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as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Jau renkasi delegatai 
Dorpato taryboms

Ryto prasidės ir tarybos
Vokiečiai suokalbiavo prieš 

i Lietuvą ir Latviją

“Urnai pirmose dienose rug
sėjo Lietuvos valdžia gavo be 
vielinį pranešimą nuo Latvijos 
valdžios, kad ataka tapo pada
lyta ant Rygos. Tas praneši
mas buvo adresuotas estonams, 
lietuviams ir lenkams ir mal
davo juos ateiti pagelbon lat
viams jų kovoje prieš daug di

desnes, kaip skaičiumi, taip ir 
ginklais, užpuolamasias spėkas. 
Taip rūsčioj situacijoj, Lietu
vos valdžia, suprantama, rūpi
nosi gauti talkininkų misijų 
nuomonę apie galimybę vedi
mo karinių operacijų prieš vo- 
kiečių-rusų spėkas.”

Pasak prof. Voldemaro, tal
kininkų atstovai labai skirėsi. 
savo nuomonėse. Kapitonas |

Agliy padėtis |
I

----------5—,—

VĖL GRĄSINA ANGLIAKA
SIAMS.

Angliakasiai vis dar negrįsta į 
darbą.

Generali streikai Italijoje
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as reyuired by the act of Oct. 6, 1917

GREIT PRASIDĖS TAIKOS
TARYBOS SU BOLŠEVIKAIS 

DORPATE.

Norima taika nugalėti bolševi
kus. Bolševiku delegatai jau 

vyksta į tarybbs.

ne, delei jo gelbėjimo spartakų 
judėjimui.

Taikos konferencija, tikima
si, tęsis visą mėnesį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as rcąuired by tho act of Got, (j, 1917

Vokietijos suokalbis 
prieš Lietuvą

TARĖSI NUVERSTI LIETU
VOS IR LATVIJOS VALDŽIAS.

DORPATAS, grt 1. (Rašo 
Cbicagos Tribūne koresponden
tas Jolm Glayton).—Delega- 
tams atvykstant į ketvergo pra 
sidedančią konferenciją, išro

do, kad bus padaryta mūšių pa 
liauba tarp Estonijos, Lietuvos 
ir bolševikų. Abi šalįs yra iki 
mirties pavargusios nuo ilgos, 
kovos ir nori pertraukti karia
vimą, kuomet Leninas bando 
pasiekti kokį nors susitarimą 
su pasauliu, čia esantįs Fin- 
landijos ir Latvijos delegatai 
nėra įgalioti ką nors veikti ir 
tos dvi šalįs tikrai nedalyvaus 
paliauboje. Abi laukia talki
ninkų žodžio pirm negu* ban
džius taikinties.

Bolševikų reikalavimas pirk- 
lybos laisvės per Estonijos ir 
I^itvijos uostus, kuris suardė 

pi puresniąją konferenciją, tur
būt nebus atnaujintas. Mano
ma, kad susituikimas bus pa
darytas kitais pamatais.

Erkki Rejoin, Finlandijos de 
legatas Estonijoj, kuris yra čia 
delei universiteto jubiliejaus, 
tfalbut pasiliks per konferenci
ją. Jis šįryt pasakė man savo 
neoficialę nuomonę, kad Fin- 
landija geidžia taikos su bolše
vikais, bestik jei talkininkai ir
gi veiks.

“Dal|ar išrodo, kad geriau
siu išrišimu Rusijos proble
mos, bus pašalinimas karinio 
spirimo ir leidimas žmonėms 
balsavimu išvaryti bolševizmą,” 
sakė jis.

“Taikos sutartis tarp talkinin 
kų, Pabaltijos šalių ir bolševi
kų, kurioj bus parėdimas apie 
tinkamai prižiūrimus visuoti
nus rinkimus, artimoj ateityj 
gali turėti geresnių pasekmių 
negu konfliktas. Tokia taika 
turi turėti stiprią sąjungą tarp 
finu, estonų, latvių, lenkų ir 
ukrainiečių kurie butų nepri
klausomi nuo Rusijos. Tos ša 
lįs, jei butų pilnai nepriklau
somos, butų stipria pertvara 
tarp Rusijos ir Vokietijos.”

Abelna nuomonė yra čia, kad 
musių paliauba tarp bolševikų 
ir Estonijos bus pirmu žingsniu 
linkui taikaus nuvertimo Le

nino spėkų.
Rusijos sovietų delegatai.
DORPATAS, gr. L—Bolševi- 

kų delegacija susidedanti iš so
vietų pramonės ir jrirklybos 
ministerio Krasin ir buvusio so 
vietų ambasadoriaus Berline 
Adolph Joffe, kartu su sekreto
riais.

Trečiuoju delegatu, kalbama, 
bus Kari Radek, per daugelį kai gali padaryti uŽpuolfrng 
mėnesių politinis kalinis Bcrli- Kauno.

Vokietija rėmė rusų užpuęlimą 
ant Rygos, taipjau taikėsi pa

sigriebti ir Kauną.

Prof. Voldemaro pranešimas 
apie padėtį Lietuvoj.

PARYŽIUS, (Korespondenci
ja).—Lietuvos užrubežinių rei
kalų ministeris ir prezidentai 
Lietuvos delegacijos taikos kon 
feremcijoje, pilof. Voldemaras, 
ką-dik sugrįžo į Paryžių iš Pa- 
baltijos ir atsivežė su savim 
svarbių žinių apie tikruosius 
atsitikimus tose šalyse. Tos ži 
nios tapo perduotos vyriausiai 
tarybai, kuri, sakoma, rengia
si padaryti grieštų žingsnių.

Profesorius kai-kurias žinias 
perdavė ir laikraščiams. Jos 
meta naują šviesą į Vokietijos 
užimtą poziciją linkui Pabalti- 
jos šalių. Iš tų pranešimų iš
rodo, kad Lietuvos valdžia tu
ri tikrų žinių, kad nuo rugsėjo 
mėn. Berlinas suokalbiavo prieš 
Lietuvą ir Latviją. Išrodo, kad 
Rusijos valdžia tapo sutverta 
jo vadovyste gen. Biskupski, 
ikslu atsteigti Rusiją, kokia ji 

buvo prieš iškilimą pasaulines 
karės. Tas atsteigimas seno- 
uos Rusijos valstybės buvo pra 
lėtas su pagelba vokiečių, ku- 
-ie sutiko paskolinti valdžiai 
300,000,000 markių. Sulig iš
dirbto pieno, turėjo būti pada
lytas kartu Latvijoje ir Lietu
voje coup d’etat (perversmas), 
įmonėms nuverčiant valdžias, 
i Kaunas ir Ryga turėjo pakliū
ti į rusų-vokiečių rankas.

Nėra didelio pavojaus.
“Atsitikimai,” sakė prof. Vol 

lemaras, “prirodė, kad tos ži
nios yra teisingos, bet Lietuvos 
valdžia neskaito, kad yra dide
lis pavojus, būdama tikra, kad 
niekas negali nuversti tikrosios 
valdžios. Tiesa, tai galima pa 
daryti pagelba svetimos valsty
bės karinių spėkų intervenci
jos, bet šiame atsitikime nie
kam negali pavykti sudaryti 
naują Lietuvods valdžią. Mes 
esame įsitikinę^ kad talkinin
kai nepaliktų nenubaudę tokį 
aktą vokiečių ar rusų prievar
tos, ypač kad maršalas Foch, 
varde talkininkų, jau paliepė 
evakuoti Lietuvą ir Pabaltijos 
šalis. Mes buvome labiau su
sirūpinę tuo, kad prasidėjus ru
sų-vokiečių besiveržimui, len-

1NDIANAP0LĮIS, Ind., gr. 2. 
—Valdžia veltui laukusi sugrį
žimo angliakasių į darbą, veik 
nieko už tai jiems nesuteikiant, 
dabar išleido naują prigrąsini- 
mą. Girdi, teisėjo Anderson 
išduotas injunctlon tapo sulau
žytas ir dabar valdžia prade- 

kininku atstovai''labai' skirėsi |atvirę kov, su angliaka- 
savo nuomotose. Kapitonas ’ia*s JU vn-šimnkms ir trauk 
Pujol ir kapt, de Joncųuiere » jUO9 te>»»'an už teismo 
Francijos karinės misijos ma- Į paniekinimę.
nė, kad karinis veikimas prieš I Angliakasiai vienok negrįsta į 
susijungusius rusų-vokiečių ka darlbą, nežiūrint visų Raidžios 
reivius yra negalimas. Pulk. Į grąsinimų, kurių ne vienas ta- 
Ward, galva Anglijos diplomą- po išleistas. Jie nori ne grąsi- 
tinės misijos, taipjau laikėsi I njmų, bet pakelinio algos, q' kol 
tuos nuomonės. Bet pulk. Ro Į t0 nėra, jie nė nbpradėda grįžti 
wan Robinson, galvai Anglijos Į į darbą, kaip valdžia nė grą- 
karinės misijos, išrodė, kad už 18jntų, 
puolus tuojaus be jokio laiko 1
eikvojimo, yra progų pasiseki- Į ^ar daugiau Sustreikavo, 
mui. Todėl, kadangi šiame Į Daugiau to, angliakasiai ne- 
fronte Lietuvos spėkos buvo la-1 bfc negrįšta į darbą, bet dar dau 
bai mažos, tapo nutarta mesti I gjau jų sustreikavo. 28,000 an 
visus galimus kareivius prieš Į gliakasių ccntralinės Pennsylva 
rusų-vokiečių spėkas, tečiaus Į nja> Maryland ir West Virginia 
be paliepimo atakuoti. anglių kasyklos laukuose nebu-

Rusai siūlė Lietuvai vo prisidėję prie streiko ir visą 
autonomiję. dirbo- Bct <labar kada

įtapo pasiūlyta jiems pakelti al- 
Yra reikšmingu tas, kad kaip I 14 puoš., jie visi metė 

tik prasidėjo kariavimas prieš darbą ir dar dirbusios kasy- 
latvius, rusai tarp Lietuvos gy- hlos turėjo užsidaryti. Jie ir. 
ventojų išplatino manifestą, gj reikalauja dMesnio pakėli- 
paskelbiantį atsteigimą Rusijos mo ai^os> 
ir prižadantį kad, jei lietuviai . ,
laikysis tinkamos pozicijos lin- Į Tik du budai ausitaikimui. 
kui Rusijos, Rusijos steigiama- Į Besirūpinantįs sutaikimu an
ais susirinkimas suteiks Lietu- Į gliakasių su kasyklų savinin- 
vai autonomiją. •* •

(Tos rusų svajonės neišsi
pildė, kadangi jie tapo sumušti 
ir dabar kartu su savo bičiuo- 
lais, Vokietijos militaristais, 
dabar turi greičiausiai nešdin- 
ties iš Lietuvos, kad išgelbėjus 
savo likučius). ♦

kais, randa tfk du budu užbai
gimui streiko, bet ir juos gali 
pavartoti tik federalė valdžia. 
Vienas tų būdų yra paskelbi
mas angliakasių konskripcijas 
tais pačiais įstatymais, kuriais 
buvo konskriptuoti žmonės tar 
nauli kariuomenėje. Antras gi, 
federalės valdžios prisipažini
mas, kad ji nieko negali pada
ryti ir pavedimas valstijų guber 
natoriams susitaikjnti su savo 
valstijos angliakasiais.

Tečiaus sunku yra 
' Ikad valdžia padarytų 

žingsnių. Ypač netikėtina, kad 
n r- r valdžia greitai nusileistų. Va- RYMAS, gr. 2.-Gencrahs L prokuroras knlb6

stresas tap« paskelbtas Šiandie lfl. biznicri kuopai
Ryme, Milane >r Florencijoj. kg 'kad val(tžia ncnusiteis. 

Ltarbas visuose trijuose nues-1^.^, kai n5 ilgai tęstųsi 
tuose visiškai apsitsojo. streUcas> ncs, girdi, jei valdžia

i sun"šlln.ų . llcbl.lV?! nusileistų, tai dabartinis pragy- 
apart Milane, kur du žmones h mo bra las viešpa|autų 
ko užmuš ir daug sužeista. Lar kdis metus 
Visuose trijuose miestuose bu- ir
vo socialistų demonstracijos. .
Priešais jas buvo surengtos ir llc“orl P“8^"0.“ »n^iakasinm9 
lojalistų demonstracijos. K pripažinti jiems kiek didės- 

J Y_______________ nį pakėlimą algos, kad jie iš
True translation filed with the post- t"8 a>fl«8 «alpt1 Pleventi, tai 
mafitrr at Chicago, III. Dec. 3, 1919 visos šalies žmonės turi kente- 
as rpųtiired by the act of Oct. 0,19171 Anglių visur trūksta, užde- 

BOIAEVIKAI IR LENKIJA darni didžiausi suvaržymai, o 
APSIMAINĖ BELAISVIAIS, ir gręsia uždarymas šimtų dirb 
RYMAS, gr. 2.—Per Vatikano tuvių ir tuo išmetimas iš darbo 

tarpininkystę, Rusijos bolševi- gal įimtų tūkstančių darbinin
kų valdžia sutiko apsimainyti kų. Įr tai yra dėl kapitalistų ir 

kares belaisviais su Lenkija, jiems pataikaujančios valdžios, 
Taq) paliestųjų belaisvių yra užsispirimo neišpildyti ir tų ma 

Mohilevo arcivyskupas baronas žų angliakasių reikalavimų, iki 
Ropp (buvęs Vilniaus vysku- kokių nusileido laike tarybų, 
pas), kuris jau sugrįžo j Varša- 
vą.

-------------------------------- CHEYENNE, Wyo., gr. 2 — 
VĖL SAUSĄ.------Vakar čia sustreikavo apie

NEW ORLEANS, La., gr. 2. 2,000 angliakasių, protestui tik 
—Apeliacijų teismas atmetė fe- prieš 14 nuoš. algos pakėlimą, 
deralio teismo injunetioną, lei- šiandie unijos viršiniįVkai pa- 
dusį čia pardavinėti degtinę ir j liepė streiką užbaigti, kadangi 
alų. Visi saliunai vėl turėjo už tas streikas nesąs unijos užgir- 
sidaryti.

LOUISVILLE, Ky., gr. 2— 
Po trijų savaičių pardavinėji
mo degtinės, saliunai vėl suslo 
jo pardavinėję, apeliacijų teis-kad trūksta anglių. Kai kur 
mūi uždraudus tai daryt. anglių tėra tik vienai h* flvient

Trup trajulatiaa filed the post- 
masler at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as reųuired by th® act of Oct. 6.191 /

GENERALI STREIKAI 
ITALIJOJE.

