišaukti Baliaus Dienoj prie Ko
miteto. , /

te-

SVARBIOS

PRAKALBOS!!*
• Bengia

L. D. L. D. 45 kuopa 
Lapkričio 25 dieną, 1919 m.

M. Meldažio svetainėje,
2242 Wost 23rd Place.

Pradžia 7:30 vai. vakare. •
Kalbės draugas T. Dundulis

moję: Kokių svarbų turi darbinin
kams literatūra. Todėl draugai, 
darbininkai ir darbininkės, ku
riems rupi apšvieta, malonėkit atsi
lankyti, nes kalbėtojas stengsis kuo- 
plačiausia Išaiškint dalykų. Atei
kite pažymėtu laiku, nes prakal
bos prasidės nuo pažymėto laiko. 
Inžanga dykai.

Kviečia visus KOMITETAS.

Atsisako atidėti nužudymų 11 
negrų.

LITTLE ROCK, Ark., lapk'r.
Arkansas gubernatorius15.

Brogh atsisakė išpildyti prašy
mų NacionalČs Lygių Teisiu ly
gos prašymų atidėti nužudymų 
11 nuteistų myriop už dalyvavi
mą riaušėse negrų. Jis sako, 
kad jis pats buvo riaušių vieto
se ir mano, kad negrai užsitar
nauja nužudymo.

Didelę 
Kostiuminę 

Puotą 
Surengė

Draugija Lietuvos Dukterų 
Nedėlioję, lapkr. 23 d., 1919 

Mildos Svetainėje, 
*3142 So. Halsted St. 
Pradžia 5 vai. po piet.

PASTABA: — Dovana 
bus duota už puikiausių Ko 
stiumą.

Tikietas 35c ypatai.

Mmiiii™

DIDELI ŠOKIAI
Bengiami

Sietyno Mišraus Choro,

Seredoje, Lapkričio 26 d. 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place,

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 35c.

Širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant baliaus, kur bus gera orchestra. Galėsite linksmai praleisti 
vakarų. Visus širdingai kviečia S. Jrl. K. KOMITETAS.

Didelis Koncertas ir Balins
Bengia

LIET. TEATR. DR-STĖ RŪTA NO. 1.
• Subatojc, Lapkričio 22 d., 1919 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 23rd Place, 

PROGRAMAS:
Atidarymas, Rusijos Himnas, išpildys L. D. K. Vytauto Benas.
Daina, Lietuvių Komunistų Choras....................... vedamas Katiliaus

EXTRA!
TELEGRAMAS Iš PILSEN AUDITORIUM

Ką tik gauta telegrama, kuri praneša kad 23 d. Lap
kričio ten atsibus kas tai nepaprasto ir didžiai žin- 
geldaus, nes 5 draugijos bendromis spėkomis rengia 

milžinišką Balių
Kuris atsibus nedėlioję,

23 D. LAPKRIČIO-NOVEMBER, |919 M.
PILSEN AUDITORIUM,

1657 Blue Island Avė. Prie 18-tos gatvės 
Balius prasidės 6-tų valandų vakare, 

Inžanga vyrams 50c. motorinis 25c ypatai.
Sluomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti į virš- 

minėtų balių, kuris bus vienas iš linksmiausių ir gražiau
sių vakarų

Už tai nepamirškite kuonoskaitlingiausiai su savo 
draugais ir draugėm is atsilankyti. Šokiai tęsis iki vėlumui 
nakties. Kviečia visus atsilankyt KOMITETAS.
..................  —........     ■■■■ ^'4^ - ---------

EXTRA!

DIDELIS DVYLIKTAS METINIS

BALIUS

PUIKUS

BALIUS
Brighton Parke

Bus 
NEDĖLIOJĘ, 

LAPKRIČIO-NOV. 23, 1919

Parengtas
Draugijos Visų šventų

T. MAŽONIO SVET., 
3834 So. Kedzie Avė.

Kviečiami visi atsilankyti 
ir pamatyti savo laimę. Pel
no trįs dalįs skiriama Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
naudai.

Draugija Visų šventų.

Viešo Kalbėjimo 
Konkursas

Rytoj po pietų — Nedėlioj 2:30 vai. — Sa- 
bino Mokyklos auditorijoj prie Leavitt gat. ties 
kampu Hirsh blvd.

Puikios Kalbos
INŽANGA NEMOKAMA!

Gera muzika, prof. Perlmanas gros smuiku. E
| P-lė Chez giedos.
; " r -

Ateikite ir gaukite geras sėdynes.
fflHIIIIIIIIIIHIIIIIIM

KONCERTAS
L. S. J. L. 1 KUOPOS STYGINĖ ORKESTRĄ,

Nedėlioję, Lapkričio 23, 1919
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd Place,

Solo atliks .............................................................................. P. Stogis
Kalba. 
Dainos, L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras,.............vedamas S. Diliaus
Deklamacija, atliks ........................................................ p-16 Pukiutė
Dainos, ....................................................  Ukrainų Komunistų Choras
Solo, pianu atliks ........................................................ p-lė Viščiuliutė

Dainos —< Pirmyn Mišrus Choras .................... vedamas Katiliaus
Deklamacija, atliks ............................................................ p-lė Viliutė
Mažiukų Kvartetas: mažiausias 6 pėdų .... Stogis, Ascila ir Draugai

Extra.
Dainos: L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras...................vedamas S. Diliaus
Solo, atliks .............................................................................. P. Stogis
Dainos, atliks Lietuvių Komunistų Vyrų Choras, vedamas Katiliaus

Draugystės Palaimintos Lietuvos \

KETVERGE, PADĖKAVONĖS DIENA.'’ 
LAPKRIČIO-NOVEMBER 27 DIENĄ, 1919 M.

»

į Pulaskio svetainėje, 1709-1715 S. Ashland Avė.

Svetaine atsidarys 4 vai. po piet. šokiai prasidės 5 vai. vak.
Muzika Brolių Sarpalių. Inžanga 25c ypatai.

Durys atsidarys 6:30 valandų vakarė,
Stygų Orkestrą rengia šitų koncertų suvienytomis spėkomis, po vadovyste F. Juodžio, pirmų syki 

HCPrograme dalyvaus garsi rusų dainininkė, Aleksandra Masiiova, soprano solo; Paul Stogis, gar
sus baritonas, atsižymėjęs solisats; žinoma muzikos mylėtojų p-lė A. Viščiuliutė, piano solo; J. 
Lingvinas, basas, saksofonu solo; O. Margcrienė, solo dainuos pritariant Mandolinų Orkestrai; 
Stygų Orkestrą gros darbininkų maršų, Baudona Vėliava. Extra orkestrą, tai yra specialiai šokiams 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, visus kviečiame atsilankyti i musų rengiamų koncertų. Musų pa
stangos yra dedamos tam, kad pilnai jus užganėdinti, širdingai kviečia KOMITETAS.

Visi lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiami atsilankyti, o busite pa- 
kinti. Dur|s atsidaris 6 vai. vakare.

Programas prasidės lygiai 8 v. vakare. Inžanga 50c ir 35c.
Kviečia KOMITETAS.

Lietuviai ir Lietuvaitės, visi ateikite i šitų puikų balių, o 
busite užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

Rengia
L. D. L D. 1 APSKRITIS

Ketverge, Lapkričio 27, 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place.
Svetaftiė atsidarys 5 vai po piet.
Programas prasidės 6:30 v. vak. \

Gerbiamieji! Šis koncertas bus vienu puikiausių, nes a- 
part linksmų šokių bus dainų, muzikos ir kitokių pa margi
nimų. Kalbės draugas K. JURGELIONIS ir dar vienas kal
bėtojas iš rytinių valstijų. Dainuos draugė Stilsoniene ir ki
ti. Deklamacijas atliks p-lė čeplinskaitė ir kiti.

Po programų! bus ŠOKIAI prie puikios muzikos. Bus ge 
rų gėrimų ir užkandžių, šokiai tesis iki vėlybos nakties. 
Kviečiam visus draugus ir drauges atsilankyti į šį vakarų.

KOMITETAS.

10 metų gyvavimo kaipo L. S. S. 
ir pirmas kaipo L. K. S.

KONCERTAS
Bengia

L. K. S. 137 KUOPA

Nedėlioję, Lapkr. 23, ’ 19
K. OF P. SVETAINĖJE, 

11037 So. Michigan Avė., Roseland.
Inžanga 35c. ir 50c.

-....................... n į ■ ....... ■— ' . . ......................................... .....

PBOGBAMAS:
L L. M. D. Aido choras, .. vedamas M. Girniaus
2. Kalba, .................................. V. Andrulevich
3. Trio, mandolino,

A. Folin, W. Beront ir J. Ivanovicz
4. Vokiečių vyrų choras.
5. Dcklemacija, ............................... Ceplinskaitė
6. Lenkų Lira choras, .... vedamas M. Jakaičio
7. Solo, soprano ........................ N. Stilsonicnč
8. šokis.................................................... Briedukai
. J ,
9. Maišytas kvartetas.
P. Krušienč, K. Kenstavičienė, J. J. ir M. Girnius

10. Dialogas............ U. Bostovccv. Latvių orkestrą
Kviečia visus Vakaro Renginio Komitetas.

-.................. ,



i

Subata, Lapkričio 22, 1919 r
,, .. . i m ■ .. ■■■ i i ..... ... »■'—

^KORESPONDENCIJOS ]

Iš Cannecticuto 
Padangės

Gyvendamas vakarinėse val
stijose dažnai norėdavau susi- 
pažinti-pamatyti judėjimą 
draugų rytiečių.* Mat, sakyda
vo kad rytinėse valstijose esą 
visai kitaip veikiama negu kad 
vakarinėse valstijose.

Šiandie aš jau rytinėse val
stijose ir savo akimis matau tą 
draugų rytiečių judėjimą—vei
kimą. Gyvenu Connecticuto 
valstijoje—pirmąmjame LSS. 
(dabar pasivadinęs LKS.) rajo
ne. Jame priskaitoma apie ketu
ris šimtus narių. Stipriausia ta-

Darbininkų veikimas šioje, 
valstijoje yra labai persekioja
mas. Dagi ir prakalbų rengti 
čia neleidžiama. O jeigu kur 
nors| suivngJaĮ, tai tautininkai 
visuomet “gerai pasklarbuo- j 

ja”... Pavyzdžiui, pirmąjame 
LKS. rajone buvo surengta J. 
Jukeliai maršrutas. Keliose 
vietose prakalbos neįvyko, nes

10 Ženklelių Dykai Panedėlyje
me rajone kuopa tai Watcrbu- 
ry’o kuopa. Jai, sako, priklau
so 115 narių. Taigi nuo jos 
daugiausia priklauso ir viso 
pirmojo rajono veikimas.

lurėjau progos atsilanky Iii tautininkai ir policija neleido 
veik visuose Conn. valstijos 
miestuose ir asmeniškai kalbė
jausi su daugeliu draugų-rytie- 
čių. Man paaiškėjo, būtent, 
kad tautininkai ir klerikalai 
čia laiko užėmę visas musų vie
šojo gyvenimo tvirtoves. Drau
gijose kone išimtinai visur šei- 
įnyninkauja tautininkai. Gi 
musų draugai tas pozicijas už
kariauti nė nemano. Taigi tau
tininkai čia yra pilniausi vieš
pačiai.

kalbėti arba atėję į svetainę su
ardydavo prakalbas. Taip bu
vo Nęvvs Britaine, kur tautinin
kai išardė prakalbas. (Prakal
bų ardymas yra labai blogas 
darbas. Bet mes iš patikimų šal 
tinių girdėjome, kad Jukelis 
tenai kalbėjo labai kvailai ir 
netaktiškai. Tam žmogeliui

The

12 -Street Store
HALbILl) S L cor’^ ROOStVLU KUAD

<

Stebėtinas Newyorkinis Jakučiu Pirkinys
$3.50

A. PETRATIS & CO. Managers
3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par
duoda IA1VAKORTES ir parūpina pašportus j tas šalis į kurias 
au galima 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 piety. Utarmnke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėliotais nuo 9 
rvto iki 3 po piety. Telefonas Boulevard 611.

A. Pctratis, S. L. Fabijonas.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
■■■■■■■i of chicaoo ■amammamw

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

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

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

kyje, o ne prakalbas laikyt. 
Red.) taip buvo Ansonijoj, kur 
policija neleido kalbėti—su
pranta ma, tautininkų įskųsta. 
Tokių pat dalykų dėjosi ir Me- 
ridane. Gi kitose vietose buvo 
visai maža klausytojų, irgi ačiū 
atkakliai musų tautininkų agi
tacijai.

Nežinau kas čia kaltas, kad 
tautininkai įsiaugino tokių di
delių ragų ir nagų. Man te- 
čiaus rytiečių politika nepatin
ka. Jie atsisako eiti j “bespal
ves” organizacijas ir tuo bildu

I viską atiduoda savo priešams. | 
— Ypač tuo pasižymi dabartiniai 

musų komunistai. Sulig jų, tai 
mjrua turinti ateiti pas juos! 
Komunistai mano pasėdėti ir 
palaukti kada ta minia pas 
juos ateisianti... Supraųtama, 
aš nenoriu pasakyti, kad šitaip 
daro išimtinai visi komunistai. 
Bet didžiuma jų—taip. Conn. 
valstijoj ir tokių keistybių dar 
atsitinka: jeigu tu skaitai Nau
jienas ar Keleivį, tai būtinai esi 
didžiausias jų (komunistų) ne
prietelis ir dar šmokas. Ko
munistai tų laikraščių visai ne
ima į rankas, bet juos kritikuoti 
tai geriausia gali. Jie sau įsi
vaizdina, kad socialistai yra di
džiausi jų priešai. Taigi kas 
skaito socialistų, laikraščius, tas 
ir;p yra jų priešas, dar aršesnis 
negu tautininkai ir klerikalai.' 
Bet ar socialistas kur nors su
lošė tokią rolę, kaip kad lošia 
tautininkai ir klerikalai? Taigi 
kažin kaip čia išeina: kurie di
desni priešai?—Agotos Sūnūs.

Priimam Liberty Bonds už pilną vertę.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chica^o.

Plieno darbininkų vadai apie 
streiką.

Lietuvių Tautiškos Kapinės.
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu

vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda^ nuo $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Sprjrigs 20-R.

VUNAT1NU UGIBTRUOTAB RUSAS APTIBKOBIUB ANT BBIDGBPOBOB
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukta rtaauoaa ana II.M ir ao- 
fiiiau. Sidabro rimuota nuo II.H tr 
• uriiiaa. Pritaikoma akinio* aiMykų. 
Atminkit: Galvoa tonijiaia*. narviškn- 
ma*. akių akaudijlmm. utvilklmaa ir 
tt. yra vabiata įvairia lirų. kurion ga
li būti praialintoa K«rtj akinių pritaky- 
mu. Ilty r ima* uMykų. jai aariU ąr 
•kauda aki*. Jai jo* raudonos, jai gai
va *opa, Jai blogai matai, jai akla »Up- 
•ta. netgak ilgiau, o jiaikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiakvlanam pritaikoma a- 
ktniai uidykg. Atmink, kad mos koĄ- 
nana gvarantuojam akinius ir kMkvm*

B. M. MKSIROrr. Bk.p*rU* Optikų.
iv »<r<*t* tr r«ikalaojat« patarimo arba rai»tų, ataiktt pa* aaa»«. Al 

tUkoriu* Ruaijoj viri 10 m.tų. Amerikoj 1S matų. Ai duoda patartaaia DTKAI. OaM» 
padaryti bila kokiu* rutiiku* vaistu*. Ai rakomanduoju tik ORBU8 daktarua. Al aaa 
drausaa Įmonių.

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

ir antviršio sandėliai dviejų garsjų New Yorko išdirbėjų, nupirkti dolerinė vertė už 50c. yra šildoma 
dienos išpardavime. Jeigu tamsta nori pigiai jnHigyti gerą tavorą, tai nepraleisk šio išpardavimo,

Jakutės šitame išpardavime vertos $5, $6 ir $7
Niekuomet dar šito skyriaus istorijoje nebuvo tiek daug gra
žių Jakučiu surinkta viename išpardavime ta pačia kaina. Pa
veikslai jakučių, musų madinio artisto nupiešti parodo tik ke
lias dailiųjų mudu, bet jie negali parodyti nepaprastos materi
jų kokybės ar darbo gerumo. Tai yra dar vienas tų išparda
vimų, kurie padaro Dvyliktos Gatvės Sankrovą garsia savo da
vimu didesnių .vertybių, — Kodėl nepasirinkus sau jakučių 
Kalėdoms dovanų iš šito stebėtino rinkinio.
MADOS kaklas V išvaizdos, arba apskritas, šonas guzikuotas, ri- 
puliniai modleiai, augštais ar žemais kaklais, poterkuoti, adyti 
ir kriaučių siūti modeliai su apsiulėjimu.

Per telefoną priimami

Ištisi pavyzdiniai 
didžiliame vienos

MATERIJOS
Chininis krepas, šilkinės tafe- 
tos, šilkinis džordžetinis kre
pas, drėkintas šilkas, šilkinis 
pondžy.

SPALVOS ‘
Jūriniai mėlyna, kukuruzinė, 
arbatiniai raudona, kopeninė, 
biskinč, kūnine, balta, saule- 
Icidžio, slyvinė, tnmsiai pilka.

Pilna eilė didumu 36 iki 45 
ar pačtą užsisakymai nebus

3™ 32? 32?

