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Truo translatlon filed with tlie postinastcr ai Chicago, III. Nov. 29, 1919 as reąulred by the act of Oct. 6,1917
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Vokietija nutarusi užpulti 
Lietuvą

Mūšiai su rusais pertraukti

Bermondtas turės atiduoti lietu 
viams ginklus ir išsinešdinti 

Vokietijon

Latvija kariauja su Vokietija, 
vejasi Bermondtą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917
LIETUVIAI SUSTOJO KARIA

VĘ SU RUSAIS JUODAŠIM
ČIAIS.

Truc translatlon filed wHh tho post- 
master at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as reųuired by the acLof Oct. 6,1917

LATVIJA PERTRAUKĖ RY
ŠIUS SU VOKIETIJA

Bet rusai su vokiečiais turi tuo- 
jaus apleisti Lietuvą, taipjau tu

ri atiduoti ginklus

COPENHAGEN, lapkr. 27.— 
Lietuvos presos biuras gavo ži
nią iš Kauno', kad talkininkų

Pabaltinos komisija sustabdė

čių su rusais ir paliepė kariauto
jams pasitraukti iki spalių 30 d. 
demarkacijos linijos.

Žinia priduria, kad lietuviai 
sutiko su šiuo nuosprendžiu tik 
su sąlyga, kad Vokietijos valdžia 
sutiks atiduoti visas vokiečių ir 
rusų kares ir geležinkelių mede- 
gas Pabaltijos mūšių apygardose 
lietuviams.

Evakavimas užimtųjų distrik- 
f.. 1----- ------------------- —
vių kontrole, kada lietuviai sus
tabdys savo ofensivą ir gvaran- 
tuos vokiečių ir rusų armijai 
laisvą kelionę į Vokietiją.

Talkininkų komisija prižiū
rės išpildymo šių sąlygų.

Latvija skaito save kariaujan
čia su visa Vokietija.

BERLINAS, lapkr. 28. — Lat- 
vijos valdžia atšaukė savo diplo
matinį atstovą iš Berlino ir iš 
priežasties užpuolimo pulk. A- 
valov-Bermondto kareivių, skai 
to save kariaujančia su Vokieti
ja, pasak pusiau oficialių šalti
nių.

Vokietijos atstovai tebėra Ry
goje ir Liepojuje ir, sakoma, 
bus taipjau atšaukti.

True translatlon filed wlUi the post- 
master at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
ia reųuired by the act of Oct. 6,1917
LATVIAI VEJASI SUMUŠTUS 

RUSUS.

LONDONAS, lapkr. 28. — Pa
sak anglų šiandie išleistos ofici-

tų bus atliktas, sakoma, po lietu- alės sutraukos karinės padėties

Truo translalion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
VOKIETIJA RENGIASI UŽPUL 

T! LIETUVĄ IR VOKIETIJĄ

Kad “vardan žmoniškumo” iš- 
jęclbiejus vokiečius ir rusus Pa- 

bajtijoje.

BERLINAS, lapkr. 27. — Grę- 
sia naujas krizis su talkinin
kais delei vokiečių kareivių Pa,- 
ballijoje. Vokietijos ministerija 
nutarė “vardan žmoniškumo” 
pasiųsti savo kariuomenę Pabal- 
tijon, net jeigu tam ir priešin
tus talkininkai, jeigu nebus ati
darytas kelias sugrįžimui iš Pa
balį ijos 20,000 vokiečių karei
vių. Vokiečiai yra labai susirū
pinę, kad jų kareiviai yra ap
supti latvių ir lietuvių, kurie at
sisako net pertraukti mūšius.

(Pagalios pasirodė Vokietija! 
Kiek laiko atgal ji tvirtino, kad 
ųi nieko negali padaryti nuėju
siems Rusijon tarnauti savo ka
reiviams. Ji tylėjo kada tie ka
reiviai užpuolė Rygą ir gabaus 
Lietuvą, šaudė niekuo nekaltus 
žmones, plėšė ką tik galėjo ir 
kur tik galėjo. Bet kada tie ka
reiviai liko sumušti ir atsidūrė 
pavojuje, Vokietija “vardan 
žjnoniškurna” rengiasi gelbėti 
ir net tiesia globos ranką pulk.
Avalov-Bermondto juodašimtiš- atidarys Italijos parlamentą se- 
kiems rusų-vokiečių pulkams), karną panedėlį.

True translatlon filed with the post 
mastei’ at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as requii’C(l by the net of Oct. 6,191/
DCNIKINAS SUSIBIČIULIAVO 

SU LENKIJA.

Rengiasi užpulti ant Rumunijos 
ir atsiimti Besarabiją.

VIENNA, lapkr. 24. — čia pa
tvirtinta,kad gen. Petluros ar
mija Ukrainoje aplaikė didelį 
smūgį, trims generolams su 
40,(XX) kareivių perėjus Denikino 
pusėn.

Manoma, kad gen. Dcnikinas 
bandyls pradėti veikimą prieš 
Rumuniją, liksiu atsiimti dalį 
Besarabijos.

Dcnikinas, sakoma, pasiekė 
pilną susitarimą su Lenkija.

JUODAŠIMČIAI NELEIDO
CIALISTUI KALBĖTI

o-

PROSSER, Wasb., lapkr. 27.

tojui Walter Thomas Mills jau 
du sykiu čia juodašimčiai, dau
giausia buvusieji kareiviai, ne
leido kalbėlį. Vakar juodašim
čių gauja jį buvo automobiliu 
nuvežusi už poros desėtkų my
lių, bei jis vėl sugrįžo, bet vis- 
tiek negalėjo kalbėli.

MADRIDO FĄBRIKANTAI PA- 
PASKELBS LOKAUTĄ.

MADRIDAS, Ispanijoj. — Ma
drido fabrikantai savo susirin
kime kaip vienu balsu nutarė 

'paskelbti visuotiną lokautą gruo. 
džio 6 d.

Truc translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJA PALIEPĖ UŽGNIAU

ŽTI AIRIŲ DRAUGIJAS

važiavimo
Sąjungos centro Įstaigos sutvar

kytos. — I/SS. rems Lietuvos 
Socialdemokratų PJirtiją.

Antroji LSS. dešimto suvažia
vimo diena užsibaigė sėkmin
giau nei tikėtasi. Atlikta, kas 
būtinai reikėjo atlikti, ii’jint 
musų organizacijos veikimas į- 
eilų į normales vėžes. Tapo ga
lutinai sutvarkyta Lietuvių So
cialistų Sąjungos centro įstaigos. 
Kitais žodžiais, vietoj buvusiųjų 
musų organizacijos viršininkų, 
kurie nudardėjo pas komunis
tus, išrinkti kiti žmones, kurie 
pildys pavestas jiems pareigas 
tol, kol nebus išrinkta pastovi 
LSS. valdyba — visuotinu narių 
balsavimu. Pirmiausia pertvar
kyta Pildomasai Komitetas. Ka
dangi šeši to komiteto nariai, 
“užmiršo” jogei jie yra socialis-

cialislų Sąjungos viršininkai, pr 
iėmė naują “krikštą” ir apsišau- 
kė save naujosios komunistų sek 
tos diktatoriais, tai suvažiavi
mas matė esant reikalingu prie 
vieno likusio Pild. K-te nario, 
dr-gės M. Račidtės-Herman, pri
rinkti šešis naujus narius. Visi 
jie iš rytinių valstijų, būtent tos 
apielinkės, kuri tapo nužymėta 
buvusiu LSS. referendumu. Pil- 
domąjan Komitetan įeina drau-

linkės, kurioj turėtų būti renka
ma naujas LSS. Pild. Komitetas. 
Tai padaryta dėl dviejų sekamų 
priežasčių. Pirma, kad LSS. cen
tro įstaigos jau tapo sutvarkytos 

paties suvažiavimo-paskiriant 
liglaikinius musų organizacijos 
viršininkus; antra, kad dabarti
nis referendumas dėl nužymėji
mo naujos LSS. Pildomam Ko
mitetui apielinkės prieštarauja 
tam referendumui, kuriuo ta
po nužymėta tokia apielinkė 
Nejw Yorko apielinkė. Delei to 
smjulkesnių paaiškinimų duos 

pats LSS. dešimtojo suvažiavi
mo protokolas.

Toks, neminint visa kita, bu
vo vakarykštis musi\ suvažiavi
mo veikimas. Kaip matote, ji
sai yra sėkmingas. Atlikta svar- 
biausis musų apardytosios orga
nizacijos darbas. Bendras įspū
dis iš visų jo tarimų yra dar ge
resnis kaip kad užvakar. Užva
kar mat kurie nekurie delega
tai dar susilaikė nuo dalyvavimo 
svarstym;uose, vakar gi juose 
dalyvavo visi.

Šiandie posėdis prasidės kaip 
10 vai. ryto. Manoma, kad su
važiavimas užsibaigs jaspie 4-5 
vai. po pietų. — Delegatas.

Truc translatlon filed vvith the post- 
master ai Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as reųuired by the act of Och 6,1917
ITALIJOS SOCIALISTAI REI
KALAUJA PRIPAŽINIMO RU
SIJOS BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS

gai Newyorkiečiai ir waterbu-
riečia i.

Laikinuoju LSS. sekretorių- 
vertėju paskirtas d. Motuzą, chi-

Taipjau reikalauja paskelbti blo
kadą prieš d’Annunzio.

rijos parlamente. Aator vedė 
savo kampaniją tikčai amerikie
tišku bildu, kas buvo ^ana dide
le naujienybė anglams?;

DARBO PARTIJA VĖL LAI
MĖJO RINKIMUOSE

LONDONAS, lapkr. 26. —, 
Darbo partijos narys John Law- 
son laimėjo tarptautiniuose rin
kimuose į atstovų butą Cheslre- 
Le-Street, Durham paviete. Jis 
gavo 17,838 balsus, kuomet jo 
oponentas, nacionalistas demo
kratas, gavo vos 5,3L‘| balsų.

Carranza pabėgęs
MEKSIKOS SOSTINĖJE PRASI

DĖJĘS SUKILIMAS.

SukilėPais vadovauja gen. Ober. 
gon. Prezidentas Carranza pa

bėgęs.

Valdžia lau
žys streiką

VALDŽIA VISOMIS JIEGOMIS 
LAUŽYS ANGLIAKASIŲ 

STREIKĄ.

v
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Rusijoje, Latviai tebeveikia prieš 
pulk. Avalov-Bermondto spėkas 
su dideliu pasisekimu.

Vokiečiai Tukkume, kurie bau 
do prasimušti į Mintaują, tapo 
atmesti su nuostoliais atgal, kuo 
met kituose sparnuose latviai 
tebetęsia besiveržinią iš Baus
kės linkui Šiaulių ir Liepojaus.

Anglų komanduot(/jas> pulk. 
Tallents, kuris įėjo į Mintaują 
Inoj po jos cvakavimui, prane
ša, kad vokiečiai išplėšė didžiu-

daug ūkių palei jų pasitraukimo 
liniją, taipjau užmušė jų savi
ninkus.

■ 1 1 r -------
True translalion filed vvith the post- 
master ai (Jucago, III. Nov. 29, 1919 
•4S re(j<iired by the r< l of Ori. 6,1917
JUDENIČIAUS KAREIVIAI ĮS
TOJO ESTONIJOS ARMIJON.

Kurie neslcip liko nuginkluoti. 
Judeničo valdžia paįrusi.

COPENHAGEN, lapkr. 28. — 
Helsingfors praneša,kad dides
nė dalis Rusijos šiaurvakarinės 
armijos perėjo į Estonijos teri
torijų. Daug kareivių įstojo į Es
tonijos armijų. Tie kurie nesto
jo armijon yra skaiton^ svetim
šaliais ir yra verčiami nusigink
luoti. Visas ofensivas buvo di
džiausiu nepasisekimu.

Gen. Judeničius rezignavo. Jį 
pasekė gen. Glasenapp. Šiaurva
karinė Rusijos valdžia yra paį
rusi. Keli departamentai jau už
sidarė.

Čia paskelbia, kadRYMAS.
kanalius Viktoras Emmanuelis

DUBLINAS, lapkr. 26. — Val
džia jjaliepė platų užgniaužimą 
Sinn Fein jr kitų organizacijų 
Airijoje. Official Gazetie šian
die išspausdino proklamaciją, 
uždraudžiančią ir uždarančią 
Sinn Fein organizacijas, Sinn 
Fein kliubus, Airijos Liuosno- 
rius, Cunmannamaran ir Gae- 
lišką Lygą visuose Airijos pavie
tuose ir miesteliuose.

True trans’ation filed with the post- 
masler .it Chicago, III. Nov. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ITALIJOS LAIVYNAS PRISIDfi

JO PRIE D’ANNUNZIO

PARYŽIUS, lapkr. 28. — Pa
sak gautų iš autoritetingų šalti
nių žinių, admirolas Enrico Mi- 
ol, komanduotojas Italijos oku
pacinių spėkų palei rytinį Adri- 
atiko pakraštį, veikia ranka ran 
kon su Gabriele d’Annunzio. Sa
koma, kad palei visą Dalmatijos 
pakraštį žmonės mano, kad Ita
lijos laivynas ir d’Annunzio ar
mija kooperuoja tikslu užimti 
visą Dahnatiją.

Jugo slavų oficialiuose rate
liuose jaučiama, kad sujudimas 
tarp gyventojų gali pagimdyti 
sukilimais, kas padarytų Serbijos 
intervenciją n e išvengt iri a.

Italija atnaujinanti prižadų.

BASELIS, lapkr. 28. — Lap
kričio 25 datuota Bielgrado ži
nia sako, kad Italijos! valdžia 
pranešė Jugo Slavijos valdžiai, 
kad Italija laikysis Paryžiaus tai 
kos konferencijos nuosprendžio 
Dalmatijos klausime ir pati 
daleis d’Annunzio bandymo 
imti Spalato.

ne- 
už-

RYMAS, lapkr. 28. — Socia
listų partijos direktoriai šiandie 
priėmė įnešimą, užžreiškiantį, 
kad “socialistų pergalė visuoti
nuose rinkiniuose yra aktu pil
no solidarumo su Rusijos sovie

tų respubliką, aiškiai išreiš
kiančiu Italijos valdžiai paliepi
mą pripalžinti Ruslijos sovietų 
respubliką.”

Rezoliucija užreiškia, kad so
cialistų pergale tapo laimėta 
“dėl partijos maksimalistų pro- 
gramo, kadangi partija prieš 
rinkimus prižadėjo vykinti tą

Dg. A. Hermanui rezignavus
— Literatūros komitetan paskir
ta visi nauji žAionės.

Kasieriu-administratoriu pas
kirta d. Herman.

I LSS. reorganizavimo darbas.
— Be kita tuo klausiniu nutarta: 
Kad LSS. viršininkai kreiptų y- 
patingos domos palaikymui prie 
organizacijos tų pavienių narių, 
kur, dėl įvairių kliūčių, dar ne
galima įkurti LSS. kuopų; kad 
suvažiavimas paskelbtų atsišaiF 
kimą-pareiškimą į sąjungiečius, 
kur, be kita, butų nustatyta mu
sų santykiai su komunistais. Pa
rašyti atsišaukimą pavesta spe- 
cialei komiisijai. Atsišaukimas 
bus įteikta sekamam suvažiavi
mo posėdžiui — šiandie.

Nutarta taisyti LSS. konstitu
ciją. Darbas pfave»te specialei 
komisijai, kuri atlikus kas reikia 
visą reikalą nuspręsti paves vi
suotinam narių balsavimiu— 

referendumui.
Lietuvos klausimas ir Social

demokratų Partija. — Po ilgo
ko pasitarimo-svarstymo priei
ta prie išvedimo, būtent: kad 
vienintele proletariato reikalų 
reiškėją Lietuvoje suvažiavimas 
skaito esant Lietuvos Socialde
mokratų Partiją. Todėl jisai ra
gina sąjungiečius visais galimais 
budais remti savo draugus Lie
tuvoje. Delei to dar nutarta pa
gaminti atatinkamą rezoliuciją.

Antras tuo klausimu žingsnis 
buvo padaryti įsteigiant Lietu
vos SosialdĮemokratų Partijai 
remti fondą. Fondo globėjus pa
skyrė pats suvažiavimas.

Beje, suvažiavimas kaip vie
nu balsu priėmė komisijos pa
tiektą Socialistų Partijai pareiš- 
kimą-ireikalavimą nuimti nuo 

LSS. suspendavimą. Kartu tapo 
nutarta sulaikyti einamąjį LSS. 
referendumą dėl viršininkų rin

kimo ir nužymėjimo naujos apie tą atstovų bute ir dalyvauja Ai-

SAN ANTONIO, Tex., lapkr. 
28. — Čia gauta žinių, kad Mek
sikos sostinėje Mexico City pra
sidėjo mušis tarp prezidento Ca
rranzos ir gen. Alviro Obregon 
vadovaujamų frakcijų. Carran
za esu pabėgęs į Querctaro, kur 
jis pirmiau buvo laike jo pačios 
ligos ir mirties. Carranzos karei
viais vadovaująs gen. Gonzales.

Gen. Obregon seniau buvo Ca
rranzos karės ministeriu. Dabar 
jis yra kandidatu į prezidentus. 
Sakoma, kad Obregon, kaip ir 
sušaudytasai gen. Angeles, yra 
daug kairesnis už Carranzą ir 
tame dalyke jie negalėjo susitai
kinti. Angeles pirmiau taipjau 
buvo su Carranzos valdžia, bet 
paskui nuo jos atsiskyrė. Tą pa
tį padarė ir gen. Obregon.

GEN. ANGELES SUŠAUDYTAS

Reikalauja blokados.

MILANAS, lapkr. 28. — Su
sirinkime, kuriame dalyvavo vi
si Italijos socialistai atstovai, po 
reitą v)a{kaąę rezoliucijos lapo 
primtos, rdikaiauįančioš, kad 

valdžia griebtųsi energiškų prie
monių užgniaužimui kapt. Ga
briele d’Annunziio veikimo Dal
ai ij oje ir paskelbtų blokadą, 
kad neleidus maistui pasiekti jo 
kareivius.

CHIIIUAHUA, CITY, Meksi
koj, lapkričio 26. — Dešinioji 
Vilios ranka ir, sakoma, jo lai
kinis prezidentas, gen. Felipe 
Angeles, kuris keletą dienų at
gal tapo suimtas mūšyje su Car
ranzos kareiviais, šiandie, nutei- 
sus kariniam teismui, tapo čia 
sušaudytas. Teisme jis liudijo, 
kad jis nėjo prieš Carranza, bet 
vien rūpinosi suvienyti Meksikos 
karaiaujahčdas frakcijas ir įs
teigti tokią valdžią kurioj papras 
tieji žmones turėtų didžiausią 
galę-

PIRMOJI MOTERIS ANGLIJOS 
PARLAMENTE.

PLYMOUNTII, lapkr. 28.
Pirmoji moteris Anglijos parla
mente lapo išrinkta lapkr. 15 d. 
iš Plymouth. Ji yra Amerikoje 
gimusi Astor, pati vi skonto As- 
tor. Šiandie suskaityta balsai ir 
pasirodė, kad ji gavo 14,495 bal
sus. Sekamas daugiausiai po- 
jos gavės balsų buvo Darbo par
tijos kandidatas W. T. Gay. Jis 
gavo 9,292 balsus, kuomet libe
ralų kandidatas gavo vos 4,139 
balsus. Ji yra unionistė (konser 
valyvė).

Ji bus pirmoji moteris parla
mente. Metai atgal iŠ Dublino 
tapo išrinkta grafiene Markie- 
viez, bet ji kartu su kitais Sinn 
Fcin nariais atsisakė užimti vie-

True translatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Nov. 29, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917
Italija pradeda mažinti armiją.

RYMAS, lapkr. 25. — Oficia- 
lis dekretas šiandie padėjo į atsis 
tatydinusių sąrašų 200 genero
lus, 1,600 augštesnių oficierių, 
nuo pulkininkų iki majorų ir a- 
pie 20,000 žemesniųjų oficierių. 
Tai yra pirmas žingsnis sumaži
ni armijos iki mažiausiai gali
mam laipsniui.

PARYŽIUS. — Dėlei stokos 
anglių, valdžia uždarė visas šo
kių sales ir šokių mokyklas.

Panaudos tam visas priemones, 
taipjau ir kariuomenę.

i ---------- ‘ ,
WASHINGTON, lapkr. 28. — 

Valdžia yra pasiryžusi visomis 
jiegomis laužyti angliakasių streį 
ką. Ji kovos netik su angliaka
sių unija ar jos viršininkais, bet 
taipjau su pavieniais nariais, ku
rie streikuos, o taipjau ir su tais, 
kurie tą streiką rems ar už jį a- 
^ituos. Ji kovosianti ir su tais 
kasyklų savininkais, kurie kuo
mi nors trukdytų pilnai anglių

p rod uk ei j ai .Tok i ų, savininkų 
kasyklos galbūt bus užgriebtos 
ir valdžia pati jomis operuos, 
mokėdama 14 nuoš algos j>akė-

Kasyklų savininkai rengiasi 
prie kasyklų atidarymo, siūlyda
mi angliakasiams valdžios pakė
limą algų. Bet niekas nesitiki, 
kad nors vienas angliakasys grįš’ 
tų į darbą už tokį mažą pakėli
mą, nes ne tokiam pakėlimui al- 
,'os jie pradėjo streiką. Jau pa
tįs kasyklų savininkai Luvo pa
dalę pakelti algą 20 nuoš. ir tai 
ingliakasiai pasiūlymą atmetė, 
tad jie negali grįsti už dar ma
žesnį valdžios pasiūlymą. Todėl 
mgliakasių • streikas ir toliau 
tęsis.