Du žmonės užmušti Milane.

tikėties, 
vieną tų

tas.

Visur trūksta anglių.
Iš visų valstijų ateina žinios,

dienom. Kitur prisieis uždary
ti ir dirbtuves, jei streikas greit 
neužsibaigs. Tuo [tarpu kitur 
siaučia dideli šalčiai ir žmonės 
neturėdami anglių dėlei to la
bai kenčia. Kitur užsidaro ir 
mokyklos. Visur anglių pade 
tis labai rusi i.
Uždarė vakarines mokyklas.

GHICAGO.I—Mokyklų tary
bos paliepimu visos vakarinės 
mokyklos ir mokyklų salės ta
po uždarytos, taipjau sutrum
pinta mokinimus laikas dieno
mis, kad galima butų angščiau 
užgesinti mokyklų pečius ir tuo 
sutaupinti anglis. Mokyklos 

belgi turi užtektinai anglių iki 
vasario 1 d.

True translation filed with the post- 
umslcr at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Wilsono pranešimas 
Kongresui

VILKINIMAS SU TAIKA 
GIMDO NERAMUMĄ, SAKO 

WILSONAS.

Pataria išleidimą teisingesnių 
įstatymų dėl darbininkų, taip

jau reikalauja suvaržyti 
radikalus.

IOWA KASYKLŲ SAVININ
KAI SIŪLO DIDESNĮ PAKĖ

LIMĄ ALGŲ.

Sutinka pakelti algą 31 nuoš., 
bet angliakasiai, dar negrįsta.

BOONE, Iowa., gr. 2.—Nefor 
maltame susirinkime šiandie ka 
sykių savininkai sutarė pasiūly
ti streikuojantiems angliaka
siams 31 nuoš. algos pakėlimą. 
Vietos kasyklų savininkai spren 
džja, kad jiems bus leista pa
kelti anglių kainą $1 ant tono, 
jei angliakasiams bus mokama 
didesnė alga.

Vietos maineriai tečiaus ne
mano grjšti į darbą, kol kasy
klų savininkai nesutiks pakel
ti algos 31 nuoš. visame distrik 
te.

Neduos anglių svetimų šailų 
laivams.

NEW YORK, gr. 2.—Iš Wa- 
Shingtonb gautas paliepimas, 
kad nuo gruodžio 5 ij., 1 vai. 
nakties, nebeduoti daugiau an
glių esantiems Suv. Valstijų 
uostuose svetimų šalių laivams.

I ■ I ■ ■ ■ « ■ ........... .....

TEATRAI, BAŽNYČIOS IR 
MOKYKLOS PASILIKS 

ATDAROS.

CHICAGOS.—Anglių apskri
ties komitetas pripažino vakar, 
kad teatrai, mokyklos ir baž- 
ynčios yra viešomis įstaigomis 
ir bus aprūpintos anglimis ir 
šviesa, nežiūrint anglių bado.

Kiek svarbesnės įstaigos, bet 
nepriskaitytos prie būtinų, kaip 
gyvulių skerdyklos, pieninyčios, 
duonkepyklos ir k. bus padė
tos į specialį sąrašą, jų reikala
vimai bus ištirti ir bus, kiek 
galimu, aprūpinamos anglimis 
ir šviesa. Kitos pramonės, ku
rios nėra pripažintos reikalin
gomis, gaus anglių tik palaiky
mui ugnies, kad'gaisrinės per- 
vados neužšaltų, bet jos visos 
turės tuojaus užsidaryti (Žino
ma, tik tos, kurios neturi savo 
anglių sandelių susikrovę iškal 
no).

WASHINGTON, gr. 2.—Abel 
• ui rekomendavimai įstatymų 

kovai su pragyvenimo brangu
mu, darbininkų nerimavimu ir 
atsteigimui šalies taikos laiko 
pamatais, buvo pamatines ypa
tybės šiandie paduoto preziden
to Wilsono metinio pranešimo 
kongresui.

Taikos sutartis, prezidentas 
sakė kongresui, bus apsvarsty
ta vėliau atskiru pranešimu, 
taipjau geležinkelių klausimas.

Tik antrą kartą nuo preziden 
to įvedimo papročio skaityti 
pranešimą asmeniškai, jo prane 
Šimas buvo skaitomas raštiniu 
ko.

Svarbiausiais prezidento re
komendavimais yra:

Įvedimas biudžeto sistemos 
nacionaliuose finansuose ir re
organizavimas apmokesčiavi- 
mo, pertvarkimas, jei yra rei
kalas, muitų sistemos.

Pripažinimas pašelpos buvu
siems kariautojams, ypač su
teikiant valdžios tikės.

Tinkamos priemonės išvysty 
mui dažylų pramonės, taipjau 
provincijos vietų dėl ūkininkų.

Priemonės, kurios pabalintų 
politinį neramumą šalyje.

čia jis plačiausiai prkiminč 
apie taikos sutartį, sakydamas, 
kad neramumas yra paviršuti
nis, o ne giliai įsišaknijęs ir 
kad to neramumo priežastim, 
kaip čia, taip ir Europoj yra 
nepavykimas tūlų įstaigų pri
imti taikos sutartį ir įvesti ša
lyje taikos sąlygas, kas visiškai 
panaikintų esantį1 neramumą. ‘

Prezidentas atnaujino savo 
rekomendavimą, įstatymų, ku
rie pasekmingai veiktų prieš 
“tuos žmones, kurie prievartos 
budais panaikintų musų laiko 
išbandytas įstaigas.”

Taipjau rekomendavo sude- 
mokratinimą pramonės ir įve
dimą geresnes algos ir geresnių 
darbo sąlygų.

Įsteigimą tribunalo išrišimui 
ginčų tarp darbo ir kapitalo.

Stimuliavimą maisto gamini 
mo.

Prailginimą maisto kontrolės 
akto, ir t. t.

True translation filed with tho post 
master at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as requlred by tho act of Oct. 6,1917

AMERIKOS DELEGACIJA 
DAR PASILIEKA PARY

ŽIUJE.
RUTH 

AREŠ
ERG VĖl 
OTAS.

koCHICAGO.—Pahcdėlyj 
munistų buveinėj, 1221 Blue 
Island Avė. tapo areštuotas 
Charles E. Rulhenberg, genera- 
lis sekretorius Komunistų par
tijos. Jį areštuota reikalaujant 
N0w Yorkui, kur jis yra apkal- 
.tintas kriminaliame sindikaliz 
me. Now Yorkas taipgi j ieš
ko Louis C. Fraina, kuris kar
tu su Ruthenbergu redaguoja 
savaitraštį The Communist. Jis 
taipjau yra apkaltintas New 
Yorke. Prieš Ruthenbergą, sa
koma, yra išnešta viso apie 60 
apkaltinimų.

PARYŽIUS, gr. 2.—Šiandie 
patirta, kad Amerikos delegaci
ja taikos konferencijoje, kuri 
turėjo išplaukti iš Rrest į Suv. 
Valstijas gruodžio 6 d., atidė
jo savo išvažiavimą namo.

Tečiaus didelė dalis delegaci
jos išvažiuos iŠ Paryžiaus į Bre 
stą gr. 5 vakare, kaip pirmiau 
buvo nužymėta.

Iš augšto autoriteto patirta, 
kad perritaina pienuose įvyko 
delei Vokietijos nepasirašymo 

po ratifikuojančiu taikos sutar 
tį protokolu.

4 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE.

Skaitykite ir Platinkite 
a XT A TT T T r A G »»

BIG RAPIDS, Mich., gr. 2.— 
Kiek žinoma, sudegus šiandie 
Mercy Hgonbučiui žuvo trįs 
žmonės, ketvirto gi nesuranda
ma, gal irgi žuvo.

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III. Dec. 3, 1919 
as rcquircd by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai už 
eme Krymą
Skelbia daug naujų svarbų 
laimėjimų.. Krymas esąs 

užimtas sukilusių bolševikų.

LONDONAS, gr. 2.—šiandie 
gautas iš Maskvos bevielinis 
pranešimas tvirtinta, kad bolše 
vikai užėmė Krymą. Tą žygį 
padarė gen. Machnos kareiviai. 
Laike paėmimo Feodosijos iš
sprogdinta du laivus su amuni. 
cij’a. (Krymas yra užpakalyj 
Denikino ir jį užimti galėjo tik 
sukilėliai prieš Denikiną).

Pranešimas taipgi tvirtina, 
kad bolševikai paėmė daug be
laisvių Kijevo apygardoj. Taip 
jau suimta 8(M> belaisvių ant 
kairiojo Volgos kranto.

Astrachaniaus apygardoj so
vietų kareiviai paėmė miestelį 
Bolšoi Konuškino 
garnizoną.

Rytiniame fronte 
bolševikai paėmė 
Rusijos Turkestane.

ir . visą jo

(Siberijoj)
I’avlodar,

PASIMIRĖ PLIENO 
MAGNATAS.

NEW YORK, gr. 2.—Šiandie 
čia pasimirė Henry Clay Frick, 
69 m. amžiaus, didžiausias plie
no magnatas visoje šalyje. Jis 
paliko turto apie $200,000,000, 
taipjau didelį rinkinį dailės dar
bų.

Jis, kaip ir nesenai pasimiręs 
jo asmeniškas priešas, Carne- 
gie, pradėjo biznį visai netur
tingu. Išpradžių buvo kokso 

agentas, .vėliau turėjo kokso 
dirbtuvėlę, kurią išplėtojo ir pa 
tapo turtingiausiu kokso iš
dirbėjo. Čia jis susibiČiuolia- 
vo su Carnegie ir patapo plie
no magnatu.

Laike plieno darbininkų kru 
vinojo streiko 1892 m., Home- 
stead, Pa., Fick tapo peršautas 
ir perdurtas peiliu anarchisto 
Alexander Berkman, už ką 
Berkmanas buvo nuteistas 22 
metams kalėjimai!, bet ten iš
buvo, rodos, apie 8 ar daugiau 
metus. (Berkmanas su Emnia 
Goldman nesenai liko paliuo- 
suoti iš kalėjimo, kur išbuvo du 
melu už kliudymą draftui. Jie 
abu gal bus deportuoti).

Vėliau Fick sumanė išpirkti 
Carnegie, bet nepavyko. Tuo
syk Carnegie atkeršijimui ban
dė išstumti iš plieno išdirbystės 
ir patį Fick, bet taipjau nepa
vyko, vien tik Fick gerai pasi
pelnė. Nuo to laiko iki pačios 
mirties jis pikosi su Carnegie. 
Fick paskutiniuoju laiku buvo 
direktorium plieno trusto ir 
Sėkmingiausiu jame žmogum. 
Šiaip jokiais kiltesniais darbais 
nepasižymėjo.

VĖL LOKAUTAS ISPANIJOJ.

BARSELONA, gr. 2.—Visuo
tinas lokautas tapo paskelbtas 
visoj Katalonijoj.

Drg. St. Michelsono, Ke
leivio redaktoriaus iš So. 
Boston, Mass., prakalbos. 
Stančiko Svet., 205 E. 115 
St.. Roseland, pradžia 
7:30 vgl. vakare. Ateikit 
visi, išgirsit teisybę apie 
socialistus ir komunistus. 
Įžanga dykai.
Kviečia LSS. VIII. Rajono

Komitetas.

IMPERFECT IN ORIGINAL

llcbl.lV


MANIFESTACIJOS. ti nepriklausomi. Metas butų 
[jau tokius lenkus išvaryti iš 

Kelmė. Spalio 5 <1. Kelinėj įvy miestelio ir apylinkes Varšuvon, 
kad neklaidinlų žmonių ir jų 
negandintu. Kelmietis.

ko manifestacija, kurioje daly
vavo* 5-6000 žmonių kartu su 
žydais. Manifestacija prasidė
jo nuo bažnyčios, kur po piet. 
pradėjo rinkties iš visų pusių 
žmonės. Kai buvo pasakyta pir
ma prakalba, tada manifestan
tai dainuodami himnų nuėjo 
rinkon, kur tuojau atėjo ir žy
dai su savo vėliavomis ir cho- 

i ru. čia buvo pasakyta keletas 
kalbų lietuviškai ir žydiškai, ku 
rios buvo pert raukiamos trukš- 
mingu rankų plojimu, skardžiu 
“Valio.“ “Lai gyvuoja nepri
klausoma, demokratinga Lietu
va,“ Te gyvuoja Didžioji Bri
tanija “Te gyvuoja musų nar
sioji kariuomenė“ “Lai įvyksta 
Steigiamasis Sejinas.“ Pasku- 
minia nuėjo į Valsčiaus Komi
tetų, šiandien labai išpuoštų, 
kur taip pat buvo kalbėta apie 
šios dienos džiaugsmų, nuo Ko
miteto ‘minia trauke per mie
stelį. Miestelis buvo išpuoštas 

parėdyti 
man i f e- 
lietuviai 
nežiūrė

dami i tai, kad lenkai gąsdino 
jog, už tų manifestacijų atėju
sieji lenkai mus pakars. Musų 
lenkai negali mums dovanoti 
už tai, kad mes nenorime Uni
jos su Lenkija ir jos baudžia
vos. Bet kam mums Unija ir 
baudžiava, kad mes galime bu-

Kuliais Pirmiau Kuliai buvo 
parapija ir prigulėjo prie Plun
gės Valsčiaus, o dabar, vokie
čiams išėjus, tių>o valsčiume.

Spalio mėnesyje 1 d. ir šis

kad Lietuva jau pripažinta ne
priklausoma valstybė. Tų pa
čią dienų buvo Kuliuose Vals
čiaus sueiga ir svarsto apie ke
lių ir tiltų taisymų. { susirin
kimų buvo pakviestas ir Plun
gės dvaro užveizda J. Petkunas, 
dėlto, kad Kulių, Valsčiuje guli 
beveik pusė Plungės dvaro že
mės. Ir sulig Kretingos Seime
lio nutarimu, kelius reikia tai
syti nuo kiekvienos dešimtines,

sy, pamarinom savo vaikų Jo
nukų; sirgo (tymais, buvo pa
sveikęs, bet paskui atkrito, vi
sų vasarų sirgo ir pasimirė... 
Žemę tebvaldom kaip valdėme 
visų, tik aš, Kristups, gavau iš
eit ant vatuos: vienus įlietus bu ■^fibėSEVEU ROAD

Dvigubi Ženkleliai 
Ketverge Vis?