3

Dailus Kailiniai Kotai == Pataikytas Išpardavimas 
Pergalės išpardavimas nuvarė kainas žemyn; griausmu — Jei rengiatės pirkti kailinį kotą tai čia kaip tik 
ir geriausia sezono proga.

* ■-— 1 '

DETROIT, MICH.

Australinės katės kotas (tamsiai rudas) tyčia 
platus modelis; 36 colių ilgio su kraštais to 
paties kailio; didelė palerinė/ 
apikaklė; naujiškas šilkinis pa 
mušalas, specialiai po
Hudsoninio ruonio ko 
tas; 30 colių modelis 
su vidujniiu ir viršu
tiniu diržu; didelė Sa 
balinė apikaklė ir ran 
kogaliai po

JI 25
Marmotinis kotas; 36 
colių ilgio; to paties 
kailio kraštai, ar ply 
nai pamušta šilku; 
palaidi; galima dėvė
ti su diržais ar palai
dais užpakaliais; po

$395 137-50
Zuikinis kotas; to paties kraštai; didelė api' 
kakle ir varpo išvaizdos rankovgaliai su už
dengimu nuo vėjo; šilkinis pamu 
.salas, 36 « 
tiktai po

Franzuziškasis ruoninis kotas — 
(hudsoniškai nudažytasis ruonis) 
36 colių ilgio; ddelč palerinč api
kaklė; naujieniškas šilkinis pamu
šalas po

Armory Hali buvo prakalbos. 
Kalbėjo plieno darbininkų strei
ko vadovai—John Fitzpatrick ir 
W. Foster. Abudu kalbėtojai 
nurodinėjo, kaip plieno korpo
racija pagalba jai parsidavu- 
sio3 spaudos klaidino šalies gy
ventojus, skleidžiant visokių 
melų-prasimanymų apie savo 
darbininkus. Pasak Fitzpat- 
rieko, kompanijos papirkinėja 
netik didžiąją spaudą, kad ji 
melagingai informuotų visuo
menę, jos netik gabenasi viso
kių, padaužų, bet dagi stveriasi 
gazdinimų. Jos spėka nori su
laužyt savo darbininkų vieny
bę. yisoki panešimai apie 
streiko bėgi nuo pradžios iki 
pabaigai yra sufabrikuoti pa
lankiosios plieno korporacijai 
spaudos. Darbininkai, norintjs 
gaut tikrų žinių apie plieno dar
bininkų streiką, jų tegali rasti 
tik socialistų laikraščiuose. Tik 
jie gina darbininkų reikalus— 
pasakė Fitzpatrick.

Be to Fitzpatrick nurodė, 
kaip Pennsylvanijos “kazokai“ 
(jis taip vadina valstijos cons- 
tabulary’ius) nežmoniškai el
giasi su streikuojančiais darbi
ninkais. Kaip užpuldinėja juos 
dagi jų pačių namuose ir mu
ša, kemša į kalėj ipaus ir tt. Ka
da Fitzpatrick kalbėjo apie tų 
likoje pasigirdo šauksmas: as 
in old Russia! Baigdamas savo 
kalbą Fitzpatrick pareiškė: 
“Už keturių metų darbas val
dys šalį!” Jį lydėjo ilgi ir 
triukšmingi aplodismentai.

Foster kalbėjo apie tai, kaip 
plieno darbininkai buvo verčias 
mi dirbti po 10, 12 ir dagi 16 
valandų kasdieną. Be to pa- didelėje kovoje dalyvauja ir lie- 
reiškė kad vergiamieji plieno tuviai darbininkai. Kitados tai

nuo vėjo; silkinis pamu- /|>/\ m 
colių ilgis; specialiai

Zuikinis kotas — 32 colių ilgio; at-

verčiami to paties Kailio kraštai; 

šilkinis pamušalas» specialiai po

$67.50 $147.50

Francuziškaisis ruoninis kotas (hu 
dsoniškai nudažytasis ruonis), na
tūrali voveries apikakle ir rankov- 
galiai; platus to paties kailio kraš 
tai; gėlėtas šilkinis pamušalas; spe 
cialiai po

$195
industrijos darbininkai metė 
darbą—sustreikavo be jokios 
“bosų“ (plieno karaliai darbi
ninkų organizatorius vadina 
*bosais”—matot t) agitacijos. 
Ir mete darbą todėl, kad jie 
nebegalėjo atlaikyti uždėtą 
jiems jungą. Ir jie dabar yra 
pasiryžę kovoti iki paskutinio
sios, kad iškovojus geresnes gy
venimo sąlygas.

Kalbėtojams paraginus šelpti 
streikuojančius darbininkus, 
susirinkusieji suaukojo tūkstan
tį penkis Šimtus dolerių. Be to, 
kalbėtojai prašė, kad kiekvie
nas darbininkas paaukotų savo 
draugams, plieno industrijos 
darbininkams, vienos 
uždarbį—kas savaitę.

Žmonių buvo daug, 
žiau kaip 6000 asmenų.

Mano manymu, lietuvių drau
gijos turėtų rupiu ties plieno 
darbinmlcųį šelpimu, nes toje

■— .. n ........—. ...... .....
AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chlcago,

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep 
ija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu ir

III.

SS dienos
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

nema-

«e- 
to-

12th STREET 
TeL Kedzie 8902. 

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

CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
darydavo LSS. nariai, bet dabar 
“komunistams” ją apardžius są- 
jungiečiai visą energiją deda at- 
s teigimui savo organizacijos, 
lodei juos dabar turėtų pava
duoti kitų pažangiųjų draugijų, 
nariai. Apleisti savo draugus 
toje kovoje mes negalime. Tai 
butų daugiau negu bloga. Nes 
jų pralaimėjimas butų kartu 

ir musų pralaiminėjimu.
Pius K.

VISKAM PABRANGUS.
Atydai krautuvninką ir šiaip žmonių, kurie norite pirkti BIČIŲ 

MEDAUS. Trumpu laiku pargabensiu i Chicagą daugybę ME
DAUS nuo farmų ir atvykęs patsai išvežiosiu kostumcriams(po kiek 
kas norės) į' namus. Reikalaukit# farmų Medaus, 5 svarų viedru- 
kas $1.80, didesnis orderis piginus.

Siųsdami orderius adresuokite:

W. STRYGAS, SPARTA, MICH.
Arba trumpu laiku:
W. STRYGAS, G. D. P. O. CHICAGO, ILL.
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Telephon« Canai 1506

Darljo

Delei kalbėtojų

suardė.

konfe-

vardan teisybės! 
vardan taikos!

02
12
50

Editor P. Grigaitla 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

darbo dienos. Ir apeliuodami 
į patriotinius jausmus, jie ry
žtasi neleisti tam patvarkymui 
įsigyventi.

Publiahad Daily azcept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

L. S. S. VI rajono konfe 
rencija.

65.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

$6.00
3.50
1.85

-1.45
.75

NAUJIENOS
K LITHUANIAN DAILY NEW«

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI, — Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

Metams .............................
Pusei metų ............ ..
Trims menesiams ...........
Dviem menesiams ..........
Vienam mtaeslui .......

Chlcagoje — per nešiotojui 
Viena kopija ..................

Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................. .................
Pusei metų ...........................
Trims menesiams ...............
Dviem menesiams ................
Vienam menesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................... S7.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims menesiams ................ .  2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.PROTESTAS PRIEŠ DARBI
NINKŲ KLAIDINTOJUS.

LSS. 71 kuopos rezoliucija.

LS.S. Reikalai

"............... ... ............ . w.,, ..........._ a.... fT.,,,

Paskutiniais metais 
dvejais priviso naujos
sies “kalbėtojų” kurie pasi
žymi tuo, kad nieko gera ne
pamokina žmonių, o tiktai 
skleidžia demoralizaciją ir 
suirutę.

Chicagoje tarpe jų labiau 
šiai žinomi yra Andriulis 
(arba Andriulevičius), Gele 
žėlė, šarkiunas ir dar dveja 
tas> o rytinėse valstijose Ju 
kelis ir Bimba. Jie visi yra 
be išsilavinimo žmonas, ku
rie visą savo “žinojimą” yra 
pasėmę, ij pęnkcentiniu bro
šiūrėlių arba tokių laikraš
čių”, kaip “Laisvė”.

Nuo paprastų žmonių jie 
skiriasi tuo, kad jie turi di
deles gerkles ir mažai gėdos. 
Todėl jie skaito save “kal
bėtojais” ir apsiima kalbėt 
apie viską sviete. Jų prakal
bos tai mišinys nesąmoniš- 
ko pliauškimo, riksmo ir ko- 
lionių. žmonės, kurie gir
dėjo juos bent kartą, žino 
tatai gana gerai.

Mes apie juos nė neužsi
mintume, jeigu ne tas fak
tas ,kad jie savo “prakalbo
mis” labai kenkia apšvietos 
darbui. Mūsiškiai komunis 
tai ir “aidoblistai”, kurie 
tais “kalbėtojais” vaišina 
publiką, žino iš patyrimo, 
kad padorus žmonės nemėg 
sta to elemento, ir todėl jie, 
skelbdami prakalbas* tų 
“kalbėtojų” vardų dažniau
sia nepaduoda. Tuo budu 
jie pasigauna dalį publikos, 
kuri ateina į prakalbas, no
rėdama išgirsti ką-nors nau 
dingą. Bet kartą apgau
ti, žmonės paskui jau ir 
į geras prakalbas nenori lan 
kyties. j j?

Taigi reikėtų apvalyt pa
grindus nuo tų demoralizuo
jančių elementų. Mes ne
manome, kad bent kokia pa
dori draugija gali dar kvie
sti juos, idant- jiems davus 
žeminti savo vardą. Bet rei 
ketų draugijoms pavartot 
savo įtekmę, kad apskritai 
žmonės šalintųsi nuo jų 
“prakalbų”.

Tai nėra paniekinimas i- 
dejų, kurias tie “kalbėtojai” 
nevą atstovauja. Idėjas, ko 
kios jos nebūtų, reikia išdi- 
skusuot ir suprast, kad ži- 
najus, ar jos geros ar 
blogos. Bet minėtieji kal
bėtojai” juk ne su idė
jomis supažindina pu
bliką, o tiktai su savo n^kuP

turingumu. Tas jų nekultū
ringumas ir turi būti nu
šluotas nuo viešų pagrindų.

Kada^H^ apsišvies (jeigu 
jie dar turi gabumo prie ap 
švietos), kada jie išmoks 
žmoniškai išreikšt savo min 
tls ir prilipius leoliojesi bei 
šmeižę, tada jie galės svie
tą mokint; o Šiandie jiems 
ne vieta stot prieš publikų.

Padereivskio mu
zika b iasi.

Savaitė laiko atgal Lenki
jos seime valdžia gavo skau
dų smūgį. Seimas atmetė 
valdžios sumanymą, pagal 
kurį pirklyba maisto pro
duktais turėjo būt paliuosuo 
ta nuo valdžios kontrolės.

Šitam sumanymui griež
tai pasipriešino socialistai, 
kadangi nuėmimas valdžios 
kontrolės nuo pirklybos bu
tų davęs progos pirkliams 
kelti maisto -produktų kai
nas. Socialistus parėmė 
liaudininkai—ūkininkų at
stovai.

Tvarkiai valdomoje par1 
lamentinėje šalyj toks vald
žios nepasisekimas butų 
privertęs valdžią tuojaus 
atsistatydinti. Bet Pade- 
rewskis nepasitraukė, tikė
damasis dar atsigriebti. Vie 
nok jo )viltįs menkos. Lenki
jos industrija ir finansai y- 
ra baisiai suirę; žmonių ne
pasitenkinimas auga kas 
dien. Daug laiko nereikės, 
kad tas nepasitenkinimas 
apsireikštų kitu panašiu sęi 
nio pasiprieėinimu valdžiai, 
tada jos puolimas bus neiš
vengiamas.

Pats muzikalia Lenkijos 
ministerių pirmininkas at
virai prisipažįsta, kad jisai 
negalės ilgai imti ant savęs 
atsakomybę už šalies politi
ką.

Kada susmuks Paderews- 
kio valdžia, tai bus geresnis 
ir Lietuvos padėjimas, nes 
Paderewskio valdžia - yra 
valdžia dvarininkų, kurie 
geidžia užgrobti Lietuvą, 
idant galėjus išvien su Lie
tuvos dvarininkais išnaudot 
jos žmones. Puolus tai vald
žiai, Lietuvos liaudis galės 
laisviau kovot už savo būvio 
pagerinimą.

tos galios, kuri duoda mums 
progos iššaukti badavimą kitose 
šalyse (o 4ą galią mes jau pa
naudojome) , tai kiekvienos ša
lies valdžia stengiasi gauti 
kuodaugiausia atlyginimo— 
kaip, pavyzdžiui, užgriebime 
Fiume. Italams užgrobimas 
F’iiimc’s yni taip jr»u s»-vtirl»ns, 
kaip mums Gibraltaro. Daly
kų padėtis, yra nemaloni, ge
riausiame atvėjyj.

Mexico City.— [Orizaboj 
streikuoja 25,000 darbininkų]. 
Miestuose Orizaba ir Veracruz 
sustreikavo apie 25,000 darbi
ninkų, kuomet darbdaviai atsi
sakė pašalinti 25 darbininkus, 
kurie neįsirašė į sindika'tus. 
Laikraščiai apskaitliuoja, kad 
Orizaboj streikuoja 9,800, o 
Veracruze 10,000. Be to, ki
tose industrijose sustreikavo 
tarp 6,000—7,000 darbininkų, 
kad parėmus savo draugus.

Streikas eina tvarkiai, ir ligi 
šiol policijai nebuvo progos 
įsimaišyti į streikininkų reika
lus.

FRANCIJA.
Paryžius.—[General ė 

Federacija reikalauja amnesti
jos]. “Lc Journal <įle People” 
spalių 3 d. įdėjo sekamą atsi
šaukimą:

“Generalėsi Darbo Federaci
jos atsišaukimas.

“Amnestija vardan žmoniš
kūmo!

“ Amnestija
“Aninesilija
“Negali būti taikos, kol nebus 

panaikinta persekiojimai už po
litikos įsitikinimus, sulig tų 
Įstatymų, kuriuos pagimdė ka-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post» 
master at Chicago, III. Nov 22, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1W

JAPONIJA.
Tokio.—[Japonija nemano 

siųsti kolonistų Meksikon]. Pa
sak Manuel Percz Romero, ku
ris užėmė Japonijoj pasiunti
nio vietą, japonai visai nesiren
gia vyk Ii Kaliifornijon ar ko- 
kion kiton vieton kolonizacijos 
tikslais. Tatai liudija tas fak
tas, kad į Meksikos konsulatą 
Tokio’j japonai nesikreipia pas 
portų gavimo reikalais. Tokių 
pasportų reikalavo tik keli pir
kliai ir kapitalistai.

ITALIJA.
Londonas.—[Anglai sulaužė 

14 taikos punktų]. “Daily He- 
raldo” korespondentas iš Flo
rencijos (Italija) rašo, kad ita
lai kaltina anglus sulaužymu 14 
taikos punktų. Koresponden
tas sako:

“Italuose juo tolyn, tuo dau
giau jaučiama nepasitenkinimo 
anglais ir amerikonais. Tatai 
parodo vienas laikraščio antgal- 
vis, kuris skamba sekamai: 
“Lloyd George nori sumažinti 
armiją visose šalyse, apart An
glijos.” Italuose viešpatauja ta 
nuomonė, kad Anglija pirmoji 
sulaužė 14 taikos punktų, kuo
met ji atmetė laisvo plaukioji
mo jūrėmis principą.

“Kiekvienas saumylis kitų 
tautų elgimos pareina nuo to, 

'lies jeigu lųes neišsižadame

“Visa šalis reikalauja amne
stijos!

“Reikia stebėties ir biaurė- 
ties, kad ligi šiol da nepanai
kinta tie varžymai.

“Dauguma šerini nų ištisais 
mėnesiais' laukia paliuosavimo 
tą, kurie pūna kalėjimuose—- 
kaijK) sociales kares aukos!

“Streikininkams; kovojan- 
tienfs darbininkams; įsiems 
(tiems, kurie nukentėjo beginda
mi savo idealą, privalo būti su
teikta amnestija!

Toliaus atsišaukime reika
laujama amnestijos kareiviams, 
kurie liko karės teisino nuteisti 
visam amžiui kalėjimai!; Juo
dosios jūrės jurininkams, kurie 
atsisakė kauties su rusais; ir vi
siems civiliams žmonėms, ku
rie liko internuoti karės metu. 
Atsišaukimas baigiasi šiais žo
džiais:

“Generalė Darbo Federacija 
apeliuoja į visas organizacijas, 
darbininkų mases ir žmones ap
skritai, kad jie darytų į valdžią 
atatinkamo spaudimo, idant at
siekus teisybės.

“Tegul sąžinės šaukimo at
garsis visur atsiliepia—Amne
stija !

Paryžius.—[Darbdaviai prie
šingi 8 valandų darbo dienai]. 
Pasak “Lc Populaire,” varoma 
slaptos kampanija prieš darbi
ninkų klasę. Ta kapipanija 
pnasid^įo nuo to laiko, kada 
valdžia politikos išrokavimais 
ir norėdama nuslopinti agita
ciją darbininkų tarpe sutiko 
perleisti per parlamentą 8 va
landų darbo dienos įstatymą. 
Tas sumanymas liko įnešta De
putatų Butan dvidešimlis metų 
atgal.

Darodymai, kad samdininkai 
ištikrųjų ryžosi panaikinti tą 
įstatymą, susekta samdininkų 
laiškuose prekybos ministeriui. 
Tuos laiškus nesenai išspausdi
no “Lc BuIIctin de FUnion dės 
Syndicats dc la Seine.”