Valdžia visur ketina pastatyti 
kareivius, kur tik angliakasiai

kliudomi, ar kur butų suorgani
zuoti liuosnoriai būriai kasimui 
anglių, bet angliakasiai neleistų 
jiems kasti anglių. Taipjau per
sekios ir tuos pavienius anglia
kasius, kurie agituos už streiką. 
Žodžiu, valdžia šiai kovai ketina 
vartotizvisas teismiškas ir kari
nes spėkas, kad lik sulaužius 
streiką.

Reto valdžia skelbia kovą ne
tik vieniems angliakasiams, bet 
ir visiems organizuotiems darbi
ninkams visoje šalyje, ar tai bu
tų Amerikos Darbo Federacija, 
ar kitos unijos, ar partijos, ku-

Angliakasių unijos viršinin
kai nieko nesako apie streiką, 
kadangi streikas oficialiai yra 
“užbaigtas”. Todėl patiems na
riams prisieis jį vesti. Viršinin
kai gi apeliuos į augštesnį teis
mą, reikalaudami panaikinimo 
injunetion. Valdžia gi iš savo 
pusės skelbia, kad ji pareikalaus 
injunetion nelik prieš centrali- 
nius viršininkus, bet taipjau ir 
prieš lokalų valdybas; kad ir jos 
negalėtų streiko vesti. Taipjau 
uždraus streikuoti kietųjų ang
lių kasėjams ir skelbti kitokius 
užuojautos streikus.
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L. S. S. VHItojo Rajono

Rengiama Didelė Iškilmė
NEDeLIOJ, LAKRIČIO 30 DIENA 

Hoerbcr’o Salėj, 2131 Blue Island Avenue 

tarp 21 ir 22 gatvių. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Plačiau apie tai žiūrėkite Vietos Žiniose. • ■ Ji
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Dešimtas LS.S. Suvažiavimas Svarbus Pranešimas Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

kos

NEPAPRASTAS TVARINYS

Musų naujas 1920 modelis

Kerzheim

Tėmikite Visi

GRAIBŠTINIS

KAPITALAS 
$200,000

gailis principiališkai ir praktiš
kai stovi užtai, kad turtą nuo 
Komunistų reikia būtinai atim-

i LSS. 
dviejų 
dr-gų 
vienų

Be palukių
Lengvos išlygos

kaip 
muzi-

bet visų turtų 
išskyrianl spaustu- 

kuri randasi kitoj valstijoj.

J. G. SACKHEIM & CO
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

Grojiklis pianas, 6 pėdų gazinė 
ar elektrinė lempa sveklyčiai. 20 
muzikalių rutulių savo paties pa
sirinktų, suolas ir pala, visa už

vartoti, bet dauginus lame rei
kale nieko nedaryta. Pataria, 
kad Sąjunga,tų padarytų. Kad 
viena įstaiga tai padaryti ir kad 
ne specifikuoti 
imti išvien

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

Atsibus
KETVERGO VAKARE, 

GRUODŽIO 4 D., 1919 M. 
Mildos Svetainėje.

3112 So. Halsted St.
Inžanga moterims 25 centhi

Vyrams 40c. 
Muzika 

Alexandro Jazz Band.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kainp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo *3 iki 

•1 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

Bend. 
veikimą, 

kad Komunistai negalėtų turtų

Reikia pasirūpinti, kad atimti 
iš Smolny Instituto, Chicagojc 
buvusio sekr. vertėjo turtų ver
tų apid^ $300.00 ir atiduoti se
kamam sekr. vertėjui. \

si m. Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDIUK, 3343 S. Halsted St., Chicago, III

Vienintele grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padekite savo taupomuosius pinigus į šių Tvirtų Lietuvišką Bankų, 
kur yra gvarantuojama, kad "jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo,

3 nuošimtis mokama ui padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.

Priimtas vienbalsiai.
Drgas Montvidas patari 
namo reikale, kad prie 
Namo Bendrovės narių 
Hermanų darinkti dar 
žmogų.

Drg. Herman. Namo 
nariai jau pradėjo

Pasveikinimas nuo drgo. F 
Skamaroko iš Collinsville si

— Bengiama —

LIETUVIŲ MOTERŲ PROG. 58tos KUOPOS 
AnįjTown of Lake

NEDALIOJE, LAPKRIČIO 30, 1919 M.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PLACE 

Pradžia 6 vai. vakare.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
and Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popierų.

CARR BROS. WRECKING CO.,
1003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Drg. Grebelis. Pataria eiti į 
valdiškų teismų, kad atgavus 
LSS. turtų.

Drg. Montvidas duoda įneši
mą, kad diskusijas uždaryti.

Dauguma balsų diskusijos už 
darytos. Drgo. Grigaičio įne
šimas; kad LSS. X Suv. paim
tų nuo Komunistų visjų turtą 
kuris buvo kontroliuojamas 
LSS. Sąjungos, (Namas, Fon-

Kaportas priimtas.
Liglaikiniui Komitetui su

teikta patariamas baltai
Prasideda prezidiumo rinki

mai. Renkama pirmininkas. 
Drg. Stasys Petrauskas gauna 
4 balsite, o d. A. Karsokas 11 
b. Tuo bildu d. A. Karsokas 
lieka pirmininkas.

Sekretorium diduma balsų li
ko išrinkta d. M. Jurgelionienė.

Skaitoma Liglaikinio Komi
teto pagamintoji dienotvarkėj 
Suvažiavimas jų priima.

Renkama įnešimų komisija, 
Komisijon išrinkta Dr. A. Mont 
vidas, St. Stazdas ir J. Izbickas.

Skaityta Liglaikinio Komite
to raportas. Raportas vienbal
siai liko priimtas.

Drg. P. Grigaitis kalba apie 
tas priežastis, kurių dėlei liko 
suspenduota Sąjunga.

Drg. Michelsonas: Ne verta

Rengiamas
Lietuvos Mylėtoju Draugystės

SUBATOJE. LAPKRlčIO-NOV. 29 1919 M.
Mildos Svetainėj, prie Halsted ir 32 gatvių

Svetainė'atsidaris 6 vai. vok. Programas prasidės 7 vai. vak.
šiame koncerte dalyvaus: Visųpirma bus prakalbos; toliau 

seks daines, kurias atliks broliai Briedukai; dainuos kvartetas 
mažų mergaičių, susidentis iš p-lčs Kučinskiutės, seserų Grušiu- 
čių ir G. Sidiškiutės, o p-lė V. čeplinskaitė padeklemuos.

Taipgi bus ir kitų pamarginimų. Taigi draugai ir draugės, 
seni ir jauni, nepraleiskite šitos progos. Po koncerto šokiai iki 
vėlybos nakties prie geros muzikos.

Kviečia visus KOMITETAS.

50c yra maža 
bent šiuo laiku.

Hermanas kalba, kad 
butų sunku atgauti LSS. turtą 
neprisidėjus prie Soc. Partijos. 
Mes turime būti ta pati Sąjun
ga, kokia buvome pirma. Tu
rime dalyvauti šios šalies dar
bininkų judėjime. LSS. tapo su
spenduota 24 geg. 1919 m. LSS.

1 Pild. Kom. laikė savo susirin
kimų geg. 25 d. 1919 Brooklync. 
Šukys, kuris nebuvo Pild. K. 
nariu patarė, kad užgirti Sekr. 
vertėjo Stilsono veikimą ir kad 
tų veikimą priitiitų Sąjunga. 
Sekretorius vertėjas daugiausia 
prisidėjo prie Sąjungos suspen
davimo. Suspendavimas buvo 
neteisotas ir Socialistų Partija 
turi priimti Sąjungą atgal.

įnešta ir paremta, kad 
prie klausimo “Atsimetimas bu 
vųsiųjų viršininkų darbų prive- 
dusiųjų LSS. Sąjungą prie su
spendavimo ir užreiškinias iš
tikimybės Soc. Partijai” butų 
išrinkta komisija iš 3 narių, 
kurie parengtu rezoliucija:

Išrinkti tapo, sekami draugai: 
P. Grigaitis, C. Herman, A. Mon-i 
tvidas.

Tarta pada 
aut 1 valandos

Susirinkimas užsidarė 12:15
P. M.

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. Halsted St.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas YVashingtoue, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dcl 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. Salotės Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti, Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00,. 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
O jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
irey orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą klek reikalaunat 
tai prisiusime dcl lamintų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku srvo anlraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

61G W. 31st St., Chicago. III.

NEAPSIRIK su Storu. Atsimink, mes esamo prie Halsted ■ I gatvės arti 20-tos !
i Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Suimtomis, G vai. vakare. *
■ B&UHIMH ■ —iMKMM Kl B^tSNR S»1 Vgfln ra HKK3.V3K 03 ŪE3KU0 Oi

Drg. Michelsonas. LSS. X su-1 
važiavimo tikslas <yra atimti 
LSS. turtą nuo komunistų. Kad j 

reikia eiti įValdiškąjį teismą I 
—nes į trečiųjų teismą komu- i 
nislai ne eis—taip jie pasakė 
savo organe “Laisvėje.”

Drg. Herman. Sąjungos tur
tus siekia- $50,000. Apibrėžė 
kaip jie kalbėjo su advokatais 
ir kaip pavyzdžiui Anglų Soc. 
Branchus išsivežė savo turtą. 
Mes turime morališką teisą tur 
tą paimti Komunistai yra nau
jokai. Senicjic LSS. draugai, 
kurie prie auginio Sąjungos tur
to prisidėjo yra su mumis. Na- 
tiio Bendroves dviems direkto
riam pasitikusiems prie LSS. 
Komunistai pasakė, kad jie esą 
plėšikai ir tegul jie eina į teis-

Vlliausia ir didžiauais Kerzheim tvarinys tik-ką apturėtas - 
tik j laiką šventėms — instrumentas, kuris Jdovi pats vienas

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kelvergais 
fr Suimtomis. 9—9

Jau aš atvykau i Chicagą su 
MEDUM, ir pradėsiu išvežioti or
derius (užsisakymus), tiems, kurie 
užsisukote BIČIŲ MEDAUS.

Taipgi galite gauti ir koriuose. 
Viedrukas 5 svarų $1.80. Kurie dar 
norite užsisakyti gero medaus gy-. 
duotoms, reikalaukite.

W. STRYGAS, 
General Delivery P. ()., Chicago, III.

prie Soc. Partijos mokės 
čiai dideli -gal pasilikti vie
niems.

Drg. Montvidas. Beikia Įkal
bėti vien apie tai kaip nuimti 
suspendavimą 
mokestis

II Sesija prasidėjo 1:30 P. M 
Vardaša ūkis delegatų. Vi 

si delegatai prlbuyp.
Skaitymas 

sveikinimais 
mo.

Laiškas iš

— Rengi ą — 
Aošvietos ir Dailės Draugystės, 

SUKATOJ, LAPKRIČIO-NOV. 29 D., 1919 M.
J. MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJ,

103G Kast 93rd St., kampas Dobson Avc., 
Burnside, Illinois.

Pradžia 6:30 vai. vak. Inžanga 25c. ypatai
Lietuviai ir lietuvaitės malonėkite atsilankyti ant šio pasilinksmi

nimo, nes bus pirmutinis toks musų miestelyje balius, kurio dar nėsa 
le malę, ir gera proga tiems, kurie gerai išsilavinę veikti. Todėl, ne
praleiskite tos progos, bet atsilankykite kiekvienas, nes tai pasku
tinis balius prieš adventus. Tik nepamirškite, o busite užganėdinti 
Bus puiki muzika (orkestrą) Zbigelių.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

VyriškųDrapany Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatslšnukti, 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 ©verkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančia žiema nepakilo kainos.
Mes užlaikome taipgi pilną sandė

lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir 11. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sukito-

auka LSS. X Suv.
Pasveikinimas nuo 

kp. iš VVatcrbury su
Prie klausimo: 

mas LSS. turto.
Drg. Herman. Buvo 

ta Komunistams trečiųjų teisinu 
sutvarkyti dalykus tarp LSS. ir 
Komunistų. Komunistų advo
katas prašė 3 dienų, dėl atsa
kymo ir apsvarstymo. Komu
nistai prikūlė iš numirusiųjų su 
najį Pild. Kom., paleido referen
dumą ir lt. Komunistai nedaJ 
ve atsakymo už 3 dienų. Lauk 
la 10 dienų. Kom. advokatas 
tęsė laiką. Laisvėje tilpo ko
munistų manifestas. LSS. drau
gai veikusiejie šiame reikale ne 
norėjo eiti į kapitalistų teismą 
- bet nieko nebelieka daryti. 
Pataria paimti nuo Komunistų 
visą LSS. turtą. ‘

Drg. P. Grigaitis duoda įne
šima, kad LSS. X suvažiavimas 
tartų paimti visą turtą nuo Ko-’ 
niunistų kuris LSS. buvo kon
troliuojamas: LSS. turtas yra 
visoks: Namas, Fondai, Kuopų 
turtai. Drg. Grigaitis išreiškia 
nuomonę, kad visos įstaigos yra 
kapitalistiškos teismas yra val
diška įstaiga ir kad mes neturė
tumėm turėti skrupulų 
versti esame 
šiandieninių aplinkybių.

Į komunistus negalima žiūrė
ti kaipo į draugus—jie pašven
čia visą savo energiją kovati su 
mumis. Jie lazdą vartosi—o 
mes su balta skepetaile moso- 
sime. Beikia su jais kovoti ant 
žūti ar būti. Jie viską daro,

AR JUMS SKAUDA 
GALVĄ?

Kliūtis gali paeiti nuo 
Ą akių. Ar gal jūsų 

į Nosis užkimšta. Jūsų
Keritl’k ar ausis gal 
<u,*f kokią kliūti. Y r 
ra daug priežasčių 
galvos skaudėjimui ir 
lodei jums reikia pfl- 
siniatyti su Dr. F. O. 
Carteru, ('hieagos gar 

siu akių gydytoju, kuris tyčia atsi
davęs akių, ausų, nosies ir gerklės 
ligoms ir galt nurodyti i šimtus už
ganėdintų pacientų, kurie atėjo pas 
jį iŠ visų Amerikos kraštų. Jis prak 
tikuoja per 23 metus prie Stato gat
vės Chicagoie ir yra plačiai žino
mas gydytojas, su daugybe žinovų 
asistentų. Pataisykite savo akis, au
sis, nosį ir gerklę kol dar žiema 
neprasidėjo ištikrųjų.

DR. F. O. CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES.
120 So. State St. 2 augštas, Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos 9 iki 6. Ncdėldieniais 10 iki 12.

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

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRF.NZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėVVICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Viršminėtą komediją los gabiausios ypatus; užtad užgančdijimas yra už
tikrintas. Komedija pati per save y.ra labai juokinga ir pamokinantį — la
biausia tiems, kurie neužilgio žada vėsti. Čionai pamatysite tą, kas tik prieš 
vedimą yra reikalinga. Po perstatymui bus šokiai. Kviečia KOMITETAS.

Vartoti ir pavyzdiniai grojikliai ir pianai:
Adams Shuaf and Kliu- tt’T'K Sleger grojiklis pi- ^^00 
bąli pianai po I w anas po Vv
Solo koncertiniai gro- O'sford pianai, nau- CflCIR
jikliai, nauji jutukal, j)o M* ■

S. GORDON, i 
1415 >So. Halsted St., Chcialo.

F.tpitftn 1907
ALŪŠ’DEGTINE VYNAS

Pilna formula ir pilnas pamoki
nimas, apimantis padarymą nami
nio (listiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už 81.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mos *pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For- 
mulos jstatyiųiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Instituto, 
Dep. 85, Milvvaukee, Wis.

IŠKILMINGAS

Koncertas k Balius

Suviižiaviiną atidarė drg. J. dėt 
Yukniua, Liglaikinio Komiteto 
narys, Hull Honse, 801) S. Hal
sted St., ketverge, lapkričio 27 
d., 1(1 vai. ryto.

Pirmoji eilėn rinkta manda-, 
tų komisija. Komisijon pateko 
dd. A. Montvidas, A. Liutkus ir 
J. Izbickas.

Maršalka liko išrinktas Kun- 
droška.

Paskui seka mandatų komi
sijos raportas, kuris rodo, jog 
dalyvauja delegatų nuo 17 kuo-

==========^ Savo gentims ir

Padarykit Linksmas Kalėdas
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Musų bankas turi speciali pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite iŠsųsti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaina

Mo Turtas Virš $1,800,000.00
Parankus — Stinrus — Saugus Bankas

. .■■■.-c.:-—VALDYBA
JOSEPH J. EI JAS, PREZ.

\yM. U ANTONISEN, VICE PREZ.
JOHN L BAGDZIUNAS

VICE-PRKZ. IR KASIERIUS.

3252 So. Halsted St., Chicago, III
VALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų 

ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

akarg su Sakiais
— Rengia —, 

ROSELANDO LIETUVIU DARBININKU KORPO
RACIJOS BENDROVĖ

J Nedėlioję, Lapkričio 30,
K. OF P. SVETAINĖJ

11037 Michigan Avė., Rosela^id, III.

Pradžia 6:30 vai. Vilk. Inžanga 35c,

1919
Scenoje statoma

ABEJOTINA YPATA. / * 1
Vieno veiksmo juokai

■ ............................... ... ....... . ....... ............... ...............................I ........................ ... II ............................... . ............................. .......................................... ..

Gerbiamieji: — Roselando ir apielinkės lietuviai nutarė įsigyti nuosavą 
svetainę. Apie reikalingumą darbininkams turėti nuosavą svetainę, negali būti 
noi pas vieną abejonės. Ji butinai reikalinga. Tam tikslui ir rengiamas šis 
valotras. -Todėl, gerbiamieji ir gerbiamos, naudinga darbą, .
sin.skiute ir žyiiiškinlc. Orkestru Grušo.

_ atsilankykite! o tuomi paremsile
Duetą solo, ir kvartetų išp'iJd.VS sesers Grušiutės. A. Ko- 

Orkestru Grušo. Kviečia KOMlTETCAŠ.



Atsakymai į klausimus

EVEITROAD

$15.00 iki $250.00Daugybė kitų modalių, kaina nuo

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Aušros

F į

SalutarasNARIAI FEDrRAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

DAKTARAS NAMUOSE
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. va

Severą’ 2128

4906

Gothard Oilmane

nuo

1 Ausižkos ir Turkiškos Vanos
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TIKRAS MEDUS
5 svarų vi ėdrukas ................
10 svarų vi ėdrukas ................

Prisiunčiam visur dykai 
PETER SELINTUS, 
8463 Gilbert Court, 

Chicago, III.

(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.

po dienos kurso kaina. Padaro viso 
raštus. Suteikia patarimus žodžiu ai

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknjs, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių Ilgę yra vaisiai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Boto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaiųa $1.00.

M. ZUKAITIS,
151 Hudson Avė., Roehester, N. Y.

TYPE A $30.00
Šita Grafonola yra labai dide

lės vertės, išduoda gert) balsą 
groja visokius rekordus, gvaran* 
tuota 5 metams.

įmerkti
Visokius muzikališkus instrumen

tus .senus ir naujus planus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atloš
ti, o kurie nepanešaini praneškite 
per laiškų man.

ADELA LUKAM
1907 So. Halstcd St., Chicago, UI.

DR. VAITUSH, O. D.
— 1 Lietuvis akių

I Specialistas
Ar esi nervuotas, skauda galvų, 

kreivos akjs, trumparegystė, tolire- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
sirytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenka akinius. Ypatin
ga domų atkreipiame i vaikus einan
čius j mokyklų.

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

Ofisas: 1553 West 47 StM kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660
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Lietuviu Tautiškos Kapines.
Geras Linimentas.

Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių-^-ir rasi, kad tokiose atv§- 
jose nėra nieko geresnio už

946 poros mergaitėms šliurių 
iš vailoko; lik raudonos; dy
džiai iki 2; 89c. vertė; EQ« 
porai wwG

W. J. W. iL Curtisville, Pa., 
rašo: “Mano moteris serga jau 
8 mėnesiai. Priežastis- paki
limas sunkaus daikto. Skauda 
po krutinę ir kairiam šone. Val
gyt nenori, o jei valgo, ima la
biau skaudėti ir gnaibyti. Viduj 
jaučia judėjimus. Veidas liko 
geltonas, apie akis mėlyna. Ne
seniai kirmėlės išėjo per burnų. 
Daktaras liepia eit ant operaci
jos. Ar galima^tokių liga iš
gydyt be operacijos?

Atsakymas.—Keista, kad dau 
gelis žmonių pakėlimų sunkaus 
daikto skaito priežastim netoli 
visų ligų. Bent šitam atsitiki
me matyt, kad kėlimas neturi 
nieko bendro su liga. Kirmė
lių išėjimas per burnų aiškiau
siai rodo, kad reikia gydytis, 
idant jas pašalinus. Jos vienos 
gali padaryti visus symptomus, 
apie kuriuos klausėjas rašo. Te- 
čiaus gali būt ir kita kokia liga 
(tulžies, skilvio, gumbo ųr ko
kia kita), bet lai ištirti gali tik 
vietos daktaras.