Diena

J

vėliavomis, balkonai 
kilimais. Taigi mums 
stacija labai pasisekė, 
ir žydai ėjo iš vieno,

dvarui prisieina Kulių Valsčiu
je taisyti pusę kelių. Bet Plun
gės dvaro užveizda J. Petkunas 
su tuo nesutinka ir žada 
stis augštųjai Vyresnybei 
na n.

Eržvilkas (Taurag. a.)

Kati-

Ivy-

nių susirinkimas išsirinko sau 
naujų viršaitį D. Žičkų, iš ku
rio, kaipo inteligento, laukia su 
tvarkant valsčių naujais pama
tais.

Susirinkime buvo pranešta, 
k E. Valsčiui rugių reikia 
[iztni duoti. Buvo pažymė

VACYS MICEVICIU8.
Vacys Micevičius gimė Chi- 

cagoje dvidešmts melų tam at
gal 14 pleiso ir Jeffcrsono gat
vės apielinkfy Dešimts metų 
atgal motina su Vaciu ir kįtais 
•trim vaikais išvažiavo Lietuvon 
ir Vacys Šiauliuose įstojo į gim
nazijų. Paskui jis savu noru į- 
stojo į karo mokyklų Kaune. 
Dabar jis-yra toje pat mokyk
loje instruktorius. Savo tėvui, 
gyvenančiam Chicagojc, rašo jis 
rugsėjo 10 dienų, 1919:

Brangus Tėveli! Pažinojęs, 
kad laiškai eina į Ameriką, sku 
binu, nors keliais žodžiais pra
nešti apie musų padėjimų. Ma
ma, o taipgi Adzė, Frazė ir Ka
zius yra Šiauliuose pas Kopeiio-

Pinigais iii

Laisvės Bondsus
*51). ll«0. $500, Ir $1,000.

KrauseValstijinisTaupymo

k irf
vald
,la, į pasakyta skaičių neįeinu brangu, bet visų brangiausia y- 
dvjirai. Susirinkimas išnešė ra drapanos, kurių kitur negali- 
protestų 'įirieš tokį skirstymą ' ma ir už pinigus gauti. Mums 

i “mažesnius“ ir "didesnius“ ' labai sunku gyventi kitų duona.

riuomenėje. Viskas pas mus

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras suimtomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkyste.

vai

•r nutarė reikalingose įstaigose 
duoti tam tikrų užklausimų. 
Daugelis pasipiktinę, kad tais 
laikais, kuomet visur kalbama 
apiė visų paliečių, lygybę, daro
mos kaž kokios “Igotos“. Jei 
lygus piliečiai, tai visi valsčiuje 
gyvenų ir privalo priklausyti 
nuo valsčiaus valdžios. Iki šio

Aš esu karių (paaficierių) mo
kykloj instruktoriumi. Būnant

kai ii* turėjau pastoli į kareivius. 
Dabar manau įstoti į karo (afi- 
cierių) mokyklų.

metus buvau nelaisvėj, Vokieti
joj. Vaina kaip užėjo ant mu
sų, tai viską atėmė, arklius, kar
ves, avis visas, paliko tik mano 
pačiai su vaikais dvi karves ir 
mamai Vieną karvę. Buvo 9 
arkliai, 20 galvijų, tai visa, ir 
avižas, ir rugius, ir plėškes, ir 
vežimus viską čjstai suvalė vokie 
čiai. Arklių buvo labai gerų, 
būtum galėjęs eiti per visų gu
bernijų, nebūtum radęs tokių 
arklių kaip musų kad buvo; da
bar už kitų butų gauta lig 15 
tūkstančių rublių, o tada vokie
čiai nemokėjo ne vienos kapei
kos. Viską atėmė, ule dėkui 
Dievui kad nors triobos liko 
sveikos. Vargo matėm visi 
įtiek, kad negali nei apsakyt. Per 
visų karę kas turėjo vienų kar
vę, arba dvi, tai turėjo kožną 
dienų pieną ir sviestą statyti 

valdžiai; ir visur varinėjo, dagi 
moterį* gavo važiuoti į girię-me 
džių vešli. Ir dabar viskas 
brangu, karvė moka 1000 ir 
pusantro tūkstančio rublių, ark 
lys 15 šimtų ir eina lig 6000 rb., 
avis 100 r., rugių pūras buvo* 
pavasarį 70 rub., ale dabar vis
kas eina pigyn. Dabar turim 4 
karves, 5 arklius ir 2 kumeliu
ku, ale visi menki; dar turim 
4 veršiukus ir 5 veislines avis. 
Bot gyvenimas dajbar šlekias: 
maža gyvulių, mažai tepadaro 
mėšlo, mažai legali sėti javų, o 
ir tuos pačius javus ima valdžia, 
ir gyvulių nepaspeji priaugin
ti, vis turi atiduoti. O mokes
tis turim mokėt po 5 rublius 
nuo dešimtinės. Šieno šiemet 
buvo daug, avižos ir buvo ge
ros; sodų vaisius buvo labai der

kotu išpardavimas
Visas antviršinis ir pavyzdžių sandėlis Maxo H?tevin, 1352 S. Halstcd St. Chicago
Drauge su keliais šimtais kitų kotų nuo’ įžymiųjų rytinių išdirbėjų, kurių pavar

džių mes pasižadėjome negarsinti.

PigiausParduodama Negu Atsiena Materija
Materijos šitokioj: Silvcrtonas, vcluras, ruoninis pliu
šas, languotos juodos gelumbes, Pom-Pom, Polo gelum
be, Kerscy, grynų vilnų languotos ir maišytos, zibeli- 
nas ir tt.

Apikaklfs kailio, šilkinio pliušo bebrinės arba'didelė
mis palerinčinis apikaklčmis, guzikais aptaisyti, su dir
žais ir palaidu užpakaliu modeliai. Tarp jų yra smagus 
“Chappie” kotai.

Kotai moterims, merginoms, mergaitėms ir madingo
sioms dužusioms.

ŠUTIS 1 
$26 iki $25 

Kotai 
Ketverge

ŠUTIS 2 
$30 iki $35

Kotai
Ketverge

ŠUTIS 3 
$40 iki $50

Kotai
Ketverge

nes iš niekur jų negauname.

14.85
19-85
27-85

Visokius inuzikališkm instrunien- 
itls ;sėnlirf*‘ii- naujus pianus, vargo
nus, gramafoųus, skripkas, konstan- 
linkas, armonikas, baubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešimi praneškite 
per laiškų man.

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

jorukai vis šiaušiasi j lietuviš
ka “kainų*’ valdžią bežiūrėda
mi. Nieko, ponučiai, pagyven
si t-apsiprasit. Duokit kiek ir 
mums jūsų poniškos gudrybės 
pakontroliuoti.

Svyrunas. [L. Uk.]

tai meldžiu atsiųsti drapanų 
nianvii ir visiem*, saiiį.gi pra- 
išyčiau, kad atsiųstumėte bur
kų nuo lietaus, nes drapanas 
gavau iš valdžios, tiktai burkos 
neturiu.*

Mes laukėm, kada tas baisu-

«. Žmogue kasosi galvą, 
- --kad palengvint niežėjimą, 

i '] Kasjmasi pasidaro papro- 
JU JČJ ’r tUo,nct žmogus ka- 

sos* nejučioins. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 

J visi kh* tą žino.
jV- Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
I / iu-sp o keng|a bereikalingai, 

\ nes tą niežėjimu galima
' lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kaspnosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLKS 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininLas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ąr money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
—AD.RiCHTEROCO., 326-330 Broadway, New Yjrk <»—<-

r A

sa, jis pasiliovė, bet dar vis tę
siasi naminis karas su bolše
vikais. Žmonės negali niekur 
rasti kampelio, kur jie galėtų

Kų dabar beveikiate, myli
mas tėveli ir kur dabar Karolis, 
ką jis veikia?

Linkiu Jums gerų dienų, Jū
sų sūnūs Vacys.

Mano adresas: Panemunė, 
Kaunas, 2-ras pėstininkų pulkas, 
Karių Mokykla.

į Lietuva, Latvija ir Estonija
Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan

tiems LIETUVOJE? Pirk vokiečių ar lenkų markes.
Ar esi skolingas kam LIET UVOJE? Užmokėk dabar že

mu kursu. Pirk lenkų ir vokiečių markes.
Mes siunčiame lenkų ir vokiečių markes tiesiog pačta ar 

kabeliu per Varšavos Disconto Banką ir Berlino Deutsche 
Bank j visas LIETUVOS DALIS. Artesnėms žinioms kreip
kis pas . ' .

roputės tai supuvo mažne visai.
Balnių Dykšai visi tebėra gy

vi, Elzbieta ištikėjo už -Eržvil
ko. Naujininkų Kasparai senai 
abudu mirė, Sakaivnės dėdė Jur 
gis mirė? ttiipgp įmano pačios 
brolis Andriup mirė ant Austri
jos riibežiaus',’ d Jonas’parėjo 
gyvas iš karės lauko. Skirsne- 
muniŠkiai tebėra visi gyvi.—Su 
širdinga meile, jūsų brolis ir ju 
sų sena močiute žilgalvčle.— 
(ravėnės.

M4M

Ar jieškai

Phonc Yards 723
P-LĖ E. (G. MAKAR

, piano Mokytoja »i.
4515 s. WOO1) ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas skambinime 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
vagos Musical Collcgc.

sios Amerikos, Anglijos ir kilų 
Vakarų vastybių 
minios. Jie — kurie 
priešakyje turės eiti — eina uo
degoj dar.

Apskritai, labai neramus lai
kas ir norėtųsi aiškesnę ateitį 
matyli.

Aš visu karo laiku gyvenau 
namie. J karą eiti nenorėjau ir 
nėjau. Bet neimti manęs neė
mė nei rusai nei vokiečitiu Dar 
nesenai senus kareivius vėl re
gistravo ir galinius daiktas, kad 
bus mobilizacija. O duip norėtų
si jau ramiai gyventi. Aš jau ir 
turiu šeimyną.

Pas tėvelius nebūnu. Tam ma
no tėveliui sengalvėliai ir labai 
patiko, kad taip lengvai abu su- 
nu aprūpinęs.

Aš pats sveikas, lik jau barz
da apžėlęs ir jaučAios pusėtinai 
nusenęs. Visgi jau 32 metus 
baigiu. Diklokai kaž-ko už vis 
taip manau, kad judu su Kas 
siūle sugrįšite ir mes kaimynys- 
s>loj gyvensime. Pabodo man. 
tas miesto gyvenimas. “širdis ■ 
nuskrist tėvynėn nori, išvysti ta
kus jaunų dienų.” Taip, kažin 
kur traukia į beržinėlį, pažiūrė
ti *tos vietelės ir atsiminti anas 
dienas. Ir grįšiu.

Grįžk ir tu Pijušai gyvensime. 
Bene tik fabrike gyvenimas!

Man sunku bus pradėti gy
venti, nes pas mus vergu bo 
greit gyvenimas Įeis į paprastas 
vėžes; bet aš vistiek grįšiu.

Likite sveiku abu.
4 x — J. Plečkaitis.

darbininkų 
rodėsi, Dr. Charles Sėjai

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

Tel. DreKel 2880.

iii.
Iš Vilkaviškio.

Rašb P. Plečkaičiui į Waler- 
bury, Conn., jo brolis:

Sveikas Pijušai! Jau senai 
gauta du tavo laišku, bet tau 
Haip ir neprisirengiau .atsakyti. 
Nuobodu... Sekmadienis. Ly
tinga, šalta, rudens diena. Pur
vinu klampykeliu brenda mal
dingi kaimo žmonelės miestan. 
Vieni maldų, kiti žinių skubina 
miestąn. Nejauku... Paskutinė
mis dienomis paimta vėliai dvie- 

j jų metų kariuomenūi: dvide-

II.
Iš Vaitiekų, Jurbarko 

Raseinių apsk.
Rašo Kasparui Gavėnci, Chi

cago* J0 gimines. aimanavimų, kaip kaip papras
tai mobilizacijos dienomis. Bet 
\nums tai ne pirmiena ir Lietu- 

1 voje nė vienos šeimynos, kurie 
Šiais penkiais metais nebūtų ką- 
nors ir savo atlykųsiųjų karo 
siaubimui palydėjus. Nejauku... 
Taip netoli nuo musų frontai. 
Dalis Vilkaviškio apskrities api
mta lenkų. Ret jie jau valanda 
sėdi ant tos pat demarkacijos li
nijos, einančios nuo Vištyčio a- 
napus Kalvarijos, taip kad rodo
si vargu jie eis tolyn, jei nesu
lauksime kokių nors netikėtų

vai.

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

South Wflst Irusi&Savings Bank
VALSTIJOS BANKAS

35th St and Archer Avė. Turtas $3,000,000.00

Atdara panedėlio ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8.

pratome. Kauno gubernijoj 
šėlsta Kolčako bandos. Tenai vi
sai neaišku. Junfasi, kad karas* 
pasibaigė, bet prasideda kitas - 
negirdėtas. Visos tos pajiegos, 
kurios per amžius ir iki pasku
tinių dienų sėdėjo ant sprando 
milijonų žmonių ir tik paskuti
niu laiku iš sosto išmuštos vėl 
renka, mobilizuoja visas savo 
jėgas idant užimti jiems “Dievo 
skirtų violų.“ Matome debesius 
juodu vernu ir girdisi nykus jų 
sparnų švytayįyias. Reikia tik 
dyvyties, kiek begalo dar tam-

Dideles Ristynės 
kurios įvyks nedelioj, gruodžio 
7 d., po pietų ant Bridgeporto, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Durįs atsidarys 2 vai., o risly- 
nės prasidės 3 vai. po pietų. •

Rlifeis milžinas švedas Jan 
Frecburg, kuris sveria 240 sva
rų. Jis risis su dviem lietuviais 
— Juozapu Bancevičiu; kaipo 
geriausiu lietuvių ciniku, su ku
riuo visi įįetuviai bijo imtis.

Ir dabar pažiūrėsime, kaip 
jis milžiną šildys. Nors milžinas 
sako, kad jis neturės ką veikti 
su taįs katinais, bet tie katinai 
gali iškirsti jam šposą. Jis im
sis su dviem lietuviais, Bancevi- 
čiiuni ir Karoliu Sarpalium. 
Švedas turi paguldyti juos po 
du kartu, o jei jį paguldytų 
nors sykį, tai jo butų pralaimė
ta. Atletų Kliubas duoda tris 
šimtus. Kuris išlaimės gaus 200 
dol., o kuris pralaimės 100 dol.