Įstatymas įėjo galion balan
džio pabaigoj. Tečiaus ligi šiol 
jis dar nebuvo įgyvendintas, 
nes samdininkai mano, kad ta
sai “patvarkymas atneša ne tik 
dideles blėdies ekonomijos sri- 
Uyj, bet tvirkina darbininkus, 
kuomet jie dirba nuo 7 vai. ry
to ligi 4.30 vai. po pietų1, gau-

NAUJIENOS, CKIčttg®., UI.
--------------------------.--------------------------- fc.. i, riiMiii

užgyrė LSS. VIII Rajono 
komiteto protestą prieš ko
munistų sauvaliavimą.

Konferencija užsidarė 6 
valandą vakare ir draugai 
išsiskirstė pilni energijos ir 
gero ūpo.Lapkričio 16 dieną South 

Bostono Lietuvių Salėje bu- 
bo vietos socialistų sušauk- 

ta LSS. VI Rajono konfe- 
rencija. Delegatų prisiuntė 
Cambridge’aus kuopą, Nor- 
woodo kuopa ir kitos. Išviso 
konferencijoj dalyvavo dau
giau kaip 20 draugų

Ilgiausia/ konferencija 
kalbėjo apie tai, kokie turi 
būt musų santikiai su komu
nistais. Visapusiai šitą 
klausimą^apkalbėjus, vien
balsiai buvo priimta šitokia 
rezoliucija:

“LSS. VI. Rajono konfe
rencija^ buvusi 16 lapkričio, 
1919 m., So. Bostono Lietu
vių’ Salėje, atsižvelgdama:

“1. Kad komunistai suar
dė Lietuvių Socialistų Są
jungą ir Socialistų Partiją, 
ir apskelbė tom organizaci
jom atvirą kovą kaipo di
džiausi jų priešai;

“2. Kad jie klaidina darbi
ninkus, tvirtindami jiems, 
buk čia tuojaus Įvyksianti 
revoliucija, tik reikią prisi
dėti prie komunistų parti
jos;

“3. Kadangi komunistų 
partijos organai ir pavieniai 
nariai kaip įmanydami dis
kredituoja socialistų vardą, 
šmeižia jų laikraščius ir 
veikėjus;

“4. Kad komunistai, ardy
dami darbinjnkų vienybę ir 
griaudami jų organizacijas, 
faktinai padeda ne darbi
ninkams, bet jų priešams j

“Nutarė: _
“žiūrėti Į komunistus 

kaip į didžiausius darbinin
kų klaidintojus, kritikuoti 
juos žodžiu ir raštu, aiškin
ti minioms jų taktikos pra
gaištingumą, ir šitą kovą su 
jais stiprinti ar silpninti su- 
lyg to, kiek jų veikimas bus 
darbininkams blėdingas.”

Paskui konferencija pa
skyrė laikiną Rajono valdy
bą ir nutarė gaivinti tas kuo 
pas, kurias komunistai su- 
demoralizavo arba
Tuo klausimu buvo priimta 
šitokia rezoliucija:

“LSS. VI Rajono 
rencija ragina visus socials- 
tus, neprisidėjusius prie ko
munistų, tvarkyti komunis
tų suardytas LSS. kuopas, 
arba tverti naujas visur, 
kur tik randasi bent penki 
draugai tam pritariantis.

“Konferencija išrinko Ra
jonui laikiną valdybą, ir no
rint kokių nors paaiškinimų 
ar pagalbos, reikia kreiptis 
pas laikinąjį Rajono organi
zatorių šiuo antrašu: A. 
Liutkus,118 Washington st., 
Norwood, Mass.

“Rajonas yra pasiryžęs 
naujoms kuopoms, visame 
padėti, kaip ve, prakalbas 
parengti, kalbėtojų parupin 
ti, ir tt.”

Agitacijai konferencija 
nutarė išleisti 5,000 lapelių, 
kad išaiškinus visuomenei, 
koks skirtumas tarp sociali
stų ir komunistų. Tam tik
slui draugai tuojaus sumetė 
8 dolerius su centais.

Toliaus konferencija svar 
stė LSS. suvažiavimo klau
simą. Vienbalsiai (apie 20 
balsų) paremta Brooklyno 
draugų įnešimas, kad laiki
nas centro komitetas šauktų 
nepaprastą suvažiavimą 
šio mėnesio pabaigoje. Ra
jono delegatų į LSS. suya- 
žiavimą likos išrinktas S. 
Michelsonas.

LSS. VI Rajono organu 
aprinkta “Keleivis.”

Konferencija vienbalsiai

Kenosha, Wi».----- Uus netoli <lu
moncsiiu kaip vietine LSS. 58- 
tu kuopa tapo perorganizuotu. 
Nąrių joje tuo tarpu randasi 16. 
Bet to nevėizint musų kuršiu 
košiai komunistai dar vis sten- 
(giasi nickuricms draugams 
įkalbėti buk kuopa esanti susi
vienijus su komunistų partija! 
Tai kas, girdi, jei randasi keli 
nariai, bet jie neturi čarterio ir 
nebegali bu t LSS. kuopa. Drau
gai sąjungiečiai ir visi tie, kur 
norėtų tdpti LSS. nariais, šitų 
komunistiškų pasakų neprivalo 
klausyti. Jos skleidžiamos tik 
tuo tikslu, kad suklaidinus vi
suomenę. LSS. 58-4a kuopa 
kaip gyvavo taipir tebegyvuo
ja. O kai dėl to čarterio ir 
knygų, tai butų gera, kad musų 
komunistai visa tai sugrąžintų 
gražumu. Argi jie nė to nesu
pranta, kad pasilaikydami sve
timą turtą užsitraukia ant sa
vęs labai blogą vardą? Vis dėl 
įto, jeigu musų komunistai nori 
būt anais “džentelmonais,” ku 
ric savinasi svetinių žmonių 
turtų, tai šitas jiems į sveikatą 
nccis. O mes gausime kitą lokį 
pat čarterį; Jie gi musų buvu
siu dajrteriu pasinaudoti nega
lės, nes tokiame atsilikime jie 
gali turėt didelio nemalonumo.

Beje, Socialistų Partijos sek
retorius, d. Louis A. Arnold, 
įgaliojo vietinio (Kenoshos) lo- 
kalo raštininkų pareikalauti ko 
inunistų, kad jie sugrąžintų 
LSS. 58-tai kuopai priklausantį 
Čarterį ir kad jie daugiau netu
ri ildisės Veikti [po Socialistų 
Partijos firma. Ką į tai atsa
kys musų, Uoselių primokintį 
komunistai—nežinia. Veikiau
sia, kad jie dar bandys pasista
tyti /esant dideliais dideliais 
žmonėmis, lygiai taip, kaip kad 
dabar jie elgiasi su Liet. Sociali
stų Sąjunga. Boselių primokin
ti jie neva taria apie Sąjungos 
reikalus, daro kokius tai “re
ferendumus” ir rašasi po jais 
aiškiai nusimanydami, kad tai 
yra falsifikacija ir įtodel “kve
pia” jiems kriminale aftsako- 

mybe. Na, bet tegul jie pažai
džia.

LSS. 58-tos kuopos nariai ir 
Visi tie, kur norėtų įstoti į Są
jungą, tegul ateina į sekamą 
kuopos susirinkimą, kuris įvyks 
nedelioj, lapkričio 23 dieną So
cialistų svetainėj 321 Prairie 
avc. Susirinkimas prasidės 
kaip9 valandą ryto. Visi nariai 
butihai privalo atsilankyti, nes 
turime daug labai svarbių klau
simų Soc. P. ir Liet. Soc. Sąjun
gos reikalais. Pavyzdžiui, rei
kės nubalsuoti klausimas Inter- 
naiconalo, Socialistų partijos 
konstitucijos, išrinkti atstovą į 
LSS. Namo Bendrovę, pasitarti 
apie busimą LSS. suvažiavimą 
Chicagoj ir tt. Patartina, kad 
susirinkiman ateitų ir tie, kur 
davėsi suklaidint skambiomis 
komunistų frazėmis. Jie čia 
turės progoj pamatyti, kad jų 
boselių pasakos apie Socialistų 
Partiją buvo tik negražus melas. 
Taigi, draugai, nedelioj visi į 
LSS. 58-tos kuopos susirinki
mą! LSS. 58 kp. rašt.

J. Marcinkevičius, 
207 Ncwcll st.

Canibridgą Mafas.—Kaip vi
sur, taip ir pas mus: persisky
rus su “komunistais,” pastarie
ji stvėrėsi / visokių negudrių 
šmeižimų prieš socialistus, kas 
tečiaus nevieną ncapsipažinusį 
su reikalu žmogų gali stiklai- 
dinti-įtikinli. Kad visus tuos) 
melus išsklaidžius LSS. 71-ma 
kuopa savo susirinkime lapkri
čio 2 d. priėmė sekamą rezoliu
ciją:
, Rezoliucija.

Kadangi buvusieji LSS., o 
dabar LKS., viršininkai pamy-

Sukata, Lapkričio 22, 1919
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nė visas LSS, taisykles—kon
stituciją tuo parodydami, kad 
jie nesiskaito su organizacijos 
speka^—josios nariais ir/vietoj 

būti išpildytojalis ir s(augoto- 
jais jos taisyklių jie pasistatė 
save autokratiškais įstatymų 
davėjaiyir Įsakytojais organi
zacijai pildyti juos;

Kutlurigi praktika iš Vokicti- 

jos ir Rusijos nuotikių jau pa
rode, kad skaldymas' socialia- 

liškų organfcacįijfy yra viena 
didžiausių provokacijų, kokią 
tik galima atlikti darbininkų ei
lėse, nes tuo sukeliama vieną

kas neša jiems pragaištų, o ka- 
pit^lisitams—valdonam^ dide- 
liausią p/ramą;

Kadangi skylimo priežęistįs 
daugiau ar mažiau reikšdinasi 
pas vadovus dėlei savo aš “prin 
cipo,” kas ir pastaruoju laiku 
atsitiko, todėl LSS. 71-mos kuo
pos nariai suprasdami reikšmę 
obalsio ‘fVisų šalių darbininkai, 
vienykitėsI”—sako, kad ne 
skambąs frakcijų vardai ir tuš
čios frazės paliuosuos pasaulį, 
bet galinga darbininkų vieny
bė, jų susipratimas. Todėl mes 
pasmerkiame tą provokuojan
tį darbininkų reikalus darbą— 
skaldymosi ir stovime už orga
nizaciją, kuriojle narių balsas 
yra vyriausia įstatymų leidimo 
įtsaiga;

Kadangi Socialistų Partijoje 
ir LS,S. yra plačiausia veikimui 
dirva, nes jų tvarkymosi ata- 
linka šios šalies darbininkų apy- 
stovoms ir visi netobulumai, 
nariams permalant, gali būt 
pataisyti. Peniui lydami visa 
tai mes liekamč prie Socialistų 
Partijos ir Sąjungos. Tatai da
rome tuo įsitikinimu, kad dar
bininkų organizacijos privalo 

vienyties ir tobulinties, o ne 
skaldyties.

Komitetas:
J. Beleckas, O r g. 

J. Valeika, Prot. Rašt.
L. Paulauskas, Fin. Rašt.

J. Vinciuiias, Ižd.

Darbo Laukas

kitę mus kiek kuris išgalite! 
šelpkite ir padėkite mums lai
mėti. Laįmėję kovą mes kada 
nors ir jums padėsime. Juk 
musų visų reikalai yra bendri. 
Tik vienybėje musų galybe.

Gary streikininkai atidarė sa
vo valgomų daiktų krautuvę. Iš 
tos krautuvės mes gauname rei-niil isrto ĮiroduktŲ, lcn<l 
savo gyvastis palaikius. Todėl, 
kad krautuvė išsilaikytų, kad 
mtes nejjrislygtuine to, be ko 
mes nieku budu nebepajiegtu- 
me kovoti, maisto—reikalinga 

draugai, pagalba. Taigi 
dar kartą: padėkite mums, pa
dėkite plieno industrijos darbi
ninkams !

Kaip jau sakiau, streikas ei
na gerai. Skobų iš pačių garie- 
čių tarpo labai mažai nesiran
da. Tik kai kas atvažiuoja iš 
kitur. Todėl lietuviams patar
čiau netikėti kapitalistų agentų 
skelbimais ir nevažiuoti į Gary. 
Gary darbininkai dar tcbeslrei- 
kuoja ir jie nemano grįžti tol, 
kol samdytojai nesutiks jų rei
kalavimus išpildyti. Belo, jū
sų atsisakymas važiuoti j Gary 
mums daugiau energijos pri
duos! ir tuo budu pagreitins mu- 
sųlaimcjimą.

Aukas streikuojantiems plie
no darbininkams ir mano vardu 
galima siųsti, tik čekį reikia iš
rašyti plieno streikininkų var
du, būtent: Ste(?LWorkcrs Re- 
lief Committec of Gary, Ind.

Draugai darbininkai, remki- 
te mus musų kovoje!

J. Vilimaitis.
1078 Broadway,

Gary, Ind.
P. S.—Prašyčiau kitų laikraš 

čių perspausdinti.—J. V.
Padėka.

Šiandie, lapkričio 19, aplaikiau 
aukų 39 dolerius nuo Chicagos 
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tau
tiško Kliubo. Auką atidaviau 
Gary streikininkų komiteto iž
dai!. Tai pirma lietuvių drau
gija, suteikusi mums tiek daug 
energijos. Todėl varde strei
kuojančių Gary darbininkų ta
riu širdingą ačiū!

— J. Vilimaitis.

Padėkite plieno industrijos 
darbininkams.

Gary, \^nd.—Plieno darbinin
kų streikas tebesitęsia. Ir juo 
toliau, tuo pas darbininkus atsi
randa daugiau pasiryžimo ko
voti ir laimėti tą sunkią kovą; 
kovą už geresnes žmoniškesnes 
sąlygas darbo ir didesnes algas. 
Nors kareivių čia pilnas mie
stelis prigrųstas neva tvarkai ir 
ramumui išlaikyti, nors anuo
tomis nustatyta kone visi šaly- 
gatviai, kad darbininkus įbau
ginus bet visa tai nieko negelb
sti. I>arbininkų vienybe, pasi
rodo, yra nesulaužoma. Tie bai 
šieji žudymo įnagiai darbinin
ku, neįveikia, kadangi darbinin
kai nenori ir nemano inušties 
spėka. Jie mušasi savo vieny
be, savo organizacija,—savo at
sisakymu dirbti plieno karalių 
prakaitinese. Ir tai jiems se
kasi. Nė kratos, nė areštai jų 
negali priversti pasiduoti. Visa 
tai tik c(ar labiau sustiprina 
darbininkų dvasią, duoda jiems 
suprasti, kad jie kovoja už tei
sybę ir kad ta teisybė jų perse
kiotojams yra nemėgi.

Darbininkų kovos bintas to
dėl yra visai skirtingas. Jie nors 
ir nedavalgę, nors šaltį ir kitus 
nemalonumus kęsdami, bet dra 
šiai ir nedvejodami atsako: Ne, 
ponuliai, mes nedirbsime tol, 

kol jus nepripažinsite mums tei 
šių, kol jus nesuprasite, kad ir 
mes esame žmonės.

Tiesa, darbininkai jaučiasi 
pavargusiais; mato , kad jiems 
Visa ko stoka. Bet čia jiems į 
pagalbą ateina jų draugai—ki
lų industrijų darbininkai. Jie 
siunčia mums savo sunkiai su
tausotus Patikus, šelpia mus 
pinigiškai idant palaikius mu- 
SŲ| gyvastis ir padėjus mums lai
mėli kovą su taip galingu musų 
priešu,—plieno industrijos karu 
liaus.

ka parama mums labai reika
linga. Todėl dar kartą pasive- 
iiju kreiptis į visuomenę: šelp-

Severos Gyduoles užlaiko ' 
šeimynos sveikatą.

Geras Linimentas.
Rodos, kad n6ra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokją 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė- 
fose nžra nieko geresnio už

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Gothardišką 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: 30 et. ir 2 et. 
taksų, arba 60 et. ir 3 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, ’0WA

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminahškuose 
taip ir cftf/H£kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popitras.

Namų Ofisas:
9323 S. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drovsr 1310

Miesto Ofisas: *
127 N. Dearborn SL 

1111-13 Vnity Bl<u.
Tel. Central 4411

F

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

K-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. » 

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

vakare Phone Canai 257
...---- . <

v.

Tclephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicafto, 111



Subąta, Lapkričio 22, 1919 NAUJIENOS, Chicagft III

Kas Dedasi Lietuvoj
dūktų, bet duonos netrukome, I tenai apsivedė su Jonu Murku;

_ —’ 1 . jie dabar gyvena Šiauliuos. Bu-

Atsišaukimas j Amerikos 
Lietuvius.