Dr. A. Montvidas.

“Jau kelinti metai kaip ma
no skilvis nedirba tinkamai. Ga 
zai išpučia ir turiu rauget. Iš
pūtimas kartais yra tiek žynius, 
kad visai sugadina mano ūpų. 
Daktarai sako, kad tai chroni
nis gestritis. Kaip gydytis?“

Atsakymas.—Jeigu daktarai 
ištyrė, kad jus neturite papro
čio priryti oro ir kad skilvis 
neišdirba nei mažai, nei per
daug maistui reikalingų syvų, 
ir atrado, kad turite ženklus ir 
symptomus chroninio gestričio, 
reikia jį ir gydyti. Gėrimas šil 
to virinio vandens ryte gali būt 
praktikuojamas. Keikia gero 
pasilsio. Visokių sunkių ir aš
trių (erzinančių) maistu reikia 
vengti. Maistas turi būt leng
vas, geriausiai iškahio šiek-tiek 
pervirškintas (tokių maistu ga 
Įima gaut apliekose) ir geriau 
valgyt tankiau, niekad pilnai 
neprivalgant. Reikalingus vai
stus turi prilaikyti (laidarus, ku 
ris gydo.

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes Jau išsiuntėm lai
škų, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė
120 TREMONT STREET 

ROOM 615 E 
BOSTON, : : MASS.

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

Tel. Drexel 2880.

10(1(1 porų geros rūšies šiltų 
roberių vaikams; visi šviežiai 
nauji; visokio dydžio;
89c. verte, Dorai

J. J—nas iš Harvey, III., klau
sia: “Ar gerai vartot kokius 
nors riebumus bei mostis plau
kams lept ir jei taip, tai kas ge
riausia ?“

Atsakymas.—Tepi plaukus rie 
bumu yra gerai tik tuomet, ka
da plaukai yra perdaug sausi. 
Paprasti taukai yra tiek pat ge
ri, kaip ir kokie kiti prirengi- 
mai. Pomados ir plaukams lo
cijos gal tik Iuomi yra geres
nės, kad jos kvepia.

550 porų augšlais aidėtais če- 
verikų su kabėmis; yra juodi 
ir rudi; čielos šikšnos padai; 
dydžiai iki 2; $4 C O QO 
vertė; porai šgfeivU
864 poros vaikams velurinės 
veršio šikšnos čeverykų; tvir
tos šikšnos padais, dydžiai iki 
5'/r, $3.50 vertė; -f QO 
porai * ’

1000 porų geros rūšies šiltų 
mergaitėms roberių; visi švie
žiai nauji; 79<vertė, 47c 
tiktai po

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

lai paranki turėti namuose ir ant 
vakacijos 16%x12% didumo nu
dirbta Goldeji Oak ir Mahogany.

TYPE E 2 $100.0(1.

virsųs
rudeliai;

lik su šniūrais; $4.00
(,abar $2.49

Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu
vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų p&žvalgų, pavij 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdų ypatiš- 
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

1791 poros vaikams čeverykų 
rudos veršio, - patentuotos ku
melio ir velurinės veršio šikš
nos čcverykai 
$2.38 vertė, 
porai

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 So. Halstcd Street. Phone Drover 6369.

Kurie turite Lietuvoj levus, gimines ar pažįstamus, 
siųsdami laiškų, pasiųskite ir savo paveikslų, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmų. Jeigu jo netur nusitrauk luojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Prilaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrobus 
niuose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų 
peš, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Panedeliais ir Pėlnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Seredomis ir Ketvergais nuo 8, ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki II) vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare.

567 poros raudonų guminių 
batų vyrams; visai šviežiai 
nauji; visokių dydžių; lai rū
šis kų parsiduoda po $5.00; 
specialiai tildai CO 
porai

9 iki 6 po pietų. Utarninkė, Kct- 
9 va), vakare. Nedėliomis nuo 9 
BoulevArd 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Gydo visokias ligas, khip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet alsilankykit pas

VALANDOS:
Nuo 9 iki 10 valandai 

Nedėliomis nuo 9 iki 6

springsais, galima gauti 
Golden Oak ir Mahogany.

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarstų 

šalčio. Katrie sergate, ateikit 
mane, ag duosiu patarimų dykai

P. A. MILLER, 
2128 W. 22 SI., 1 Chicago, III

Didelis Išpardavimas Gramofonu 
Geriausiu Išdirbysčiu

Pirk grfimofonų pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus. Prie 
kiekvieno gramofono pridedant 6 rekordus ir .»00 adatų dykai. Li
berty Bondsus priimame pilna verte. ('hciagoje parduodame leng- 

išmokėjimais. Kaulinė atdaryta nedėtomis iki 6 vai. po pietų.

aš garantuoju tikrų smagu* 
moksliškai gydau užtrinas, 

jaugusius nagus, suram- 
■ silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER,
35 South Dearborn St.

Tel. Central 953 Room 315
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979 poros juodo žomšo čeve 
rykų moterims; jie yra augš 
tais auleliais augštais ir že 
mais užpenčiais; 
vertė, porai
769 poros juodo 
dinių moterims; 
kais, geros' šikšnos padais; $3 
vertė; dabar {M 
porai m L 2 v
1373 poras geros rūšies Čeve
rykų vyrams; jie yra gaurais 
pamušti; visokio dydžio; $2 
verte, dabar fl* 4 Q 
porai 4* ■ ■ I **
637 poros čeverykų moterims; 
žomšo viršus ir juodo audi
mo mileliai; žomšiniai ant
pirščiai 
vertė, 
porai

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managcrs 

3249 SOUTH HALSTED STREET 
S1UNČ 

duoda LAI 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Bonds 
kius NOTARIJALISKUS 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas

Kojų Specialistas 
Išegzaminavimas dykai.

Kam jums turėti skaudamas kojas, 
kuomet 
mą, —< 
vištakius 
liejimus

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnčjhnas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų naštoj imas 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, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitleria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, 

1707 So. Halsted S t., Telephone Canal 6417.

747 poros tamsiai rudų-, veršio 
šikšnos, mergaitėms čeverykų; 
su augštais auleliais ir pasiūti 
ant kurpalio kojos forma; 
$4.00 vertė 
porai.

rūšies šilti ro-
uigštoms ir že-

49c

965 poros patentuotos kumelio 
šikšnos čeverykų su guzikais, 
juodo seržo auteliais; tvirti pa 
dai; dydžiai iki 2’/j; $3.50 ver- 
tė, dubar $2,49 
porai

vakare, 
po pietų

DR. W. YŲSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Avenue, 

Chicago, III.

CHICAGO, ILL.
LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par- 
parupina pašportus į tas šalis i kurias

1269 poros gražių
verykų išeigai;
kumelio šikšnos,
lais ar rudais žomšo auleliais:
ranka versti; dydžiai iki 8;
$3.00 vertė, 4
porai * ’ ■ vQ

TEMYK1T
Didžiausia laikrodžių krautu

vė Westsidėj, kur galit pasirinkti 
naujausių tavorų: deimantų, lai- 
krodžių ir kitokių auksinių bei 
sidabrinių daiktų

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

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

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

Moterims geros 
bėriai, tinka 
molus kurkoms 
verte*, porai.

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; Matematikos — V. 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Dėlei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South Halsted Street

Juozapas F. Sudrikas
3343 South Hablcd Street, Chicago, III.

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.
Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur L’pelią. Teka. 
Kas Subatos Vakarėli ir Jau Saulutė leidžias. 
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovų.
Suktinis ir Valia Valuže.
Spragilų Daina ir Strazdelis. *
Ant Tėvelio Dvaro,'ir Nesigraudink Mergužėle.
Bijūnėlis Žalias ir Važiavau Dieną.
Velnias ne Boba Dalu 1 ir 2.
Jaunystes Atsiminimai ir Referatas apie nosj.
Mano Palvis ir Diskusijos.
Medžiotojai — Dalis 1 ir 2.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Kaipgi ^Gražus Gražus Rūtelių Darželis ir Balų Čystytojas.
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ir Koketka Polka. Ingrota Beno. i
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų 
Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro. 
Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
Pilviškių Valeas ir ant Alvito Ežero Bangu Valcas.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.

JUOZAPAS F. BUDRIKAS,
3313 So. Halsted St., ' Chicago, III.

Didysai Bostoninis Čeverykų Pirkinys
Virš 14,400 porų augšto laipsnio čeverykų vyrams, moterims ir vaikams išparduodaiha 12 gatvės Sankrovoj 
Musų pirkėjas tik-kų sugrįžo iš rytų ir pasakoja mums, kad Čeverykų kai/ios kįla į padąnges; bet nežiūrint šito padėjimo jam pavyko 
nupirkti visą aslinį sandelį ir atlaikus dviejų žymių išdirbėjų tokiomis žemomis kainomis — kad

čeverykai šitame išpardavime parsiduost mažesnėmis kainomis negu pernai.
Pirk čeverykus šitame išpardavime — pirk čeverykus — pirk kiek gali. Gal praeis daug laiko iki pamatysi tokias žemas kainas kaip šitos 
— nesitenkink viena pora, pirk dvi, ar tris. Jūsų*draugai, kaimynai ir giminės įdomaus šituo išpardavimu — pasakykite jiems apie jį. 
Mes laukiame didelių minių ir m,es prisirengę aprūpinti jas. Tapo nusamdyta daugiau pardavėjų.

965 poros rudu vyrams darlii- 
č^'ci’ykų, čielos šikšnos 

« padais; jie laikis ilgai; viso-
I <I.V<1žim; $1.00 <6 QQ1 J U vertė; po

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, |OWA

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.. t c * •;
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Pubiished Daily «xcept Sunday by 
the Lilhuanian Newa Pub. Co„ Ine.

Editor P. Grifai tl ■

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Canal 150S

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
įiedčhiienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — .Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Melams ......................................
Pusei metą .....................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija .....................
Savaitei ....................... .  • • •
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metams ................................... $5.00
Pusei metą S..A............ .
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metą ...........................
Trims mėnesiams .............. ..

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
2-------------,1^-------------------------------------------------

Kasyklų streikas 
tęsis toliau.

$6.00
3.50
t.«5
1.45

.75

3.00
1.65

$7.00 
4.00 
2 00

tarp
Kuo-

Streikuojančiųjų anglia
kasių atstovų ir kaysklų sa
vininkų konferencija dėl al
gų ir kitų darbo sąlygų pa
sibaigė.

Pasibaigė, nedavus nė jo
kių vaisių. Valdžia, ėmusis 
būt arbitratorium tarp abie
jų kovojančiųjų pusių, ne- 
pajiegč nieko nuveikti, nei 
vienos "nei antrosios pusės 
patenkinti.

Šalies administracija, su
prantamas dalykas bešališ
ka čia nebuvo. Ji aiškiai 
palaikė kasyklų ponų.Inte
resus. Bet ir jos atstovai 
tose derybose veikė 
savęs nesutardami.
met darbo ministeris Wil- 
sonas proponavo taikyties, 
pakeliant kasyklų darbinin
kams algas 31.61 nuošimčiu, 
tai iš„ numirusių prikeltasis 
kuro administratorius Gar- 
fieldas rado, kad tai busian
ti didelė nuoskauda kasyklų 
savininkų interesams. Jis 
todėl siūlė taikyties, pake
liant angliakasiams algą tik 
14 nuošimčių.

Darbo ministerio Wilsono 
pasiūlymą darbininkų atsto
vai priėmė, bet jį griežtai at 
mete kaip kasyklų savinin
kai, taip ir kabitėtas; Gar- 
fieldb gi ' pasiūlymas tiko 
kaip kapitalistų atstovams 
taip ir valdžiai, bet su tuo 
negalėjo sutikti ir nesutiko 
streikuojančiųjų angliaka j 
siu atstovai. Tuo tarybos 
pasibaigė ir abiejų pusių at
stovai išsiskirstė be nieko.

Vadinas, kova tęsis to
liau. Koks bus tos kovos 
galas, galima tik spėti.

Samdytojai sakosi, kad 
jie nenusileisią nei kiek ir 
pavartosią visa, kad sulau
žius streiką. Jiems pilnai 
pritaria valdžia, iij taipjau 
grūmoja, kad streikas bu
siąs sulaužytas, jeigu tam 
reikėtų pavartoti kad ir ka
riuomenė.

Betgi ir darbininkai pasi
ryžę nepasiduoti ir, pasak 
jų prezidento Lewis, “ang
liakasiai kovos iki paskuti
nio galo.“

Streikuojančiųjų kasyklų 
darbininkų ūpas nė kiek ne
nupuolė, kuomet andais fe- 
deralis teisėjas Andersonas 
patiekė indžionkšeną (bau
džiamąją drausmę) prieš
angliakasių unijos vifasinjn-'

kus ir privertė juos paskelb
ti streiko atšaukimą. Del tos 
prievartos streikininkų 
dvasia netik nenupuolė, ne
tik jie negrįžo darban, bet 
dar stipriau savo eiles su
glaudė kovai.

Ar dabar valdžios grūmo
jimas pavartoti ginkluotą 
kareivių spėką prieš šimtus 
tūkstančių streikuojančių 
kasyklų darbininkų, laisvų 
Amerikos piliečių, nugąz- 
dins juos ir jiė grįš, ekaip 

vergai ar baudžiauninkai, 
atgal į kasyklas dirbti už ba
do algas, tenka labai abejo
ti.

Ne vienas d. Debsas yra ųž^ 
darytas akmeniniame urve, bet 
šimtai musų prietelių ten pūna. 
Ir gal dauguma nebegrįš musų 
eilėsna.

Sočiaiisl|ų Partija buvo nu
tarusi šaukti Chicagon amnes
tijos konferenciją. Konferen- 
cijon buvo planuojama kviesti 
visas draugijas ir orgaauzaci- 
jas, kurios nėra priešingos po
litikos kalinių paliuosavimui. 
Buvo manoma rengti kampani
jų ir daryti spaudimas į val
džią, kad ji paliuosuotų musų 
draugus.

LS.S. Reikalai Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

Eugene V. Debsas
Visuomenės veikėjas ir dar

bininkų draugas Eugene V. Deb 
sus jau antru kartu liko įka- 
tintas.

Pasidėk oj ant Debsui, 1893 
m. įsikūrė Amerikos Geležin
keliečių Sąjunga, kuri į trum
pą laiką sutraukė 150,000 na
rių. Matyt, geležinkeliečiai ge
rai permatė Sąjungos naudą ir 
noriai stojo į ją, kad sėkmin
giau kovojus su naudotojais.

Sekamais metais (1894) Chi
cago j įvyko pirmas tos Sąjungos 
suvažiavimas. Tarp kita ko, 
suvažiavimas išrinko komitetą, 
kuris pareikalavo' iš Pullmano 
kompanijos, kad ji visus nesu
sipratimus su savo darbininkais 
rištų arbitracijos keliu. Te- 
čiaųs kompanija neatkreipė ma 
žiausios domos į komiteto rei
kalavimus.

Keikia pasakyt, kad suvažia
vimas padarė nutarimą, kuris 
\grą.sino Pullmano kompanijai 
boikotu, jeigu ji nepriimtų ko
miteto pasiūlymų. Tas nuta
rimas. žaibo greitumu aplėkė 
Jungtines Valstijas ir rado pri
tarimo darbininkuose. Neužil
go Pullmano traukiniai susto
jo veikę Chicago j, Cincinnati, 
Cleveląnde, Omahoj, San Fran- 
cisco ir kituose didesniuose mic 
stuose.

Nors darbininkai drąsiai ko
vojo su geležinkelių baronais, 
bet valdžia su kapitalistais ir
gi nesnaudė: prezidentas G. Cle 
velaudas pradėjo naudoti prieš 
darbininkus federalę karinome 
nę. Illinois valstijos guberna
torius, Altgeld’as, buvo prieš 
siuntimą į jo valstiją kariuome
nės, bet prezidentaKnepaisė pro
testo.^

Jungtinių Valstijų teismai ir

savo

nymas nepatiko social-anarchi- 
stų lyderiams (kurie tuo me
tu vadino save kairiaisiais so
cialistais). Jie dėjo visas pa
stangas, kad pakrikdžius tą su
važiavimą. Prie to prisidėjo ir 
pašto viršininkai, kurie sulaikė 
pakvietimus. Konferencija nb- 

.įvyko. ' Ir dėlei to social-anar- 
chistai ėmė.
spaudoj. Girdi, silpni kūnai 
kalėjimuose greičiau sukels re
voliuciją...

Bet pastaruoju laiku vėl pra 
dįcdFima kalbėti apie politikos 
kalinius. Girdisi balsų iš už
mario, kurie reikalauja, kad bu 
tų daroma atatinkamas spaudi
mas į valdžią išgavimui kali
niams laisvės.

Socialistų Partijos Naciona- 
lis komitetas nutarė rengti am 
Hestijos kampaniją,, kuri pra
sidės lajduičio 16 d. ir tęsis 

ligi gruodžio 15 d. Atsišauki
me, tarp kita ko, sukauna: 
“Kuomet frakcionieriai sten
giasi ištraukti draugus iš Par
tijos, tai mes, socialistai, pasi- 
stengkime ištraukti savo drau
gus iš kalėjimų.“

Pirma tą darbą trukdė ko
munistų lyderiai. Jie ardė jį 
iš vidaus. Dabar mes pasiliuo 
savome nuo tų gaivalų ir galė
sime sėkmingai veikti.

Į darbą, draugai! Remkime 
amnestijos kampaniją ir išga li
kim e politikos kaliniams lais
vę! — S. A. Dementis.

Skaitytoju Balsai
[.Vi išreikštai šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako l

Gelbėjimas tėvynės.

Sekant lietuvių laikraščius 
tenka pastebėt įvairių biznio

L S. S. kuopų veikimas.
Persiorganizavo 75-ta kuopa.

Rockford, III.—LSS. 75-ta 
kuopa persiorganizavo. Praeitą 
nedėldienį, lapkričio 23, įvyko 
pirmasui kuopos susįrinkimas, 
kur tapo išrinkta kuopos valdy
ba ir kartu nutarta pareikalau
ti vietos Iconrunislų grąžinti 
LSS. 75-tai kuopai priklausan
čią mantą—čarlerį ir antspau
dą. Musų supratimu, tie daly
kai musų komunistams nerei
kalingi. Suprantama, jeigu ko
munistai bus toki “džentelino- 
nui,” kad gražumu nenorės gra 
žinti tai, kas mums priklauso— 
(Įel lokio mažmožio mes su jais 
Besivaidysime.

Kurie nekurie komunistai jau 
kalba: na, dabar tai bus pio- 
vynių.” Tie žmonės klysta. 
LSS. organizuojasi ne tam, kad 
“piaulis“ su komunistais, bet 
kad socializmo idėją tarpe lietu 
vių darbininkų skleidės. Su- 
pranjama, jeigu komunistai no
rūs “piaulis,“ tai LSS. 75-ta 
kuopa visuomet! sugebės atrem
ti jų pasimojimus. Bus taip, 
kaip kad keli metai atgal buvo 
su “aidoblistais,“ kuomet jie 
mbjosi ant socialistų. Sociali
stai visuomet sugebėdavo atrem 
Ii tų karštuolių šmeižtus ir il
gainiui jie nusiramino. Taigi 

ir šiame atvėjy mes visai nesi
stebėsime, jeigu komunistai ryž 
šis “pasipiautii'* ti<i paprastas 
apsireiškimas. Musų organiza
cijose buvo ir bus tokių kar
štuolių, kurie kitaip manančius 
žmonės tik “piauti” težino. Tie 
žmonės nieko kita‘ne neišmano. 
Tai rodo kad ir jų neišsilėki
mas vienoj komunistų partijoj. 
“Bjjsipiaudami“ jie sutvėrė net 
dvi komunistų partijas: “No 1” 
ir “No. IL“ ' Bet mums, socia
listams, dėl to nė šilta ne šalta. 
Mes organizuojamės ne lapi, 
kad piaulis, bet kad stiprinus 
savo klesos partiją ir vedus ko
vą su tikruoju musų priešu— 
kapitalizmu.' — Sąjungietis.

Protesto Rezoliucija.

Harvey, III.—Mes, LSS. 228 
kuopa savo .nepaprastame susi
rinkime lapkričio' 18 d. priėmė
me protesto rezoliuciją prieš 
L. K. S. viršininkų savavaliavi
mą. Tie ponai atsiuntė musų

NACIONALIZAVIMAS
deimantų.