Ristynese dalyvaus apie pen
kios poros: Juozapas Pišnius su 
lietuviu žydeliu, Otto Prapot- 
nikas su didžiuliu Rili Jerry, 
tviirlu, slovaku., DominiinkaM 
Dud'inskas su garsiu čeku. (

j
šeštoj poroj visiems žinomas 

Juozapas Goštautas imsis su 
drutuoliu Petru Girtautu, sve
riančiu 200 svarų. Visos poTos 

i imsis galutinai.

DARBO?

Skaityk

kasdien

NAUJIENAS

ir tėmyk
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) (jeogrufijos, Istorijos. #
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

matematikų.
6) Braižymo (ptianų pažinimo).
Mokytojai! Anglų kalbos — P. G.

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst.
ĄųgųstinaviČius; Matematikos -r V. 
Mišeikn.

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

IJelei didesnės naudos sau ir pa- 
rnnkumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčhodami visi sykiu.

3001 South ttalstcd Street ‘Tikietų kainus nuo 50c. iki $2,

Lietuvių kalbos.

kitų skyrių

Reikia
darbininkų

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Komunistiški triukšmadariai.

kp. buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo F. J. Bagočius tema. 
Skirtumas tarp socialistų ir ko 
niunistų. Drg. F. J. Bagočius 
pradėjo aiškinti nuo Rusijos 
revoliucijos ir kaip po revoliu
cijai 'bolševikai pagriebę val
džių į savo rankas, nori įvykinti 
socializmų su kardu, šautuvu, 
ir kalėjimu, neatsižvelgdami 
ekonominių aplinkybių, nei 
žmonių valios. Maža to.

buvo uždėta. Toliau aiškino, 
kaip ta bolševikų taktika persi
ėmė ir dalis kilų šalių sociali
stu ir tuo būdu suskaldo savo 
spėkas. Nurodė ir tai kaip mu
sų lietuviški komunistai nori 

įvykinti revoliuciją ir uždėti 
darbininkų diktatūrą, kuomet 
šioje šalyje milžiniška dauguma 
žmonių visai nenori ir nesilpran 
ta tos revoliuelijos. Tas pats 
ir Lietuvoj. F. J. Bagočius ra
gino imtis apšvietos ir politi
kos darbo, o no tuščiai sukauti 
apie revoliucijos kilimą šioje

Taigi brooklyniečiai, pagal
vokite, kokią naudą gali atneš
ti darbininkams toki išgverč- 
Įliai, nelurinl|Vi nei gėdos, nei 
žmogiškumo. Pirmiaus kuo
met vyčiai ir* kitokį tamsunai 
ardįydavo socialistų parkalbas 
ir susirinkimus, tai piktinosi 
netik socialistai, bet ir šiaip 
progresyviški žmonės, o dabar 
ėmėsi to paties darbo “komu
nistai." Pirmiaus kunigų suor 
ganizuotos gaujos užpuldavo 
socialistų kalbėtojus ir sumuo
davo, o dabar “komunistiški" 
tamsunai rėkia: “Numest Bago 
čių nuo astrados! Galvą su
daužyti!" ir t. t.

Vai vyrai, vyrai, jums ne ko
munizmo reikia, bet ligonbu-

— Kalva.čio.

NAUJIENOM, cnicago., m..

Ar Nori Pasidaryti Pinigu?
■■■■■■■■■■■■i MM

Ar Nori Padėti Pamatą Savo Busimai Laimei
Newton Falls, Ohio yra ta vieta, kur gali pasidaryti pinigų.
Newton Falls, Ohio yra ta vieta, kur turėtum padėti pamatų savo busimai laimei.

ant revoliucinių darbininkišku 
organizacijų, kaip sofial-jrevo- 
]iu<$jonierių, social-demokralų 
ir kitų, kaip kad caro laikais

(A r tamsta gavai 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad Jau pinigus galimu 
siųsti Lietuvon Ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Jfnmsta dar ne- 
gavnl to laiško, meldžia
me mums pranešti Ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė 
120 TREMONT STREET 

ROOM BIS E
BOSTON. :: MASS.

Reikia pasakyti, kad F. J. Ra 
gočius lulus dalykus gana gerai 
apibudino, bet kai kur turėjo 
ir klaidu. Ret toms klaidoms 
veikiausia buvo priežastįs—mu
su “komunistu" keliamas truk- 
šmas. Prieš pratiesiant prakal 
bas buvo matyli, kad tūli pa- 
svaigėliai “komunistai" (Jan- 

kauckcas ir A. Jurevičius), or
ganizuoja tamsius “komunistiš 
kus" fanatikus, kad sukelti 
trukšmų prakalbose. Pradėjus 
Ragučiui kalbėti, ’ tiedu “komu
nistiški" rėksneliai su savo gau 
ja fanatikų pradėjo rėkli, staug 
Ii, balso prasyti' ir t. t. Publiką 

savo riksmu, liek sunerva- 
vo, kad imta reikalauti, paša
lint tuos Iriikšmadarius iš sve
tainės. Trukšmadariai pama
tę, kad gali būti riestai, šiek- 
tiek apsistojo.

WESTVILLE, ILL.

Šis ir tas.

Lapkričio 23 dienų čia ne- 
prigulmiingųjų vyskupas Mic

kevičius sakė prakalbų. Nuro
dinėjo klausytojams kiek ir 
kokių tikėjimų yra ant musų 
žemės. Katalikų esu tik trupu-

tik

Nusipirk Lola Newton Falls’e, Ohio
Newton Falls, Ohio sparčiai varosi priekin. Jis turi visa, kas yra reikalinga išvys

tymui didelio pramoninio miesto. Jis turi tris gelžkelius: B. and O., Penna ir New 
York Central, Gatvekarių linija sujungia ji su Clevelandu, Akronu, Warrenu, Niles, 
Girard ir Youngstown. Jis jau dabar turi viešą mokyklą ir augštesniąją mokyklą, 
tris bažnyčias ir banką. Newton Falls pats ir jo aplinkinės šalis yra visiškai lygios.

Keli didžiausių išdirbėjų yra apipirkę dirbtuvėms vietas šitoj apielinkėj. Newton 
Plieno kompanijos ir Maderite gurno kompanijos fabrikai jau yra statomi ir žada 
pradėti dirbti kada apie pavasarį.

Jus turėtumėte turėti lotą Newton Fallse, Ohio. Kaina lotų nuo $350 augštyn.
Mums bus labai malonu pasiųsti vieną musų atstovų, kuris suteiktų platesnes ži

nias apie viską.
Rašykite šiandien šitokiu adresu.

United States Realty & Security Co
717-718-719—720-721 Berger Bldg., PITTSBURGH, PA.

NUXATED IRON
RAGINANTI SPĖKA
UŽPAKALYJE AŠTRIŲ PASEK- 

MINGŲ VYRŲ IR MOTERŲ.'
Kuomet jus manote apie pasekmingus vyrus Įr^— - <—^7į.

arba moteris jus žinote — katu žmonės atlie- I 
kanti didelius darbus — jus rasite, kad jie turi I I J d 3?
spėką, tvirtumą ir ener- 
riją, tokią, kuri tiktai fįTX. \ f
pripildyta per virš, kuo- ’ N. j Mg? J J], j
raet kraujas yra pripil- \ 1
d y tas su geležimi. Nux- N
a te d Iron pagerindama -s, :
kraują ir sutverdama MiS- < n
naujo raudonojo kraujo , Js \ ji-
celes, sustiprina nervus, 
atitaiso nusi]pnėjusius 
audinius ir pagelbsti 
prailginti atnaujintą spė 
ką ir energiją visoje si
stemoje. Trjs milijonai 
žmonių vartoja ja kas metas kaipo vaistą, su- 
stiprintoją ir atitasytoją kraujo.

PADARYKITE ŠĮ BANDYMĄ.
Patėinykite kiek ilgai jus galite dirbti arba 

kiek toli jus galite nueiti be nuovargio;' paskui 
paimkite dvi penkių graną plėškeles Nuxated 
Iron tris syk dienoje po valgio per dvi savaiti. 
Tuokart vėl išmėginkite savo stiprumą ir pa- • 
matysite kiek jus pagerėjote. Daug nervuo- 
tų, suirusių žmonių, kurie visą laikų negaliavo 
stebėtinai padidino savo spėkų ir pakantrumų 
tiktai imdami geležį tikroje'formoje.

r.MICIį' 
BŠp?

lionų, o budistų daugiau kaip 
penki šimtai milionų. Kiti ti- 
kėjitnai turi mažiau sekėjų.- Tai 
gi, pasakė kalbėtojas, jeigu imti 
tik vienus Rymo popežiaus se
kėjus kaipo tikrus Dievo išrink 
tuosius, lai kiek tuomet yra ne
tikėlių? Jų yra labai daug, nes 
ant musų žemės gyvena dau
giau kaip bilionas gyventojų. 
Tai rodo, kad tų “išrinkti 
ant musų žemės tegyvena
labai menkutė saujalė. >■

Belo kalbėtojas nurodė, jo- 
gei Rymo agentai tikėjimą 
laiko tik dėl biznio. Čia jau ji
sai davė tūlų pavyzdžių iš pa
čių lietuvių gyvenimo. 
Amerikos lietuviai iki šiol airių 
vyskupams yra sukrovę apie 
šimtą penkiasdešims milionų do 
lerių. O ką už visa tai gavo .
lietuviai parapojonįs? Nieko. , Buvęs Rerhno Botanikos Dar- 

zo perdėlims Glebstich užtik-
Ant galo vyskupas kalbėjo Irina,1 kad jis tarp tūlų vabalų 

apie dangiškus kimus—plane- Į pastebėjęs duobkaisus užsiinian- 
tas, saulės užtemimus ir tt. Baig įjus laidojimu negyvųjų vaba- 
danias kailių ragino žmones ]ų j,, žvėrelių. Jis pastebėjo, 
šviestis, siekti prie, mokslo, kad kad negyvi, minkštoj žemėj gil
ino budu atsikračius visokių Jintjs vabalai per M valandas 
naudotojų. prapuola. Pakasus jam porų

Reikalinga pastebėti, kad vy- coliU nl>° paviršiaus, jis 
skupas Mickevičius nemažai lai ra<,° “gyvąjį palaidotų žemėj, 
ko pašvenčia, kad pagelbėjus ° Prie “'‘Šyvojo kūno buvo ke- 
westvililečiams šviestis. Jo ru- ke,uri «yvi vabalai, kurie užsi- 
pesčiu čia tapo įkurta vakarinė negyvojo palaidojimu. Po 
mokykla, kur teikiama lietuvių P°ros dieI»l J“ Prie negyvėlio 
ir anglų kalbos pamokos. La- rado "Mių kinnėlaičių pa
imi daug žmonių lanko moky- einančių nuo vabalo laidotojo 
klų ir mokinasi. Lankosi visi: Ka< «e,*au dąlykg ištirinėjus 
seni, jauni, moters ir kūdikiai. Į’lebstich patalpmo keturis va
iki šiol mokinta kas vakarų nuo Mus -yBklinianfe Und* prlpil- 
7 iki 10 valandos. Turi du mo ,.ly,<,,"c Į,cr Pus« ^memis, o 
kvtoju ir pals Mickevičius mo- H vn-šuj padėjo dvi negyvas 
kine. Belo kiekvieną subatQ varles.J 12 valandų viena varle 
miesto svetainėj teikiama lietu- bu,vo žemej palaidota; kitų 
viu kalbos pamokos vaikučiams. Palald<>J'> vaba >'* P<’i«lvlf“ 

. .. , • • r i i. ju dienų. Paskui Glebstich pa-O dabar jis organizuoja dideli 7 , , •. de o vabalams negyvą paukštu-
knygyn?- ką. Vabalai tuojau ėmė kasti

pa_ —------—---------
j: Iš Įvairių Sričių

Es?’ I Rašo ŠERNAS.

VABALAI DUOBKASIAI IR 
NEGYVŲJŲ LAIDOTOJAI.

gį®

fq drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

į._ rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Haluted St., Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

Suprantama, Rymo agentams 
visa tai labai nemėgti, ir jie da
ro visa, kad vakarinę mokyklų 
uždarius. Bet Mickevičius j t 
nekreipia (lomos; jis dirba kiek

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

Šviesinęs ir sierinės maudynes ,
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

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

maudynėmis
VYRU SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

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

savo vientaučius—lietuvius west 
villiečius. h* turi pasisekimo.

— Lapelis.

ROYALTON, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL

rRUSStANl® 
ruRKisHwlj

H O 1U K U II O O O
Mes perkame Pergales Bondus pilna parašyta- r A C M 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. vs/ /u. S* iHl

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

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

Lapkričio 22 d. iš Beanton, 
11 L, atskrido orlaivis. Jis nusi
leido šalę miesto. Tuoj apie jį 
susirinko žmįonių minia. Or- 
laiVininkas paklausė, ar nesi
randa norinčių skraidyti oru? 
Tuoj pora ūkininkų sutiko mo
kėti po $10.00 už 15 minučių

Nespėjo orlaivis pakilti ko
kias 50 pėdų,, kaip atsitiko ne
laimė: sugedo mašina. Orlai
vis puolė ant žemės. Pasažie- 
riai liko sunkiai sužeisti. Orlai
vis taipgi gerokai nukentėjo.

—. Streikininkas.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago. III

nas per tai leidosi vis giliau že
mėn. Darbų pabaigė lik vienas 

'vabalas —• patinas; pataitė pir
ma nuo darbo pasitraukė. Bėgiu 
50 dienų tik keturi vabalai pa
laidojo žemėj dvylikų visokių 
negyvų sutvėrimų — varlių, 
paukštelių ir kitokių. Kitame at
sitikime vienas vabalas palaido 
jo vienų didelį vabalų, 40 kartų 
didesnį už save.

Taigi mat ne lik žmonės turi 
laidotojus negyvųjų, turi duob
kasius, bet juos turi ir kili gyvū
nai.

Alus.legtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarynių nami
nio distiliuotuvo ir veikimų su juo, 
už ?1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir

miaus darCniė alų ir degtines, For
mules j.statymiškai galima siųsti pnč 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
."M .OO Money Orderiu nr pinigais.

William Klaes Institute.
Dep. 85, Milwaukee, Wis.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
fiogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergi! vakarais nuo 5:30 
—7. Tol., Yards 723.