Mieli musų Broliai amerikie
čiai! Jau beveik metai kaip 
musų tėvynėj Lietuvoj įsikūrė 
savoji valdžia ir, kaip matome, 
įsikūrė visai demokratingais 
pamatais ir veikia gana pasek
mingai. Ir viskas butų gerai, 
kad ne tie kapitalistai dvarpo
niai. Jie, norėdami išgelbėti 
savo dvarus nuo išdalinimo 
biednuomenej, šaukiasi į Var
šuvą lenkų ir Pilsudskio, kad 
anie ateitų jų dvarų gelbėti ir 
kad anie galėtų paimti Lietu
vos vaklžią į savo rankas, o pa 
ėmę vaklžią, kad galėtų uždėti 
ant musų vargšų baudžiavą, 
kaip kad buvo senuose laikuose, 

-nes kaip žinome, kur tik atėję 
lenkai užėmė Lietuvos kurį 
kraštą, ten jau uždėjo ant žmo
nių baudžiavą: po dvi dieni sa
vaitėje eiti ponui dirbti dykai! 
Taipogi ir kitokiais budais spauf 
džia Lietuvos žmones, y lietu
vius ir žydus, kaip tai daryda
mi kratas, kišdami į kalėjimus, 
atimdami gyvulius ir kitokią 
naudą, taipogi persekiodami mu 
su gimtąją kalbą, kurią musų 
tėveliai kalbėjo ir mus išmoki
no..

Nerašyme tamstoms apie vi
sus lenkų blogus pasielgimus, 
nes tamstos gal tatai jau žino
te ir iš laikraščių. Mes tik pra
šome viOų Amerikos lieituvių, 
musų Brolių, vardu viso Skaud
vilės valsčiaus žmonių, kad jus, 
Broliai amerikiečiai, lietuviai 
ir žydai, stotumėte mums į pa- 
gelbą^ kad galėtume atsiginti 

nuo užpuolikų lenkų, kurie no
ri užžgrobti musų brangią tė
vynę Lietuvą. Darykite lytin
gus, rašykite protestus, siųski
te atstovus į VVashingtoną ar
ba ir į Paryžių vienu žodžiu, 
darykite visa ką tik galite ir 
kuogreičiausiai. Mes turime 
didelės vilties, kad jus padėsi
te mums gelbėti savo kraštą 

nuo musų skriaudėjų lenkų, o 
taipgi ir nuo rusų kolčakinin- 
kų.

— A .....-
[ Vardu viso Skaudvilės vals
čiaus, kurs per visuotiną savo 
susirinkimą Rugsėjo 7 d., 1919 
m., įgaliojo mane Šitą atsišau
kimą surašyti ir tamstoms, 
Broliai amerikiečiai, pasiųsti, 
—J. Liekis.

(Šis Atsišaukimas atsiųsta 
Antanui LiįekiUk ’ Cblcagojd, 
tuo prašymu, kad jis jį paskelb
tų Amerikos lietuvių laikraš
čiuose.—Red.).

Laiškai iš Lietuvos

Iš Kušleikių, Papilės vai. 
lių apskr.

šiau-

Rjašo V. Gedam inskui į 
Springfieldą, III., jo brolis:

Brangus Broli! Po tiek var
go ir sunkenybių vėl turime lai
mės susirašyti. Audra praūžė 
ir rodos vėl linksma, nors ji ten, 
toliau, visame pilnume dar te
kėsiančia. Daug daug mažiau; 
daug kentėjau. Ne aš vienas, 
bet visi ir visa žmonija. Yra 
betgi žmonių, kurie tik sau tur
tus krovė ir begalo pralobo. 
Atsiminus, plaukai ant galvos 
stojasi, kuomet iš abiejų pusių 
šrapneliai žvimbia ir ore ply
šta, arba kulkų spiečius aplink 
siaučia. Ir duobėse ir grio
viuose prigulėjom, ir po tris 
dienas nevalgę išbuvom; bet nie 
kur niekas neužgavo. Visas 
Kušelikių kaimas sveikas išliko. 
Mes toliau nebuvom išsikrau- 
stę, kaip lig Skobiškių ir porą 
savaičių slapstomės. Ką galė
jom, pasvirnėm su savim, kad 
badu nestiptumėm. Daugiau 
visa palikom Dievo valiai. Su
grįžę, ką beradom, tai ir užte
ko. Iš 12 karvių mums beliko 
tik 2, o kiaulių tik viena. Du- 
rįs ir visi langai buvo išlaužyti, 
išdaužyti; kūčių lubos ir dar
žinių pūzrai išimti, stogai nu
plėšti. Laukai apkasais iškni
sti, tvoros nukūrentos. Kovos 
visiems' žinomos, ir aš to ne
aprašinėsiu. Sunku tai sunku 
buvo, ir baisi brangenybė pto-

Pirmas ir Didžiausis Valstijinis Bankas
ant Bridgeporto yrą

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St. Tarpe Morgan ir Racine Gatvių 

Chicago, BĮ.

moka už 

padėtus 

pinigus.

3 nuoš

Reikalus

Persiunčia 
pinigus 

j visas 
pasaulio 

dalis ir

A State Bank
Abelnai Atlieka Visokius Bankinius

Bankinės Valandos. Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų
Vakarais: SEREDOMIS nuo 6-tos iki 8-tos vai.

SUBATOMIS: atdara per visą dieną iki 8 vai. vak.
Turtas Viršina $5,000,000.00. A

K. MICHALAUSKIS
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimas — kuo
džių, lenciūgėlių, šliubinių žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Liberty Bondsus priimam pilna kaina.
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramęfonus, armoni

kas, ir visokius jubilicrinius daiktus.
Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akinius.

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

K. MICHALAUSKIS

nors mėsos ir dabar neturime.
Dabar dur ne kas pigiau. Ru-lvo jis Šiaulių apskr. mokyklų 

inspektorium, dabar atsisakė ir 
yra gimnazijos mokytoju; yni 

Į keletą kny^ų išleidęs. Joana 
jau mokytoja; turi vieta Šiau
lėnų valsčiuje. Nuo birželio 15, 
1919 m. mes visi sulietuvinome 
savo pavardę ir vadinamės: 
Gedaminas, Gedaininaitė. Taip 
ir laiškus rašykite. Stebimės, 
delko Amerikoj jus taip pasi
duodat amerikonams ir savo 
vhrdtis rašot amerikoniškai. 
Taip lietuviams nereikėtų daryt. 
Gal išrašytum man kokį gerą 
laikraštį, bučiau dėkingas.— 
Viso labo tau, broli, ir tavo 
žilumai.—Albert Gcdaminąs.

[Antrame laiške dar rašo:] 
Mes turime žinių, kad Santar

vė pripažino Lietuvą nepri
klausoma valstybe. Bet su bol
ševikais dar musų kariuome
nės tebekaujasi. Sunkus lietu
viu padėjimas, nes nėta ginklų, 
amunicijos ir rūbų, taip-pąt nė-

gių pūdas 15 rub., miežių 12 r., 
avižų 10 r., kviečių 20 r., duo
nos svarui 60 kap.,, sviesto 7 
rub., mėsos 8 rub. Arklį per
kant reikia mokėt 3000 rųb., 
karvė 1500—2000 rub.; vienas 
kiaušinis 25 kap. Jei turėtum 
ką parduoti, tai nežinotum nė 
kur pinigų dėti, bet bėda, kad 
nieko nėra, kad niekas nebeau
ga, nes nėra trąšų nė gyvulių 
mėšlo žemei įkrėsti. Už batus 
reikia mokėt 150—200 rub., d ra 
Dužių karta moka 100—150 r.; 
darbininkui mokama dienai 5 
rub„ per darbymetę 10 rb., bet 
ir tai sunku pragyventi.

Lietuviai dabar turi patįs sa
vo rankose valdžią. Milicijų, 
kariuomenė lietuviška. Tik 
žmonės nemoka savųjų palai
kyti: sunku jiems mokestį mo
kėt j, sunku maistą pristatyti, 
nors ir turėtumėm. Mat taip 
įpratom okupantams valdant, į 
taip darom ir su savaisiais. Aš ra pinigų visam kam užlaikyti, 
dabar esu Papilės valsčiaus sa- o brangenybė begalinė. Aš pats 
vivaldybos viršaitis, socialės ap- imu algos 200 rublių, bet kuo- 
saugos komisijos pirmininkas met samdau į savo vietą žmo- 
ir Papilės vartotojų bendrovės gų, tai visa aprokiivus man 
“Atžalos” pirmininkas. Darbo daugiau išeina išmokėti. Lietu- 
tiek turiu, kad nei nokti neturiu va iškįla iš griuvėsių; visi mie- 
kada miegoti. Lietuviai baisiai sieliai tik griuvėsiai ir plytų 
nesupranta laisvės ir ką ji mums krūvos, net ir medžių vieni tik 
duoda, ką gera jiems nebent tik stimbiai. Girios beveik visos 
kuju galima įmušti. iškirstos, išteriotos ir išgaben-

Vokiečiams užėjus, už šautu- tos Vokietijon.—Albertas, 
vą buvau papuolęs ir gavau 4 --------------
metus katorgos. Sėdėjau kalė- U«
jime Šiauliuos, Joniškyj ir Kau Iš Velykunų, Leliūnų par. Uk-

Ko tik badu nepastipau— mergės apskr.
baisiai'jie badu dvasino. Kaip 1 .
tvirtas, tai išlikau, nors nuo ulė Juozas Strolia rašo Antanui
lių nuėdimo kuone kaulai buvo Dyčui į West Lynn, Mass.: 
matyt. Taigi esu baigęs jhu Utena, nigs. 22, 1919.—šian- 
kalinių universitetą. Vieną kur die esu Utenoj kaipo naujokas 
tą, prieš karo galą, kaip palei- gimusis 1897 m. šaukiamas į 
do, tai nebeėjau į kalėjimą, bet kilusios iš kapų musų brangios 
slepiaus. Slėpiaus įsikasęs į šie- Lietuvos Kareiviją. Komisijon 
ną pas paugmaudį; naktimis ir da nestojau, gal po pietų pri- 
dienomis, nors ir lytų, vis bu- sjeis stoti, taigi nežinau, ar pa- 
vau lauke, kol sniego nebuvo. jms ar ne. Jeigu paims, tai to- 
Vokiečių būriai valkiojos ji(š- deJ, kad turiu da du senesniu 
ko<la<ni nelaisvių, šaudydavo ir broliu, Petrų ir Jonų Strolius, 
kulkos pro nosį pralėkdavo, bet ' • ’ •
njanęs nebesugavo. Žien)ą irgi 
gavau miške gulėt dieną ir nak
tį. Išsislapsčiau 11 mėnesių, 
kol gabaus buvo paskelbta am- 
nistija. 
apie 6(M) 
privargo 
dama ir 
Šiaulius, pėsčia!
daugybė plė$k>ųj iš pabėgusių 
nelaisvių; jie plėšdavo žmones, 
plovė ir šaudė, eidami ginkluo
tomis gaujomis. Vokiečiai gi 
jiems nieko nedarė. Tik atsi
traukus vokiečiams ir bepasili- 
kus vokiečių žandarams žmo
nės apsiginklavo ir ėmė patįs 
plėšikus gaudyti. Kuomet žmo
nės baigė gaudyti ir šaudyti tą 
plėšikų gaują; kartą atbėgo ir 
apsinakvojo pas mus trįs plėši
kai, apsiginklavę bitauiinigais, 
šautuvais ir bombomis. Mes 
nieko negalėjom jiems daryti. 
Bet. gaudytojai pajuto, kad jie 
pas mus yra, tai iš ryto apsiau
tė ir mums davė žinoit. Mudu su 
broliu pasiėmę šautuvus iš
sprūdome pas gaudytojus. Ma
ma truputį sirgo. Aš išeidamas 
jai pasakiau, khd išgirs šūvį, 
tai lai krinta ant žemės, 
ta su Skolestika taipjau buvo 
primokintos, ką daryt. Buvo 
įasikviesti ir vokiečių žandarai 
ladėti. Pajutę plėšikai pradė

jo žiūrėti sukišę į langą nosis, 
ale tuokart žandarams nedegė 
latronai. Kad plėšikai atsitrau 
cS nuo lango, tai motina, no
rėdama žinot, kas dedasi tau
te, irgi atsikėlus iš lovos priėjo 
įasižiurėt. Žandarai, nepažin

dami, vėl šovė ir šiuo kart kul
ka pervėrė mamą... Tai buvo 
apkričio 26 d., 1918 m., 3 vai. 
)o pietų. Po keturių valandų, 
daug vargusi ir kentėjusi musų 
motinėlė pasimirė....

Plėšikai išbėgo, tik vieną te- 
.nušovė prie Kleminsltio grin- 
čios; šovė j o bpvo apie 50 žmo
nių, bet visi nežino kaip šauti 
ir bijojo galvos pakelti. Bėg
dami plėšikai nušovė du vokie
čiu, bet žmonių nė vieno ne
kliudė.

ne.

Kaštavo ir pinigais 
rubliu. Kiek mama

statydama maistą į 
Buvo privisę

Aga-

As dar nevedęs. Elena per 
karą buvo išbėgus į Rusiją ir

apie kuriuos nežinau, ar jie 
Amerikoj gyvi, ar jau mirę.

Aš gi visai nesibijau už tė
vynės laisvę mirti, tik gaila na
mų be priežiūros palikti, tris 
moteris be globos, taipgi ir my
limos mergaitės gaila. Pats paė 
minias man netaip svarbu, nes 
per karę jau gana gerai supra
tau, kas tai yra gyvenimas be 
naudos ir kas tai yra mirtis už 
tėvynes laisvę.

Buvau rusų bolševikų naguo
se. Norėjo mane ir sušaudyti ir 
ko kito teko patirti, bet tas pra
ėjo ir vėl gyvenu kaip ir pir
miau, tik labiau suprantu patį 
gyvenimą.

Mielas drauge Antanai, gyven 
dams Ameri(ko|jį galbūt žiųai, 
kur mano bent vienas brolis; 
malonėk pranešti jiems šitas 
naujienas, ir kad aš per karę iš
laikiau namus, ūkį ir viską 
tvarkoj. Mat mokėjau vokie
čių kalbą, tai buvo lengviau ap
siginti, tik arklį pavogė. Bet 
dabar prisiauginom gyvulių, 
laukai apsėti ir gera butų gy
venti, kad butų kam ūkis ves
ti. Mane ir taip jau labiau 
traukia prie mokslo. Žinoma, 
karei vijo j aš nepražūsiu, švie
sesnių žmonių ir ten pageidau
ja. Su guodonc, Jūsų Juozas 
Strolia.

P. S.—Mane šį vakarą, su 
žiburiu, jau statė komisijon. 
Paėmė ir užrašė į raitelių pulką 
karo mokyklon. Išvešią į ka- 
reivija 30 rugsėjo. Tai ir Su
diev, gimtiniai nameliai!

Dar kartą, Antanuk, nuošir- 
dlžiaiį prašau [pasirūpinti (suži
noti per draugus, pažįstamus ar 
per laikraščius apie mano bro
lius ir duoti man žinią.—Juo
zas. /

Prierašas
llai yra apsišvietę vaikinai ir 
darbuojasi musų darbininkiš

kame ir visuomeniame judėji
mo. Petras Strolia gyveno 
Grand Rapidse, o Jonas Stro
lia, Hartforde ir Ručine. Kilę 
iš Velikunų sodž., Leliūnų pa- 
rap., Ukmergės apskrities.- Jei 
kas apie juos žinotų, meldžiu 
suteikti man jų adresus, už ką 
busiu labai dėkingas'.—Anta-

•Juozo Strolio bro

□

MK

nas Dyčus, 25 Woodman st 
West Lynu, Mass.
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Colorado Consolidated Minės & Power Co
(Po priežiūra dviejų valstijų: Colorado ir Arizona)

Kapitalas $1,000,000.00
Panedėlyj užtikome labai svarbų straipsni didžiausiame ir įtekmingiausiaidu 

Colorallos laikraštyje “The Denver Post”, Nov. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. W. C. Bhiir.

P-s Blair rašo, kad COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & POWER KOM
PANIJA sparčiai varo priekyn išlaukinius darinis Sherman’e ir kad daugelis dar
bininkų dirba prie įvairiausių įrengimo darbų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus 
greitu laiku užbaigti ir kompanija galės dirbti žiemą. Taipgi rašo, kad COL. 
SONS. M. & P. CO. įsigijusi didelį “Tobasco” fabriką, kurį nugriauja ir iš jo pa
naudoja įvairias mašinas, tramvajų ir tt. Prie damo-muro gabenama rąstai ir 
damas baigiamas mūryti. \

Straipsnyje patėmija, kad COLORADO CONS. M. & P. CO’S nulies fabrikas 
esąs vienu iš puikiausių visoje Coloradoje ir kad įrengiamas naujausiomis ir ge
riausiomis mašinomis. Viskas įrengiama taip, kad perdirbimas rudies atsieitų 
kuopigiausiai. .

Apie kasyklas rašo, kad garsiausi Suvienytų Valstijų geologai ir mineralogai 
kaip prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog Šios kompanijos kasyklos yra didžiau
siomis visolje pietvakarinėje Coloradoje. Sako, kad kasyklose matosi suvirš 3,600- 
000 tonų rudies, kurią tik reikia laužti ir perdirbti.

Kompanijai, sako, labai palengvina darbą du dideli automobiliai (trakai), ku- 
lie atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad (.01.0. CONS. M. & P. CO. už viską moka 
“Cash”. Ant !galo primena, kad šita kompanija, turėdama tokią puikią vielą, toki 
dideli ir moderniškiausiai įrengtą rudies fabriką, naujausią vandens-elektros fab
riką ir labai dideles ir turtingas kasyklas, greitu laiku liks viena iš didžiausių 
ir turtingiausių, kasyklų kompanijų tik vakarinėje Coloradoje. ( __ ___

Taip rašo apie COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & P()WER CO. vienas 
iŠ geriausių Colororados kasyklų žinovų. Panašią opiniją turi visi tie, kurie at
lanko šios kompanijos prapertes Shennanc ir, kurie savo akinus pamato visus įtai
symus fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtingas aukso ir sidabro kasyklas.