Kadangi deimantų vis dau
giau reikalaujama, o jų gamtoj 
daug nėra, ir beveik visos jų 
kasyklos priklauso Anglijai, lai 
anglų deimantų pirkliai pakėlė 
klausimą apie nacionalizavimą, 
laigi padarymą tautine nuosa
vybe deimantų. Kadangi, kaip 
minėta, veik visos deimantų ka
syklos, su,mažu lik išėmimu, 
priklauso Anglijai ir didžiausi 
jų pirkliai yra anglai, tai An-

Ii, kiti kraštai negalėtų jai truk 
Myli. Svarbiausios deimantų 
kasyklos yra pietunėj Afrikoj, 
biiAvusiose. bočių respublikose, 
nesenai Anglijos užkariautose. 
Yra dar deimalnų pietinėj Ame
rikoj, Brazilijos respublikoj: 
jie gražesni yra už Afrikoj ran
damuosius, bet jų yra mažai, o 
lodeksu jais Anglija nei skaily
ties nereikalauja. Daugiau žy
mesnių. deimantų kasyklų be
veik niekur ant žemės nėra. 
Deimantai gi tinka ne vien mo
terų pasipuošimui, bet turi ga-

Be grašių su deimantiniais ga
lais nebūtų galima per uolinius 
kalnus tunelių prakasti. Be dei
manto nei stikliorius apsieiti ne 
gali. Moterų papuošimai, suly-- 
giuus su tuo, yra mažmožis. Kol 
žmogus neišras budo geidžiamo 
didumo deimantams padaryti, 
kaina jų turės vis kilti. Kadan 
gi deimantas yra gryna apglis, 
lai nėra abejonės, kad žmonės 
išmoks pasidaryti jų iš anglies; 
mažusx ir dabar jau moka pa-

Darbo Laukas
Iš angliakasių kovos.

judėjimą: jie paskelbė įstaty
mus kurie draudė boikotuoti 
Pullmand kompanijos trauki
nius. Už priešinimąsi tiems 
įstatymams streiko vadai buvo 
areštuojami ir metame j kalė
jimus. Tarp areštuotų randa-

ir nutei- 
į Wood-

teismai

Laike to streiko Įiko nukau
ta 12 darbininkų, o sužeistųjų 
skaičius buvo nesulyginamai 
didesnis.

Rugsėjo mėnesyj; drg. Deb- 
jsSs buvo teisiamas už Jungti
nių Valstijų teismo įžeidimą.

Teismas rado jį kaltu 
se šešiems mėnesiams 
stock’o kalėjimą.

Jungtinių Valstijų 
didesnę rolę sulošė‘gel
čių streiko nuslopinime, iįegū 
federalė kariuomene ir mušei
kų gaujos. Tatai liudija Dėbso 
žodžiai: “Ne angliakasyklų ir 
geležinkelių kompanijos jnus 
įveikė, (bet Jungtinių Valstijų 
teismai.

Tokiu tai bildu d. Debsas pa
teko pirmu kartu kalėjiman. 
Gi dabar jis^liko įkalintas an
tru kartu. Jį įkalino už pra
kalbą, pasakytą 1918 m. Can- 
tone, O. Esą savo prakalboj 
jis pareiškęs, kad karė vedama 
ne už demokratija, bet kapita
listų interesus. Ir už tą parei
škimą senelis (64 metų am

žiaus) gayo 10 metų kalėjimo. 
Dabar d. Debsas randasi At

lantos, Ga., kalėjime.

rio, 'suko, kad d. Debsas esąs 
silpnai ir galįs kas valandą per
siskirti su šilto pasauliu. Esą 
jis turįs pavojingą širdies ligą.

va. Ale žmones čia nemėgsta 
gyventi. Mat gyvenimas čia iš- 
tiesų liūdnas. Vietos labai kal
nuotos ir nejaukios. Kurie pa
pratę gyventi miestuose, tai čia 
visai nenori gyventu Girdi, vė
jy eisiu kur no(rs į restoraną ir 
už du doleriu lupsiu bulves, ne 
kad čia, tarp-tų kalnų, gyven
siu... — A. Jodvalkis.

Laiškai iš Lietuvos
V ’O

aš prabuvęs penkerius melus 
karęj, sugrįžęs namp Hebera- 
da ūkavo mylimos motulės. Ji 
mirė 1915 m., o aš pagrįžau tik 
1918 m. iš nevalios. Pagrįžęs 
namo radau viską išnaikinta, iš- 
gubyta, nei arklio, nei karves, 
nieko ant svieto nebėra! Mat 
nuo 1915 m. lig šiol buvo už
ėmęs musų kraštą vokietis, tai 
viską buvo išguhijęfc. Dabar 

jau turiu arklį ir karvę, ir lau
ką apsėjau. Mirė dėde Tadau- 
šas ir Ignaciukas Jodeliai ir Ig- 
naciuko pati. Dabar sudiev, Jo 
nas Jodelis.

'“Lietuvos gelbėjimo,” “Lietu
vos atstatymo** kaukėmis. Ne- 
noroms ateina mintis galvon, 
kad dar molina nepalaidota, o 
jau graboriai varžosi dėl jos 
turtų.

Kam. ištikrųjų tėvynės gelbe- 
jlimas rupį turi ir gelbėti ją 
kaip reikiant. Kodėl Lietuvos 
valdžia, jeigu jai rtų^į Lietuvos 
žmonių labas, nieko nedaro su 
dvarininkų žemėmis, kodėl 'jų 
nepaima savo žinion ir ne skir
sto bežemiams? Kodėl tas bi- 
čiuliavimos su užsienių impe
rialistais kurie atvirai ir 
lomis remia kolčakus ir 
kius Lietuvos priešus?

Jeigu Lietuvos valdžia 
tikrai atsidavus Lietuvai ir 
Lietuvos žmonių reikalui, tegul 
ji išleidžia bonus, o mes ir čia, 
Jungtinėse Valstijose, kiekvie
nas lietuvis pasistengsime su
kelti tą audrą—surinkti Lietu
vos valdžiai paskolos (tėvynei 
a'tstatyti. Bet dlabar Lietuvos 
valdžia, slankiodama po užsie
nio imperialistų priemenes, pul- 
do pati save ir daro pragaišties 
Lietuvai.—M. Šliakys.

tuopa užgirių “LSS. X-lo Su
važiavimo“ darbus ir jo nuta
rimus. Re t<>, jie reikaltiuja, 
kad mes išrinktume į Liet. Soc. 
Namo Bendorvę vieną atstovą. 
Bet mes žinom, kad jokio “LSS. 
X-to suvažiavimo nebuvo; bu
vo tik lietuvių “komunistų“ su
važiavimas.

Todėl LSS. 228 kuopa pro tes
tuoja prieš tų komunifdų nelie- 
sotą savinimąsi L. S. S-gos var
do ir siuntinėjimą blankų L. S. 
S-gos vardu. Savo suvažiavi
me Brooklyne jie atsimetė nuo

pasa- 
kito-

ino save Liet. Komunistų Są
junga, taigi jie nuo to laiko nie
ko bendra su L. S. S-ga nebe
turi; jų centralinis komitetas, 
kurs pirma buvo L. S. S-gos ko
mitetu, bet nuėjo pas komunis
tus, taipjau nustojo gyvavęs už 
trijų savaičių po jų suvažiavi
mo—kaip skelbia jų pačių pri
siųstos referendumo blankos.

Šiuo mes protestuojame prieš 
nelegalius L. K. S. valdybos pa
sielgimus.

Protesto rczol. komisija:
J. Izbickis 

S. Venckus
J. S. Blaszgis

Oak Greek, Colo.— čia yra 
dvi anglių kasykli. Viena jų 
priklauso Molai Coal kompani
jai, kita—Victor American Coal 
kompanijai. Molai kompanija 
iki šiol dar nėra pripažinusi 
darbininkų uniją, nors ji taip
jau ir nedraudė priklausyti jai. 
Taigi kurie nurojo, buvo uniji- 
stai, kurie ne—“skobai.“ Bet 
kilus visuotinam angliakasių 
streikui ir los kompanijos dar
bininkai kaip vienas įstojo į uni
ją ir nužymėtą dieną mete dar
bą. Darbininkai tuo nori pri
verst samdytojus, kad jie galu
tinai pripažintų uniją. Bet kom 
paiiija kol kos dar spiriasi. Ji 
nepripažinsianti unijos ir tiek. 
Mat nusimano, kad pripažinus 
uniją, ‘ ji neteks daug ekstra 
pelnų. Iki šiol čia būdavo taip, 
kad daug darbo, kurį 'unijinėse' 
kasyklose atlieka kompanični 
darbininkai, Mofat kompanijos 
angliakasiai tą darbą turi atlikt 
patįs ir už dyką.

Delei to kompanija dabar par 
sigabeno milžinų (valstijos mi
liciją) ir visas skyles užtvėrė ge
ležinėmis vielomis. Matai, ji 
dar tikisi savo darbininkų vie
nybę sulaužyti; Ale iki šiol, 
kaip išrodo, kompanijos darbas 
eina niekais. Nieks ncląužo jo
sios geležinių užtvarų ir neeina 
muštis su jai paklusniais mil
žinais. Taigi jie ten neturi kas 
veikli. Skcbų kompanija taip

apie dešims graikų bei palio
kų—ir visa. Tie gi nabagai tik 
boileriams tespėja prikasti an
glies, o apie biznį nėra kalbos.

Grudų Korporacija skelbia, 
kad trįs siuntiniai kondensuo- 
|to pieno, skyriumi kūdikiams 
astuonių šalių Vidurinėje Euro
poje, busią išvežti šį mėnesį iš 
New Yorko į Roblerdamą ir 
Hamburgą. Siuntiniai siekia 
1,500 tonų. Jie siunčiami Ame 
rikos Pašalpos Administracijai 
Europos Vaikams šelpti, kuri 
yra nesenai Herberto Hooverio 
suorganizuota, kad tęsus ir to- 
Haus Europoje kūdikių maiti
nimą, kol jiems bus sugražinta 
normale sveikata.

Streikierių vardu-"Ačiū!

Gąry, Ind., plieno industrijos 
streikieriai gavo gausios pašal
pos nuo Chicagos draugijų: nuo 
Lietuvių Raudonos Rožės Pa
šelpimo Kliubo per Naujienų 
Redakciją $134.33, ir nuo D. L. 
IC Keistučio Pašelpinio Kliubo 
$50.00. Todėl streikuojančiųjų 
darbininkų vardu tariu aukoto
jams didelį ir nuoširdų ačiū!

J. Vilimaitis.
1078 Broacbvay, Gary, Ind.

kasiai savo kovą turėtų laimė- 
i.

Beje, čia randasi ir tokių ka
syklų, kuriose darbas eina kaip 
pirma. Tai dėlto, kad samdy
tojai pasirašė ir sutiko darbi
ninkams mokėti tiek, kiek lai
mės rytinių valstiją daybinin-

Darbininkų, ypač kasyklose, 
čia labai stokoja. Pavažiavus 
nuo Oak Grccko apie trejatą dc 

.Rimčių mylių, ten, kasyklose, 
darbininkai dirba ir dienomis 
ir naktimis. Darbą gauti leng-

Iš Naujasodžio, Kamają vai.
Rokiškio apskr.

Rašo Juozui Viliui, Detroit, 
Miųh., jo brolis Antanas.

Parašysiu apie musų jauni
mo gyvenimą. Musų jaunimas 
gyvuoja neblogai, nors ir liūd
nas laikas. Per šį karą buvom 
surengę vakarėlių, vieną suren
gėm'. (levyniolikuus melais, kitą 
aštuonioliktais^ Devynioliktais 
metais buvau ir aš artistas. 
Neblogai nudavėm. Lošėm pa- 
asarį; Oras buvo gražus, lai 

svieto buvo tiek, kad neparėjo 
čeponies klojimai!. • Daug pa- 
sipelnčni, nes tą vakarą sue- 
mem 500 rublių; ale ir mums 
kaštavo apie 20 rublių. Liku
siais pinigais įtaisėm knygyną 
pas Antaną Brazdį. —

Iš kares pargrįžo Jonas Vilis, 
Petras Motficjunas — ji,s reny- 
(as ties alkūne; Dvainio Jonas, 
Valio Juozas, Kriaučionies Kas
iulis. Pargrįžo visi sveiki. 
Barono Juze negrįžo, girdėt, 
kad miręs; taipgi negrįžo Kriau 
čionies Jonas, ir apie jį nieko 
negirdėt. Petro Damulė užsiė
mė užkurį, Staniu,liuką iš Kurk 
liečiu. • Barono Varulė ištekėjo 
už Jusaičio. Musų giminės visi 
sveiki. Šiemet gal turėsim daug 
Veselijų.—

II.
Iš Jankūnų, Panemunio

Rokiškio apsk.
Rašo Antanui broliukai, visu- 

pirinJiausiai pranešu tau, kad

vai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

. visokiai dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Kalstei: 6t.
Ant treįių !ui>ų

Tel. Drovcr 1310

Micato Ofisas:
W? H. Dsarbcrn St. 

mt-1J UHty Bldi.
Tel. Central 4411

DR. Ai MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė. 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

nupirksi gražų $12.) fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
„n-j-n ■, rekordus, vartotas 

dienų.
Įjžr ^es Laijjgi turi-

Aie tikros Šikšnos
Ha svetinei eilę ir ki-

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 

BB 81111’01 II phonografą, kuriuos tli J mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 

r— II ta* mes turi- | U me pratuštinti vietą. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽlURfiTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

Pranešimas
Keistučio Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ja 

No. 1 atidarė 74 serijų, spalio 31, 1919. Akcijos 
kainuoja po 12į4c — 25c —; ir 50c, akcijos už
sibaigia kai atneša vertę $.100.

Skoliname pinigus pirkimui ir būdavojimui 
namų, lengviausiomis išilgomis ir BE KOMIŠI- 
NO, neapleiskįte šios progos.

Susirinkimai bun^i Ketvergais ir Pėtnyčio- 
mis $tų vai. vakare, Woodmano salėje, kampas 
33Čios ir IJme gatvės, arti Halsted Street.

Kviečia Valdyba ir Direktoriai..

Mes užlaikome pilnai viso
kią tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. a , 
nių žiedų ir visokių 
$ų ir deimantu. 
' parduodama 
rinta žemiausia

liukso, šliubi- 
‘ i auk- 

Viskas yra 
viena per 
kfiina.

Taipgi viena kaina visiems.

žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

F, K. BRtIGHAS

pilną vertę.Priimam Liberty Bonds už

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų \ 
kirpti ir sinti vyriškus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

lengviausį amatų pasąulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia uidclę 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškui. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
VVH1TE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGNING
SC1IOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.
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tu jų pasidarbavo jau gana

Moksleivių Keliai
LIETUVIU MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: J JT. Vitkui, 1007. So. Oakley Blvd^ Chicago, IIL

Tu Jau slepiesi
kai gėlė žydėjai,
Kai žvaigždė žibėjai —

Kai viltis kirdi...

Man rhnka lyg mojai
Ir sielą viliojai: \

E, myliu, girdi!
Kai baltą leliją.
Kur žyd’ vandenyje,

Nuskinsiu, sakiau,
Bet tu jau pabėgai

Kad skinti siekiau...
Daugiau man nešviesi,

Miglotoj dausoj...
Ir čia jau negrįši
Man vieną paliksi,

Tu busi tonoj?...
— M. Mokinys.

Moksleivių seimas ir 
moksleiviai.

Tariami d. Kl. Jurgelionio žo 
džiais iš eilių “Ghidi-Liudi”:

Kurgi norai, kur troškimai, 
Kur skausmai jaunos 

krutinės?
Nėra vėjų nėr plaukimo,

Ir mirtis tik vilčiai matos.
Šie keli žodžiai labai daug pa

sako. Jie tinka ir musų moks
leiviams. Todėl aš Čia paduo
du juos kaipo iliustraciją, kur 
kiekvienas sakinys tinka tai v
minčiai, kurią aš nariu privesti.

Buvo daug tikėtasi, jaukta iš 
lietuvių moksleivių Seimo, šau
kiamo Chicagoje, 19, 20 ir 21 
dienose rugsėjo mėnesyj. Atėjo 

Jas laikas. Tyku, ramu, -— nė
ra ne vieno delegato iš chica- 
giečių 1-mos kuopos paskirtoj 
vieloj. Tik radau porą valpa-

raisieČių belaukiančių salėje, 
bet ir jie, matomai, apleido sve
tainę daugiau nieko nesulaukda
mi, matydami, kad seimas ne
įvyks iš kokių-nors priežasčių; 
kuomet buvo tikėjęsis daug iš 
eliScagiečių, moksleivįų, jogui 
ras gražų būrelį ir jie prisidės?

Kodėl seimas neįvyko? Man 
rodosi, kad prie seimo buvo 
šaltai rengiamasi. Nepastebė
jau nė “Moksleivių Kaliuose*/, 
nė kituose laikraščiuose jokio 
straipsnelio, kur butų kalbama 
apie seimą ir jo tikslai nurodo
mi, bei duodami jam sumany
mai. Tiesa, pastebėjau vieno 
draugo straipsnelį “M. K.” ,kur 
su redakcijos prierašu kuriame 
išreiškiama nuomone, jogei 
“Moksleivių Keliai“ daugiau ne- 
išeidinėtų, nes niekas nerašą į 
juos. Tokis užreiškimas, žino
ma, suteikė paraginimą prie 
darbo tinginius, bet gal tu,Ii jų 
palinkėjo amžiną atilsį netik 
“M. K.”, bet ir Seimui.

Gi man atrodo, kad pirma pa
sakius amžiną atilsį “M. K.“ — 
pasakyti tą patį tiem, kurie no-

I ri pasilsėti, o tie kurie turi norą 
gyventi ir auklėti savo pasi
šventimus — lai stoja į eiles.

Nckitaip buvo ir su šaukiamu 
Seimu. Bet tas nebūtų taip ste
bėtina, jeigu atsirastų keli ar 
keliolika moksleivių, kurie dėl 
kokių nors priežasčių paliautų 
veikę visuomenišką darbą, jei 
ne ant visados, tai nors tūlam 
laikui, bet kad tas pats apsirei
škia maž-daug ne pas visus mu
sų moksleivius, — tai negera.

Tiesa, kad moksleiviams nė
ra lengva reikti ir tokį darbą 
kaip skleisti iš savo patyrimų 
moksleivišką nuomopę į busian
čius savo draugus — mokslei
vius, kad gavus naujų jiegų. 
Bet-gi be to, musų moksleiviai 
šiandie glūdėtų kaip lašas oke
ane svetimtaučių bangose.

Negalima sakyti, kad visi 
moksleiviai nieko neveikia. Vie

spausdinto žodžio “Moksleivių 
Keliuose.“ S. L. M. A. 1 kp. 
išleido puikų ir naudingą su
manymą į “Musų Apšviestuni- 
ją” užvardytą, t. y. atsišaukimą 
į didesnį skaičių pritariančių 
tam tikslui draugų, inteligentų 
ir moksleivių, kad galėjus dau
giau subendrinti jiegas. Ir tuo 
pačiu įkurti popųleresnį moks
leivių žurnalą, vietoj dabar lei
džiamų “M. K.“ kur galima bu
tų supažindinti platesnes minias 
su moksleivių reikalais ir nuo 
jų gauti paramą. Taigi tą dar
bą negalimą bus 
skaitlingos jiegos, -

Senesni moksleiviai gal jau 
pailso mokslo dienose — baig
dami mokslą ir jau gal apleis 
mus. Jie dirbo sykiu, dabar jau 
gal naujus turės reikalus, tad 
negalės mums (langiaus padėti. 
Todėl aš noriu, kad jaunieji 
moksleiviai, kurie turi energijos 
pasistengtų neapleisti pradėto 
darbo.

Aš manau, kad moksleiviai 
pasistengs sušaukti bendrą pasi
tarimą ir atliks savo užduotis 
taip greit, kaip bus galima?

— M. J. Shileikis.

jo garbingiausiai; jis liko perga
lėtoju. Ahclnai tariant ką t ik su
teikti gera žmogui galėjo lAok- 
slas, durtas ir karališka gale — 
pas jj nesokavo. Todėl žmonės 
ir sakydavo, kad Pontejus yra 
laimingiausias ant pasaulio, ku
riam, turbūt, ir dangaus gyven
tojai užvydėjo jo laimės. Spren
džiant sulig gyveninio progos,

atlikti be 
be Seimo.

Prierašas. '

Draugas «M. Šileikis pasako

Klausimas kodėl? Beikia tikėtis, 
kad gerbiamos centralinės vai 
dybos pirmininkas V. Shimkus 
ir raštvedė N. Bertašiene atsa
kys į šį klausimą. Tai jau jų 
priedermė. Mes gi panašaus pa
aiškinimo būtinai privalome rei
kalauti, — ir liek.

Moksleivių Susivienijimas, 
vieton tingios centralinės valdy
bos, išrinko taip vadinamąjį 
“LMSA. Veikiantį Komitetą’’.

^is tai komitetas ateityje ves ir 
tvarkys visus moksleivių reika
lus.

Programą ir būdą veikimo 
pagarsins pats Veikiantysis Ko
mitetas sekančiame “M. K.’’ su- 
meryje. — “M. K.” vedėjas.

Kas laimingas?

Pirmas ir Didžiausis Valstijinis Bankas

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

Chicago, III.

nuoš

n.oka už 

padėtus 

pinigus.

Persiunčia 
pinigus 

j visas 
pasaulio 
dalis ir

Daug metų atgal didelėje val
stybėje gyveno karalius vardu 
Pontejus. Jis buvo labai turtin
gas ir nepaprastai galingas; nei 
vienas kitas karalius negalėjo 
tuodu susilyginti. •

Jis turėjo tris palocius: vienas 
buvo sostapilyje, kitas dailiuo
se kalnuose, o trečias ant pui
kaus jūrių kranto. Jų įtaisymas 
buvo nepaprastas; ten buvo į- 
dėtas darbas žymiausių archi

tektų... ir šiaip mokslinčių. 
Pontejus užlaikė daugybę tarnų, 
visokių žinovų ir linksmintojų. 
Jo pavaldiniai nedrįso pasiprie
šinti jo tvarkai. Jis kariavo ke
lis sykius, ir tai užsibaigė dėl

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.