Nugalėjau 
Dirbti Ilga 
Laiką

i Buvau visas sunykęs ir gulė- 

jau lovoje, kęsdamas baisius 
skausmus. Buvau pas gydyto
jus, ėmiau vaistus, bet niekas 

negelbėjo.

Mano draugas patarė man 
nueiti į masažo institutą pu. 
3238 W. 12 St. Nuėjau ten, pa
ėmiau 6 taisymus ir pilnai pas
veikau. Dabar aš vėl dirbu ir 
puikiai jaučiuosi. Kiekvienas, 

kas norėtų atsižinoti apie mane, 
tegul atėtina pas mane ir aš kiek
vienam paiptasakosi.il; vakarais 
esu namie.

| Saugokite Savo Akis |

1627 So. Union Avenue

VyriškŲDrapany Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garanluo- 

as užganėdinimas. Vyry ir vaiki- 
ly neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotni vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode- 
iai, $20.00 iki $45.00.

Vyry ir vaikiny gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vyry kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemų nepaki
lo kninos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandS- 
į nežymiai vartoto siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak, 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

I limą.
i ‘ Mes taipgi turime ke
H | lėtų augštos klesos

m IHlOl I phonografų. kuriuos 191 MMJ mes parduosime už nW| &■ VjMj bile pasiūlytų kainų 
U 11 ----- I tai kad mes turi’

JI v nie pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

1-mas $50 Bondsas .... $50.25
5-ias $50 Bondsas ......... $50.25

2, 3 ir 4 augŠčiausia kaina
J. S. JURIK & CO.

2003 W. 47 St. arti Robey.
Atdara panedėliais, Ketvergais ir 

Subatomis iki 9 vai. vakare. 
.. ..   ■■■■ ....... — 1. ........ >

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet įųs kenčiate galvos skau; 
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet iąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias 'pasekmes.

Gydymas visu aklu, ausų no
sie* fr gerkles Ilgiu Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėinyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptlekos 
t Tėmykite j mano parašų. *

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 1? valandai dieną.

i

DR VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 

yKSįCM. Specialistas
Ar esi nemintas', skauda galvi}, 

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Mkhigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Dr. F. 0. Carter
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 8 Daktaro patarnavi

mus Jūsų .akims dasi- 
rcnKant akinius.22 m. ant State St.

litas prityrinLas

Gaivos skaudėjii as 
nerviškumas, inscyn- 
nia ir nervišku
mas tankiai atsiranda 
nuo silpnų akiu ir 
reikia tuojaus eiti pas 

dal.t irą. Kreivos akys pataisomos. 
Atct.ua subatej /o piety ir nedėlioj.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. (2 lubos) Chicago. 
(Vienos durys i žiemius nuo Fair) 
Valandos: 9 iki 6; Nedėliomis 10 

iki 12. Telefonas Central B97.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III
| Tel. Canal 2199.

i,

paiptasakosi.il
Atct.ua
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Kapitalizmo 
priešai.

Daugelis žmonių mano, 
kad tiktai socialistai esą ka
pitalistinės tvarkos priešai. 
Bet tai yra netiesa. Tos tvar 
nos priešų randasi daug dau 
giaus.

Jų tarpe visų-pirma rei
kia paminėti anarchistus. 
Jie neapkenčia kapitalizmo 
gal būt dar labiaus, negu 
socialistai, ir kartu jie ne 
tiktai nėra socialistai, o net 
ir labai atkakliai kovoja 
prieš juos.

Tarpe kapitalistų priešų 
reikia pažymėti ir vadina
muosius industrialistus ar
ba “aidoblistus” (Europoje 
jie dažniausia yra žino
mi po vardu “sindikalistų”). 
Bet jie taipgi nenori turėt 
nieko bendra su socialistais, 
lygiai kaip ir socialistai su 
jais.

Pagalios, neužginčinamas 
yra faktas, kad ir komunis-^ 
tai yra kapitalizmo priešai. 
Priešindamiesi kapitaliz
mui, jie tečiaus kovoja ir 
prieš socialistus.

Taigi kapitalizmo priešų 
esama daug ir labai įvairių. 
Klausimas dabar gali kilti, 
kurie jų geresni.

Šitoks klausimas, žinoma, 
nekils pas turtingą kapita
listą, pilnai patenkintą savo 
padėjimu dabartinėje visuo
menėje ; kapitalizmo prie
šus jisai skaito nenaudėliais, 
kuriems neturėtų būti vie
tos šioje šalyje. Tas klau
simas nekils taip-pat ir pas 
neprotaujantį žmogų, ka
dangi jam apskritai nerupi 
jokie klausimai, kurie tie
sioginiu budu nepaliečia jo 
asmens.

Čia eina kalba tiktai apie 
protaujančius narius tų vi
suomenės sluogsnių, kurie 
prie dabartinės tvarkos yra 
slegiami in išnaudojami; 
pirmoje eilėje, reiškia, apie 
darbininkus. Darbininkai 
(kurie galvoja) negali būt 
patenkinti savo buviu kapi
talistinės visuomenės ' sąly
gose, ir jiems yra svarbu ži
noti, katrie iš įvairių dabar
tinės tvarkos priešų yra ge- 
resųi.i

Taigi, katrie?
Norint išrišti šitą klausi

mą, reikia turėti omenėje du 
dalyku: viena, ko tie kapi
talizmo priešai nori vietoje 
dabrtinės tvarkos; antra,

norą įvykdinti. pav. -.k.iilo nusidijiniu roi
Sulig pirmojo dalyko rei- kalant reformų — pagerini 

kia pasakyti, jogei vieni ka- mų darbininkų klesai!).
| pitalizmo priešai eina prieš 
dabartinę tvarką todėl, kad 
jie stoja už visuomenės pro
gresą, o kiti — todėl, kad jie 
priešinasi visuomenės pro
gresui . Tai yra labai svar
bus skirtumas.

Pricšinties kapitalizmui 
anaiptol nereiškia geisti

Į augštesnės, tobulesnės negu 
i kapitalizmas . visuomenės 
| tvarkos. Kapitalizmas da
vė žmonijai daug labai gerų 
dalykų, kurių visuomenė 
pirmiaus neturėjo. Jisai su
tvėrė milžiniškas industri
jas ir sujungė milionais e- 
konominių ryšių visas pa
saulio šalis; jisai neapsako
mai ištobulino techniką ir 
padidino darbo našumą; ji
sai suliejo žmones į dideles 
tautas ir pagimdė galingas 
valstybes. Visa tai yra ge
ri dalykai, ir žmonijai butų 
skaudus nuostolis, jeigu ji 
to netektų ateityje. Išsiža
dėti jų reikštų žengti atgal, 
grįžti prie praeities.

Bet daugeliui žmonių tie 
dalykai yra kenksmingi ir 
nepageidaujami. Imkime, 

I pav. smulkų buržujų; jam 
1 labai nepatogu, kad atsiran 
da didelės dirbtuvės arba 
didelės pirklybos įstaigos, 
nes jisai nepajiegia atsilai
kyti prieš jas; jos žudo 
smulkų biznį. Ūkininkui y- 
ra apskritai nepageidauja
mas industrinio kapitalo įsi
galėjimas, nes jisai atitrau
kia darbininkus nuo so
džiaus ir pastato sodžių po 
miesto kontrole. Kapitaliz
mo gadynės pradžioje net ir 
darbininkai priešinosi indu
strijos augimui; jie naikin
davo mašinas, kadangi jos, 
pakeisdamos rankų darbą, 
palikdavo juos be darbo.

Tuo budu pas daugelį žmo 
nių kapitalizmas gali iššauk 
ti neapykantą kaip tik tuo, 
kas yra jame naudinga vi
suomenės ateičiai. Šitokiai ( 
neapykantai ir šitokiam pa
sipriešinimui kapitalzmui 
protaujantis darbininkai ne 
gali pritarti. Darbininkų 
draugais gali būti- tiktai to
kie kapitalizmo priešai, ku
rie nori augštesnės tvarkos 
negu kapitalizmas, kurie ko 
voja už tolimesnį visuome-. 
nės progresą, o ne už sustab 
dymą jo.

O kas dėl to, kaip kovot 
už tą augštesnę visuomenės 
tvarką, tai čia yra siūloma 
visokių būdų. Neperkrati- 
nėjant jų visų, mes pasaky
sime tiktai tiek, kad geras 
kovos būdas gali būti tiktai 
toks, kuriuo ne vien stengia
masi' pakenkti kapitalizmo 
tvarkai, bet kuris kelia, sti
prina ir lavina pačius kovo
tojus. Jeigu kapitalizmo 
tvarkos priėšai ir nuverstų 
ją, bet neįgytų išsilavinimo 
ir moralės jiegos paimti į 
savo rankas visuomenės 
tvarkymą, tai jų darbas bu
tų bergždžias, arba net blo- 
giaus .

Šiandie kone visi pripa
žįsta, kad svarbiausia jiega, 
kovojanti prieš kapitalizmą, 
yra darbininkai. Todėl ge- 
riausis kovotojas prieš kapi
talizmą yra tas, kuris pade
da darbininkams susivienyt, 
apsišviest ir įgyt žmoniškes
nes gyvenimo sąlygas.

Tuo daugiausia rūpinasi 
socialistai. Kovodami prieš 
kapitalizmą, jie kartu sten
giasi materiališkai ir mora
liškai ’ pakelti darbninkų 
klesą, — ko kitos priešingo
sios kapitalizmui partijos ar 
ba mažai tepaiso, arba ne-

i Socialistai taip-pat stoja 
už geresnę tvarką negu ka
pitalizmas. Jie stoja už pro 
gresą ir tiki, kad ekonomiš
kas progresas veda linkui 
socializmo . O kitos priešin
gosios kapitalizmui partijos 
arba nepriduoda jokios reik j 
šmės ekonomiškam progre
sui, arba net mano, kad ji
sai kenkia visuomenės atei
čiai (“sulaiko revoliuciją”).

Taigi iš visų kapitalizmo 
priešų tik socialistai yra ta 
partija, ant kurios gali pil
nai atsidėti darbininkai.

»

DELEI LSS. LITERATŪROS 
SUĖMIMO.

Komunistų spaudoje nesenai 
buvo pranešta, kad detektivai 
suėmė “visą Brooklyno laikomą 
Sąj. literatūrą, kurios vedė sie
kė $2,000.”

Ta literatūra — girdi — ta
po atvežta Brooklynan, Są
jungos spaustuvei rengiantis 
čia persikelti. Vargiai gali
ma tikėties kada nors ją at
gauti. Veikiausia ji bus su
naikinta.
Pranešdami apie šitą atsitiki

mą, komunistai tečiaus nepaaiš
kino publikai, kad tą LSS. lite
ratūrą buvusieji Sąjungos bo
sai jau senai pergabeno į Brook
lyną ir laikė tenai paslėpę (pas 
vieną ištikimą savo žmogų); 
apie ją žinojo liktai jie.

Taigi čia kįla klausimas: ko
kiu budu detektivai dabar suse-

Keletas mėnesių atgal “Keleivy
je” buvo persergėjimas, kad 
prie vieno “revoliucinio“ laik
raščio dirba šnipas. Ar nebus 
čia to šnipo pasidarbuota? O 
jeigu ne jisai išdavė detekti- 
vains 'tą komunistų paslaptį, tai 
tarp jų, matyt, yra dar dau- 
giaus tokių gaivalų^ kurie pain
formuoja slaptosios palicijos 
departamentą apie komunistų

Toliaus. Detektivai suėmė ko
munistų paslėptą literatūrą, kuri 
priklausė ne komunistams, o 
LSS-ai. Komunistai buvo užgro
bę ją ir paslėpę, neturėdami prie 
jos jokios teisės. Jie norėjo pa
sinaudot svetimu turtu; o dabar 
ir patįs jo neteko. LSS. turėtų 
kartą ant visados padaryti galą 
komunistų lindimui į Sąjungos 
reikalus, nes kitaip tai jie pra
žudys visą jos nuosavybę.
JAU ŠAUKIASI PAGELBOS.

Kada “Naujienos“ nurodė, 
kad “Laisvės“bosai, paversda
mi ją dienraščiu, gali įsivelti į 
bizniškus keblumus, ir kada' jos 
sakė, kad sąjungiečiai privalo 
apsisvarstyti, pirma negu imti 
ją į savo rankas, tai “Laisvė“ 
plūdosi kiek drūta. Bet dabar 
pasirodo, kad “Naujienų“ pers
pėjimas buvo teisingas.

‘“Laisvė“ jau šaukiasi “drau
gų” pagalbos, prašydama jų 

padėt “likviduot skolas.” O ji 
dar eina dienraščiu tiktai apie 
trįs mėnesiai! Ir tas laikas jei 
buvo iš bizniško atžvilgio ge
resnis, kadangi pirmaisiais mė- 
sesiais ji daugiau iškišo savo še 
rų ir gavo daugiausia aukų iš 
sąjungiečių, norėjusių, kad or
ganizacija įsigytų dienraštį.

Melsdama “draugus sąjungie- 
čius“ padėt išbristi iš skolų, 
“L.” bendrovės valdyba, ragina 
juos vėl pirkti Šerus ir sykiu 
“aukauti juos Sąjungai.“ Bet ji 
užslepia tą faktą, kad “Laisves“ 
bendrovės direktoriai jau 
nepritariu atidavimui “L-vės“ 
į Sąjungos rankas. Jią bijosi 
pavesti savo laikraštį komunistų 
Sąjungai kadangi malto, jogei 
pati komunistų Sąjunga stovi 
kaip ant vištos kojos.

Pagalios, tie “Laisves“ bosai 
nepainformuoja savo “draugų“ 
ir apie kitus svarbius faktus. 
Visų-pirma jie turėtų pranešti 
jiems, kad “Laisve” šiandie yra

Ai

I linkai. Pligal jos konstituciją, 
jos bendrovės dalininkais gal 
būti tiktai socialistiškos organi
zacijos nariai, kurie pripažįsta 
tarptautinio socializmo princi
pus taip, kaip juos skelbia Lietu
vių Socialistų Sąjunga. Dabar- 

I tinę ‘“Laisvės” valdyba ir redak
cija, kaipo aiškų# LSS. priešai, 
turi būti, pagal konstituciją, 
prašalinti nuo “Laisvės.”