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu laiku kompanija pradės siųsti l val
džios bankas išdirbta auksą ir sidabrą, o savo šėrininkams didelius dividendus. 
Todėl neseniai prezidentas savame laiške minėjo, kad serai greitu laiku pakils nuo 
100% iki 200% ir daugiau.Dabar parsiduoda paskutine dalis šGry; 
giinams. C. ----- • , .

'bar paskutinė proga prisidėti prie Šios kompatfijo» -
jaja. Nusipirk kuodaugiausiai serų. NI.LALh NLI DIENOS.

kaina bu, *20.00
už abu, arba po $10.60 kiekvienas-

Siųskite orderius Exprcss ^foney Orderiu arba liaukos draftu.
PEOPLES INVESTMENT CO.,

Harrleon 2024. » 220 So. State St.. Boom 1422, Ch.eago.
Ofisas bus atdaras Padekav.aii's dienoje, o ncdėliomis nuo 11 iki a val.ypo piety.

K—....... - . ........ —Pinigai renkami paskutinėms įren-
Greitai visi šėrai išsiparduos ir vėliau mokas nebegalės šėrų pirkti. Da
linė nraaa prisidėti prie šios kompanijos. Todėl, brolau, ()k

UHinirK KuuuuuKiuun.n. m. JNP.LAUK INIM JUinDlVO. UZSIKASYK 1UŲ- 
Investuok Šimtus, o gausi į" < h^rSn m

F>. CONRAD
X LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj tėvus, gimines ar pažįstamus, 

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jieAis didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntiniui Lietuvon... Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokioms paveikslams. Traukiame: pagrobus na
muose, prie balnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Ųtarninkais, Seredomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomls nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
Mašinėlių laiškams (taukuoti ir ofiso darbams yra 

naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysČių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikaliŠkus instrumentus atsakančiai.

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

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

Telefonas: DROVER 7309

III.
IŠ Vielaičių, Laukuvos vai. 

Tauragės apskr.

Automobilių Savinikai!
Pirkite sau ratlankes dabar ir 

užčėdykite didelius pinigus. Pa
sirūpinkite pasimatyti su mu
mis, jei ko nors reikalaujate sa
vo automobiliui.

Petrui ir Mykolui Vaitkums, 
Box 469, Jolinston City, III., ra
šo jų ginųncs:

Buvo pas mus daug bieduų 
metų, menkai kas teužaugo, 
daug visa ko pirkome. Esame 
įlebagoti. Daug susiedų išmi
rė, Pažįstamų mirė: Jonas Kaz 
ragis ir ICązragienė, Norbutas ir 
Norbutienė iš Tranšinų, Pranas 
Grikšas iš Kikonių, Kazys Šiii- 
ritį iš Dalgų. Štaraitė vedė Jo
ną Liutką iš ViįmLgių. Mirė 
Uršulė Tamušąuskiene ir Sau
dargas Pranas iš Lįegų, taipgi.Dabar sudiev, mieli sūneliai.— 
Marijpiia Vai/tkaite>, p Povilus 
Vaitkus vedė Bąpboi’ą Dargai- ‘ * t *•** ’ •

SOUTHWEST. TIRE CO., 
Ine.

2040 W. 35 st.,—>-3475 Archer Av.
Tek McKinley 149.

lę iš Stirbiškės, o Marijona Kaz 
ragai te ištekėjo už \Liudviko 
Janušausko riš Pivojtų, Rašy
kite mums kaip yra Amerikoj.

Barbora ir Petras Vaitkai ir 
brolis Juozapas.

Ar Sergat?
Išradimas naują liekarstų nuo 

šalčio. Katrie sergate, ateikit pag 
mąnc,.aX duosiu patarimą dykai.

P. A. M1LLER.
2128 W. 22 St., Chicago, 111.
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Nuo Lietuvai Gelbėti 
Draugijos.

Iš Europos nuolat ateina bal
siai, pra&mtįs pagdlbos. Karts 
nuo karto ateina balsas ir iš mu
sų tėvynės Lietuvos, balsas, pra
šus musų paramos.

šio nedrąsaus lietuvių balso 
neužgirsta, ar beveik nenori už
girsti, plačioji Amerika, bet jjs 
giliai įsėdęs lietuvių širdysna.

Ir Amerikos lietuviai sujudo 
gelbėti tą kraštą, kurio kiti ne

mano gelbėti; sujudo gelbėti 
Lietuvą, kur musų broliai ir se
sutės neša visa karės sunkeny
bes.

kime jiems pagelbų, nes dabar 
valanda gelbėjimo.

Pradėtas yra “(Iri ve” surink
ti $10,00().(X) Kalėdinės. Liet. 
Gelbėti Draugija kviečia talkon 
geros valios lietuves ir lietu-

vius ir pradėti darbą—tuojau, 
nevilkinant.

Čia pridedame nuorašą Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus laiš
ko, kuris pats savim pasiaiški
na.—

Prašome visų prisidėti auka 
bei darbu nešime pagclbos mu
sų broliams ir sesulėms.

Dr. S. Biežis, L. G. D. Pirm., 
Dr. A. L. Graičunas, Rašt. 
3310 S. Halsted, Chicago.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
laiškas.

1919 m. Rugsėjo 30 d.
Kaunas, Laisvės alėja No. 7.
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijai, Chicago, III.
Gerbiamieji: —Į Tamstų ra

štą 2-VIII turiu garbės praneš
ti, kad Lietuvoje dabartiniame 
momente viskas yra reikalin
ga: ir gydytojai ir pinigai.

Ant fronto kariškoji valdžia 
turi berods užtektinai jiegfų,

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
1 * •

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigui
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 

• 12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasteriąs 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIENVICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.JONAS B. BRENZA, \

Kurtumas
Slogos yra

-

DR. F. 0. CARTER
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas 
Atitaiso žvairas Akis

kurios yra sumobilizuotos iš 
krašto, bet itž tat kraštas pasi
liko beveik be gydytojų. Dide
lį šalies plotai ir ligoninės da
bar vietomis skursta be tinka
mų Diediškų spėkų. Taigi, jei
gu |nks Tunisas atsirastų be
meilys, kurie panorėtų pasiau
kauti savo buvusiajai tėvynei, 
tai iš tikro jie turėtų netiktai 
begalės dinrbo, bet ir butų už
tektinai aprūpinti pinigiškai.

Mažai to.
greičiausiu laiku įkurti savo 
universitetą.
kurios tam 'tikslui tiktų, mel
džiamos ir (kviečiamos Lietu
von. Ar tai chirurgai, ar kiti 
specialistai, kurie tiktų moky
tojauti, atrkis tuojau savo ša
koje darbo ar tai ligoninėse, ar 
tai miestuose.

Suprantama, kad nieko netu
rime prieš atvažiavimą viene
to, t. y. grupės gydytojų su gai
lestingomis seselėmis ar nursė- 
inis. Bet turiu pažymėti, kad 
dabar Lietuvos Raudonasis Kry 
žius turi tris lazaretus-ligonines 
su 8-10 gydytojais ir 18-20 se
selių: 2 ligonines Kaune ir 1 
Panevėžyje; didelio reikalo dar 
vienos ligoninės nematyt, nes 
ikariškoji Žinyba aprūpina ki
tas vietas su savo personalu. 
(Del žinios priduriama: R. Kr. 
vyresniojo gydytojo alga mė
nesinė 800 auks., jaunesniojo 
6(X) auks.; gi seselės—200 auks. 
Visų su užlaikymu).

Kaslink imx|^a,mentii, tai 
gavome dalį iŠ Amerikos Raudo 
nojo Kryžiaus .Berlyne, o dides
niąją didį užpdrkome Vokieti
joj už gana pigią kainą. Užtat 
manytume, kad nebeverta me
dikamentų iš Amerikos gaben
ti, o geriausiai visus pinigus at
vežti Lietuvon Amerikos valiu
toj. Tai bus dvejopa nauda: 
už gerą Amerikos valiutą gali
ma bus čia viską pigiaus pirkti, 
o parvežimas iš Vokietijos žy
miai pigiaus kainuos,* negu iš 
Amerikos.

Galop, turiu išreikšti savo di- 
džiausį pasidžiaugimą tuo darb 
šilimu. įr taja energija, su ku
ria “Lietuvai (ielbėti Draugija” 

1 imasi darbo.—Vyriausiosios Lic 
i tuvos R. Kr. Valdybos Pirmi

ninkas (pasirašo)
D-ras R. šliupas.

Yra gyvas reikalas

Taigi visos jėgos.

šo) M. Lingvys, V. V. Reikalų 
vedėja**.

ir užimąs galvoje.
viena didžiausių kur

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vietą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
< hstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausį ir suvirpintų ausies bubnelį o- 
re vilnimis. Šitos vilnįs atsimuša į 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, 
tai nėra oro spaudimo lygsvaros ir 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 
įspaustas ir todėl negali virpėti lengvuose atsitkimuose balso vil
nims užgavus jį, arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalles už
darytas, arba uždegimas pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
tėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. šita klintis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

Užimąs glavoje ir ausyse.
šitas užimąs būva visokis — gie

da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patemijamu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir galiaus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkartimas bus pilnas. Au
sinis būgnelis gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus. šitas visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš
kai, bet daugelyje atsitikimų jis už
eina trumpu laiku po smarkiam per
šalimui. Slūginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžius ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
lik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi anksčiau ar vėliau. Žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Vaikų Adenoidai.
Adenoidai yra labai paprasta vai

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurutmo ir bėgimo iš ausų. Tai 
yra priežastis augimo giliai nosyj. 
Jie padaro I 
Tie augimai turi būti išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Carter išima 
adenoidus.

Kreivoms akims atitaisyti dr. Car- 
ter turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panaudojo šimtuose atsiti
kimų. Jis neehloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil
nu užsitikėjimu pasisekimo, o išei 
šito tiesiomis akimis kaip ir kiek
vienas. Žvairos akįs yra pažemi- 
nati negalė u Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina 
sunaikina regėjimą vainos akies, 
kariais ir abiejų.

Migdalinės gilės (tonsilai).
Išimama ir išgydoma specialiu 

budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas šitam darbui.

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos? 
ga!

Chicagos dr-as
bęs sau vardą visoj šalyj kaipo akių

ir
o

jūsų akims, ar gal 
čia yra jūsų pro-

Carter tini išdir-

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 

?ikių ir girdėjimo kliūčių bei ligų. Jis 
kvėpavimą per burną. garsino savo Tarpina-

♦ k..i; ižinu; LuininuDI lengvą gydymo būdą ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

DR. F. O. CARTER,
Iškaba besisukančios šviesos

120 So. State St. Chicago, Illinois
Vienos durįs į šiaurę nuo Fair krautuvės.

Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos, gydymo, 
pasilsio ir X-Ray examinavimo kambarys. Valandos 9 iš 

ryto, 6 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

True franslation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Nov 22, 191!) 
aš reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bilius 3,317.
Prispaudėjai ryžasi gaminti 

naujų įrankių, kurių pagclba 
butų galima slopinti darbinin
kiškų organizacijų veikimų ir 
varžyti spaudos, žodžio ir susi-

tame, kokią reikšmę jiems pri
duos teismai, policija ir proku
rorai, kurie, kaipo taisykle, es
ti darbininkų priešai, špie- 
gystės ir Kareiviavimo įstaty
mai buvo kreipiami į priešinin
ko šnipus. Bet tikrenybėj jų 
pagelba nepasisekė sugauti nė 
vieno vokiečių šnipo. Tečiaus 
jų pagelba buvo varžoma pilnai 
legalia organizuotų darbininkų 
veikimas. Proponuojamas įsta 
tymas turi sau tikslo apsaugo
ti valdžią nuo anarchistų ir ki
tokios rųšies prievartos skelbė
jų. Bet tikrenybėj jis gali būti 
lengvai atkreipiamas į darbi
ninkus ir naudojamas nuslopini 
mui kovos už laisvę.

Spiegystės ir Verstino karei
viavimo įstatymai buvo toleruo
jami darbininkų, nes tai buvo 
daroma v\trdan patriotizmo. 
Darbininkai laikinai sutiko pa
siaukauti, idant Jungtinės Val
stijos ir talkininkių šalįs atsiek
tų savo tikslų. Tie įstatymai 
buvo tik laikini ir todėl buvo 
toldruetiami kaipo tokie. Bet 
karė jau pasibaigė, o todėl ir 
visi jos įstatymai, varžant ja lais 
vę, turi nupulti. Prezidentas 
Wilsonas, vetodamas karės me
to prohibicijos patvarkymą, pa
reiškė:

“Kada įstatymai, kurie liko 
išleisti karės metu, atitarnavo 
savo tarnystę, tai sveikas pro
tas privalo mums diktuoti, kad 
tie įstatymai reikalinga panai
kinti.”

Tokia jau principas privalo 
būti panaudotas ir šiame at- 
vėjyj. Špiegystcs įstatymas tu
ri būti panaikintas; ir reikia dė 
Ii pastangų, kad nedaleidus pra 
vesti naujas įstatymas, kuris 
butų kreipiamas prieš organi
zuotus darbininkus.

Kad nedaleidus įsigyventi tam 
įstatymui, reikalinga tuoj tver- 
lies darbo. Mes raginame kiek 
vieną darbininkišką organizaci
ją Jungtinėse1 Valstijose išnešti 
'sulekiančią rczdliuciją prieš 
Senato bilių 3,317, o podraug 
ir prieš bilių, įnešta Atstovų Bu 
tau. Mes raginame rezoliucijų 
kopijas tfivsti atatinkamiems 
senatoriams ir atstovams. Mes 
raginame unijas ir kitas orga
nizacijas siųsti kongreso atsto
vams protestus reiškiant pasi
bjaurėjimą, kad laisvos šalies 
kongrese svarstoma tokios atža 
gareiviškos įmonės. Mes ragi
name įvairia protestus siųsti 
sekamiems senatoriams: Joseph 
J. France, Ašie J. Gronna, Ro- 
bert H. La Follette, William J. 
Borah, Thomas D. Yore, Medill 
Mc Cormick, Hjram W. John
son ir George W. Norris.

Industrijos viešpačiai geidžia 
lokio Įstatymo. Naudotojai no-

organizuotus darbininkus. Už
tat dėkime visas pastangas, kad 
pašalinus tą pavojų.

— The American Freedom 
Foundation.

sa-

Tub įrankiu yra taip vadina
mas ramaus laiko maišto' įsta
tymas, kuris liko įneštas Sena
tim, kaipo bilius 3,317. Kada 
senatorius Sterling įnešė bilių, 
tai jis liko atiduotas specialiam 
komitetui peržiūrėjimui. Komi 
tetas užgiris grąžino tą bilių 
atgal. Senatas, dabar bile va- 
flajidų .gali {Įmlties svarstyti tą 
bilių. Tuo pačiu metu Atsto
vų Butan įnešta ir gi panašios 
rųšies bilius.

Tie biliai reikalauja, kad ka
rės meto suvaržymai butų pa
likta ir ant toliau. Juose
koma, kad penkiais metais kalė 
jimo ir pinigine pabauda bus 
baudžiami vjiįsi tie, kurie 'agi-* 
tuos arba patars spėkos pagel
ba versti Jungtinių Valstijų vai 
džią, arba skelbs naudoj imą 
prievartos link Atskirų asme
nų; tas pats įstatymas bus krei
piamas ir į tuos, kurie skelbs 
prievartos naudojiiną pakeiti
mui Jungtinių Valstijų valdžios 
arba konstitucijos. Vėliavos, 
kurios tarnaus tos agitacijos 
ženklu, draudžiama vartoti. Raš 
tai, kurie priešinsis tam įstaty
mui, bus draudžiama siuntinė
ti. Kitoj vidtoj sakoma, kad 
bus skaitoma praisižqngimu 
platinti tuos raštus, kuriuos pa
štas nepriims siuntinėljimui.

Tos tai rųšies įstatymai esti 
proponuojami. Jų pavojus ran 
dasi ne tame, ką jie reiškia, bet

NUO 1-MOS RUGSĖJO

KLEIN BROS.
HALSTED & 20th STS

Žiūrėk musų 
apskelbimo 
Naujienose 

kainų Padėka 
vonės vai

šėms.

“Aušros”
Siuntinius

Europon su
pakuojame

dykai. Pris
tatymą užtik 

rinamet

Dešimts ženklelių dykai, Padėkavončs dalybų diena. 
Atsinešk knygeles ir pasiimk dešimts ženklelių į 

kiekiekvieną.