Reikalus

K. MICHALAŪSKIS
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimas —^laikro
džių, Icnciugėlių, šliubiniu žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis. • ■ • . •

Liberty Bondsus priimam pįlna kaina. . .
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

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

akinius.

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111

K. MIGHALAUSKIS

i

Vienog karalius jautėsi kaip 
tik priešingai. Jis mane, kad ant 
svieto nėra kito taip nelaimingo 
sutvėrimo kaip jis*. Kaip jis ne-\ 
bandė skve nuraminti; tečiaus 
nei viena gyvenimo minutė ne
suteikė jam laimės.

Galop jam atėjo mintis, su
šaukti svieto minčius ir burti
ninkus pasitarimui — susirin
ko labai daug minėtos rųšies 
žmonių. Vienas iš burtininkų 
patari jam dėvėti marškinius 
to žmogaus k,mis jaučiasi pil
nai ^užganėdintas savo gyveni
mu. \

Pontejus pasiryžo panaudoti 
tą patarimą. Jis greit pasiuntė 
tuksiančius žmonių, kuriems į- 
sakė būtinai surasti pilnai lai
mingą žmogų ir atgabenti nuo 
tos ypatos jam marškinius. Pra
slinkus tūlam laikui, vienas iš 
pasiuntinių atsidūręs Itoluma- 

me žemės kampe ir eidamas pa-

šą: “Dabar tikrai esu laimingas’’. 
J ieškotojas labai nudžiugo, įbė- 
go skubiai į grįtelę, kurioje jis 
rado laimingąjį visiškai nuogą 
— be marškinių.

— P. Vaitiekūnas.

Moterų užduotis.

Viena iš liūdniausių istorijų, 
kokia tiktai šiandieninis žmo
gus gali vartyti ir skaityti, tai Į 
yra moters gyvenimo istorija. 
Nuo pat tų laikų, kad* vergo eg
zistavimas prasidėjo, tada ir mo

Prisidekite
COLQRADO CONSOLIDATED

(Po priežiūra dviejų valstijų: Colorado ir Arizona) 
. . Kapitalas $1,000,000.00

Tie
IlNES & POWER CO

Išsiųsta daug aukso ir sidabro
Per pirmus devynis mėnesius 1919 m. iš Suv. Valstijų išs— įmoiyų nriiųrjiu uz. 1 ,VUU.VV

aukso. Tai yra antnj-tick, negu išsiųsdavo per 12 menesių prieš karę. $59,000- 
000.00 aukso išsiųsta l’ietinčn Amerikon, o $116,000,000.00 Azijon. Per tuos pa
čius devynis menesius išsiųsta Indijon sidabro už $109,000,000.00.

Sidabro stoka — Kainos kĮla.
Anglijos valdžia uždraudė išsiųsti sidabrą j svetimas šalis, nes Londone la

bai trūksta sidabro. Mediką taipgi draudžia siųsti į kitas šalis daugiau kaip 50% 
iškasamo sidabro. McxiJ<oj tokia stoka sidabro, kad pirkliai neturi smulkiųjų pi
nigų išmainymui.

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinigai. šimtai tūkstančių sidabrinių pini
gų tapo sulieta ir parduota. Pati valdžia moka po 140 frankų už 100 sidabrinių 
frankų.

Chinija kasdien perka sidabrų ir moka po $1.40 už unciją! Londone sidab
ras kainuoja apie $1.55 uncija, o kitur dar brangiau.

Sidabro kompanijos gauna didelius pelnus.
Visos sidabro kasyklų kompanijos gauna stebėtinai didelius pelnus. Viena 

iš jų jau išmokėjo Šėrininkams 263%.
Coloracha_-Consolidated Minos & Power kompanijos sidabro ir aukso kasyk

los yra pripažintos garsiausių Suv. Valst. geologų ir mineralogų — didžiausiomis 
pietvakarinėje dalyj Colorados. Viename Sunshine kalne yra matoma ir atkasta 
suvirš tris milijonai (3,000,000) tonų aukso ir sidabro nulies. Kituose trijuose 
kalnuose yra taipgi daugybė milijonų tonų rudies.

Col. Consz M. & I*. Co. turi vienų iš geriausių rudies perdirbimo fabrikų, 
įrengtų naujausiomis, moderniškomis mašinomis. Budis bus perdirbama sulig 
naujausio išradimo ’Flotation”. Fabriko vertė apskaitoma $500,000.00.

Kompanija turi naujausių vandens-elektros fabrikų, gaminimui elektros. Tas 
fabrikas ir jo įtaisymai kainuoja apie $250,000.00. Belo, kompanijai priklauso 
visa žemė miesto SHERMAN, lentų plovykla ir apie 5,000 akrų žemės: miškų 
ir ganyklų. '

Visos propeHės yra pilnai užmokėtos — be skolų.
šerlninkai gauna Pirmą Mortgečiy.

Kompanija išduoda investoriams Preferred serus, kurie yra Pirmas Mor- 
gečius ant viso kompanijos turto, ir invystuoti pinigai pilnai gvaranluojami. Morge- 
čio ščrai neša nuo pirmos dienos 7% pelno. O Common Jūrai neš didesnius dividen
dus — pelnus.

Iki Gruodžio-Dec. 1 d. galite pirkti du ščru — Preferred ir Common kartu — 
už $15.00, o nuo Gruodžio 1 d. šėrų kaina bus jau $20.00 už abu. Investuokite šim
tus, o gausite tuksiančius. - z

Siuskite orderius' Express Money Orderiu arba bankos draftu.
PEOPLES INVESTMENT COMPANY,

220 So. State St. Room, 1422 Chicago.
Ofisas bus atdaras Padekavončs Dienų, taipgi nedaliomis nuo 11 iki 5 po pietų.

ir tapti suvargusia vyro tarnai

Nuo visisfejo moters pavergi
mo praslinko daug tūkstančių 

(melų, kurie gaufbia jas gyveni
mą skausmais, kentėjimais, pa- 
žemin ima iširi ramiu tylėjimu. 

Moteris tyli ramiai gentkarte 
nuo gentkartės, amžius nuo am
žiaus, kankinasi despotiškame 
gyvenime, kuris buvo sutaisy
tas pagal vyro mielaširdystę. 
Moteris būdama nuslopinta dva
siškai nesuprato, jog be jos pa
saulis tuščias, jog be jos šyp
sančios dvasios žmonija numi
rus. Moteris manė, kad vyras 
galės valdyti pasaulį (žmoniją) 
atsakančiai ir be jos. Bet mes 
matėme, kad moteris apsiriko. 
Vyro valdymas pasirodė nežmo
niškas, nesąmoningas ir neatsa
kantis, nes jjs bevalydamas 
žmoniją per taip ilgus šimtme
čius maudė ją kraujuose kiek
vieną bėgančią dieną. Per kelis 
tuksiančius melų nebuvo valan
doj, kad žmonių, nekaltai žudo
mų kraujas netekėtų upeliais.

darnias tvirtus raumenis ir ir bū
damas gerai išsilavinęs, kaip ko
voti su savo kaimynais ir kaip 
patogiau užmušus laukinius žvė
ris pagaminti-šeimynai maistą, 
nejuokais sumanė moterį pada
ryti savo verge. Vyras ant tiek 
buvo žiaurus, kad neatkreipė 

atydos į t.ąi, jog moteris yra gy
venimo drauge, jpg moters gy
venimas, gyvenimas laisvas, yra 
taip jau brangus, kaip ir vyro; 
jog moteris trokšta gyventi lais
vai kaip kiekvienas gyvas sutvė
rimas. Jis neatkreipė atydos ir 
į tą, kad moteris yra gimdyto
ja žmonijos,' kuri turi panešti 
baisiausių kentėjimų, kol sutei
kia gyvenimą tam pačiam vy
rui, kuris kaip laukinis žvėris 
vertė moterį be pasigailėjimo, 
be žmoniškumo palikti ant visa
dos verge. Jis buvo tvirtas ir 
turėjo gerus ginklus, prieš ku
riuos moteris turėjo nusilenkti , Nuo pat tų laikų, kaip vyras pa-

Viršutinėj eilėj: A. Šimkus, M. D.; P. Zalatorius, M. D.;.K. Kliauga, D. D. S. že- 
mutinėj eilėj: K. Černauskas, D. D. S.; A.Juozaitis. D. D. S.; P. R. Ząllys,-D. D. S.

x yjddDE. ,(Ak, kaip man nieiti gal- j
\ r<i ' lįban'.žiau visokiut matyoĮimvut,

A//F V \\ trinkimus, 1 luilovimus — ir viskas tn» i 
// \\ f fifcb M Aftt, \ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis-
// ■ \\ \ kanu... Man gėda net darosi l” • j

c// llz-A Taki tML f MAĘE. "Na, tai kam tau kfst be-
jjįSJįį. ■> ■' reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- I

4 f J j •’ yMtį y !;ai yraias, ivelnus i- įpeti. O tai
ffiSL ( j V' ■•j vartoju HUFFLESĮ

lu fe- \ Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
į // H N I tai gyduolė? Ne!! Ar kve-

?! \ UI piantįs vanduo? Ne!! RUF- | 
/U U,' __ Į q ^ii^- •! FLES yra tai paprasčiausis i
, . . ... plaukų ir odos sustiprintojis, x
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnins plaukus? Kas gal būt j 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odų?

‘ 1C U 1^ 14* dS
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos i 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų, I

. Nusipirktč šiąnakt RUFFLE§ bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai | 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

jaina, kad nuo žiauraus kardo 
karėse žuvo septynios dešimtįs 
sykių,tiek žmonių, kiek šiandie? 
ną randasi ant viso žemės ka
muolio. Nekaltas ir nekaltas 
kraujas motynos k ūdyk i ų, kli

Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo

ir glaudė prie savo/motiniškos 
krutinės, nuplovė visus žemės 
kampus. Ir vis moteris tylėjo 
ir žiurėjo ramiai į. tą žm'ogžu- 
dingą dramą, tikėdamasi, kad 
Jie jos pagalbos bus patobulin
ta draugija. Tas pasaulis, kurį 
valdė vyras, išplėšė .iš moters 
rankų politiškas gyvenimo tei^ 
sės, idant ji negalėtų nieko sa- 

pasamis 
Per taip 
kuriuose' 

ir yra vai

kyli, kaip turi btiii 
(žmonija) valdomas, 
ilgais metus Dan\ai, 
gyveno šeimyna, buvo 
(lomi talkiais įstatymais, kurie
drasko ir ardo juos, bet ne sta
to ir taiso. Ačiū Ii mis įstaty
mams. kuriu sutaisv.mc moteris 
it* ’yvavoc šiandieną mes tu
rime suirksdas, sugriuvusiaSi, 
nedorybėje paskendusias šei
mynas, -v- darbo žmogaus sta- 
tojo' prlsai^io žmjogaus šeimy
nas! Tąrpe darbininku žmonių 
jldosos kiuflikių mirtingumas 
pasiekė tokį nuošimtį, kad dau
giau kaip vienas trečdalis luti 
persiskirti su šiuo pasauliu pir
ma, nekad jiergyvena kūdikys
tės dienas. Tie supuvę niekam 
tikę įstatymai verčia molinas 
gimdyti kūdikius, kaip kad da
ro žemesnieji gyvūnai, bet tie 
įstatymai vieloje kad.'gimusiam 
kūdikiui suteikti aplinkybes, ku 
riose jo jaunutės neimlios spė
kos hutų apsaugotos nuo ne- 
dalcklia-us ir skurdo, sunaikina,

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

1341 Mikvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Telcphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III v----

qR. C. K. KLIAUGA
Dcntistas.

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

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
• DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

1 —......................

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Kogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yąrds 723.
■ —... —>

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Coort 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316
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Siuntinius 
supakuojame 
Pristatymą

name.

Europon 
dykai, 

užtikri-

520 augšto laipsnio dresiy beveik puse kainos 
Laimingas pirkinys 520 augšto laipsnio dresiy moterims ir mer
gaitėms iš Consolidated Cloak (’.o., 112 So. Markei Si., (Jiicago 
(ačiū subankrutiilmui) tapo musų įgytas už mhžiąu. negu pusė 
to, kij materija lėšuoja. Jums yra proga nusipirkti dvi drcsi, 
kaina vienos.
šitame išpardavime yra augštos rūšies materijos, tokios 
kaip Satyninis Charmeuse, grynai vilnonis trikotinas, Poi- 
ret Twill ir francuzlškieji seržai.

Pirkinys padalintas j dvi šutis:
$40 vertė po $19.88.

ANTROJ 9UTYJ — yra labai 
gražios dresės iš augšto laips
nio grynai vilnonių trikotinų, 
satyninio charmeuse, Poiret 
T\villo ir franeuziškųjų seržų; 
Boleros styliai; liemeiiine iš
vaizda; tunikiniai modelio; tie 
sios linijos stiliai; išsiuvinėti 
pvnele ir guzikais aptaisyti

19.88

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

supurto užmuša jo žydinčią 
sielą dar lopšyje. Ir tokių įsta
tymų, kurie kaip išalkęs lauki
nis liūtas drasko mėsas, traški
na kaulus, čiulpia nekaltas kū
dikių širdis, motina, žmonijos 
motina, kuri turi tiek daug 
pra&iriškų skausmų panešti

versta klausyti, gerbti ir neper-

visados... 
visa- 

gyventi 
gyventi, 

ranku 
to tari 
paša li
ra nka

Pavyzdiniu Čeveryku Išpardavimas
* ■ ■ i

Bet to visko dar per nitažai ne 
šti ant moters suvargintų pe
čių. Dar neužtenka, to žmoni
jos jungo, kurį moteris nesaky
dama nieko velka per Šimtme
čius, ga'lu-gale visa Bonuos 
bažnyčia, su pagelba mulkini
mo, tamsinimo, juodinimo, iš
plėšimo mąstymo, užsirito ant 
moters sprando ir suka išgveri- 
mo lizdus. Kristus, kuris- be
veik du tūkstančiai metų skel-

bado ir iš išbliškusių akučių 
šviesą užgęso amt 
Mirė.... jie išnyko ant 
dos... Jie buvo atėję 
juos gamta atsiuntė 
bet žiauri kapitalizmo
neleido jiem,s, pamatyti) 
puikaus ir stebuklingo 
’io; žiauri kapitalizmo 
uždėjo delnu skaisčią saulutę ir 
paslėpė ją nuo milionų kūdikių; 
kuoenit visi Europos platus 
laukai tapo aplaistyti darbo 
žrfiotnių krauju, kuomet puikiau 
si miestai likosi sugriauti ir 
bilionai turtų sunaikinta, kuo-

Lietuvos darželiai, kuriuos taip 
mylėjome, kuriuose , praleido
me savo jaunystės dienas, plie
ninės ka midi ė S kulka sumynė, 
išardė, išdraskė, 
kant, kuomet
kaip plačiausių jūrių viduryje 
'skenduolis Skęsdamas šaukėsi

Žodžiu sa- 
visa žmonija,

Mes tik-ką apturėjome 3000 
porų pavyzdinių čeverykų vy
rams, moterims ir vaikams, 
kuriuos mes parduosime po 
40c dolerio vertę.
Šitoje čeverykų šutyje jus ra
site puikiausią šikšną vartoja
mą čeverykams, kainomis ma
žne dovanotinomis.

KELI ŠITŲ PAVYZDŽIŲ

$25 vertės po $14.00,
PIRMA BŪTIS — susideda iš 
gražių dresiy, puikių tikrai 
vilnonių franeuziškų seržų, 
salynų ir vilnonių Jersey; šil
kine pyne apvedžioti ir guzi
kais aptaisyti styliai; tiesi li
nija ir tunikiniai modeliai 

14.88
RAKANDŲ IR PEČIŲ SPECIALUMAI. 

šildomoji skrynelė $10 viršaus. Ix-ngvi išmokėjimai. 
Oak Heater šildytuvas — di
delė ugniavietė —inikeliu ap
taisytas; dega visokis koralas, 
tiktai po . $19.75
Peninsular apatinė žibyklė; 
dvigubos grotos; pilnai nike
liu aptaisytas; dviguba trauki
mo Įtaisu, specialiai po.. $55 

Lengvomis išmokėsi imis.
PIGUMAI.
Moterims flaneliniai apatiniai 
sijonai, šviesiai raudoni, mė
lyni ir balti, tyčia dideli, vie
nas ..................................... 88c
Mergaitėms apatiniai sijonė
liai iš flenelės su muzlino lie
menėmis; Šviesiai raudom mė
lynais brūkšniais; dydžiai 2 
iki 6, vienas ... . , 2Fc
Vyrams sveturiniai kolai; sto
ras šakerinis nėrimas, padirb
ti su 2 kišeninis; $5 vertė $3.55 
Vaikam,s norfolkiniai siutai iš 
gražios žilos gelumbės moky
kloj dėvėti, dydžiai 8 iki 17, 
liktai po ....................... $4.39
Vaikams pančiakinės kepurės 
didelis įvairumas plynų spal
vų ir jungtinių; geros storos, 
tiktai po ...........................  59c
Trinerio Vynas, specialiai 79c 
Pluio\ vanduo, didelė bonka, 
tiktai po ............
Lydia Pinkham’s 
maišinys ..............
Norveginis treskos 
bėjus, paintė .......
Moterims ir mergaitėms Jaku
tis gero šydo adytos ir kriau- 
čiškasis stilius; jureivinė api- 
kaklč ir apskritas kaklas; 
$1.25 vertė ........................ 77c
Moterims išeiginės sakvos iš 
geros fleneletės,' parinktiiiių 
rašytų petrinų; pcplum stilius 
gražiai satynu aptaisyta $1.49

Marės pietiiJaiTiic- ji setai vieno arzuolo sta
las, jakobininė apibaiga, iš
traukiamas 6 pėdas, ir 6 šikš
ninėmis sėdynėmis krėslai pri 
taikyti, po ................ •' $59
Didelis verdamas pečius, (> sky 
lės; visas švelniai nulietos ge
ležies; didelė kepamoji vieta; 
specialiai šitame išpardavime 
tiktai po ........................... $45

PANEDĖLIO
Moterims ir merginoms šilki
nio aksomo ir bebrinės skry
bėlės; aptaisytos strusio plunk 
snomis ir gėlėmis ......... L00
Vaikams aksominės muČės; vi
sokių spalvų; specialiai po 39c 
Mergaitėms aksomi 
lės, aptaisytos gėlėmis ir kas
pinais .. 
Moterims Juliet naminės šliu
rės, rankomis išverstais šikš
nos padais ir užpenčiais; kai
liu ir kaspinu aptaisytos; įvai
rių spalvų ir dydžių, porai 
tiktai po .......................  $1.99
Vyrams ir Moterims aksomi
nės šliurės, patiesalo padais, 
dydžiai 4 iki 11; 75c. vertė, 
porai ............................... t 23c
Kurtina Scrim, balta ar gels
va, gražiai siuvinėtais kraš
tais; gera rūšis; jardui 14’/jc 
Lovoms blanketai, 54x72 dy
džio; tankus gaurai; tik žili su 
gražiais kraštais; specialiai po 
rai tik .....................  $1.98
Prvgalviai, 18 per 24 dydžio, 
storas dailus Įpiląs; geros Čys- 
tos plunksnos; specialiai tik
tai po ........................  69c
No. 8. Storas Rochester skal
biamas katilas, vario dugnu ir 
medinėmis rankenomis, speci
aliai po ’... ................... $2.79
Dideli auksine juosta St. De
nis išvaizdos puodeliai ir to- 
rielaitės, .Mirai ................ 25c

KOLONIALIŲ DAIKTŲ SPECIALUMAI
Suv. Valstijų skalbiamasis mui 
las; 10 brusų už ... 
šviežiai spraginta 
kava, sv..................
Altex rūšis didžiųjų 
blekinaitė ..............
Sniderio tometinis

rypė

79c

..........  29c 
augineninis 
:......... 89c

kepenų a- 
........... 75c

___  47c
Peaberry 
.... 42c 

pupeių, v 
..... 6'/i<c 

catsup;
NAMINIAI

3 kv. baltai emalijuotas ry
žiams katiliukas ............ 98c
10 kv. storai galvanizuotas 
vandeniui kibiras; nerūdija ir 
neteka, po .......................  29c

bonkui ............................... 22c
Calumet Siuntinis krakmolas; 
svarui ............................. 7ytc
Sweet Mcrie prausiamas mui
las: 5 brusai už...............12c
New Century miltai •/» bačkos 
maišelis ....................... $3.39

DAIKTAI.
Didelis baltai emalijuotas su 
rankena puodelis po .... 69c 
1500 visokiu šepečių — drabu
žiams, skrybėlei ir šiuravinmi 
liktai po ........................... 15c.

Kalėdiniai Užaugamai
apturima davinėjant ir priiminėjant mažas žy
mes nuo giminių ir brangių draugų.

Gal Taupomoji sąskaita ar Taupomasis 
kliubas pradėtas giminei ar draugui bus džiaug
smu jiems ateityje.

Saugiosios depozitinės skrynelės $2.50 me
tams ir daugiaus. Real Estate, Skolinimo ir 
Apdraudimo Skyrius.

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.

FEDERALĖS ATSARGOS SISTEMOS 
NARYS.

Turtas Virš $5,000,000.00
VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 iki 4:30
Vakarais:

Ketvergais 7 iki 9 vai.
Subatomis nuo 9 iki 9

vai. po pietų.

vak.
vai. vak.