Šitą klausimą viena LSS. kuo
pa pakelė X suvažiavime. Suva- 
žavimas atidėjo jį į šalį, atras
damas, kad tai nėra visos Są
jungos reikalas. Bet tas nereiš
kia, kad tuo viskas tapo užbaig
ta. Socialistai — sąjungiečiai, 
kurie turi “Laisves” Šerų, (o to
kių yra nemažai), turi teises pa
reikalauti, kad komunistai 
trauktųsi nuo jos, ir padarytų ją 
vėl socialistišku laikraščiu. Jie 
tuo ir pasirūpins.

Bčdnuomenė ir valdžia.
j Didelius smogius reikėjo ken 
lėti visiems žmonėms nuo bu
vusių okupantų bet daugiausia 
kentėjo ir iš dalies tebekenčia 
tai biednuomenė. Jei didžiau
sia dalis jungo reikėjo nešti vi
sus penkius sunkaus karo me
lus. Žinomas dalykas, nega

lima sakyti, kad ūkininkai ne
kentė. Kentė ir jie, bet ma
žiau, nes jie išsukę ką nors iš 
vokiečių nagų ar tai gyvulį, ar 
grudų kokią dadlelę ir iš to tu
rėjo šiokį tokį pasitenkinimą. 
Nors dvasia buvo prislėgta, bet 
kūnas buvo sotus. O neturtėlių 
ir dvasia buvo prislėgta, ir kū
nas alkanas.

Kiekvienas šiame latikc yra 
matęs sėdžiai! ti kur nors pa- 
tvary pabalusiu veidu vargšą ir 
meldžianti pasigailėjimo. Ko
kią jo būna dvasia, kada jis 
jaučias mirties pavojuje, tai vi
siems suprantahia. Nebeklau
sė ir nebegalėjo jis apie kokią 
politiką ir nepriklausomybę. J 
biednuomenę lipo ir turėjo įta
kos tik tokia agitacija ir gan
dai, kuriuose buvo kalbama 
apie palengvinimą darbininkų 
būvio ir geresnį aprūpinimą, 
per kurį galėtų apsiginti nuo 
bado mirties. Tokių gandų per 
tam tikrus asmenis daugiausia 
ėjo iš Rusijos. Ten esą darbi
ninkai paėmę valdžią į savo 

rankas ir turi kuo geriausią ap
rūpinimą, nebejeenčia jokio pa-

sius piliečiais, nebereikia prieš 
kiekvieną lenktis ir lt. ir II. To
kiem# gandams esant užėjo ir 
kalbamieji bolševikai. Supran 
tama, kai kurie ir labai sma
giai puble, bet dauguma šaltai 
žiurėjo. Tas matyt ir iš to, kad 
biednuonienės mažai kas stojo

jaunikaičių būdami ardinaršči- 
kais ėjo per frontą ir stojo į 
Lietuvių kariuomenę. Bet bu
vo ir tokiu, kurie įstojo į jų 
įstaigas darbuotis, nors ir vi
siškai nekomunistiškų pažiūrų 
buvo o lik dėl pragyvenimo, nes 
beturtis be užsiėmimo gyvent 
negali. Tuo suprantama pik
tinas turtingieji dvarponiai ūki
ninkai ir kiekvieną kas tik dar 
bavos bolševikų įstaigoje laike 
komunistu ir visuomet dantį 
grieždami ruošės atkeršyti, 
(nors ir nebuvo už ką). Jų lai
mei užėjo Lietuvių kariuome
nė. Tuo laiku sujudo visi tur
tuoliai įvykinti savo sumany
tiems planam*, t. y. įkišti į ko
kią kilpą beturinčius. Tuojau 
vieni puola į karo komendan
tūra, kiti į taip atskirus kariš
kius pranešti apie namie esan
čius .“bolševikus“ ir jų pavojų 
valdžiai.

šie įsitikrinę šiomis skundo
mis tuojau siunčia pora karei
vių ar miliciją suimti tų betur
čių, vadinamu “bolševikais.“

Pamąstykime dabar, kokio 
tuo kart ūpo būna beturtis jau
nikaitis, kuomet mato prieš sa
ve stovinti su šautuvu lietuvį 
kareivį, lokį pat ženklą nešio
janti kaip ir jis? Ką jis tada 
mano?- Kad vytis galima ne
šioti tik turtuoliams, tėvynė ir
gi tik jiems. Kartais kareiviai 
kratą darydami jieško komuni
stų laikraščio ir jį radę laiko

i usias. v j n r gauma šaky u, Kaa 
pus ką yra rastas laikraštis, tas 
komunistas? Man rodos, kad 
ne. Kiekvienam iš musų žino
ma, kad komuiiistams Lietuvos 
dalyje viešpataujant kitokių 
laikraščių ir nebuvo, o kam rū
pėjo žinios gaudyt, tai vien tik 
ir gaudavo iš “Komunisto.” Kai 
kurie nežiūrėdami j jo pakraipą 
dėjosi kąip kiekviena laikraštį, 
taip ir “Komunistą” į archyvą. 
Dabargi turint sava valdžią rei
kia už juos kentėti.

Žiūrint į tokius atsilikimus 
galima paklausti ar tas stipri
ną valdžią? Manau, kad dau
gelis atsakys stiprina, nes nai
kina bolševikus. Bet man ro
dos kad ne. Tuo budu biednuo 
menės nenumalšinsi, bet suju
dinsi, o šiuo laiku mums reikia 
vienybės nes vienybėje galybe. 
Kadangi biednuomenės yra di
delis skaičius, lai su ja reikia

Vaailkas. [L. Uk.]

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III. Dcc. 3. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA.
Milan.—[Įkurta laikraštis ko 

niunizmo platinimui]. Kad su
pažindinus Italijos darbininkus 
su Rusijos revoliucionierių 
ohals/iais, —Milane liko įsteigta 
dvisavaitinis laikraštis “Com- 
niunismo.” Laikraštį redaguo 
ja G. M. Serratti. Tasai laik
raštis da yra žinomas, kaipo 
“Trečiojo Internacionalo Per
žvalga.“ Redakcijos straipsnyj, 
tarp kita ko, sakoma:

“šis laikraštis leidžiama tuo 
tikslu, kad vedus propagandą 
už Trečiąjį Internacionalą. Jo 
irograma yra Trečiojo Interna 
cionalo porgrama.

“Musų straipsniai skiriama 
darbo žmonėms, o* ne apšvie- 
stunijai. Mes gvildensime tuos 
klausimus, kurie paliečia pa
kastus žmones. Mes kalbėsi
me taip, kad mus galėtų supra
sti darbo žmonės.

“Mes bandysime burti krū
von visais proletariato spėkas, 
tad darbininkai galėtų mimes- 
i nito savo sprando algihę ver

giją ir likti laisvi.”
Pirmainic to laikraščio nu- 

meryj telpa sekami straipsniai: 
G. Lazzari—“Proletariato Dik
tatūra”; “Trečiojo Internacio- 
lalo Manifestas;“ “Ką Anglijos 
Žurnalistas matė Rusijoj”/ (Ar- 
hur Rausome); “Indija—-kapi

niai,” etc.

RUSIJA.

' New York.—[60,000 žmonių 
už neprigulmybę]. 60,000 žino 
nių paaukauta, kad gavus pri
pažinimą nedidelės kapitalisti
nės šalies. Apie lai rašo Eve- 
ning Poste“ Leo Posvolsky, ru
sų dienraščio redaktorius. Ta 
šalis, kuri taip pasielgė, yra Es 
ton i ja. Posvolsky rašo:

“Šiaurvakarinės rusų valdžios 
atstovai rugpjūčio 13 d. padarė 
su Eufonijos valdžia sutartį. Su 
lig los sutarties, rusų valdžia 
pripažįsta Estonijai ,neprigul
mybę; iš savo puses, Kstonija 
privalo duoti Judeničui 60,000 
armija
korespondentas, kuris 
šį dalyką, pareiškė savj apgai
lestavimą, kad Franci ja neda
lyvavo toj su tarty j. Esą Angli 
jos diplomatija ir šį sykį lai
mėjusi.“

Apie tai, kokiu budu Judemč 
pasilaiko, Posvolsky šitaip ra
šo:

“Šiaurvakarinę Rusijos val
džią palaiko Anglija, kuri ligi 
paskyrė tam tikslui 6,000,000 
svarų sterlingų [$30,000,000j. 
Be to, talkininkių šalįs aprūpi
na Judeuičo kariuomenę gink
lais ir amunicija.”

Prie progos, “Matin’o 
iranešč

Binguj pusėj Kaoo Kita uKn»a: 
‘Prekių padaryta 1918 m.

už $480,000,000.
Algų išmokėta 1918 nu.

70,000,000.’
šie faktai pasako visą istori

ją. > ’ .
Akron yra pusės miliono gy 

venlojų miestas, išmėtytas tarp 
kalnų ir atsiduriantis į upę Gu- 
yahogą. Svarbiausi to miesto 
pramonė tai gumos gamini
mas, Tą industrija sutraukė 

labai daug darbininkų. 'Jos 
priežasties delei labai sunku 
gauti kambarių. Vienas kam
barys kaštuoja 4 7 dolerius sa 
vaitei. Viešbučiai perpildyti. 
Laike nesenai įvykusio streiko 
mašinistų organizatoriui prisi
ėjo mokėti, $120 menesiui už 
kambarį visai blogame viešbu
tyje Daugelis namų kuriuose 
gyvena darbininkų šeimynos, 
sanitarių atžvilgiu yra labai blo 
gi. ‘

Brangymelis Akrone yra ne
paprastas. Ir nežiūrint to, kad 
darbininkams sulyginamai mo
kama gan didelės algos, tūk
stančiai šeimynų negali tinka
mai pragyventi. Labdurybių 
draugijos turi savo žinioj 250 
šeimynų ir apie 200 pavienių.

Darbininkų susipratimas Ak
rone yra labai menkas. Spėja
ma, kad gumos dirbtuvėse es
ti 50,000 neorganizuotų darbi
ninkų. Susibarusių darbinin
kų skaičius siekia vos 6,000, iš 
kurių 2,500 priklauso mašinis
tų unijai. Pereitais rinkimais 
balsavo 22,000; socialistų kan
didatas gavo vos 1,1(M) balsų.

Akron priveisė nemaža niilio 
nierių. Tūli jų bando būti fi
lantropais. Jie gerina darbo 
sąlygas ir skiria ne mažas su
mas pinigų apšvietimo reika
lams. Žinoma, tokiam apšvie
timui, kuris nesipriešintų kapi
talistiniams interesams. Bet ka
da naujokas atvyksta Akronan 
jis visur pastebiu plakatus, ku
rie skelbia, kad “foot-ball“ 
įvyksta. Goodrich parke (pir
ma jis buvo vadinamas Lais
vės parku).< Visame mieste 
Goodrich

ĮįoveiKaios oKynusj

RUDENS SLOGOS.

Rudens laike slogos yra tan
kesnės, negu vasara, bet vienos 
jų skiriasi nuo kitų. Čia kal
besiu apie taip vadinamas ru
dens slogas arba, kaip anglai va 
dina “šieno slogas (Hay fever).

šita liga gali pasirodyti vasa
rą ir pavasarį, vienok labiau 
ji siaučia rudens laike, kada 
oras prisipildo žolių ir augme
niu dulkėmis, ii paeina nuo žo
lių ir augmeiyių dulkių. Ne vi
sos dulkės padaro rudens slo
gas, o tik tūlų augmeniu ir žo
lių. Ypač rugiųį dulkės, tūlų 
rožių dulkės yra veiklios. Iš
rėdytų, kad ukesc gyvenantieji 
tankiausiai turėtų sirgti rudens 
slogom, tečiaus yra priešingai: 
miestų gyventojai kur kas tan
kiau jas* gauna. Išaiškinti tai 
galima tuomi, kad laukuose, 
kur oras švaresnis, daug dulkių 
nesilaiko jame; gi mieste, kur 
oras dulkinas, tarp kitų dulkių 
lengviau maišosi ir žolių ir aug
meniu dulkės. Kaitas dalykas, 
ūkių gyventojai yra mažiau 
nervoti ir tankiai turi mažiau 
jautrias gleivines plėves nosy
se. Yra patirta, kad rudens 
slogas gauna tankiau mokyti,

pavadavo “Laisve.

Detroit, 
streikas], 
sias Detroito nuotikis Yra Du 
Ponio Inžinierystės Darbų strei 
kas. Streikuoja apie šeši tūk
stančiai darbininkų.

Darbai Detroite, Flinle ir 
Pontiac’e sustojo. Streikas grę

M i c h.—[Du Ponio 
šiuo laiku svarbiau

Vedama agitacija, kad visoj ša
lyj darbininkai streikuotų Du 

Y Juonio išdirbystėse. Nebūtų nie 
ko nuostabaus, jei už kelių sa
vaičių įvyks visuotinas Du Po n 
to streikas.

Detroito streikininkai atsi
šaukia į profesines sąjungas, 
kail kuoplačiausia pagarsinus 
streiką. Esą tai reikalinga da
ryti tuo tikslu, kad perspejus 
darbininkus, Kurie dėl nežino
jimo vyksta čia užimti streiki
ninkų vietas.

Kilus streikui, policija tve
rės savo kazokiško darbo. Li
to sugrusta kalėjimai! 50 žino 
nių. Kai-kurie nuskirta depor
tavimui. Na, o histeringoji 
spauda ėmė kalbėti apie bom
bas, ginklus, revoliucijas, etc. 
Aiškus daiktas, kad tos kalbos 
neturi nei mažiausio pamato.

daugi nervotumas didžiumoj 
atsitikimų perduodamas yra vai 
kams, tad nestebėtina, kad ir 
rudens slogos neretai seka per 
kelias genlkartes.