Valgomų Daiktų Speciakiniai
Qod priežemio spa 
nguolės, sv. .. 9c.
Gražios saldžiosios 
bulvės, 3 sv. .. 11c 
Nauji minkštais hi 
kštuis valaskiniai 
riešutai sv. .. 43c 
Saldieji Floridos a- 
Kelsinai tuz. .. 17c 

upranugarinės da 
tūlės, pakelis .. 25c

valaskiniai

Thos. J. Wcbb ka
va, 3 sv.........$1.21
Angliški pyragai
čiai 38c vertė, da
bar svaras . . 20c 
Miltai aukso meda
liu % bačkos mai
šelis tiktai .. $1.73 
Sniderio grynų že
muogių košelė, slo- 
Jikelis ........... 53c

Johnathan valgo
mieji obuoliai, tu
zinas ............ 22c
Delmonte rūšies pi 
austyti ananasai, 
blekinukė .... 33c 
Savoy rūšis sekio
tosios radzinkos, 
pakelis ......... 25c
Price kepamieji 
'milteliai, blckinu- 

ke ................... 23c

Moterims šilkinio pliušo kotai
laipsnio Dobsono ar Hind ir Harriso- 
no šilkinio pliušo; gražios, didelės api 
kaklės, kurios galima atversti ir pas
tatyti ir užsegti; puspalaidžiai užpaka
liai; aptaisyti iš ruonių pliušiniais gu- 
zikai.s; diržas iš pryšakio; pilnai 48 co
lių ilgio; pamušti per- $23.50
Mergaitėms pavyzdiniai kotai $14.95 

Gražus kotai mergaitėms nuo 8 iki 14 
metų padirbti iš geros polo gelumbės; 
vilnonio veluro ar pusiau su šilku pini 
šo; pamušti perdėm šilumai; didelės 
apikaklės; plyni ar aptai- $14.95 
syti bebrine, po * ■
$27.50 seviotinio veluro kotų moterim* 
Žieminiai kotai moterims ir mergai
tėms iš gero vilnonio veluro; palaidas 
ar pusiau palaidas užpakalis; gražios 
didėlės apikaklės šilkinio pliušo; vie
ni pusiau pamušti, kiti C 1 Q IZft 
perdėm; po M* I
Moterims kotai iš vilnonio veluro ar 

šilvertono.
Kailiu aptaisyti ar plynai pasiūti kolai 
moterims ir mergaitėms; nauji palaidi, 
ar pusiau palaidi užpakaliai, kiti palai
di sustulpuoti, ‘junginės išvaizdos ar 
bolerio mados; guzikais aptaisyti, bai
siai didelės augštai susegamos apikak
lės; Šalikinės ir kaklaryšinės išvaizdos; 
apaitsyti ripuliais; vieni pamušt per 
pusę, kiti pmdėm; spalvos; tamsiai ru
da, jūrine batvininė, stirnine, briedi-

$28.50

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikai — V. 
Mišcika.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu nedali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunat 
tai prisiusime dc) tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31 st St., Chicago, III.

nė, meškinė; tiktai 
po

ĮįKARDASj
Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas

Vienintėlis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Eina vie
ną kartą į mėnesi. Žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigija tokį aštrų ginklą, kur su ja 
pagalba gali stoti į kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi 1 ’ -1-*----- 5 J— -
iu kovotoju, tai užsirašyk“Kardą’

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime/faumerį pažiūrėjimui.

į “KARDO” KNYGOS]

Barbora Ubrika
arba klioštorius ir jėzuitai.

Tamista nori likti drąs 
aina tik 100 doleris metan

Reumatizmas Sausgėli.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 1. Halsted St., Chlcage, III.

Knyga .“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

ALUS DEGTINĖ VYNAS
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes nir- 

miaus darėme alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti paČ 
ta. Veik greitai. Pasiųsime ga
vę $1.00 Money Orderiu, pinigais 
ar pačtos ženkleliais.

Villiam Klaea Institute, 
Dep. 85, Mihvaukee, Wis.

Lietuvis Fotografas
Naujausios mados darome viso

kius paveikslus siuntimui į Lietuvą, 
darome paveikslus 
senų pardirbame 
bildingus, šaposc 
tainėse draugijas, 
bus ir tt. Visokį 
gerai ir garantuojame, 
įsitikinkite

pasportams iš 
naujus, imame 
mašinerijas sve- 
vestuves, pagra- 
darbą atliekamo 

Ateikite ir

STUDIO 
L* YAKUBOWSKI, 

614 West 18th SU Chicago, III.

TEMYK1T
Didžiausia laikrodžių krautu

vė Westsidėj, kur galit pasirinkti 
naujausią tavorą: deimantų, lai
krodžių ir kitokių auksinių bei 
sidabrinių daiktų

Kurie turit skaudamas akis ar
ba reikalaujat akinių, ateikit pas 
mane, aš duosiu patarimą ir pri
rinksiu akinius.

P. A. MILLER,
2128 W. 22 St., Chicago, III..

Skyrius randasi
4906 W. 14 St., Cicero, III.

DAKTARAS NAMUOSE

Ar Tamista
Barborą Ubriką

Ar girdėjai apie jos išbūvi, 
mą 21 metus urve?

Ar girdėjai kokį valgį ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

/ Ar girdėjai, kas ją kankino?
Jei ne, o žingeidauji apie jos visą gyvenimą, tai jsigyk 

šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.
KUNIGŲ-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.^

ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy
venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teisybė, nes visa medega paimta iš raporto buvusio preziden-. 
to Tafto. kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus ją skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamislinus, ‘ 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su- į 
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c. '»

BIBLIJA arba šventas raštas seno ir naujo testamento. f
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'ją. Kaina pagal po- 

pieros ir apdarų gerumą $5. 4 ir 3.
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų 

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyką.

Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų^adresuokit taip:

1443 North Paulina Street, Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 
Specialistas

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

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

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

.Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kią ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Bcto yra daugybė 
gerą pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ŽUKAITĖS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntimu.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygą tuoj aus prisių
siu). Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDRIK, 3343 S. Halsted St.. Chicago, III.

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popierą, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, - Telephone Yards 7282

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

Tel. Drexel 2880.

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

Ofisai:
859 North 

Robev Street 
-8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison'St.

11 rytą iki 7 vai. vak.
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Lietuviu Rateliuoser
ROSELAND

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

M. M. Meškauskis.

Visiems Naujienų Ben 
drevės Dalininkams.

šiuomi kviečiame visus 
Naujienų Bendrovės dalinin
kus atsilankyti į nepaprastą 
(extra) Naujienų Bendroves 
dąlininkų susirinkimą, kuris 
įvyks Nedėlioj, Lapkričio 30 
dieną, 1919 m„ M. Meldažio 
svetainėjs 2242—2244 W. 23 
place, Chicago, III. Pradžia 10 
vai. ryte.
Naujienų Bendrovės direkci

ja savo susirinkime 15 d. Spalio, 
1919 m., nutarė padidinti Nau
jienų Bendrovės kapitalą ant 
penkiolikos tūkstančių dolerių 
($15,000); lodei Jūsų kiekvieno 
dalininko pareiga yra dalyvauti 
susirinkime ir priimti, arba at
mesti Direkcijos nutarimą.

Beto Direkcija pastolis susi
rinkimui pataisyti Naujienų Ben 
drovės čarterį, sulig kurio bu
tų galima praplėsti Naujienų biz 
nį užsiimant tokiais dalykais 
kaip siuntimas pinigų ir parda
vinėjimas laivakorčių, exportas 
ir importas ir tt.

Dalininkai gyvenantis kituose 
miestuose arba negalintjs pribū
ti susirinkimai! gali dalyvauti 
sprendimuose vartodami taip 
vadinamą Proxy būdą, tai yra 
per įgaliotinį. Įgaliojimai turi bu 
t i rašyti su paties dalininko pa
rašu ir adresu.

Dalininkai ateidami susirin- 
kiman prašomi pasiimti Šerų 

certifikatus dėl užsiregistravi
mo; taip-pat prašohii nesivėlin- 
ti.

Su pagarba. 
Varde Naujienų Bendrovės 
Direkcijos, J. šmotelis, Sekr 
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Komunistai viešai dumia 
publiką.

Lapkričio 16 dieną LMPS 25 
kuopos vakare vietos kounis- 
tai teikėsi iškirsti sekamą špo
są. Vienas jų išėjęs anft pagrin
dų ėmė garsinti komunistų ren
giamą vakarą ir kviesdamas pu- 
liką atsilankyti jis nuaiškino: 
Buvusi LSS. 137-ta kuopa per
mainė savo vardą. Dabar ji va
dinasi LKS. vardu. Įžangos ti- 
kietai yra pardavinėjami LSS. 
137 kp. vardu, bet jie bus geri 
komunistų vakare.

Tai, girdi, dėlto, kad tikietai 
buvo atspausdinti dar tada, kai 
kuopa buvo LSS. kuopa, bet da
bar ji esanti LKS. kuopa.

Kokiuo tikslu tai daroma? 
Juk tai aiški mela|gystė! Gal 

tuo jie tikisi daugiau publikos 
sutraukti, bet aš turiu pareikšti, 
kad taip dilindami publiką jie 
netoli nuvažiuos. LSS 137-tos 
kuopos vardą nieks ir niekada 
nepermainė. Ji kaip vadinosi 
taip ir tebesivadina LSS. 137-ta 
kuopa. Tiesa, nuo LSS. 137 kp. 
atskilo dalis jos buvusių narių ir 
jie dabar pasivadino koimtmis- 
tais, bet kągi tas turi bendra su 
ta organizacija, iš kurioos jie pa
bėgo? Aišku, kad nieko. Bet tie 
socializmo renegatai dabar skel
bia, kad jie esą organizacija, tik 
kitokiu vardu!

Tegul dabar skaitytojai spren
džia kurlink tie “komunistai“ 
eina. — Socialistas.

Moterų vakaras.
LMPS. 25 kp. jei parengia ko

kį vakarą ar koncertą, tai jau 
galima tikėtis, kad viskas bus 
fain. 16 lapkričio teko užklysti 
Boselande į jos suregtą vakarą. 
Truputį mums pasivėlavus, ne
bematėme programo pradžios— 
“Prisikėlimo Gyvųjų’*, bet visi 
tvirtino, jog labai puikiai pasi
sekė, labai įspūdingai sulošė. 
Kitos programo dalįs taipjau pui 
kiai atlikta. O jau vaikučių cho-

PINIGAI I LIETUVA
JAU NUEINA

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
Siųskite per Lietuvių įstaigų

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai
3249 So. Halsted St., Chicago, III.

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

ras, vedamas p-lės Staniuliutes, 
visą publiką užžavėjo.. Nuopel
nas 25 kp. ir garbė mokintojai; 
o vaikučiam^ linkėjimai ir to
liau energingai mokinties. Vyrų 
Chorus irgi gražiai padainavo 
O moterų choras jau seniai žino
mas, todėl nereikia nė žodžių 
eikvoti jo pagyrimui. žodžiu va
karas pasisekė matyti, ir moters 
daug darbo surengimui padėjo.

— žemaitė.

Vakaras.
Nedėlioj, lapkričio 16, Kalva

rijos Stacijų Pa n. šv. Raž. Vy
rų ir Moterų draugystė surengė 
balių brolių Strumilų svetainėj. 
Balius gerai pavyko.

Beje, pertraukoj rengėjai pa
velijo vienam Lietuvos Sargų 
komisijos nariui paaiškinti savo 

organizacijos tikslus, ką jijė 
reiškia ir kaip veikia. Reikia pas 
tebėti, kad viena moteriškė čia 
labai nederamai pasielgė. Karto
ti jpsios žodžius laikraštyj ne
drįstu. Tai negera. Su ta organi 
zacija ar josios nariais galima 
sutikti ar nesutikti, bet šitaip 
elgtis dagi viešame susirinkime 
— tai perdaug.

— Narys ten buvęs.

IR TOKIŲ DAR ESAMA
Esama dar ir tokių darbinin

kų vadų. Užvakar užsibaigė gat- 
vekarių darbininkų unijos virši
ninkų rinkimai. Juode laimėjo 
atžagareivis William Quinlanas. 
Dauguma balsų jis ir jo sėbrai 
ir vėl pateko į unijos viršinin
kus. Po to Quinlanas begėdingai 
pareiškė. *“Jio (taigi pažangie
ji darbininkai, norėjusieji išrink 
ti Ch. Dreckmanną) sumušti 
įr virš musų Audlloriumo (gat- 

vekarių darbininkų svetainės 
ant Ashland gatvės) iškelti rau
donąjį vėluką, bet mes juos su
triuškinome“.

Trynimas! gatvekarių darbi
ninkų unijoj kilo po tb, kada 
kilus streikui unijos viršininkai 
atvirai palaikė samdytojus ir 
tuo privertė darbininkus grįžti 
darban veik nieko (jei neskai
tyti trumpesnių valandų darbo) 
nelaimėjusius. Delei įto pažanges 
nieji darbininkai pradėjo vary
ti agitaciją, kad iticms savo vir
šininkams parodžius duris. Bet 
atžagareiviai, remiami “didžio
sios spaudos“, išėjo pergalėto
jais. Dabar ve tas darbininkų 
vadas jam pasipriešinusius dar
bininkus apšaukė rudonaisiais.

Kerzheim
GROJIKUS PIANAS

Vienas geriausiai žinoroų 5 grojiklių Amerikoje.
Padek mažą depozitą dabar

ir mes palaikysime kokj nebūk Pianą ar Grt/jikli Pianą, kurj pa
sirinksi kad priKtutytuine Kalėdoms. Kerzheim yra visųigeriausias 
savo dirvoj, savo tonu, veikimo lengvumu, apibaigos gražumu ir 
padarymo puikumu. Pirk dabar kol kaina žema ir pasirinkimas 
didelis — ir užmokėk vėliaus. Parduodamas lengviausiu išmo
kėjimo pienu Chicagoje ir be jokių palukių.

Musy naujas 1920 modelis^

Kerzheim
Grojiklis pianas, 6 pėdų gazinė 
ar elektrikinė sėklyčinė lempa, 
20 muzikos rutulių, kokius pats 
pasirinksi, suolas, pala, visa už

Be P»luki«* OO Lengvos išlygos

| Saugokite Savo Akis]

mii

NORTH SIDE
Liet. Gelbėti Draugijos 47tas 

skyrius laikė mėnesinį susirin
kimą lapkričio devintą. Susirin
kime paaiškėjo, kad per komisi
jos drapanoms rinkti narius sky
riui! įstojo ir užsimokėjo seka
mi asmens:

Per V. Sliauterį — J. Važni- 
kaitis, A. Vilytė, I. Stenkus, A. 
Makuska, J. Bartuška — po 2 
dol.; K. Černauskas, P. LieOnas, 
J. Šileika, J. Klovas — po 1 dol.; 
V. Carnauskas, J. Gedvilas — po 
50c; V. Baltomis — 25c. Viso 
$15.25.

Per J. Valinčių — K. Bakanas 
5 dol.; A. Gricienė, F. Valis, M. 
Lakauskaitė — po 2 dol.; J. Kar- 
šauskas, R. Žekas, A. Vilius, K. 
šešelgis, F. Dubinskas, A. Vilis, 
J. Repšis — po 1 dol. Viso $18.

Per J. Dauginį-—*!. Druktenis, 
P. Jučius, J. MTVaškcvičhis, F. 
Miškunas — po 2 dol.; P. Da
lumas — 1 dol. Viso $9.

Per K. Mateli -— X. laikus-----
2 dol.; J. Kabašinskas, J. Matu- 
zas, A. Antanavičius, K. Navic
kas — po 1 dol.; J. Šimkus—1 
dol. Viso $6.50.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet iųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks Jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sies Įf gerkles ligų. Po priežiūra 
•'* specialisto. U-
tarnfnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite j mano parašą. *

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Kertzheim pianai $225 iki $600 
Padėkavonės muzika

šitas stebėtinas kalbamosios mašinos kompletas x AH
specialiai tiktai už 4>UwbUU
Žinoma, ius nepaisysite jokiu kitu fonografu kaip tik tokiu, kuris 
grdja visus rekordus. Šitas fonografas groja visokius rekordus, 
taigi pirma negu pirksite naują instrumentą ateikite čia ir pa
matykite šita’gražų fonografą vaškuoto aržuolo apibaiga 12 pa
sirinkimų abipusiais rekordais jūsų pačių pasirinkimo ir -500 
adatų; visa UŽ $69. ,

Lengvos išlygos.
VartotLir pavyzdiniai grojikliai ir pianai.

Adams Schaar ir Rim
bai pianai po
Solo koncertiniai 

grojikliai nauji po

Qr. A. R. Blumenthal
$75 X>asgn>jlk,is $200 

$3.905Tordplanai nau’ $195
IV SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai 
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmomctcr. Y- 
patinga doma at 

vai- 
vak.

TARP ŽYDŲ.
Renka aukas dėl karės nuken- 

tėjusiems šelpti.
Praeitą panedėlį, lapkričio 

17, Chicagoj ir visose Jungti
nėse Valstijos^ įvairios žydų or
ganizacijos pradėjo rinkti au
kas dėl karės nukentėjusiems 
savo vientančiams šelpti. Au
kos bus renkamos iki lapkričio 
24 dienos.

Kaip jau minėjau, aukų rin
kimui pritaria ir jame dalyvau
ja visbs žydų visuomenės sro
vės pradedant kraštutiniais at
žagareiviais ir baigiant tokiais 
jau kraštutiniais . radikalais. 
Reikia dar pastebėti, kad Jung
tinių Valstijų žydai viso teturi 
du fondu. Vienas jų buržuazi
jos kontroliuojamas, kitas— 
liaudies fondas. Apie jį susipie 
tusios visos proletarinės žydų 
organizacijos,^

Kada tiedui-fondai buvo ku
riami, tai jų organizatoriai su
tiko, kad surinktosios aukos 
butų padalinamos proporcionil- 
liai—į abudu fottUdu ir kartu 

nutarš, kad (Nurinktosios aukos 
nebūtų naudojamos jokiems ki- 
tięm>s tikslams kaip—šelpimui 
dėl karės nukentėjušių našlių 
ir našlaičių.

Chicagos žydai darbininkai, 
beje nutarė paukoti į fondą visą 
vienos dienos uždarbį.' Tą pa
tį padarė ir verteivos, ir jiC 
žada aukoti. Pav. Sears, Roe
buck kompanijos prezidentas, 
milijonierius Julius^ RosenAvald, 
jau paaukojo du šimtu penkias 
dešimts tūkstančių dolerių.