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKE 

11500 MICHJGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS Kapitalas ir Antviršis $250,0000.00

po vargšų prispaustųjų, tarpe 
kurių moteris buvo viena iš jų, 
bet šiandieninė kunigija* tą 
šventą Kristaus mokslą apvertė 
augštyn kojomis ir pavartojo 
kaipo įrankį moters prispaudi
mui. Ta šventą Kristaus mok
slą pavertė į žiauriausi ir kru
viniausi kardą, kuriuomi' be 
pasigailėjimo be mielaširdys- 
tės žudo moterų prakilnius, an.- 
gšlns ir šventus gyvenimo ide
alus. Ar gali būti bažnyčios
istorija patekinta prieš dvi
dešimtą šimtmetį, kurioje mes 
randame ant balto popiero juo
domis raidėmis parašyta: “Mo
teris nėra lygi vyrui! Moteris 
turi tarnauti vyrui. Moteris por 
pažinta per Viešpatį Dievą ir 
bažnyčią šventą, kad neturi dū
šios.“ Ir visa ta gauja tamsos 
apatių dėvfyniotiktlo šimtme
čio (?) pabaigoje susivažiavus 
sutiko pripažinti, kad ir moteris 
turi “dusią” kaip ir vyras. Bet 
per tuksiančius metų bažnyčios 
ekzistavimiK nebuvo pripažinta, 
joge i moteris turi “dusią". Ar 
tai reikia didesnio kriiųi na tiš
ko prasižengimo, kokį bažnyčia 
papildė prieš moterį. Ir mes, 
sesutės, lenkiame galvas prieš 
tas augštas šventenybes, minus, 
kuriuose musų gyvėi^mm 'ir 
šventi reikalai buvo juodinama 
ir drapstoma purvais. Mes ne
šėme sunkiai uždirbtus centus 
ir puošėme Panelės Švenčiau
sios altorių, dabinome bažny
čios sienas, nes manėm’e, kad 
nors bažnyčioje bus apginti mu
sų reikalai, bet sesutės, apsii- 
rikome. Vietoje tų troš
kimų mes buvome niekinamos 
stumdomos ir drabstomos įvai
riais purvais.

Mes galime tikėti, garbinti 
Dievą, jeigu mes norime, nes. 
tai musų privatiški reikalai, bet 
šiandienine kunigija per daug 
nuskriaudė mus brukdama do
lerinį Dievą, po kuriuo pasislė
pus, nupuolus pati iki žemiau
sio .laipsnio. Taipgi ir mus sy
kiu tempia kur gyvenimas ne
vertas vadinti gyvenimu.

Nors ' perdiaug suvargintos 
ir pažemintos, bet vis mes dar 
kentėjome ir laukėme skaisčios 
saulutės užtekant rytuose, kuri

kuri sutirpdintų pasaulio valdo
nų širdis ir tuomi nušluostytų 
ašaras nuo suvargusios darbi
ninkų minios veido, dabar ir 
tiktai dabar pamatėme, kad m u 
sų viltis žuvo. Musų prakilnus 
troškimai neišsipildė. Dabar 
tiktai matomie. kad apsivylem, 
kuomet prakeikti kapitalizmo 
nasrai prarijo .su viršum de
šimts n(i.lionų jaunikaičių,, 
kuomet daugiau kaip keturios- 
dešim'ts milionų jaunų, tvirtų 
trokštančių gyventi žmonių ta
po apginkluota nuo kojų iki 
galvos ir durtuvais varste vieni 
kitiem^ Širdis, kuomet milijo
nai Europos motinų, draskyda
ma plaukus nuo galvos, mirė 
ir ųiiršta badu šaltuose šiaurės 
kampuose, o jųjų kimus draskė 
išalkę laukiniai vilkai, o dide
liais aštriais nagais ereliai plėšė 
iš vaitojančių krūtinių širdis, 
kuomet milionai nidkuoi nekal
tų kūdikių sudžiūvo, sunyko iš

bos ir paskutinį žodį “skęstu,” 
ištarus išnykstu ir nugrinista 
ant jūrių dugno. Tuomet ir 
įtiktai tuomet mes supratome, 
kad vyras vienas pražudė žmo
niją !

Sakykite dabar bažnyčios au- 
gštosios sienos, 'sakykite dabar 
valdonai ir įtatymdaviai! Kogi 
kalti tie milionai kūdikių, ku
riuos prarijote, išplėšdami iš 
uiropiečių motinų glėbi i! Ko
gi kalti tie. milionai motinų, 
ką miršta badu Europos tyruo
se! Jog jus neleidote moterų į 
valdvicčių suolus; nesuteikėte 
joms teisių spręsti apie savo 
reikalus. Jos butų padarę įsta
tymus, kurie nebūtų daleidę 
pakirsti draugijai vienu ištisu 
pragaru! (Tyli visi pašaliai, yt- 
4i visi kampai, rausta iš gėdos 
tie žmogžudžiai, kilime t mes 
pastatomu šiuos klausinius. Jie 
dreba iš biTimės tie nupuolėliad, 
kuomet moteris pastatė savo ap 
teminsiąs akis prieš juos. Jie 
jaučia, kad tik tuomet kanuilės 
atsigrįš į juos, kuomet moteris 
>abus iš letargos miego; kuo
met moteris sušuks: šalin tyre
liai! šalin kraugeriai!

Gana sesutės miegoti! Pabus
kime nors sykį pažvdlgkime į 
akis išnaudotojų. Sustokim^ 
nor valandėlę ir klauskime pa
čios savęs ką mes turime dary
li, idant pragaras daugiau nebe- 
atsikartotų ant žemės kamuo
lio. Darykime nors šiandie pie
nus, kaip butų galima sutrau
kyti geležiniai pančiai ir paliuo- 
suoti draugiją iš alginės vergi
jos.

Vieijiittėlis įrankis, kurį turi
me šiandieną, tai organizuoties, 
spiesties į vieną milžinišką spė
ką prieš kurią lai sudreba val
donai. musų vienų spėkos per 
silpnos, bet eikime, sesutes, sy
kiu su vyrais darbininkais, ku
rie stovi už musų tiesas, už mu
sų reikaflus. Vienintelė organi
zacija, visa pasaulinė organiza
cija, kuri pasimerkia kares, ku
ri kovoja prieš alginę vergiją, 
tai yra socialistų partija. Prie 
šios organizacijos susispietę, 
draugės ir draugai, nežiūrint 
tikėjimo, ndi tautos, padavę 
vieni kitiems pūslėtas rankas 
žengia pirmyn. Jų norai, troš
kimai ir siekiai kad nušluoti 
kares n ui žemės, kad panaikin
ti alginę vergiją, kad moteris ir 
vyras turėtų lygios teisės spręsti 
apie, draugijas reikalus ir surė
dymą ir kad pastatyti1 naują 
draugiją, kurioje iiesirastų var
go, skurdo dr (kraujo pralieji
mo. Jų siekiai, kad pastatyti 
tokią draugiją, kurioje kūdi
kiai atėję gyventi, augtų sveiki 
ir tvirti, draugiją kurioje skaisti 
dangaus linksmai šipsodama 
saulutė šviestų lygiai visiems.

Socialistai kviečia mus prie 
bendro darbo: kovoti už darbo 
žmonių reikalus. Jog mes esa
me daarbininkės, taigi paduoki- 
mc savo ranką ir ženkime drą
siai, sykiu prieš žmogžudį kapi
talą. Ir tiktai tiiomlet išlaimėsi- 
mc kovą, kuomet visų šalių dar 
bininkai ir darbininkės sunersi- 
ine rankas, sujungsime spėkas 
ir Visi vienu sykiu užtrauksime

Vaikams briedžio šikšnos, augšti, nep 
ertekamais, padais, čielos šikšnos, 12 
colių augščio, visokių dydžių iki 5% 
tiktai po $3.85
Moterims guzikuoti ar šniuruoti čeve- 
rykai, žemai^ ar kubietiniais užpen- 
čiais, paprastieji pavyzdžiai, kurių šik 
šna yra kuogeriausia; visokių dydžių 
tiktai po

$3.35

Mergaitėms ir vaikams pavyzdiniai če 
verykai, kurių kitų tokių nerasi nie
kur kadir dvigubai mokėdamas* Viso 
kių dydžių $2.35
Čia yra daug kitų čeverykų, kurie ver 
ti tiek aukso kiek jie sveria ir kas bus 
pirmesnis, tas pasinaudos geriausiais 
čeverykais, mokėdamas mažiausius' pi
nigus.
Pavyzdiniai rusiškieji kaliošiai, tiktai
p° $1.95

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted Street

Lietuvos, Lygybes ir Brolybes s

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

'telefonas: DROVER 7309

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
Mašinėlių laiškams drukuoti 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. Bhlalaikų, 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

Barbora žilvičiutė.
Bal. 1918, Valparaiso. Ind.

Jaunime į mokyklą
»

Pasaulio istorija kas dieną 
atverčia naują puslapį. Ant jo 
yra parašyti gyvenimo miotikiai 
'— geri ir blogi. Kol dar jauni 
mes pirvalome mokytis nes greit 
gal bus pervėlu. Ateis laikas, 
kada pasaulis atkreips į mus a- 
kis ir atskleis visai dar naują 
istorijos puslapį, klausysis mu
sų diktavimo, o musų diktavi
mas priklausys nuo to, kiek 
mes busime mokyti. Argi butų 
nailonu *atsižymefi| nesusiprati
mais, peštynėmis, kelionėmis ir 
kitokiais nemandagumais. Jeigu 
mes nesimokysime sunku bus 
išvengti tuos nepageidaujamus 
nuotikius.

Rudenio sezonui 'prasėdėjus, 
mokyklų durįs atsidaro, todėl 
kiekvienas ir kiekviena yra kvie
čiami jas varstyti. Dr. Kudirka 
pasakė: “Kol jaunas, o brolau, 
sėk pasėlio grūdą ir dirvos ne
apleisk,“ Kol jaunas dar esi mo
kykis—greit bus pervėlu. Nc- 
klysk, brolau, manydamas, kad 
kas kitas už tave išsimokys ir 
pasaulį gerai tvarkys. Nemanyk 

esąs bejiegis. Buk smarkus, 
drąsus, nes tik drąsuoliams pa
saulis priklauso. Jeigu mes visi 
busime drąsus ir mokyti, pasau-

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BRIDGEPORTO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuo** nuo IS.OO Ir sa
gsčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
eagAčiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimai, uivilkimaa ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti praŽalintoa gerų akinių pritaky- 
mu. lityrimaa uidykų, jei perėti ar 
skauda akta. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kinįal uždykg. Atmink, kad mem kok
liam gvarantuojam akinius Ir kiekvie
nam gerai prirenka®.

B. M. MESIROFP, Eksperto* Optika*.
J«1 Jų* sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. A4 buvau ap- 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bile kokiu* nuiiku* valetu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai **n 
draugas iraonių.
S. M.Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III. §

dirbk, mokykis, — tas viskas su
teiks tau laimę. Neveikianti ele
mentai yra nežinomi gyvenime.

— Joniškietis.

Pranešimas
Pereitajame moksleivių susi

rinkime tapo išrinktas Veikian- 
tisis Komitetas, kuris užims vie
tą buvusios LMSA. Centralines 
Valdybos. Komiteto pirminin
kas ir moksleivių organo vedė
jas tapo išrinktas Petras Luo
manas; raštveidis M. Shileikis; 
iždininkas M. žilvitis. Visi trys 
— chicagieČiai moksleviai.

Taigi nuo sekančiojo “M. K.“ 
numerio, organo vedimu rūpin
sis P. Luomanas, kuris užims 
J. T. Vitkaus vietą. Prašome 
visų (bendradarbių siųsti savo 
raštelius naujam organo vedė
jui.

Vardan, visų , moksleivių, ta- 
lis bus visų, onc kelių išrinktų, riu širdiiigą ačių visiems reme- 
Atsimink, jog pasaulio vienutė, jams ir draugams “Moksleivių 
■todėl užimk savo vietą, .kaipoKelių.”
pilnas pasaulio narys. Vcik,^ —J. T. Vitkus, “M. K.” ved.

MM išyrant
Dr. J. SMAUKS
Gydytojas ir Chiiurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Ofisai:
859 North 

Rcbey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rylą iki 7 vai. vak.

Raumatizmas Sausgėla.

I
Nesikankykite savęs skaus- ' 
mais, Reinnatizmu, Sausgėlė, ] 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ' 
—raumenų sukimu; nes skau» J 
dėjimai naikina kūno gyvybe I 
ir dažnai ant patalo paguldo, f

CAPSICO COMPOUND mo- J 
stis lengvai prašalina viršmi- ' 
nėtas ligas; mums šiandie dau- Į 
gybė žmonių siunčia padėka- J 

'vonės pasveikę. Prekė 50c per I 
pačta 55c arba dvi už $1.0o. ♦

Justin Kulis t

3259 S. Halsted St„ Ctilcago, III. t 
Knyga:“fiALTINIS SVEIKA- I 

TOS”, augalais gydyties, kai- T 
na 50c. 6
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Lietuviu Rateliuose rengėjai | Saugokite Savo Akis į

Rengiama Didelė 
' Iškilme.

Ji įvyks Nedalioj, lapkričio
30 d., kaip 4 vai. po pietų.

Chicagiečių doma atkreipia
ma į nepaprastą iškilmę, kuri

Hoerber’s salėje, 2131 Blue Is- 
land Avė., tarp 21-mos ir 22-ros

Tą didelę iškilmę rengia LSS. 
Aštuntasis Rajonas dėl pasitai
kiusios nepaprastos progos, bu-

cialistų Sąjungos Suvažiavimo, 
kurs dabar laikomas Chicagoj.

Suvažiavimai) atvykus iš Ry
lų tokiems stambiems visuome
nės ir darbininkų judėjimo vei
kėjams, kaip d. St. Michelsonas, 
Keleivio redaktorkius iš Bosto
no, ir d. C. A. Hermanas, iš Ne\v

JONAS ZAKAREVIČIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 d., 5 vai. ryto, su
laukęs 36 metus amžiaus. Gy
veno pn. 1300 So. 49 Ct., Cice
ro, III. Paėjo iš Lietuvos: ša
kių apskričio, Gelgaudiškiu 
valšč., Bagdžių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Josę ir švogerį Vincą 
Tumosus, pusbrolį,puseseres ir 
(langiau giminiu. Lietuvoj y- 
ra likus motina, 5 seseris ir 
du broliai.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 29 d.. 1919, 1:30 vai. 
po pietų iš namų 1300 So. 491h 
Ct.. Cicero. Iii. į Lietuvių Tau- 
(iškas kapines.

Giminės ir pažįstami prašo
mi atsilankyti į pagrabą ir 
dalyvauti laidotuvėse. Prašo
mi ncsivėluoti.

t žpi’ašo velionio švogeris, 
Vincas Tmnosa.

publiką su atsilankiusiais pirmą 
kartą į musų miestą svečiais ir 
pakvietė juos rengiamajame va
kare kalbėti. Jie mielai tatai ap
siėmė. Taigi chicagiečiai tu
rės progos pirmą kartą išgirsti 
dd. Michelsono ir Hermano pra
kalbų.

Koncertinė programo dalis 
bus viena puikiausių. Koncerte 
dalyvauja:

Aleksandra Masalova, operos 
dainininke, solo.

T. Korablinov, pasižymėjęs 
rusų rateliuose dainininkas, su
gebąs dainuoti trimis balsais: 
tenoriu baritonu ir basu.

“Birutė”, Chicagos chorų 
žvaigždėj kaipo grynos dailės 
auklėtoja, reikšdama savo ne- 
partyvumą mielai apsiėmė savo 
menu pasirodyti socialistų iškilJ 
mej. “Birutė” nelik dalyvauja 
visu choru, bet iš savo daininin
kų gausos parūpins puikių du
etu ir solistu.

Kompozitorius p. St. Šimkus, 
“Birutės” vedėjas, žavės publi
ką liūliuojančiais piano akor
dais.

P-lė Marijona Rakauskaitė — 
dainininkė, kurios Chicagos pu
blikai rekomenduot nebėra rei
kalo: Ją visi žino, jos dainų visi 
ilgisi. Ir ji dainuos solo.

P. Stogis, visiems žinomas lie
tuvių basistų viršila, taipjau dai
nuos solo.

Pirmyn Choras irgi čia, kad 
savo darbininkiškomis gaidomis 
pakėlus darbininkų entuziazmo 
veikti ir kovoti dcl laimingesnės 
žmonijos ateities.

Be to dar dalyvauja ir visiems 
gerai žinomi Bricdukai.

Grieš Balako orkestras.
Hoerbero salė yra didelė, erd

vi ir daili, o šiai okazijai dar y-

Towji of Lake. — Universily Sctt- 
lemento anglų kalbos ir pilietybės 
tiesų mokiniai turės šokamąjį vaka
rėlį Sėli lemento, 4630 Gross Avė., 
šiuadic. lapkr. 29 d., nuo 8 iki 11 
vai. \akavo. Inžanga 25c. Visi 
lankytojai, jų draugai ir buvusieji 
mokiniai kviečiami dalyvauti.

—- Lydia M. Schmidt.

ASMENŲ JJEŠKOJIMAI

na s po)□ kitam 
laukia st

Šiuomi
sus musų

“Birutės” pati dar- 
apšaukti vic- 

. Daug naujų vei- 
savo eilės.
viečtame visus — vi- 
irio narius nuolatos

sekmadienį, 12 vai. dieną, ir tą 
patį vakarą esame pasižadėję

certė.
Ateinančiai savaitei pamokos 

nuskirtos taip:
Antradienį, nuo 7j30 iki 9:30 

—1 mergaitėms;
Trečiadienį, nuo 9 iki 10:30 — 

vyraiųs;
Ketvirtadienį, nuo 8 iki 10:30

— visiems. /•

Koncerlui, kuris įvyks 21 d. 
gruodžio liuli llousc teatre, rei
kia prirengti jau pradėti mokin
tas nauji veikalai.

Be to, jau laikas slverlies už 
“Pagirėlių”.

Ateinančio] savaitėj bus skis- 
toma rolės ir kiliems busian
tiems vakarams.

Extra “Birutės” Repeticijos
“Birutė” — choras turės savo 

extra nepaĮpj|.ilsjtą repeticiją—

lapkričio, Mark White Stpiaj’e 
parko svetainėje, 29 ir Ilalsted 
gt, 11:30 vai. dieną. Malonėkite 
visi birutiečiai atsilankyti, nes 
šios repeticijos labai svarbios. 
Lauksime jūsų dtsilankant.

„ “Birutės” Valdyba.

nkiniais, I 
skau-

Teisingai prilaikytais aliniais, 
kuomet jų$ kenčiate galvos skau
dėjimą, Kuomet raštas susibėga i 
krūvi), kuomet siuvate arba skai
tote. Kuoirtei jų.< esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metu 
patyrimas šiame iftsiėmime su
teiks jmns geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų, no
sie’ Ir gdrkles ligų. Po priežiūra

West Side.
I'raių jos 2ro skyriaus susirinkim«:s 
Įvyks antradienį, gruodžio 2 d., kaip 
7:30 vai. Vak., Meldažio svet., 2212 
W. 23rd Place. Visus narius ir 
notini us los draugijas nariais buli 
kviečiame atvykti, b'^ustyjum j»a 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Lietuvai Gelbsti

tote.

sies
no

nuo 2tarnlnkals ir pftnyčloms 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptieko.s 
t Tėmykite į mano parašą. *

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

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
12 kuopos susirinkimas įvyks pane
dėlyj, gruodžio 1 d., kaip 8 vai. va
kare, po num. 3205 S. \Yallace gat
vėj. Visi nariai būtinai atvykite, 
nes yna svarbių reikalų — Valdyba.

brighton Park. Draugystes Ado
mo ir J ievos susirinkimas įvyks ne
dalioj, lapkričio 30 d. 2 vai. po pit- 
tų McKinley Park, Field svetainėj. 
Nariai ir norintis prisirašyti prie 
draugystės, malonėkite ateiti laiku.

J. Kurlanskas.

Harvey,. Hl. S. L. A. 289 kuopos 
priešmetinis susirinkimas bus 6 d. 
gruodžio, paprastoj svetainėj. Ma
lonėkit draugai ir drauges atsilan
kyt i ši susirinkimų, bus renkama 
nauja valdyba 1920 metams.

Kviečia J. YzbickaH, Pirm.

Visiems Naujienų^Ben
droves Dalininkams.

. J >---- —
Žinomi kviečiame visus 

Naujienų Bendrovės dalinin
ku^ atsilankyti į nepaprastą 
(cxtra) Naujienų Bendrovės 
dalininkų susirinkimą, kuris

kad Jungtinės Valstijos nepasi
rūpinusios daug anksčiau ka
rei) įsivelti.

Kadangi debatai labai svar
bus ir interesingi, lai be abejo 
publikos prisivers sausakimšai. 
Dėlto, kad patekus vidun, pa
sistengsite juo anksčiau ateiti. 
Lėšoms padengti bus ųnama 25 
centai įžangos.

Dr. A. R. BiumentV.al Kenosha, AVis. L. S. S. 58 kuopa 
rengia svarbias prakalbas, panedė- 
lyj, 1 <1- gruodžio, 1919, Socialistų 
svetainėje, 321 Prarie Av., Keliosha, 
\Vis. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės d. St. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, iš Boston, Mass. Visi, 
kas gyvas ateikite Į šias prakalbas.