Žolių ir augmeniu dulkės pa
tenka į nosį ir į akių vokus ir 
jos padaro tokią iritaciją (erzi
nimą), kad atsiranda uždegi
mas ir visi slogų symptomai. 
Galvos skaudėjimas ir neramu
mas gali būti didesnis, negu pa
prastose slogose, čiaudėjimas, 
kosėjimas ir sunkus kvėpavi
mas yra gana tankus apsireiš
kimai. Liga pas tulus žmones 
atsikartoja kas ruduo, o kiti 

turi veik visą laiką, kol tik šal
ta žiema prasideda. Ji yra pla
čiai žinoma Amerikoj ir Angli
joj. Apsisaugot nuo jos nėra 
lengva, bet galima. Svarbiau
sia, reikia, kad daktaras išžiū
rėtų gerai noąį ir kad visas ply
šęs ir viršutines gysleles gleivi
nėj plėvėj sunaikintų. Jeigu 
plėvė yra labai plona ir perdaug 
jautri, pasvilinimas kartais yra 
geru daiktu^ Yra tam tikras 
kraujo skystimas, prirengtas ir 
gydymui rudens slogų ir apsau
gojimui nuo jų. Kartais jis gclb 
sli ir reikia jį išbandyti. Pa- 
linkusieji prie rudens slogų tu
ri šalintis nuo ukinii|kystės 
apielųikių. Jiems geriausia gy
venti kur nors ant augštų kal
niu o tūliems pajūriais apsigy
venti tinka. Yra vartojamas 
vaistas nosių ir akių vokų pa
tepimui, kuris atliekama kas 
rytas ar ir tankiau Jr Šitas vai
stas duoda gerų rezultatų. Ka
dangi silpnų nervų žmonės tan
kiausiai gauna rlidensj slogas, 
tad reikia galimais budais stip
rintis: gerai išsimiegot, gaut ga 
na tyro oro, atsakančiai valgyt 
ir imti vaistų, kuriuos dakta
ras užrašo sustiprinimui.

„ Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
-------------------------- T
DRABUŽIAI LIETUVON.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Akron, Ohio.—[žodis “lais

vė“ pakeista žodžiu “Good
rich“]. štai ką rašo apie Akro- 
ną Scolt Nearing:

“Atvykus Akrono stotin vi
sų pirma metasi akysnu didele

Šią savaitę išeina laivas j Lie
poj ų su 34 didelėms skrynioms 
drabužių, kurie buvo susiųsti iš 
vairių kolonijų. Visus tuos dra 
južius reikėjo supakuoti į di
deles skrynią ir pristatyti ant 
laivo. TokiU budu Brooklyno 
skyrius Lietuvai Gelbėti draugi
jos turėjo’gana daug darbo. Ir 
tas visas darbas beveik buvo at- 
iktas vien per musų gerbiamą 
lirmininką Dr. J. Valuką. Dra
bužių (langiaus nesiųskite į' 
Brooklyną, nes mes nežinome 
tuomet gausime kitą laivą, vie
nok drabužius rinkite ir laiky- 
e pas save iki mes pranešime 
)er laikraščius.

Sekr. P. Vaitekūnas, 
Pirm. Skyr. No. 22 
Dr. J. Valukas.

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuost 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

1321 S. Halsted Žf.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
127 N. Beartam lt. 
* 1111-11 Vnlty 
Tel. Central 4411

• DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

i

1 IMPERFECT IN ORIGINĄL



Lietuviu Rateliuose
D-go Michelsono Pra

kalbą Maršrutas.
LSS. VIII Rajonas rengia eilę 

prakalbų drg. St. Michelaonui, 
“Keleivio” redaktoriui, kuris kai 
bes pirniu sykiu Ghieagojc. Ma
nome, kad daugumas chicagie- 
čių nori jo prakalbų išgirsti., d. 
St. Michelsonas kalbės šiose die
nose ir vietose:

Seredoje, 3 d. gruodžio, Stan
čiko svetainėje, 205 E. 115 St., 
Roseland, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Įžanga visur dykai.
Kviečia LSS. VIII Rajono

Komitetas.

NORTH SIDE

Drg. St. Michelsono prakalba.

Panedelio vakare, gruodžio 1, 
LSS. VIII Rajonas surengė pra
kalbas Liuosybės svetainėje. 
Kalbėjo “Keleivio” redaktorius, 
d. St. Michelsonas. Kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
kalbėjo apie socializmų, antru
— pragaištingų ir veidmainingą 
lietuvių klerikalų politikų. Pir
moj kalboj nurodinėjo reikalin
gumų darbininkams buities j 
savo klesos organizacijų. Socia
listų Partijų ir kovoti už galu
tinų pasil i uogavimų iš alginės 
vergijos. Antroj kalboj stipriai 
pliekė klerikalus. Nurodinėjo, 
kaip jie, batiuškai carui šeimy- 
ninkaujant, slaptai ir atvirai 
rėmė tą despotų ir kaip vėliau 
jie yt šunyčiai taikstėsi prie Vo
kietijos despotų. Kaip susirado 
“lietuviško kraujo” princą Ura
chą ir atvirai gyrėsi išmokinę jį
— “tėve musų”. Prakalba bu
vo užimanti ir pamokinanti. 
Net ir tūli “bolševikai” vėliau 
buvo priversti prisipažinti, kad 
“tas socialpat’ iotas, bra, kalba 
tiesa”.C

Žmonių buvo daug, pilna pil
nutėlė Liuosybės svetainė. Visi 
skirstėsi patenkinti. Išeinant vie 
nas pareiškė:

—Na matai, musų, komunistai 
ant Michelsono šunis karsto. Bet 
ką jis bloga pasakė? Ar tai 
netiesa?

Kitas įkirto:
—Dėlto jie pyksta ant socia

listų, kad palįs tokių prakalbų 
nemoka ir negali surengti... 
Jiems vis tik Naujienos, Grigai-' 
tis, Naujienos, Naujienos ir 
Naujienos...

Gaila, kad d. Michelsonas čia 
negal pasilikti ilgesniam laikui* 
Šiandie jis lako paskutinę kalbą 
Rosclande. Po to vyksta į rytus, 
kur jam yra surengta maršru
tas. — Kuopietis.

BRIDGEPORT

Kaip jie apgaudinėja žmones.

Praeitą nedėldienj, lapkričio 
30 dieną, kažinkoks dar negimęs 
bet “gyvuojantis rajonas” suren 
gė neva prakalbas—Mildos sve
tainėje. Skelbimuose, kuriuos 
apsčiai skleidė tūli komunistiš
ki karštakošiai, buvo pažymėta, 
kad Chicagon atvažiuoja lietuvi- 
kų komunistų “tėvukas” Šukys. 
Girdi, tai busianti paskutinė 
proga išgirsti jo “gudbai.” Ka
dangi chicagiečiai to komunis
tiško “kalbėtojo” dar nėra ma-( 
tę ir kadangi daugelis norėjo iš-

į girsu tą pasKuuių ginimu , iu- 
del žmonių buvo ytin daug. Bet 
jie apsiriko. Chicagos komuni
stai* tas neva prakalbas rengė 
ne tam,.kad parodžius chicagie- 
čiams Šukį, o kad apgavus pub
likų ir tuo budu pakenkus LSS. 
VIII Rajono rengiamam koncer
tui. Pont* Šukys kaip sėdėjo 
taip ir tebesėdi — “ysduose“. 
Ten jo nieks nė nekvaršino. Ir 
patiems Cliicagos komunistams 
tatai buvo nesvarbu. Visa, ko 
jie norėjo, tai sulaikyti publiką, 
kad ji neitų į socihlistų koncer
tų. O kad tai padarius, kad tų 
publikų sulaikius, reikia jai pa
meluoti, reikia apgauti jų. Ir 
pirmasni komunistiškos kome
dijos aktas, kaip jau sakiau, pa
vyko: žmonių buvo ytin daug. 
Bet užtai nemalonus buvo ant
rasai tos komendijos aktas, bū
tent: kada žmonės pradėjo “ba- 
deriuoti” rengėjus. Viena jauna 
šeimyna rengėsi eit iš svetainės, 
bet prie laiptų jų pasigauna vie
nas komunistiškas “Žalnierius” 
ir nebeleidžia.—Neeikite, neei
kite — graudena “žalnieris.“— 
“Kaip neisi — rugoja ji. Mela
giai, begėdžiai — tik žmones su- 
vadžiojate. Sakėte kalbės Šu
kys. O kur jis dabar? Tie tauzi- 
jimai apie N-nų biznį mums 
jau įgriso. Argi jus nebemoka
te kuo nors naudingesnių užsi
imti?” — “Bus, bus — bažijasi 
komunistiškas žalnieris. Tik 
dabar telefonavo iš smalinio in
stituto. Mums pranešė, kad 
draugas Šukys jau atvažiuoja.“..

Nepavyko. šeimyna išėjo 
lauk. Bet kuomet iš svetainės 
pradėjo eiti daugiau tokių nepa
sitenkinusių, apgautų klausyto
jų, tai tapo pristatyta daugiau 
komunistiškų “Žalnierių,“ kad 
sulaikus juos.

-v-Neekite, neeikite — nuolat 
kartojo komunistų sargai. Esą, 
“ponas Šukys labai gerame upe, 
tik-ką ant stoties išlipo ir jis 
jau atvažiuoja.”

Praslinko geroka valanda lai
ko, bet pono Šukio kaip nėr taip 
nėr. Ant estrados dar vis skere- 
čiojasi kontraktorius Kukutis. 
Žmonėms nusibodo ir jie renka
si prie durų. Sargai vėl stveria
si darbo.

—Neeikite, neeikite... Ponas 
Ragaišis išvažiavo pasitikti po- 
nų Šukį.. . Tuoj jie sugrįš** Bet 
pasirodė, kad ragaišį buvo lai
mėjęs kažinkoks rusas. Ragai
šis teisinasi: Degtukas gavęs te
legramą iš ten, kur pons Šukys 
ramiai sau sėdi, — “ystų”. Tai
gi apie atvažiavimą jis nė nesva
joja. Todėl vietoj Šukio kalba 
rusas, šia tau, Jurguti, ir de
vintinės! Dabar jau visiems bu
vo aišku, kati ‘“komunistai” 
juos apgavo.

Dar kelia tą žodžių apie pa
čius komunistus. Randasi žmo
nių, kurie dar vis mano, kad jei 
gu kas nors sumini žodį darbi
ninkas, tai jis tikriausia darbi
ninkų reikalus gina. Tai yra 
klaida. Aršiausi darbinin
kų priešai kaip tik daž
niausia ir dengiasi darbi
ninkų vardu. Tai jie daro 
todėl, kad apdumus savo 
sekėjus. Taip daro ir musų ko- 
munis/ai. Toks kontraktorius 
Kukutis, kuris kaip drūtas šū
kauja apie parsidavėlius, išdavi
kus ir kitus galus, geriau pasi
žiūrėtų į savo k romelį — kaip 
ten einasi jo darbininkams. 
Man rodosi, kad tie jam dirbai!* 
tįs darbininkai yru naudojami 
nemažiau kaipir visų kitų ka
pitalistinių įstaigų darbininkai. 
O tie, kur Naujienų bizniu rūpi
nasi daugiau nei pats Naujienų

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 80. Halsted St., Chicago.

Žieminis Kosulys.
Jeigu kankina kosulys ar 

Eeršulimas, tai atsiminkite, 
ad jus visuomet galite 

laukti greitos pagelbės iš
Severo®
Balsamo Plaučiams

Tai yra geras vaistas taip 
vaikams kaip ir suaugu
siems. Pardavinėjamas vi
sur aptiekose. Kainos: 25 ir 
50 centų, su 1 ir 2 centais 
mokesčių.

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iowa

administratorius, gerai padary
tų, kad išmoktų nors to, jogei 
suvedžiojimas publikos yra ne
gražus darbas, toks, kuriuo pik
tinasi kiekvienas padorus žmo
gus. Jie turi žinoti, kad socia
listams jie vistiek nepakenks. 
Tai parodė ir buvusis LSS. VIII 
Rajono koncertas, žmonių ten 
buvo pilna pilnutėlė svetainė ir 
rengėjams liko daugiau kaip 
du šimtai dolerių gryno pelno.

— J. B. Aglinskas.

LGDr-jos susirinkimas.

Lapkričio 25 dieną buvo lai
komas L. G. Dr-jos 17 skyriaus 
susirinkimas IVoodmano svetai 
nėj. Narių susirinko suvis ma 
žai—apie pustuzinis. Tai tie 
patįs, kur visuomet lankosi į 
susirinkimus ir atlaiko juos pa
siskundimu dėl narių nesilanky
mo. Tas pats buvo ir šį karią. 
Kiekvienas klausė: kame prie- 
žastįs dėl tokio nesisekimo. Tų 
priežasčių esą daug. Vienas na
rys pareiškė, kad esą knygutes 
mes užvertėme ir padėjome į 
šalį... kolektuoti nebeeiname... 
Kitas prieštarauja. Pastarasis 
klintis nesisekimui mato dcl pi
nigų nesiuntimo. Girdi, aš rin 
kau aukas, raginau žmonės au
koti ir visuomet sakydavau, kąd 
tie pinigai bus siunčiami. Lie
tuvon. Ret dabar siųsti tuos su 
rinktus pinigus visai nesiskubi
name. Kasteriąs juos laikos 
pas save. Gi ten,, Lietuvoje, 

pinigai labai reikalingi..’.
Gali būt, kad pastaroji nuo

monė teisingiausia.
Beje, paaiškėjo štai kas. Esą, 

noiypia surinkti pinigų daug 
daug, o tada vienas daktarų ve
šius juos—Lietuvon. Well, 

kaip ten nebūtų, bet kiek aš ži
nau, tai nė vienas daktaras ne
mano ten važiuoti iv dirbti už 
dyką...

Dar buvo skaityta du laiškai. 
Vienas-—atsišaukimas nuo Dr. 
Šliupo, iš Lietuvos. Prašo pa
galbos. Antras—centro komi
teto atsišaukimas į visuomenę. 
Abudu laiškai priimti.

Pagalios vienas narys prane
šė aplie musų perkcentinių di
plomatų žygius Washingtone. 

Istorija trumpa. Kadaise Lie
tuvai Gelbėti Draugijos St. 
Paul’o skyrius (13) norėjo ten 
surengti viešą*rinkliavą, pelei 
to jis kreipėsi į St. Paul’o ma
jorą. Majoras mielai sutikęs, 
dagi pats žadėjęs prisidėti. Bet 
delei to jis dar kreipęsis į lie
tuviškus “diplomatus,“ Wa- 
shingtone. Matai jis norėjęs bu 
t i tikru, būtent: ar tokia drau
gija tikrai gyvuoja. Ir ką-gi? 
St. Paul’o majoras gavęs atsa
kymą, jogei tokios draugijos 
lietuviuose nėra ir negali būti! 
Ciau jau “diplomutjii” teikęs! 
majorą “painfomuoti,” kad vie 
na tokia Draugija yra—klerika
lų! Suminėta ir tos klerikalų 
draugijos vardas, ir dar kitos— 
kun. Petraičio... Visa tai tapo 
išrodyta dokumentais. Pasiro
dė, kad už “diplomatus” pasi
rašyta tūlo Volf’o. Kažin, ar 
neverta tuos nusimaskavusius 

vyrukus šluoti laukan? Juk 
žinia, kad pats p. Vinikas buvo 
Lietuvių Seime Chicagoj ir pats 
pasidarbavo organizavimui mi
nėtosios Draugijos. Bet kada 
jis nuvyko Washingtonan, tai 
“užmiršo“ viską,.. Jis dabar 
težino tik klerikalus ir tūlas 

pavienių aplipdytas draugijė
les. Keista! —r Plotnikas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Kalandorius Dykai!
Jei norite gauti dykai mu
sų akyvą medikai! kalendo
rių savo kalba, tai prašyki
te

Severos Lietuviškas
Kalendorius 1920 metams

pas savo aptiekininką, ar
ba rašykite tiesiog įdėdami 
paštos ženklelį persiunti
mo lėšoms padengti. Jūsų 
naudai musų vaišių pake
liai parodytą spalvomis. 
Žiūrėkite ant viršelio iš 
vidaus pusės.

iniiiinimimniiimHiM
JANITORIAI IR NAMŲ 

SAVININKAI NESUSITAIKO.
Nenori padidint algas.