Visa tai rodo, kad tarp žydų 
aulk^ rinkimo darbius yra su
tvarkytas visai kitaip negu kad 
pas mus, lietuvius. Šiaip ar 
taip, lietuviai iš to galėtų pasi
mokinti. Žinoma, jiems pri
lygti mes neįstengtume. Mes 
ir skaičiumi ir ištekliumi sto
vime toli nuo jų. Bet nuken
tėjusių šelpimo' darbe mes tik
rai padarytume didelį šuolį 
prickyn. 1 —Darbininkas.

_______ __ _ ____ :_______ > - *

NF. APSIRIK bu storu. Atsimink, mes esame prie Halsted ouvin. _s a^. 2Q tOg
Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti pal
vą! Ubandiiau vitokius matpofimus, 
trinkimus, muilai imtis — ir viskas tas 
nieko nepapelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!” I

MARE. "Na, tai kam tau kfst be- 
reikalinpai! žiūrėk, kokie mano plau
kai pratus, tikinus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEELESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis

..............      . plaukų ir odos sustiprintojis, s 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odą?

'^Andikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŲFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žyatės neliks! Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. *
ą Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę.aptickojc. Kaštuos tik i 

<55ę.._r>et JUS sakysite, kad jos vertos datiį? clatipriau. PaaiškinilTiai S 
pridėti prie kiekvienos bonkutes. ‘Jei negausite jūsų aptiekoje, tai i 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money <5rder šiokiu adresu : |

—r. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

kreipiama 1
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedėliomis, nuo 9- iki 12 dieną 
r649 S. Ashland av. kapjp.47at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—-2 po piet.
- Telephone Yards 687

>■■1 ..............................................

‘DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinotnas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

x Pasidėk savo pinigus
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS Kapitalas Ir Antviršis $250,0000.00
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šonis, U. Mosteikienė, K. Andre- 
jonas —< po 2 dol. Viso $6.

Per M. Kliostoraitį — K. Jo- 
sevičiutč’, V. F. Dovidaijtis — 
po 2 dol.; M. Navickas — 1 dol. 
Viso $5.

Per F. Dovalgą — M. Griniū
tė, M. Žutautienė, S. Radzišaus- 
kas — po 2 dol. Viso $6.

Lietuvių Kriaučių Kliubas 
Sav. Paš. aukojo iš iždo 10 dol. 
Chicagos Lietuvių Draugija Sav. 
Paš. 10 dol. Viso tuo būdu susi
daro $85.75.

Į L. G. D. centrą lapkričio mė
nesį tapo pasiųsta $100.00.

— F. Dovalgo, rast.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
DaImm 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. vani raing yai, į^; 7~9 po PjCtų

Siųsk Pinigus į Lietuvą 
Gvarantuoju, kad nueis. Siųsk per 

Justiną Mackevich,
2342 So. Leavitt St., Cihcago, III 

Tel. Canal 1678 *

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- if* A IHf 
ja verto, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verto. H H
ASSkasdien StoTc ‘ J- G. SACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvcrgais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9-—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė 

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus apręda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima f 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengvinusį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvčjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

So. Halsted St., Chicago.

PETRAS BARANAUCKAS

32 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuo pasauliu lapkričio 5 d., 
seredoj 8val. vakare. “Pains- 
dale mainosc paliko karo už
muštas. Jis buvo nevedęs; 
paliko Amerikoj dvi seseris: 
Oną Perickienę ir Veroniką 
Kaunietienę ir Lietuvoj senus 
tėvus ir du broliu: Juozapą ir 
Antaną. Paėjo iš Kauno rėd., 
Kurklių parapijos. Palaido
tas Pafnesdale lloughton baž
nytinėse kapinėse. Paliko di
deliam nuliūdime Pereckai ir 
Kauniečiai.

Jų chicaginis adresas yra 
toks:

M. Percckas, 8119 Winccn- 
nes Avė., Chicago, 111.

Tebūnie jam lengva juodoji 
žemelė.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel? C^aal 2199, , ;

AREŠTAI SUMAŽĖJO, BAŽNY
ČIA NELAIMĖJO, PERSKYRŲ 

KORTAS — BUSY.
Nauji argilmentai “sausiem- 

siems“ ir “šlapiemsiema” 
broliams.

Prohibicijos šalininkai ir jų 
oponentai “šlapioji” turės nau
jų argumentų. Pirmieji todėl, 
kad uždraudus svaiginamųjų 
gėrimų biznį areštų skaičiuj 
Chicago j truputį sumažėjęs. 
Antrieji todėl, kad prasižengi- 
mai-pik'tadarybės delei to netik 
kad nesumažėjo, bet dar žymiai 
išsiplėtojo ir.... ir kad dėlei to 
nelaimėjo nė bažnyčia negi — 
šeimynos reikalų kortas. Jų 
argumentams lentele ynt tokia;

Už liepos, rugpjūčio, rugsėjo 
ir spalių mėnesius 1917 metais 
viso areštų Chicago j buvo 
43,407, tuo pačiu laiku 1918 me
tais areštų buvo 36,869. O tuo 
pačiu laiku 1919 metais areš
tų tebuvę tik 28,552. Beit dėlto 
įvairių prasižengimų tuo laiku

(1918 metais) buvo papildyta 
3,547, o 1919 metais net 6,172. 
Perskyrų kortas irgi busy. 
1918 metais (liepos, rugp., rūgs, 
ir spal. mėn.) ten buvo užrekor- 
duota 2,451 perskyros, o 1919 
tuo pačiu laiku jau 3,562.

Bet kas ypatinga, tai kad už
darymas saliunų nė kiek nepa
dauginęs bažnyčios lankytojų 
skaičių.
“anais 
laikais.’ 
gai. \ ’

Pinigais už

Laisves Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause V aisti j i n is Taupymo

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Jis esąs 'toks pat kaipir 
gerais “Slapiaisiais“ 
Tai saką patįs kimi-

1341 Milvvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.

vai.

SVEIKATOS deparjtajmento 
komisionierius grūmoja uždaryt 
tris viešasis mokyklas. Matai 
— jų kaminai perdaug rūksta...

ARITMETIKĄ
Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Kaina tik 25c. 

Qalima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1739 So. Halsted Street

A

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tol. Cicero 2316

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. ChicagG
Telephonc Drover 9693

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Hlį£ek?n<le: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvcrgų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR 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 pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS“

f
"'" 1  ....... . 1 "n*""1 ■   

Telephone Yards 5834

' Dr. P. G. Wiegner
• Priėmimo valandos nuo 8 iki

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SL Chicago.
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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

LSS. VIII Rajono konferencija j- ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
vyks nedėlioj, lapkr. 23, Meldažio ( 
svetainėj kaip 10 vai. ryto. Delę-| PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po 
gatai į konferenciją privalo atsi- (cjUUSt keturi metai atgal jis gyve 
nešti su savim savo kuopų liudymus; no Bufalloj, N. Y. Prašau atsi
— mandatus. Beto, delegatai pra
šomi atvykt lygiai paskirtu laiku.

—< Komitetas.
šaukti adresu:

Doin, Pocius,
6520 So. Chapin St., So.. Band, Imi.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ VYRŲ

v1*** nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 3r d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti musu visuo
menišką darbą. Druidiškai

Rengimo Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodama kambarys šiltas ir švie 

sus, su valgiu ar be valgio vienam 
vaikinui, prie mažos šeimynos.

Tel. Yards 3111, A. Donila, 471 W. 
31st St.

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

Mes taipgi turime ke 
lėtą augšlos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

Dr-stė šviesybės Lietuvių No. 1 
rengia dideli balių subatoj, lapkr. 22 
d. Elijošiaus svet., 4600 So. Wood 
St. Pradžia 7 v. v. Kviečia visus 
atsilankyti. — Komitetas.

PASIRANDAVOJA puikus ruimas, 
gražioj vieloj, 3 blokai nuo Lincoln 
r. ■ , * ‘ ‘ 
huno, vedę ar nevedę, vyrai, ar mer 
gilios. Elektros šviesa, šiluma, 
maudyne, telefonas ir visi kiti pą- 
rankumai. Atsišaukti bile kada, 
1 augštas, 227 N. Howo St., Stanis
lovas Vernis.

VYRAI PASISAVINKIT SAU GĖRĖS 
NI GYVENIMĄ PADARYDAMI 

SAVO LIUOSA LAIKA 
BRANGIU.

Mes turime suorganizavę Lietuvių 
Skyrių ir reikalaujamą keleto in
teligentiškų ištikimų vyrų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdien ar
ba keletą dienų kas savaitė per vi
sus metus. Jus galite atlikti šj dar
bą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio jūsų užsiėmimo. Ge
ras pelnas. Puikus pakylimas gy
venime. Atsišaukite nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai. po piet, arba nuo 6 iki

AOfred Decker 
and Colhn

Draugystinčs rųšies drabužių 
dirbėjai

Parko, laisviems žmonėms be skir-Į9 vai. vakare. Klauskite: Adam Mar-
kūnas. Lietuvių Skyrių Vedėjas, 
Room 847 First National Bank Bull- 
ding, 68 W. Monroe Street, Chica
go, III.

EXTRA
Gera proga pirkti bučernės ir gro 

sėmės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobilių, 7 sėdynių, visai naujas. 
Lotas Park home. Savininkas va
žiuoja i Lietuvą. Malonėkit atsi
šaukti greit.

KAZIMIR SPITLIS, 
1334 So. 50th Ct., Cicero, m.

Parduodama: 3825 So. Emerald 
Avė. keturi pagyvenimai 4 ir 3 kam
bariais ant pirmo augšto ir 5 ir 3 
ant antro. Gazas, ir tt. Geros rau
dos. $2000 grynais. Kaina .. $3650 

743 W. 49 1’1. Du pagyvenimai po 
6 kambarius. Gazas ir tt. Pigiai
tiktai už  .........................$2100.00.

619 W. 46 St. Du pagyvenimai 
po 6 kambarius ir 6 kambariai apa
čioj. Maudynė, gazas ir elektra. 
$500 Įmokėti. Kaina ......... $3000.00.

442 VV. 46 St. Keturi pagyveni
mai po 4 kambarius. Inmokėti 
$300. Geros ramios. Kaina $1600.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAMA 
APŽIŪRĖTI. ŠI yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja is 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

įlomis nuo 10 iki 4

Brighton Parko Vis^ šventų Drau 
gijos nariai ir rėmėjai, ėmusieji se
rijų Lietuvos Raudonijo Kryžiaus 
naudai, malonėkite kaip likusius ti- 
kietus taip ir surinktus už parduo
tuosius tikietus pinigus sugrąžinti 
ne vėliau kaip subatoj, lapkr. 22, 8 
vai. vakare, T. Mazenio svet., 3834 
So. Kedzie Avė. nes draugija turi 
padaryti sąskaitas. Pasirūpinkite 
tatai padaryti būtinai.

— Komitetas.

JIEŠKOKAMBARIŲ
urit pnrnndavoti šviesų ir 

' r;, vienam vaikiniu, tu
stina

KAS i 
švarų kambar., 
ri būti Šviesa kambaryj, 
gauti kambarį Norlbsidėj-arba \Vest 
sidėj. Atsišaukit laišku, pažymėda
mi kokiu laiku galėčiau matyti gas- 
padorius. Atsišaukdami dėkit toki 
adresą: P. P. Sheidokas, Chicago 
Beacb llotel, Chicago, III.

Roseland. — Lietuvos Sargų Orga
nizacijos susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, lapkr. 23, kaip 12:30 vai. po 
pietų, Visų šventų parapijos svetai
nėj, 
rupi Lietuvos gynimas, 
stoti musų organizacijom

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Kviečiame jaunimą, kuriam 
atvykti ir

Vyrišką Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir 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
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir aufščiau.

Fui) dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDON,
1415 So. Halstcd Si., Chciaąo, 

(steigta 1907

— Liet. Sargy Narys.

Kenosha. Wis. — LSS. 58 kp. mė
nesinis ir kartu lavinimosi susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkričio 23, 
Socialistų Svetainėj 321 Prairie Avė. 
kaip 9 v. ryto. 
privalo atsilankyti 
svarbių reikalu: 
Party konstitucijos 
jungos klausimai. 

LSS. 58

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

DAR MUSŲ kompanijai yra reika
lingas apsukrus vyras galintis da>- 
sidėH 1600 dol. arba daugiau ir už
imti vietą Store prie pardavinėjimo 
pieno, sviesto ir kiaušinių. VVhole- 
sale & Retall. ši vieta neša Rerą 
algą ir gera pelną nuo įneštų pini
gų. Musų biznis labai pasekmingai 
auga, nes mes Jau per praeitus 3 mė
nesius turime užėmę beveik visus 
Storus Dolton, III., Riverdale, III., 
West Pullman, Roseland ir Kensing- 
ton, III. ir dabar jau pradedame par 
davinėti ir i Chicagos Storus. Da- 
sidėjęs prie musų esi ligus kompa- 
nierius kaip ir mes. Norėdami šią 
vietą užimti, kreinkitės ypatiškai ar 
ha laišku, parašydami kiek metų tu
rite ir kiek pinigu galite dasidėti.

FARMERS PURE MILK CO., 
354 Lincoln Avė., Dolton, III.

GALI SUNAUDOTI
ŠE1PER1VS
APSAKU IR IšKAMSALŲ 
MISTERIUS
APATINIU APIKAKLIŲ
BEĮSTEIGUS
RANKINIUS
APIBAIGEJAS IR
KIČUOS VIETOS
JAUNOMS MOTERIMS 
PRADINĖMS VIRŠ 16 METŲ 
AMŽIAUS
MOKA BESIMOKINANTIEMS

PARSIDUODA kriaučių šapa, g<v 
ritinsią vieta Chicagoje, biznis la
bai genis, išdirbtas per keletą me
tų, daug naujo ir seno darbo. Ge
ram žmogui puiki proga, 
kit greitai, 
giai.

Atsišau-
Parsiduoda labai pi-

K. Jamontas,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ATS IŠALKTI l

SAMDYMO SKYRIŲ
P! E TV A KARINIS K AMPAS 

FRANKLIN IR VAN BUREN

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyVentoj vietoj. Riznis išdirbtas 
8 metai. Kas nusipirks, uždirbs pi
nigų.

1621 So. Union Avė.

Parduodama bučernė ir grosernė 
drauge su namu, kuriame ji yra; 
namas vieno .augšto, naujoviniai į- 
taisymai. Pigiai.

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

ej 321 t’rairie nve. 
visi nariai būtinai

, nes yra daug 
balsavimas Soc. 
ir Liet. Soc. Są-
kp. sekr. J. M.

ar

REIKALAUJA dailydžių prie ka
rų, darbas nuo stukių prie freitinių 
karų taisymo.

THE STREETS CO.,
W. 48. & S. Morgan Sts AU-

PARSIDUODA grosernė pigiai lie 
tuvių ir kitų maišytų tautų apgy
venta vieta, didelis Storas, gali pa
talpinti ir bučernę su 4 ruimais pa
gyvenimui. Priežastis rJhrdavirrvo 
ta, kad turiu du bizniu ir esu vie
nas, turi būti parduotas šj mėnesi. 
Kas norite pirkti, malonėkite atsi
šaukti nn. 2958 So. Lowe Avė. Chi
cago, III.

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šimet yra, 

, kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo • išvažinėją po 
visą Ameriką, be geriau negalėjo at
rasti kaip Wis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (kikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo ndrps«3» o mes 
jums prisiusime knygelį su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.

TIKRAS MEDUS
5 svarų viedrukas ......... . . . .
10 svarų viedrukas ................

Prisiunčiam visur dvkai 
PETER SELINTUS, 
8463 Gilbert Court, 

Chicago, III.

$1.85
$3.50

Pranešimai
Stanford Parko (prie 1'4 ir Union 

gatvių) svetainėj nedėlioj, 23 lapkr., 
kaip 8 v. v. bus duodama puikus kon 
certas. Inžanga visiems dykai.

BirutėH Dr-jos susirinkimas įvyks 
nedčlioj, lapkr. 23, Lietuvos svetai
nėj; Visi nariai prašomi susirinkt 
lygiai kap 12 vai. dienos. Turime 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

LSS. 4tos kuopos nepaprastas su
sirinkimas įvyks utarninke, lapkr. 
25, paprastoj svetainėj. Pradžia ly
giai 8 v. v. Visi nariai būtinai pri
valo atsilankyti ir naujų narų at
švęsti. Turime daug labai svarbių 
reikalų. Org. A. F .Kazlauskas.

Sietyno choro repeticija bus utar- 
ninko vakare, lapkr. 25, Meldažio 
svetainėj. Choristai prašomi at
vykt kaip 7:30 v. v. — Valdyba.

LMPS. 9 kp. choro dainų repeti
cija nedėlioj, lapkr. 23, Mark \Vhite 
Square svet. Pradžia 4 v. po pietų.

— Komisija.

LDLD. 1 apksr. rengia dideli kon- 
certąi ketverge, lapkr. 27, Milda
žio svet., 2242 W. 23 PI. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Komitetas.

LMPS. 9 kp. rengia pramogų va
karą balių subatoj. lapkr. 22. 
Mildos svet. Pradžia 7:30 v. v. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

LSS. 158 kp. laikys nepaprastą 
susirinkimą nedėlioj, lapkr. 23. kaip 
3 vai. po pietų pas drg. F. Stanio- 
ni, 1256 So. Albanv Avė. Delegatai 
pargrįžę iš VIII rajono konferneci- 
jos išduos raportą ir išrinksime de 
legatu i X LSS. suvažiavimą. Nepa
mirškit ir naujų atvesti.