, Kviečia Komitetas.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano 
Adomavičio Katučio, kuris prasiša
lino nuo manęs jau du metai algai, 
t. y. 10 d. sausio 1917. Mariau, kad 
jis yra Indianos valstijoj. Aš ser
gu ir turiu du vaiku. Malonės jis 
pats ar kas kitas man apie jį pra
nešti, duosiu 5 dol. dovanų.

Mrs. Marcijona Adomavičienė, 
1932 So. Union Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Prabisho. Septyni metai gyveno 
Chicago, Ilk, ant Wabansia Avė 
Kur jis dabar yra, nežinau, 
nės jis pats ar kas kitas duoti man 
žinių.

Malo

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

I.ii tuvių Raudonosios Rožės
Po .............kaipo suteikimui 

inį patarnavimą buvu
siam kliubo nariui, palydės 
karstą iš miestelio.

JONAS EŽERINSKIS,

gramui pasibaigus bus šokiai. 
Apart šokių bus skrajojanti kru
ša, saldainiai, sniegas ir daug ki
tų įvairių žaidimų.

Tėmykit! Įžanga visiems lygi; 
kas pirmesnis, tas gaus geresnę 
vietą. Nesivėlinkit.

įžanga visam vakarui, kartu 
sų kąrės nųii,tlu,.5!5>lcęptąki.ąsi<inę- 
niui. Pradžia kaip 4 vai. po pie
tų.

Chicagos publika kviečiama 
nepraleisti progos ir dalyvauti 
kuoskaillingiausiai.

Iškilmės Rengimo K-tas.

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 aiit 
penkiolikos tūkstančių dolerių 
($15,000); lodei Jūsų kiekvieno 
dalininko pareiga yra dalyvauti 
susirinkime ir priimti, arba at
mesti Direkcijos nutarimą.

Belo Direkcija pasiulls susi
rinkimui pataisyti Naujienų Ben 
drovūs čarterj, sulig kurio bu-' 
tų galima praplėsti Naujienų biz • 
nį užsiimant lokiais dalykais ’ 
kaip siuntimas pinigu ir narda-į 
minėjimas laivakomų, expdrlas| 
ir importas ir tt.

Dalininkai gyvenantįs kituose 
miestuose arba ncgalinlįs pribū
ti susirinkįman gali dalyvauti: 
sprendimuose vartodami taip Į

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Tony Miscvičis, 1304 S. 50th 
Ct., Cicero, III. (paštas 
neranda).

Jonas Grigaitis, 4606 
bany av. (paštas ten jo 
da).

ten jo

N. At

liepą li

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

.-a Gyvenimas yra
» tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
Mes vartojam

* pagerinta Oph-
thalmomcter. Y- 
patinga doma at

< < kreipiama 1 val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 42 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telcphonc Yards>43l7 
Boulevard 6437

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
Pas. Kliubo nariai, susirinkite 29jl., 
1 vai. po pietų J. Neffo svet., !;*>()(' 
So. 49th Avė. Cicero, 111. Yra nu
tarta dalyvauti Jono Zakarevičiaus, 
mirusio kliubo nario, laidotuvėse— 
palydėti karstą iš miestelio.

• — Valdyba.

PAJIEŠKAU puseserės Petronė
lės Juozapaitės iš Milgaudžių sodž., 
Gaures parapijos, Kauno rėd. At
važiavusi Amerikon 1914 m. Gir
dėjau gyveno Chicagoj, 111. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Šeputis, 
6107 So. State St., Chicago, III.

Pranešimai

Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoje, 
lapkr. 29, 8 vai. vakare, M. Melda
žio svet. 2242 W. 23rd PI. Geistina, 
kad nariai susirinktų paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap 
svarstymo. — Bašt. M. Ciurlis

PAJIEŠKAU Nobcrto Butavičiaus 
ir kitų paeintmčių iš Tirkšlių parap. 
Kiminiškio kaimo, Mažeikių apskr., 
Telšių pav. Turiu Nobertui laiška 
iš Lietuvos rašytų mano adresu.

Natalija Bružiutė,
4038 N. Cornelia Avė., Chicago, III.

Te). Kildare 7312

D=go Michelsono Pra 
kalbų Maršrutas.

OR. & M. GLAŠER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas ’ 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, IRinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų/ ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo,9--r2 po piet.
. Tclephoue Yards 687

Paminėjimui metinių sukaktu
vių mirties mano mylimo vy
ro. Jau metai laiko praėjo, o 
mano širdies skausmai d ir vis 
nenueina. Negaliu aš jo pa
miršti niekada, nes jis buvo 
labai geras ■ žmogus. Bet ką 
padarysi; mirtis viską pergali. 
Našlaitei siratai sunku yra gy
venti vienai; ji yra apleista 
nuo Dievo ir nuo žmonių. 
Bet ką padarysi. Reikia ra

diniui i save. A. a. Jonas Eže
rinskas mirė sulaukęs 28 me
tu amžiaus, lapkričio 27 d., 
1918 m., 11 vai. nakčia, ligonio 
nėj. Velionis tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse, kur 
\ ra jam nupirktas lotas. Ve
lionis buvo Kauno rėd. Rasei
nių pav., Aleksandrovo vok, 
Vainotų para])., Girininkų so
džiaus. Dar kartą tariu ačiū 
visiems dalyvavusiems laidotu 
včse giminėms, draugams ir 
pažįstamiems ir meldžiu šian
dien atjausti mano širdies 
jausmą, o jam ištarti amžiną 
atsilsį. egul jam būna leng
va šios šalies žemelė.

Ona Ež'-rinski, po tėvais 
Pcčiulaitė,

3338 Emcrald Avė., 
Chicago, Iii.

LSS. VIII Rajonas rengia eilę 
prakalbų drg. St. Michelsonui, 
/‘Keleivio” redaktoriui, kuris kai 
bes pirmu sykiu Chicagoje. Ma
nome, kad daugumas chicagic- 
čių nori jo prakalbą išgirsti., d. 
St. Michelsonas kalbūs šiose die
nose ir vietose:

Nedčlioj, 30 d. lapkričio Ho- 
erbers svetainėje, 2131-5 Blue 
Island Avė., tarp 21 ir 22 gatvių. 
Pradžia 4 vai. j>o pietą.

Panedėlyj, 1 d. gruodžio So
cialistų svetainėje, 321 Prairie 
Avė., Kenosha, Wis.
7:30 vai. vakare.

Utaminke, 2 d. gruodžio, Mil
dos svet., 3142 So. Ilalsted St. 
7:30 vai. vakaro?

Seredoje, 3 d. gruodžio, Stan
čiko svetainėje, 205 E. W> St., 
Roseland, 111. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Įžanga visur dykai.
Kviečia LSS| VIII Rajono

Komitetas.

per įgaliotinį. Įgaliojimai turi bu 
ti rašyti su paties dalininko pa
rašu ir adresu.

Dalininkai ateidami susirin- 
kiman prašomi pasiimti serų 

certifikatus dcl užsiregistravi
mo; taip-pat prašomi nesi veli li
ti.

DR. M. HĖRZMAN aš rusu jos
Gerą! lictuvmms feinanują per me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
it akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. IStli 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
3 vakarais. Teleplione Canal 3119. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

West Side. Lietuvių Baltos žvaigž 
dės Kliubas rengia nepaprastų po
kyli pagerbimui savo narių, sugrį
žusių iŠ Suvienytų Valstijų kariuo
menės. Puola įvyks subatos vaka
re,. lapkričio 29tų, 1919 metuose, Mel 
dažio svetainėje. Iš atžvilgio pat
riotiškumo, kliubas tikrai atliko sa
vo pareigų, nes Dėdei Šamui davė 
65 savo geriausių ir narsiausių vy
rų apgynimui pasaulio laisvės nuo 
godžios, autokratijos. Kliubiečiai 
ypatingai jaučiasi labai patenkinti 
tuo, kati viki 65 nariai iki venam-,- at
likę savo užduotis, sugrįžo gyvi. 
Deltogi jų pagerbimui ir išreiški
mui ęavo užuojautos už jų patriotiš
kumų ir pasišventimų Šis pokįlis y- 
ra rengiamas. Visos lėšos paden
giamos iš kliubo iždo. Apart na
rių bus ir daugelis užkviestų sve
čių. Sulig išduotų užkvietimų pa
sitikima, kad bus netoli 490 žmonių, 
šitam vakare. Komitetas.

P. P. D. Unijos susirinkimas įvyks 
subatoj, 29 d. lapkričio, 1919, 7:3b 
v. v. “Aušros” svetainėj, 3001 So. 
Ilalsted St., Draugai įiepasivelinkįt, 
ateikit paskirtu laiku. A. P. R.

North Sidės. — Lietuvių Draugi
jų Sųryšio delegatų mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoje, lapkr. 
29, kaip 7:30 vai., vakare Viešo 
Knygyno svet., ' 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai malonėkite su 
sirinkli paskirtu laiku.

— Sekr. F. Kaziulis.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazi
miero Amblozaičio, paeina iš Kau
no rėd., Gaurės miestelio, Raseinių 
pav., pirmiau gyveno Chicągoj, 4 
metai kaip gyvena Kenoshoj. Wis. 
Turiu laišką iš Lietums, meldžiu at 
sišaukti. Jisai pats ar kas kitas teik 
sis pranešti adresu:

Marijona Neverdąuskienė, 
po tėvais Amblozaitukė,

1117 Maplevvood Avė., Chicago, III.

Cicero. — Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos G skyriaus susirinkinhis su
batos vakare, lapkr. 29, p. Neffo 
s'-’et. 1500 So. 49th Avė. Visi na
riai kviečiami susirinkti.

, x — Sekretorius.
East Chicago, Ind. — LA C. Kliu

bo susirinkimas įvyks ncdėlioj, 
lapkr. 30, 2 vai. po pietų, K. Grikšo 
svetainėj, 150 Northocte Avė.

— Rašt. Frank Svereckis.

Racine, Wis. — LGI). 15 skyrius 
rengia jjertsatymąi Daktaras jš 
Prievartas, lapkr. 30 d., ncdėlioj, 2 
vai. po pietų Turner Hali. Bus dar 
dialogų ir monologų, deklemacijų 
ir dainų. Užprašome visus lietu
vius atsilankyti. L. G. D. 15 Skyrius

PA J IEŠKAU Izidoriaus Vitkevi
čiaus, 18 metų'atgal gyveno Pigoj, 
dabar girdėjau gyvena Chicagoj, III. 
Jis pats, ar kas kitas meldžiu pra
nešti adresu;

Vincentas Drazdauskas, 
Box 345, Bentori, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Stasio 
Stanislovaičio. Paeina iš Suvalkų 
rčdybos, Marijampolės pavieto, Za
pyškio maistelio ir parapijos. Pen
kiolika metų atgal gyveno Pcnnsyl- 
vanijos valstijoj. Malonėsite pa
lis ar kas kitas pranešti adresu: 
Nastazija Stanislovaitč-Dancnienė, 

P. O. Box 192, West Frankfort, III.

Reikalauja jauno vyro ar jaunos moters prie ofi
so darbo, kuris moka lietuvių kalbą ir gali rašyti ma
šinėlė. Pageidaujama, kad mokėtų rusų ar lenkų 
kalbą, bet nebūtinai. Atsišaukti:

/
RUSSIAN AMERICAN BUREAU

160 N. Wells Si., Room 205.

Su pagarba,
Varde Naujienų Bendrovės 
Direkcijos, J. šmotelis,. Sekr

i , ■ .. ........... -

NEARINGO IR DARROWO 
DEBATAI.

Ryto, taigi nedčlioj, lapkričio 
30 d., įvyks labai įdomus deb i- 
tai Ashland (Garmen’s) Audi- 
toriume, kampas Van Buren ir 
S. Ashland Blvd.

Debatuos profesorius Scott 
Nearhig, iš Nejw Yorko, su ad
vokatu Clarcnce Darrowu, chi- 
cagiečiu, klausimu: ?‘Ar socia
lizmas pašalins kares?” -

Debatai prasidės lygiai 2:45 
vai. i>o pietų. Tie, kurie norė
tų pasiklausyti—o vertėtų kiek 
vienam kurs lik anglų kalbą su
pranta, jų išgirsti—turėtų todėl 
nesivėlinti atvykti paskirton vic 
ton.

Scott Ncaring yra vienas žy
miausiųjų šioje šalyj socialistų;' 
šiuose debatuose jisai išrodinės, 
kad tik įvykinus socializmą te
bus galima visokias kares pa
šalinti ir, išlikrųjų, socializmui

Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st Chicago

8 iki 11 rytoVALANDOS: Nuo
ir nuo 5 iki 8 vakare

Rez. 933 S. Chicago 
25*4 .

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS

Specialistag Motor
Vaikų ir visų ch

Ofisas: 3354 So. Halstcd St. Chicago
Telcphonc Dover 9693

Valandos: 10—11 ry 
7—g yak. Ncdėlioni

it CHIRURGAS 
š|tų, Vyriškų, 
roniakų ligų

o; 2—3 po piet 
s 10—12 dieną.

Telephcme Boulcrard 2160
DR. A. J. KAfcALIUS
GYDYTOJAS IR

VALANDOS:
CHIRURGAS 
9—12 ryto 

2—9 vakaro
Chicago, Iii.

L. M. P. S. 9 kuopos chOro repe
ticija įvyks nedčlioj, 30 d. lapkri
čio, 3:30 vai. po piet. Mark AVhite 
Sipiare svetainėje, 29 ir Ilalsted St., 
po vadovyste Manelio. Daininin
kės nesiveluokit astilankyti.

Komitetas.

“Birutes” — choras ncdėlioj tu
rės nepaprastų dainų repeticijų —- 
prisirengimui prie vakaro dainavi
mo — Repeticija įvyks 30 d. lapkr., 
Mark White Snuare Parko svetai
nėje, 291h ir Ilalsted. 11:30 vai. die
na. Birutiečiai, bukit vtyi laiku.

— “Birutes” Valdyba.

Draugams Darbininkams L. S. S. 
VIII Rajono vakaro kuris bus ne- 
dėlioj, Hoerbers salėje, 2131 Blue 
Island Avė. Visi apsiėmę darbinin
kai bukit salėje nevėliau 3 vai. po 
piet. Nuo sugabiu darbininkų daug 
priguli pasisekimas vakaro. Pri- 
bukit paskirtu laiku!

Rengimo Komitetas.

Roseland, III. “Ateities Spindu
lys” vaikų draugijėlės dainų repe- 
jlici'ja- atsibus subatoj, 29 d. lap
kričio, Palmer Park svet., 2 vai. po 
pietų. Dainas ir žaismes mokina 
p-lė S. Staniuliute. Vaikučiai ne
pamirškite visi atsilankyti taipgi ir 
nauji kviečiami esate prisirašyt. Po 
dainų repeticijos vaikučiai turėsite 
savo susirinkimų, kur turėsite išsi
rinkti ir valdybų iš vaikų, savo drau 
gijelei. — ‘Globėjos.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroni.neš ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gjdynias dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

padarytas galas.
Clarcnce Darrow gi yra žmo

gus iš pat pamatų pesimistas; 
visuomenes klausimais jis savo 
pozicijas nuolatos keičia; nie
kados savo pažvalgose netvir
tas, niekados nenusistovėjęs, 
liet jis tam tikruose sluogsniuo- 
sc yra paskilbęs kaipo dideliu 
visonmenės dalykų žinovas ir, 
buržuazijos žvilgsniu, “didelis 
radikalas.” Beje, jis buvo šios

3303 S. Morgan St.

Tclephoue Yards 583£

IdrTm. t. s
Lietu 

Gydytojas ir 
H Ofisas: 1757 W. 4 

Tel.
Ofiso valandos: 

po pietų; 6:30 
Nedčliomis 9 

u Namai: 2914 W. ‘ 
g Tel. 1

FRIKOLISI 
v i s 
Chirurgas 
J St.
nilevard 160. E 
10 .ryto iki 2 | 
iki 8:30 vak. 1 
iki 12 dieną. E 

13 St.
tfeKiirfey 263 g

Roseland, III. Vaiku draugijėles 
"Ateities Spindulys” lietuviškos gra
matikos ir rašymo lavinimosi atsi- 
buna kas nedėlių, "Aušros” kaml)., 
l()900 Miehigan Avė., 10 vai. lyto, 
ligi 12 vai. Mokytojauja visiems ge
rai žinomas P. Petronis. Taigi vai
kučiai naudokitės proga ir lankyki
tės skaitlingai. Globėjas.

|kares rėmėjas ir apgailestavo,

Dr. P. G. Wiegner 
Priėniinio. valančios, nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nito 7 ilsi 9 V. vak. 
3325 Halstcd St.. Chicago.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. lino 
apskričio mišraus choro generoliš
kos repeticijos i vyks nedčlioj, lap
kričio 30 d., 12:30 vai. d. Visi miš- 
ran chorai) prigulintieji prie L. S. 
S. D. A. 1mo apskričio turite būti 
ant generališkų repeticijų, nes gruo 
džio I I d. turėsime dainuoti daini
ninkų koncerte. Org.’J. Urbonas.

L. M, S. A. susirinkimas įvyks 
gruodžio G d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros“ svetainėj, 3001 S. Ilalsted St.

1 •— Valdyba,

Cicero. — (Jccro Lietuvių Koo
peracijos šėrininkų priešmetinis su
sirinkimas bus panedėlyj, gruodžio 
1, S. žvibo svetainėj, 1347 S. 50 Avė. 
7:30 vai. vakare. Kožnas šėrinin- 
kas turite pribut, nes bus rinkimas 
revizorių. šėrininkai teiksitės pa
likt savo adresą krautuvėj, nes sek
retorius nori žinot.

Sekr. A. PečukaitijL
1533 South 50th Avė., 

Cicero, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kambarys, šil

tas, dviem aTba vienam vaikinui. 
Antras Batas,

A. Ežerinsky,
3338 Ėmerald Avė.

Ciceriečių domai. —' Kurie ^norite 
nusipirkti tikietu, į rengiamų Lietu
vių Socialistų Sąjungos VIII rajo
no vakarienę suimtoj lapkrico 29 
d., galit gauti žemiau nurodytu 
antrašu: 1409 So. 49Ui Avė.

— Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d.,'nutarė sureng
ti iškilmingų koncertų žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
melų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tų dienų 
nerengti, bet paremti musų visuo
meniška darbų. Draugiškai

Rengimo Kom.isija.

Harvey, III. — LSS. 2?8 kp. ren
gia prakalbas ncdėlioj, lapkričio 30, 
Dudak svetainėj 15639 So. Ilalsted 
St. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pra
džia kaip 7 v. vakare. Visus kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

— Komtetas.
Lietuvos Vėliava Amerikoj No. I, 

rengia pramogų vakarų sausio 25 d. 
1920 m. School Bailėj. Draugijų 
prašytume nerengti tų dienų jokių 
pramogų. — Komiteas.

Pa j ieškojimai
PAJIEŠKAU Jono Pociaus, paei

nančio iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos pariip., Sauslaukio kai
mo, apie 50 melų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą.

Juozapas Slasitis, 
3202 So. Auburn Avė., Chicago, III.

... ....................... . V ■ ■ ■■ ................... T r-.-- Į, 
PAJIEŠKAU Martyno Kazimiero, 

ir Petronėlės Sungailų, pirmiau Mar 
tyniis ir Kazimieras gyveno Ken- 
singtohe. Dabar jie rodosi gyyena 
Chicago. Jie paljs ar kas kitas teik 
si les

1307

pranešti adresu:
Jonas Gruinis

— 19th St, Ė, Moline, Ilk

PASIRANDUOJA šiltas, švie
sus kambaris, dcl vaikinų, mer
ginų ar vedusių su maža šeimy
na. Atsišaukite šiuo antrašu: 
3324 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

UŽVEIZĖTOMS — KAFETERIJON 
1347 E. (i.3r<l St.
Uvde Purk 430

MERGINŲ s
Pirmos kTcsos mašina apvelkančių 

merginų; gera mokestis; darbas nuo 
stukiu ar nuo dienų; geros sąlygos. 
A. A. ARNOLD PAPER B()X CO.

1302 W. Division St.

MERGINOS — Antros, kom- 
petenfos, Riversidėj. Geriausia 
alga. Du šeimynoje. Tel. River- 
side 86. Telefonas atmokėtas.

REIKALAUJA merginų j dirbtu
vę prie lengvo darbo. Prityrimas ‘ 
nereikalingas, $14.00 j savaitę pra
džiai; greitas pakėlimas. Atsišaukti

C. E. BAHBETT & CO.
538 So. Clark St. \

PATYRUSIU pajieginių presų ope
ruotųjų; merginų mokintis paliyoti; 
merginų pakuoti, eiliuoti; 49 valan
dos į savaitę.

GREEN D U C K COM PAN Y,
X 2127 Tllden Street

Arti Van Buren ir Hoync

REIKALAUJA merginų.14 metų ir 
daugiau prie dieninio ar stukinio 
darbo šviesioj išdirbystės dirbtuvėj; 
44 valandos į savaitę; stukihės už
dirba nuo $2(1 iki $30 į savaitę.