— Org. N. Vilimaitis.

LSJL 1 kp. Stygų Orkestrą rengia 
koncertą nedėlioj, lapkr. 23 d., v. v., 
M. Medažio svet.. 2242 W. 23 PI. Vi
sus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. — LDLD. 79 kp. susi
rinkimas jvks subatoj, lapkr. 22 d., 
Aušros kamb.. 10900 Michigan Avė., 
7:30 v. v. Yra daug svarbiu rei
kalu, todėl visi nariai ir norintįs pri 
sirašyti, malonėkite ateiti.

— A. Grebelis, Sekr.

Nedėlioj lapkr. 23, Chicagos so
cialistų organizacija rengia du di
deliu viešu susirinkimu. Vieną K. 
P. Hall’ėj 11037 So. Michigan Avė., 
Roselande. kita — Carpenters Hal- 
i’ėj 6416 So. Halsted St. Abejose 
vietose kalbės prof. Scott Nearing, 
iŠ New Yorko. K. P. svet. prakal
bos prasidės kaip 2:30 v. po pietų, 
Carpenters — 3:30 v. p. pietų. Su
prantantis anglų kalbą tegul jų ne
praleidžia.

LSS. 81 kp. extra susirinkimas j- 
vyks Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., subatos vakare, 22 d. lapkr., 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare. Drau
gės ir draugai malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes po susirinki
mo daug kuopos narių turės daly
vauti kitame susirinkime. Visi na
riai privalote būti susirinkime, nes 
vra labai svarbių reikalų.

LSS. 81 kp. sekr. P. Miller.

REIKALAUJA 25 MOTERŲ 
merginų, arba gabių vyrų pardavi
nėjimui rcal estate. Matykitės su 
sales manadžeriu John A. Walulas.

WM. D. MURDOCK AND CO., 
4980 Archer Avė.

j rytus nuo Crawford Avė. 
nuo 9 ryto iki 6 vakare.

REIKALAUJA 10 VYRŲ TUO 
JAUS 50c. i VALANDĄ.

PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 So. Loomis St.

APMUŠĖJŲ 
IR 

APTAISYTŲJŲ 
PRIE NAUJO IR TAISOMO 

TOMOBILINIO DARBO; PAŠTO
VUS DARBAS; GERIAUSIA MOKĖ 
STIS MIESTE.

\VM. J. HUGHEY & SONS 
2518 S. MICHIGAN AVĖ.

PARDUODU štorą Cigarų, Ciga- 
retų, tabako, kendžių, icc cream ir 
Šiaip visokių reikalingų daiktų; la
bai pelningas cash biznis. Vieta 
apgyventa visokių tautų, pasituri i

Parmos.
Parsiduoda 100 akrų farma prie 

pat puikaus miestelio ir 2 linijų

LSS. 22 kp. nepaprastas susirin
kimas Įvyks subatoj, lapkr. 22, Mel- 
dažio svetainėje lygiai kaip 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai ir no
rintis išloti LSS prašomi atvykti 
laiku. Turime daug svarbių rei
kalų dėl LSS. suvažiavimo ir kt.

— Organizatorius.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro veikalo Revoliucionieriai gc- 
nerališka repeticija įvyks nedėlioj, 
lapkr. 23, Meldažio svetainėj, kaip 
8:30 v. ryto. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų I aps
kričio mišrių chorų generalė repe
ticija įvyks nedėlioj, lapkr. 23, Mil
dos svet. Choristai prašomi ateit 
kaip 12:30 vai. dieną. Visi choris
tai būtinai privalo atvykti, nes rei
kalinga prisirengti prie musų kon
certo. — Org. J. Urbonas.

Toleston, Ind. — LSS. 209 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 23, A. Mališausko svet. 1520 
Grant St. kaip 11 vai. ryto. Draugai 
ir draugės, būtinai atsilankykite ir 
paskirtu laiku. Turime daug svar
bių pranešimų nuo LSS. Pildomojo 
Komiteto. Atsiveskite naujų narių.

Ein. rašt. A. Nąnartonis.

Pa j ieškojimai
ASMEN Ų JIEŠKOJ1MAl
Pajieškau savo pažįstamos Mari 

jonos Daugirdienės, ji pirma gyve 
no ant Devynioliktos, o paskui per 
sikėlč ant Bridgeporto. Ji pati, ar 
kas žino apie ją malonėkite pranešti 
adresu:

Mary Jankauskienė, 
1236 S. Ncwberry Av., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo
vo Žabarausko; paeina iš Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskričio, Pajavo- 
nio valsčiaus, Sausininkų kaimo 
Daržininkų. Pirmiau gyvenome kai
tų Anglijoje, dabar girdėjau gyvena 
Amerikoje. Svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį žino 
malonėkite pranešti adresu:

Joe Žabarauskas,
712 E. 95th St., Chicago, III.

Pajieškau Vaclovo ir Franciško 
Janauskių. Pirmiau jie gyveno 
Rridgeport, Conn. Yra laiškas iš 
Lietuvos nuo Antano Janauskio. Ma
lonės jie patįs atsišaukti.

John Sukowicz,
4517 So. Wood St., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Prabisho. Septyni metai, gyveno 
Chicago, III., ant Wabansia Avė 
Kur jis dabar yra, nežinau. Malo 
nės jis pats ar kas kitas duoti man
žinią.

A. Prabish, 
2201 Lake St., Mclrose Park, III

Pajieškau savo dėdės Juozapo 
Stumbrio ir Antano Masiulio, Rum 
piškėnų kaimo, Rokiškio apskričio 
Abudu gyveno Kenoshoj, Wis. Ma
lonėkit atsišaukti adresu:

A. Saru lis,
615 E. 97 St., Cleveland, Ohio.

PAJIEŠKAU vedusios poros, 
rios moteris neina i darbą, kad 
žiūrėtų namų; duodu kambarį 
kai.

ku
prį 
dy-

MOTERŲ

Aslai plauti dirbtuvėje. Gera mo
kestis, lengvas darbas. Darbas 
liekama su mašina.

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austin Avė.

nt-

Reikalinga moteris ar mergina, 
prie cigarų tabakui stiprinti.

4337 So. \Vood St.
REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKALINGA moteris ant ti
kiu 40 mylių nuo Chicagos. Dar
bas pastovus, lengvas ir prie ge
rų žmonių (lietuvių). Amžius 
nedaro skirtinio, sena ar jauna, 
kad ir su kūdikiu. Del platesnių 
žinių kreipties pas

A. J. BERTAšIŲ 
1007 So. Oakley Blvd.t Chicago

Tel. Seeley 420.

MO i’ERŲ

prie dirbtinių gėlių dirbimo; 
proga pastovioms vietoms; 
mas nereikalingas.

Gere mokestis
A. L. RANDALL COMPANY 

729 \Vabash Avė.
4 augštas

gera 
prityli

MERGINŲ — 20; ateikite i 
rengę dirbti; atsineškite kepures 
žiurstus.

(Atsišaukti
CELRO SALTO NUT CO.

171, 77 N. Wells St.

pasi
i ir

REIKALAUJA pardavėjos prie ma 
stinių prekių, prityrusios, ar be 
prityrimo. Turi mokėt lenkiškai. 
Pastovi vieta. Gera mokestis.

E. Stabiner, 
3836 So. Kedzie Avė.

Akušerka B. Urbonas, 
3313 So. Halstcd St.

Chicago,

REIKALAUJA merginų pajiega va 
poniomis mašinomis siūti.

8948 Houston Avė.
South Chicago, III.

VYRŲ lentoms 'kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokcstis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

PASTOVI VIETA SU GERA MO- 
KESTIMI VYRUI MOKANČIAM 
ELEKTRINES LEMPAS IR KITUS 

DAIK- 
VYRUI 
SENAS

LENGVUS ELEKTRINIUS 
TUS APKALTI. TAIPGI 
KURIS MOKA SUTAISYTI 
PAKUOJAMAS SKRYNIAS.

ATSIŠAUKTI
CENTRAL ELECTRIC COMPANY 

316 SO. WELLS ST.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

Ik

DARBININKŲ PRIE 
VARSTOTO IR SIURBSTOKO

Mes galime panaudoti kelis dar
žininkus dirbančius su pielyčią prie 
smulkaus darbo

Atsišaukti

UNION SPECIAL MACU. CO.
311 W. Austin Avė.

VYRU REIKIA prie augliu pyli
mo; 55 doleriai, kambarys ir pra 
gyvenimas^/ Atsišaukit prie inžinie
riaus.

CHICAGO BEACH IIOTEL
51 St. and Cornell Avė.

REIKIA stipraus vyro prie dar
bo anglių sandelyj.
UNITED STATES COAL STORAGE

2101 W. 39 . St.

DARBININKŲ dirbtuvės darbui, 
nuolatinis darbas.

WESTERN FELT VVORKS 
4115 Ogden Avė.

reikalauja' 'darbTninkvF“” 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 S. Morgan Sts.

--------------------- ------------------ -------

REIKALAUJA 
MOLDERIŲ

ASLINIŲ 
VARSTOTINIŲ 

MAŠININIŲ
Kalamoji ir pilka geležis 
Gera mokestis nuo stukių; 
geros darbo sąlygos.

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY
1809 Diversey Pkwy.

Reikalauju čeverykų taisytojo, ku 
ris supranta savo darbą. Darbas 
ant visados ir gera užmokestis.

Wm. Sabaliauskas
2337 So. Leavitt St.. Chicago, III.

VYRO, nuolatiniam darbui; turi 
būti patvres lietuvys pardavėjas į 
dry goods krautuvę.

3442-44 So. Halsted St.

VAIKINAS daugiau negu 16 m.; 
toks kuris yra baigęs pradinę mo
kyklą. Atsišaukit pas

BROCHON
5 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI
Parduodama player piano, visai 

mažai vartotas. Kam reikalingas 
atsišaukit pn. 4238 So. Campbell 
Ave„ 1 lubos.

Parsiduoda grosernė ir bučernė 
maišytų tautų apgyventdj vietoj; 
>arsiduoda visai pigiai; priežastis 
jardavimo patirsite ant vietos. At
sišaukti į Naujienų ofisą, pažymint 
No. 4.

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
ietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 

3iznis išdirbtas. Priežastis parda
vimo- — vienas negaliu apsidirbti. 
Parduosiu urnai. Kas pirmesnis, 
asx geresnis.

1247 t- 50th Ct. and 13th St. 
Cicero, III.

Parduodu kriaučių šapą. Vieta 
<erai išdirbta laba iapgyventa lie- 
uvių, gera proga kiekvienam, prie

žastis pardavimo nenoriu laikyti 
dviejų biznių.

N. Lidius, 
1410 So. 49 Ct„ Cicero, III.

Parsiduoda bučernė ir grosernė la 
)ai geroj vietoj, nėra jokių parda- 
’inėjimų ant kredito. Randa pigi, 

$18.00 mėnesiui; parduosiu arba mai 
lysių ant Fanuos ar ant prapertės. 
Mežastis — nėra kam dirbti atsi
šaukit greitai.

J. Bagdon, 
5718 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Prospect 8277

Pardavimui judonių paveikslų te
atras. Iš priežasties kito užsiėmi
mo. Biznis išdirbtas seniai. Kas 
nupirks, uždirbs pinigų.

4151 W. Madison St. -

RETA PROGA
Trumpu laiku parsiduoda pikčer- 

nė (Photo Studio) su visais įtaisy
mais; geroj vietoj, biznis išdirbtas 
oer daugelį metų; apgyventas Viso
rių tautų. Neša gryno pelno nuo 

M300 iki $400 i mėnesi. Parduodu 
ligiai, nes turiu išvažiuoti i Lietu

vą. Norintiems padaryti pinigų į 
rumpą laiką, meldžiu atkreipti ati

dą.
K. JAMONTAS.

\739 So. Halsted St. Chicago, II).

TURI BŪTI parduota grosernė ir 
ničernė, tuojau. Gera proga lietu
viams. Geriausias kampas apielin- 
cėj. Nepraleiskit proĮgos. 1501 So. 
49th Avė., Cicčeo, III.

PARDUODU $175 vertės vic- 
trolų, vartotą 4 savaites už $65. 
Jaug kitų bargenų. Atidaryta 
vakarais. $250 vietrolą už $85.

1402 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA čevorykų šapa, e- 
ektrinčs mašinos ir kitos jtaisos, 
ligi randa. Nemokanti išmokinsiu 
dirbti čeverykus. Parduosiu pigiai.

10835 Michigan Avė.
Roseland, III.

ANT PARDAVIMO naujas pačius, 
urenamas kietomis anglimis. Par-( 

duosiu pigini. Atsišaukit tuojau no 
num. 1919 So. Pcoria St., ant 3cių 
lubų, iš fronto, "t *. 3 tiil

ž rnnės dideli? žmonių DerMimas'?elžkc,Iio’ ”><>kyklos, bažnyčios ir Žrt kryžiavo kampo ga&karS, ge- 
ras namas, randa nebrangi, užpa-

didelė allė tinkama pulruimnii. rrie — ........ - 1
nnr/1 ov i mn och vioniii vinnnc'

van- 
su gvuliais, ma-

žastis pardavimo esu vienui vienas 
negaliu apeiti. Kreipkitės šiuom 
adresu: J. Y., 1958 W. 59 St., Chi
cago, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio Šil

iaus rakandai bus parduoti už bi- 
e kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 

ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
įambario eilės, aksominiai kilimai, 
empa, gulima sofa paveikslai ir lt. 

visi kaip hauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžlna fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
Ecsu priverstas parduoti puikią 

Vietrolą, taipgi Grojikli Pianą; se
klyčios, valgomo kambario ir mie
gamo kambario setus, kilimus, lem
pas, misinginę lovą ir k. d. pigiai. 

2106 So. 56 Avė., Cicero, III.

TIKTAI ši MfiNESl.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 0 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
■■ii i L_LIffL- L -Ll -.2”

IŠRENDAVOJIMUI

Išduodu svetainę susirinkimams 
laikyti, taipgi išduodu du kambariu 
garu apšildomus ofisui, ar gyveni
mui. Atsišaukite pn. 731 W. 18th 
St. Joe Martin.

*~PASIRANDAVOJA stuba 6 kam
barių Elektros šviesa, gasas, taipgi 
yra. Netoli Craineo dirbtuvės. Kam 
tokie kambariai butų reikalingi, ma
lonėkite atsišaukti. Yra patogioje 
vietoje, num. 3130 West 39 Street 
Chicago, III. K. Povilaitis.

ANT RANDOS Storas ant kampo 
labai gera vieta bile kokiam biz 
niui. Storas randasi po num. 4358 
So. Maplewood Av. Savininkas gy 
vena tame pačiame name, iš užpa 
kalio.

AUTOMOBILIAI
EXTRA PARDAVIMAS

Parduodu arba mainau ant troko 
žiemini automobilių 1917 in. Visai 
naujas, mažai važinėtas su extra va
sariniu viršum, geromis ratlankč- 
mis ir visais kitais pritaisymais. Tu
riu parduot trumpu laiku. Pardavi
mo priežastis — einu j biznį, reikia 
pinigų, 2009 So. Hasted St.

a
NAMAI-ŽEMĖ

BRIDGEPORTO BARGENAI
2 pagyvenimų mūrinis namas už 

$2,000 mažais imokėjiniais; namas 
yra prie Union Avė. ir 34 gat.

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas, garu apšildomas, su maudy
nėmis, elektros šviesa, užpakalyj 
garadžius 2 automobiliams, kampi
nis namas, lotas 35 pėdų platumo, 
parduodama už 38 šimtus. Namas 
yra prie 32 gat. netoli nuo Halstcd 
Street.

C. P. Suromski Co., 
3346 S. Halstcd St., Chicago, III.

Dvi (2) fanuos po 80 akerių 
taipgi su gyvuliais, mašinomis ir tt.

Viršminėtos fanuos yra Illinois 
valstijoj; labai derlinga žemė ir ge
ra visokiems javams. Norintieji 
pirkti atvažiuokite pas mane, o aš 
jums parodysiu ir jus patįs pama
tysite, kad tai yra tiesa, kaip mes 
(garsiname.

Gyvenantis kituose miestuose ra
šykite mums, o mes duosime jums 
pilną rodą apie viršminėtas farmas.

S. SLONKSNIS,
3357 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Norintieji

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių.

Musų sistema ir ypatiškai mokini
mas padarys jw žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir ceriai, 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos *a|iaos mmii 
siuvimo skyriuose,

Jus esate užkvitčiand aplankyti h 
pamatyti musų mokyklą bile laikų— 
dieną įr vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą. 1

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bl 
le madų knygos.
MABTER DE8IGNING 8CHOOL

J. F, Kssnlcka, Perdėtinjii 
190 N. STATE STREET, CHICAGO '

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl bisnio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraatva- 
ta išmokinti Jut paetatt srikaea 9* 
•10. Pilone Smšov IHi

8ARA PATOL Plraslalakfl

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinime valandos: nuo • ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo • 
iki 10 valandai.
1190 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

GERA PROGA.
Mokinkis, kad galėtum likti vaiz- 

biškas; Čionai yra gera proga mo
kintis pirklybos-biznio ir gera pro
ga padaryti extra puikių pinigų va
karais ir nedėldieniais laike moki- 
nimosi. čia arba pagrįžęs į Lietu
vą, kiekvienas yra branginamas, 
kad lieka išsilavinęs pirkly boję — 
biznyje. Atsišaukit iš visur per 
laišką, adresuodami:

DESK C. U.,
154 W. Randolph St.. Room 19, 

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”