11. G. SAAL COMPANY,. 
4410 Ruvensvvood Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

merginos ir moteris

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲMOTERŲ VYRŲ

VYRŲ
MERGINŲ IR MOTERŲ VAIKŲ

PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

TIKRA PROGA JUS LAUKIA.

NEDARO SKIRTUMO, AR JUS PRITYRĘ, AR NE.

DARBAS YRA LENGVAS IR LENGVA IŠMOKTI. MES MOKĖSIME
JUMS GERAI JUMS BESIMOKINANT. \_r

TU YRA VISAI “KITOKIS” DIRBTUVĖS DARBOS. PERSKAITY
KITE PATOGUMUS SURAŠYTUS ŽEMIAU.

VIFNA ŠVARIAUSIŲ, ŠVIESIAUSIŲ. NAUJOVINTAUSIŲ DIRBTUVIŲ 
SI V VALSTIJOSE, APIELINKĖS TOKIOS, KURIOSE GERESITES 
BEDIRBDAMOS.

C,ERA MOKESTIS SU DOSNIAIS BONUSAJS. 
1N VALIAS PROGŲ PAKĖLIMUI.

TRUMPIAUSIOS VALANDOS Iš VISŲ DIRBTUVIŲ; 44 | SAVAITĘ; NUO 
8 RYTO IKI 4:30 PO PIETŲ PER PENKIAS DIENAS, NUO 8 IKI 12 
SUBATOMIS.

PASILSIU KAMBARYS IR LIGONINĖ TROBOJ. IŠLAVINTA SLAUGY
TOJA IR DAKTARAS PATARNAUJA.

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINAMA IŠTEKANČIOMS DARBININKĖMS 
DAUGELIS MUSŲ DARBLNINKŲ/YRA SU MUMIS PEB TREJUS METUS 
AR DAUGIAUS.

SAMDYMO OFISAS PRIIMS ATSILIEPIMUS PER LAIŠKUS AR 
NISKAI KOKIOSE NEBŪK DARBO LAIKO VALANDOSE.

ASME-

*
16 iki 30 metų amžiaus TVIRTŲ 

DARBININKŲ 16 metų amžiaus.

Lengvas, švarus dailias dirbtuvėje.

Maliavos dirbtuvėje 
Skrynelių dirbtuvėje 
Valizų dirbtuvėje 
Sieninės popieros dirbtuvėje 
Knygų apdarykloj 
Gera mokestis pradžiai 
Puiki proga prikėlimui 
Pastovios vietos. 
Prityrimas nereikalingas.

Sears Roebuck
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45
Homan Avė. ir Arthington St.

REIKALAUJA merginų pajiega va 
romomis mašihomis sinti.

8948 Ilouston Avė.
South Chicago, III.

AR ESI VEDUSI.
Ar turi gana išlaidoms pinigų? Ar 

nenorėtum suvartoti atliekamą lai
ką, jei aš parodyčiau, kaip galima 
padaryti nuo $35 iki $50 į savaitę. 
Apsukri žmona padaro ir daugiau. 
Ateik tarp 9:30 ir 2 vai. pas p. Vo- 
landus, Room 312, 81 E. Madison st.

MOTERIES, nuolatiniam darbui; 
turi būti patyrus lietuvė pardavėja i 
dry goods krautuvę.

•4^42-44 So. Halsted St.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Karvy Dray
1447 ytue Island Avė.

TROKTNINKŲ
VĖRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos
Gera mokestis pradžiai 
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
Homan Avė. ir Arthington St.

co.

-

JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

Vyniotųjų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

šitos vietos turi puikius galimu
mus ateityje ir yra pastovios. Pui
ki alga pradžiai.

CLYROURN. BELMONT. ASHLAND IR SOUTHPORT AVENUE 
j ATEINA NETOLI PRIE DIRBTUVĖS.

KARAI

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

E. Stabiner, 
3836 So. Kedzie Avė.

ATSIMINKITE , KAD TAI YRA NEPAPRASTA DARBO RŪŠIS, 
MES SIŪLOME JUMS.

KURIĄ
REIKIA moters popicroms 

skirstyti. Gera mokestis.
FRANCIS HUGHES CO.,

1405 W. 21 St., Chicago

Warner
Speedometer Corpo

1820 Oiv®rs®y Blvd

REIKALAUJA 10 prityrusių mo
terų išmetamoms popicroms skirs
tyti. Gera mokestis.

REPUBLIC AVASTE PAPER CO.
626 W. Taylor St., kampas 

Desplaiųes St. ,

REIKIA merginų ir moterų, pas
tovus darbas, $12.00 pradžiai, pusė 
dienos subatomis. Atsišaukite tuo 
jaus.

KINGS MODEL LAUNDRY 
2215 W. Madison St., Chicago, III.

KLAUSYKITE NEIŠLAVINTOS 
DARBININKĖS! JAUNŲ MOTERŲ 

PREKIŲ KAMBARIUOSE

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.
Geros, pastovios, vertos 

mo vietos, įmiki mokestis
jieškoji- 
pradžiai.

SEARS ROEBUCK & C
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
Homan Avė. ir Arthington St.

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

THE STREETS CO.,
W. 48 & $. Morgan Sts

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojamų arklių, mokestis $100 į 
mėnesi ir gulėjimas.

STOCKMEN’S SADDLE JIORSE 
LIVERY.

4129 So. Emerald Avė., Chicago. 
Tel. Yards 1076

REIKALAUJA 2 vyrų prie aps
krito darbo išmetamųjų popierų 
šapoje ir pagelbininkų ant vežimo. 

REPUBLIC AVASTE PAPER CO.,
626 \V. Taylor St., kampas 

Dcsplaines St.

SEARS ROEBUCK & CO?

I’EI K ALAU J A — 20 darbininkų į 
išsiuntimo ir priėmimo ruimą. Ge
ra mokestis.

GREAT AVESTERN SMELTING
X & REFINTNG CO.
4Ima ik yVallace gatvės

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų 

Homan Avė. ir Arthington St.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 VVest 18-th Street,

REIKALAUJĄ DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

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

VYRŲ
Reikia dviejų (2) gabių vyrų ant 

vagono) duonos išvažioji- 
Gabųs vyrai gali uždirbti Į 
$30 ir daugiau. Atsįšaukit

(baker 
mui.
savaitę 
pas

C. AVITKOAVSKY
3529 W. 25 St.

DARBININKŲ ir TROKIN1N- 
KŲ. Pastovus darbas. Atsišaukti 
pas laikvedj.

WELS and POLK GAT.
Baltimorc & Ohio R.R.

Motor|s ir merginos perskaity
kite šita. Čia jums proga, už
dirbti gerus pinigus per apskri
tus metus. Pertraukos nėra.

Pakeliams vynioti 
Prekėms peržiūrėti 
Prekėms į maišus dėti 
Sverti pakinės pačtos užsisakimus 
Atžymėti prekes 
Pakuoti užsisakymus

REIKALAUJA darbininkių išmeta 
įmaus popicroms skirstyki į pasto
vus darbas, gera mokestis; taipgi ge 
ros darbo sąlygos. Atsišaukti:

GUMBINSKY BROS CO.
2261 So. Union Avė. (’.hicago.

REIKALAUJA
MOLDER1Ų

ASLINIŲ 
VARST0TINIŲ 

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

ATSIŠAUKTI 
ILLINOIS MALLEABLE IRON 

COMPANY
1809 Diversey Pkwy.

DROŽĖJŲ prie rėmų paveik
slams.

W00D CRAFTS CO.
616 E. Elm St.

MAŠINŲ operatorių —- 
mašinų daybams iš medžio.

D. A. MATOT
1516 Montana St.

prie

T

I UIKIAUSIS AMATAS
Biukti užsisakymus ir kiti) 

Atlikti musų prekių skyriuje.
darbų

REIKALINGA prie namų dar
bo sena moteris. Darbas lengvas 
ir pastovus. Atsišaukti

J. BALTRĖNAS.
1707 So. Halslted St., Chicago.

REIKALAUJA ugnakurio $65.00, 
kambarys ir valgis.

CHICAGO BEACII JIOTEL, 
51 St. & Cornell St., Chicago, III.

Verpstinių drožėjų, prityrusių dar 
bininkų; pastovi vietą; gera mokes
tis; dirbtuvė yra Bcnlon Harbore, 
Mieli.; geros darbo sąlygos.

Atsišaukti
MANDEL MFG. CO.

Congress ir Laflįn gatvės, Chicago 
arba Benton Harlior, Mich.

mo-Pastovus užsiėmimas. Gera 
kestis. Proga pakėlimui geriems

Išmoksite ant durkšlinio pro-1 darbininkams.

REIKALAUJA moterų skudu 
rams skirstyti.

B. Cook.
2643 W. 12th St.

so ir apskrito dirbtuvės darbo; 
priimtuos darbo sąlygos, Valgiai 
žemiausiomis kainomis.

Ateikite prisirengusios dirbti 
7:3d vai. ryto.

(Comitmeinitaill tai"

2221 So. Halsted St.

JAUNOS MOTERS
Prie apkrito ofiso darbo. Pagei

daujama mokanti stenografuoti; ge
ra proga pakėlimui. Atsišaukti pas 
p. Shaekelford.

J. \V CARTER CHICAGO CO. 
833 W. Chicago Avė.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis. x
LEONĄRD SEED CO. 

228 W. Kedzie St.

MERGINU prie garinio stalo 
paduodamojo stalo kafeterijoj.

1347 E. 63rd St.
Hyde

ir

Park 430

MERGINŲ
Prie darbo 

' ruime.
CENTENIAL LAUNDRY CO.

1417 Ropsevelt Rd.,

krakmolo

Sears Roebuclk t

REIKALAUJAMI’ Real Eslate 
pardavėjų geriausia ištaisytai sub- 
divizijai piet-vakarinėj miesto da- 
lyj, netoli Lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Pardavėjai turi būti ame- 
merikiečiai ir lietuviai. Kreiptis 
John Bain Subdivision office 6237 
So. Ashland Avė. >

and Co.
Valandos 8:00 iki 4:45 

Homan Avė. ir Arthington

MERGINŲ

16 metų amžiaus

PREKINĖS VIETOS 
Darbas musų

AUKSINI--------------
KTU I

St.

REI SIDABRINIŲ DAI 
ŽAISLŲ SKYRIUOSE

Užsisakymus rinkti ir kitokį dar
bą atlikti, kuris susiriša su prekė
ms.

Puiki proga merginoms, norin
čioms biznio išmokti. Gera mokes
tis pradžiai. Pastovios vietos.

/Sears Roebuclk
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
Homan Avė. ir Arthington St.

REIKTLAUJA 
Merginų beistinimui, apibaigK 
mui ir štempeliavimui,
Chicago Braiding & Emb. Co.

16 S. Mark et St.

MERGINŲ
Rjnkli ir vynioti lengvas geleži

nes prekes. Atsišaukti:
GARDEN CITY PLATING &

MFG. CO.
Kamp. Ogdon Blvd. & Talman Avė. 

p. Robinson.

REIKALINGOS moterįs ir mergi
nos virš 16 metų amžiaus prie leng
vo darbo dirbtuvėje; smagi vieta ir 
geros sąlygos $15 į savaitę pradžiai, 
pastovus darbas per visus metus. 
Atsišaukite:

OLSON RUG CO.,
1508 W. Monroe St.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; gera mokestis tik 2 
šeimynoj, plauti drapanų nereikia. 
Kreiptis tuojaus; adresas:

3548 So. Halsted St., vienais laip
tais augštyn iš pryšakio.

AUTOMOBILIŲ plovėjų, kalvių 
ir pagelbininkų, dailydžių ir pagel- 
bininkų, darbas vidui, pastovus, 65 
iki $1.00 j valandą; ugnakurių ir pa
dėjėjų, vandens dabotojų. Visokių 
darbininkų į viešbutį ir valgyklą. 
Geriausia mokestis. Janitorių $80 
iki $1,10 j mėnesį, naktimis ar die
nomis — 8 valandos; mašinistų ir 
padėjėjų, 45 iki — 80c j valamjų; 
darbininkų į šapą, nakčia ar dienų 
45---50c. į valandų; račių ir pagel
bininkų; gvintrėžio nustatytojų, šriu 
binės mašinos operatorių; molderiu 
— Dirbančio su įrankiais —• 55 iki 
65c. į valandą. Varstotinių, durkšlio 
ar gręžiamojo preso darbininkų, te
kintoju, aliejuotojų, važiuotojų, blo
kelių ir pagelbininkų - 3 sargų.

MOTER

A ARŲ — STATYMO ŠAPON NI- 
T< OTOJŲ, prilaikytųjų, žymėtųjų, 
k’ovėjų ir prastų darbininkų; pas
tovus darbas; gera mokestis.

MORĄ VA CONSTRUCTION CO. 
851h and Stevvarl Avė,

VYRAS
REIKALINGAS senyvas žmogus, į 

namus, biskj padirbėti, kuris neina 
į dirbtuvę.

Antanas Radzevičių,
1632 McReynolds SI.

MERGINŲ prie stukinio dar-

BIRTMAN ELECTRIC CO.
1422 W. Randolph St.

MOTERIS
REIKALINGA senyva moteris 

prie dabojimo 3 metų vaiko. Kaip 
ateis, sulygsiu mokestį.

Antanas Radzevičia
1632 McReynolds St.

REIKIA 3 indų plovėjų, $13.00 į 
savaitę, nereikia dirbti nedėldię- 
niais.

DAN J. CAHILL
4153 So. Halsted St.

Krautvės frontas taisomas 
Eikit vidun.

Moterų prie naktinių darbo — 
nuo 5:30 vai. vak. iki 11:30 vai. nak 
ties. Nuo 7 vai. vak. i ‘ 5 vai. ry
to. — Indų plovėjų naktimis ar die
nomis. Visokių darbininkių į vieš 
būtį ir valgyklas Darbininkių į 
dirbtuvę $18 — 8 valandos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4193 So. Halsted St., 2-ras atigštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

Rankioti ir vynioti lengvas ge
ležines prekes. Pastovus darbas. At
sišaukti

GARDEN CITY PLATING & 
MFG. CO.

Kamp. Ogdon Blvd. & Talman \ve. 
p. Robinson.

M.

REIKALAUJA
Durkšlinio preso operuolojų 
prie smulkaus lengvo darbo. 
Gera mokestis.

H. G. SAAL CO.
4410 Ravenswood Avė.

REIKALAUJA Janitoriaus pa- 
gelbininko.

E. J. THEREIN
6222 Harper Avė.

REIKALAUJA
| Vaiku 14 metu ir daugiau prie su- 
rankiojimo darbo šviesioj dirbtuvė.

. Gera mokestis.
II. G. SAAL COMPANY
4410 Ravensvvood Avc.

REIKALAUJA VAIKŲ
5 akylę, vaikų pasisiųsti; gera mo

kestis, puiki proga išmokti apsimo
kamą amata. <
ADVERTISERS ELE CTROTYPING 

COMPANY
504 Šherman St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, gieroj vietoj ir biznis išdirbtas 
per daugelį metų, lietuvių ir lenkų 
apgyvenloj vietoj Brighton Parke. 
Atsišaukite tuojaus pas

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

EXTRA
Gera proga pirkti bučernės ir gro 

sernės svarstyklės, gramofoną, siu
vamą mašiną; Pearles karą — auto 
mobiliu, 7 sėdynių, visai naujas. 
Lota^Park home. Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Malonėkit atsi
šaukti greit.

KAZIMIR SPITLIS, 
1334 So. 5t)th Ct., Cicero, II).

4 pagyvenimu mūrinis namas 
ramios $46 į mėnesi, parsiduoda už 
$3,800, reikia įmokėti $700,

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
4 kambarius, parsiduoda už $2,800, 
įmokėti $500.

4 pagyvenimų medinis namas su 
elektra ir maudynėmis, randus $45 
į mėnesį, parsiduoda už $3,800.

4 pagyvenimų mūrinis ir medinis 
namas

PARDAVIMUI grosernė lietuvių > 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
8 metai. Kas nusipirks, uždirbs pi
nigų.

1621 So. Union Avė.

namas Parsiduoda labai pigiai, rei
kia įmokėti lik $300, kitus kaip ran
dą. Šitie visi namai randasi ge
riausioj vieloj, lietuvių apgyvenloj 
ant Bridgeporto, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Atsįšaukit greitai pas

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

dą.

PARDUODU restaurantą lietuvių 
apgyvenloj vieloj. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

1619 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir štoras su grosernės ir bu 
černės fikčieriai.s. Parduodama pi
giai.

3511 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 
černė, lietuvių 
Biznis 
šaukit po num.

grosernė 
apgyventoj 

išdirbtas nuo senai.

4602 Rockwcll St.

ir bu- 
vietoj.

Alsi-

PARSIDUODA grosernė pigiai lie
tuvių ir kitų maišytų tautų apgy
venta vieta, didelis štoras, gali pa
talpinti ir bųčernę su 4 ruimais pa
gyvenimui. Priežastis pardavimo 
ta, kad turiu du bizniu ir esu vie
nas, turi būti parduotas šį mėnesį 
Kas norite pirkti, malonėkite atsi
šaukti pn. 2958 So. Lowe Avė, Chi
cago, III.

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

Anton Praszky,
2856 Emerald Avo.

PARDUODAMA grosernė ir bu
černė, puikioj lietuvių apgyvento! 
vietoj. Puikiausia Proga lietuviui 
pinigų pasidaryti. Turi buli par
duota tuojaus. I

1501 S. 49 Avė., Cicero, III.

RAKANDAI

FARM U PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija Wisconsinc, kur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyens, nes ten žemė labai gera, 
ant kuriorf nepaisant kokie melai 
nebūtų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet 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 kol ton i joje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekę perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (ieikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankum.ais dėl fannerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa- 
vyl’L . . ,,

'lai pnsiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, 
pienu.
LIBERTY LAN!) A INVESTMENT 

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

paveikslais ir

©O OUM- 
stelių sami

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirkias už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pjnio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
le su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FUBNITURE 
STORAGE 

2102 AVest 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie A venų e. ’
TIKTAI SI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 drenų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taingi turime visokiu divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimamo Liberty Bonds. 
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA rakandai: 1 skoli
nis seklyčios setas, 1 phonografas, 1 
lova, I stalas ir krėslai. Taipgi dau
giau kitokių stubos daiktų; nhuji. 
Kreipties nedėlioj visa diena.

750 W. 31 St. ir Halsted St.

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA mūrinis namas, 

dviejų pagyvenimų, labai pigiai ir 
labai graži vieta, North Sidėj, čys- 
tas oras, gražu gyvent. Elektros 
šviesa, gazas, maudynė telefonas. 
Ramios neša į mėnesį $54.00. Visai 
naujas namas, kaina tik $6,900, rei- 
kaiiiajama Įmokėt lik $1,300. Kasi 
reikalaujant gero namo, meldžiu at 
silankyt pas mane, po 5 vai. vak.

I'. PALŠU ES, 
3937 So. (’ampbell Avė., Chicago, III.

AR J IEŠKAI FARMOS.
Mes turime faunų pardavimui ar

ba mainymui ant miniu. Kiekvienoj 
valstijoj Suvienytose Valstijose ir 
visokio didumo nuo 20 iki 200 akrų. 
Atsišaukite, arba rašykite, kur jus 
norite ir kokios norite, o mes kuo- 
greičiausiai sutelksime jums pilnas 
informacijas.

S. SLONKSNIS.
3J357 So. Halsted St.,\ Chicago, IR.

$150 VIŠTŲ FARMOS $150.
Didžiausis pelnas yra iš vištų au

ginimo ir su maža pinigų galima 
pradėt, mes parduodam 10 akrų 
derlingos žemės už $150, išmokes- 
čiais.

Žemė ramias Michigan arti dide
lių fabrikinių miestų ir gerų mar
keli), kur galima tavorus lengvai ir 
greitai nugabent; jeigu manai pirkt, 
tai nelauk iki bus išparduota.

COMPANY,
117 N. Dearborn St.. Chicago, III. 

Room 403.

PARSIDUODA.
Turiu mnrinĮ namą Chicagoj, ge

roj lietuvių apgyvento) vietoj ir no
riu mainyti ant loto tokioj vietoj, 
kur apie anglių kasikius, nes man 
nusibodo gyventi dideliame mieste 
ir 'norėčiau apsigyventi kur lietu
viškoj 
klų, nes 
te pas

norėčiau
kolonijoj prie anglių kasy- 

esu mainierys. Atsišauki-

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

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišku Apredalų 

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jas žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti It 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specinlit- 
kai pigią kainą.

Petrcnos daromos pagal Jutų mi* 
rą — bile stailės arba dydžio, ii b1 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL 

J. F. Kaanieka. Perdčtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted «t., 2407 W. M* 
ilison, 1850 N. Wclls st.

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

SARA PATEK, Pirmininką

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli-

BARGENAS.
Parsiduoda 4 pagyvenimų namas 

lietuvių apgyvenloj vietoj, po 5 ir 6 
ruimus su baismenlu, gerame pa
dėjime. Priežastis pardavimo: sa-, , _______ _

■ v mnkas išvažiuoja iš Chicagos j ki tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
i tą miestų. Kaina <53,000.00. K is harašys A
pirks greitai, arba gi! lotą priimsiu Mokinimo valandos: nuo 9 ryto
į n.aimj jeigu nebrangus. Adresuok: iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 

CHAS. Z. URNICK, iki 10 valandai.
Roym 19 -f 154 W. Randolph St. 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

liarašys

11M