Namų savininkai nieku budu 
nenori išpiildyt savo datfbinin- 
kų-janitorių reikalavimą padi
dinti jiems algas. Užvakar bu 
vo bendras posėdis namų savi
ninkų asociacijos įgaliotinių ir’ 
unijos viršininkų. Susirinku
sieji išsiskirstė pareiškę: “tai
ka nebegalima!“ Namų savi
ninkai dabar sako, kad jeigu 
kils streikas, tai delei jo busią 
kalti patįs janitoriai. Pastarie
ji tečiaus sako, kad tikrieji šito 
kahininkai bus—patįs namų 
savininkai. Jie nuo gyventojų 
lupa nesvietiškai dideles ren- 

das, bet kada janitoriai atsisa
ko dirbti už dabartinės bado ai 
gas, tai kelia triukšmą ir sako, 
kad darbininkai norį juos iš
naudoti!

Jeigu neįvyks tariamoji “tai 
ka,“ tai apie penkioliktą dieną 
gruodžio daugiau kaip septyni 
tūkstančiai janitorių mesią dar
bą.

Kėsinosi nužudyt brolį—pats 
nusižudė.

Rųbert Beidas penkiolikę me
tų, pykosi su savo broliu Wal- 
ter’u Reidu. ^Jis siuntė Walte- 
rui grąsinamųjų laiškų, kėlio
jo jį telefonu ir vis žadėjo at
simokėti. Užvakar j»is bandė 
įvykint savo pienus. Nuėjo 
brolio butan, bet kad jo ten ne
surado, o jo dukterįs pamatę 
kerštingąjį dėdę išbėgo, tai jis 
suliejo lovą benzinu ir padegė 
ją. Kilo gaisras. Kada pirma- 
sai ugnagesys įbėgo butan, K. 
Beidas paleidot sau galvon kul
ką. Jis ant vietos nusišovė.

Užmušė 383 žmonės.
Neatsargus automobilių šo

feriai nuo sausio 1 tiki gruodžio 
1 dienos Chicagoj suvažinėjo 

—užmušė 383 žmonės. Didelė 
dauguma jų dagi tapo išteisin
ta. Atsakomosios įstaigos ža
da pravesti griežtesnių patvar
kymų, sulig kurių “neatsargie
ji” šoferiai butų baudžiami 
kaipo paprasti kriminalistai.

Po trijų metų surado— 
Chicagoj.

Užvakar policijai pavyko su
rasti ilgai jieškomą žmogų, ty
lą Joseph Virgo. Jisai j ieškota 
sąrysy su nužudymu tūlos 
Maude Tabor mažame Michiga 
no valstijos miestelyj Lawtone. 
Vįrgofso policija j ieškojo išti
sus trejus mietus. Areštuota- 
sai tečiaus neprisipažįsta. Jis 
tuoj išgabenta į LaSvloną.

Bus, bus “šlapia“ Chicaga.
KcnluCky valstijos bravorų 

savininkai žada atsiųsti Chica
gon 1,200,000 galionų degtinės. 
Degtinės atgabenimui busią iš
reikalauta specialis valdžios lei 
dimas. Ji busianti sukrauta į 
Sandėlius ir laikoma lol, kol 

bus panaikinta karės laiko pro- 
hibicija. Tada—bus, bus “šla
pia“ Chicaga.

Gavo užsimokėti pabaudų.
Kelių didžiulių dirbtuvių bei 

sankrovų,jų tarpe Maudei Bro
thers dep<artamentinės krautu
vės, savininkai gavo užsimokė
ti pabaudų po 10 ir 25 dolerių 
kiekvienas. Jų įstaigų kaminai 
nesvietiškai rūkę...

Rezignavo ir dar nori atgaut 
džiabą.

Mokyklų superintendentas, 
atžagareivis Chadsey betgi lu

Peršalimas arba Influenza
niekuomet nereikia dėti 
niekais. Nusikratykite jų po 
pirmo 'suČiaudėjimo ar ki
tų tolygių simptomų. Imk •

Severai
Cold and Grip Tublets

(Severos Plotkelęs nuo per
šalimo ir gripo) ir belo 
gerk karštą gėrimą eidamas 
gulti, kad išprakaituotum. 
Apsiklok gerai ir kaip beina 
tai vėl busi Šveikas. Kaina 
30 centų ir 2 centai mokes
čių, visose aptiekose.

rėjo regiznuoti. Ir mokyklų ta 
ryba jo rezignaciją mielai pri
ėmė. Bet dabar Chadsey’o ad 
vokatai žada eiti į teismą. Jų 
klientas buvęs priverstas rezig
nuoti. Vadinas, jis ir vėl no
rėtų atgaut džiabą.
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Įgriso gyvent—pasipiovė.
Name 2025 Haddon avė., va

kar rytą rasta pasiplovusi mo
teris, tukli Flora Cohens. Ša
lia jos rasta kruviną britvą ir 
lai^kuHį, kuriame parašyta. 
“Nieko neprivalote kaltinti, tik 
mane. Man įgriso gyventi ir 
aš mirštu.”

Lietuvis mirė miegama liga.
Nedėlios naktį paviečio ligo

ninėj pasimirė lįetuvis Mikas 
Ciberis, gyvenęs 1091 W. 19 

gatvėj. Daktarai sako, kad mir 
ties priežhsjlis buvusi vadina

ma “miegamoji liga.”

Dešimtas L.S.S.
Suvažiavimas.
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(Tasa.)

Yukniua: Ar gali suvažiavi
mas skirti į Pild. Komitetą tuos 
žmones, kurių čia nėra? Rei
kia darinkti iš visur 6 narius.

Kundroška ir Liutkus: Reikia 
darinkti iš Chicagos, o ne iš vi
sur.

Strazdas: Kas rinks Laikiną
jį Komitetą? Jeigu suvažiavi
mas, tai rinkti iš visur.

Michelsonas: Ar negalima pa 
likti Ligi. Kom., kol bus išrink
tas visuotinu balsavimu pašto 
vus Komitetas.

Herman: Atsižvelgiant į niu-' 
sų poziciją, reikia rinkti Pild. 
Kom. pagal Sąjungos taisyk

les iš Ne»w Yorko apielinkės. 
Naują rinks referendumas.

Montvidas: Pririnkti prie 
esančios Pild. Komiteto nares, 
d. Račiiįtės-Hermaiį <la šešis 

narius iš visų apielinkių.
Izbickas: Uždaryti diskusijas.
Įnešfa ir paremta, kad Laik. 

Pild. Komitetas butų renkamas 
iš visur.

Herman: Thtaį gali pakenkti 
musų pozicijai.

Strazdas: Įnešti, kad Pild. 
Komitetas butų darinktas pagal 
Sąjungos taisykles.

Įnešimas paremta.
Hermane Patariu, kad Pild. 

Komiteto klausimą atidėti ligi 
rytojaus.

Paremta. Tarta Pild. Komi
teto rinkimai atidėti. Už 13 
balsų, prieš—2.

Sekretoriaus—-vertėjo rinki- 
ino klausimu.
x Montvidas: Pirma reikėtų ap
tarti sekr. vertėjo algą.

Kundroška: Gal pradžioj Są
junga apsijms mokėti, o kaip 
bus 1,000 narių, tai Soc. Parti
ja mokūs jam pigą.

Montvįkfcis: Sąjungos; nariai 
turės mokėti tą algą: $40.00 
mėnesiui. Paskui gausime iš 
Sąjungos.

Yuknius: šį mėnesį gal taip 
kas nors patarnaus, o Pild. Ko
mitetas jam atlygins.“^

Herman: Sekr.—vertėjas tu
ri visą savo laiką pašvęsti Są
jungos reikalams. Algos jam 
reikėtų skirti $20.00 savaitei li
gi gruodžio 15 d., 1919 m. Pi
nigų gausime, jeigu veiksime. 
Socialistų Partija atlygins.

Strazdas: Sekr.—vertėjui rei
kia mokėti $25.00 savaitei. O 
yėliau da daugiau pridėti algos.

Strazdo įnešimas priimta.
(Bus daugiau)

Dr. A. R. Blumeuthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmoineter. Y- 
patinga d o m a at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25*4 ,

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—41 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. Ncdėlioins 10—12 dienų.

DR. G. M. GLASER
v Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas * 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
Bt. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263 
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Kojų Specialistas 
Išegzaminavimas dykai.

Kam jums turėti skaudamas kojas, 
kuomet aš garantuoju tikrą .smagu
mą, — moksliškai gydau užtrinas, 
vistakius, įaugusius -nagus, suram- 
bėjimus ir silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER,
35 South Dearborn St.

Tel. Central 953 Room 315

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.
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Pranešimai
Cicero. — Liet. Laisvamanių Fed. 

2 kp. susirinkimas įvyks ketverge, 
gruodžio 4 d., Liet. Knygyno svet. 
1347 So. 49 Ct, Visi nariai susirin
kite, nes yra daug sVarbių reikalų.

— Valdyba.

Rytinės žvaigždes Kliubo susirin
kimas įvyks ketverge, gruodžio 4, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak. Visi na
riai prašomi atvykti laiku, nes tu
rime daug svarbiu reikalų ir rei
kės rinkti naują valdybą 1920 me
tams. — Valdyba.

Tolleston, Ind. — SLA. 284 kp, 
metinis susirinkimas Įvyks subaloj, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. A. Ma
lišausko svel. 1520 Grant St. Drau
gai ir draugės, vjsi privalote pripil
ti, nes turim daug svarbių dalykų 
ir bus rinkimas naujos valdybos a- 
teinantiems metams. — Organizat, 

i/i uugijii Jin*) ) savo įji ivsiiH iiii) 
sirinkimą gruodžio 4 d., ketverge, 8 
vai. vak., J. Mačiukevičiaus svetai
nėj, 1086 E. 03rd St. ir Dobson Avė. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, nes 
bus renkama nauja valdyba.

— Rait. U. Kuosaitienė.

Roseland. — Draugijos L,D.K. Vy
tauto priešmetinis susirinkimas į- 
vyks 7 d. gruodžio 1 vai. po pietų, 
Br. Strumilų švet., 158 E. 107 St., 
Bus renkama valdyba ateinantiems 
metams. Visi draugijos nariai daly
vaukite. —A. Grebelis, Rašt.

Wcst Pullmano Lietuviško Paš.
Kliubo, priešmetinis susirinkimus 

įvyks subatoj, gruodžio 6 d. 7:30 v. 
vak. Lietuvių svet., 12053 So. Hal- 
sted St. Draugai, visi turite būti, 
nes bus renkama valdyba dėl se
kančių 1920 metų. — Valdyba.

Cicero. — Susivienijimo Uetuvių 
Am. kareivių susirinkimas įvyks 

ketverge, gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak. 
Sv. Antano parap. svet., 49 Ct. ir 
15 gt. Prašomi visi nariai susirink
ti, taipgi atsilankykite norintįs prisi
rašyti prie šios organizacijos.

Kviečia Valdyba.

West Pullmano 4-rių draugijų są
ryšio delegatų mėnesinis susirinki
mas įvyks pčtnyčioj, gruodžio 5 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių svetainėje. 
12053 So. Halsted St. Draugai, dele
gatai, visi bukite paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų.

— Sekr. S. Tilvikas.

Lietuyių Laisvės Kliubas turės sa
vo susirinkimą subatoj gruodžio 6 
d. 7:30 vai. vakare. J. Mczelausko 
svet. 3259 So. Union Avė.

A. Kvederas, Pirm.

“Kardo” Vakaras. Bengia Lietu
vių Laisvamanių Fed. nedėlioj gruo
džio 7 d. Meidažio svet. 2242 W. 23 
PI. Vakaras bus vienas iš ypatin
giausių, nes bus pasakyta prakalba, 
kurią laikys adv. Kleofas Jurgelio
nis, teina — Pabaiga svieto. Taipgi 
bus dainos. Dainuos mažiukų kvar
tetas, solistas Stogis, Pirmyn cho
ras ir lt. Pradžia 5 vai. vakare.

Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
Apskr. Vyrų choro generališkos re
peticijos įvyks seredoj, gruodžio 3 
d., Mildos svet. Visi vyrai daininin
kai malonėkite pribūti laiku.

F. Mazola.

Indiana Harbor, Ind. — SLA 185 
kuopos priešmetinis susirinkimas į-*^ 
vyks nedėlioj, gruodžio 7, Ivanovo 
svet., 2101 — 137 St. Indiana Harbor 
Ind. Draugės ir draugai nepamirš
kite atsilankyti visi kaip 10 vai. iš 
ryto Daug turėsime darbo. Bus rin
kimas naujos valdybos sekantiems 
metams. —Fin. rast. P. S. Rindokas

L. M. Apšvietog I)r-ja turi virinio 
kursus kiekvieną ketvergo vakarą 
Mark White Sųuare, 30 tos ir So. 
Halsted St., Visos narės ir draugės 
prašomos atsilankyti. —Komitetas.

Jauny Vyrų Liet. Dr-jos ir Pašel- 
pos Kliubo priešmetinis susirinki
mas bus ketverge gruodžio 4 d. 8 v. 
vak. Malnausko svet. 1843 So. Hal
sted St. Draugai kliubiečiai, malonė
ki te visi atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

— Valdyba.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 3-čio 
skyriaus susirinkimas įvyks ketver
ge gruodžio 4 d., 7:30 vai. vakare. 
Domininko Semaičio svet., So. Uni
on Avė. ir 18-tos gatves. Chicago. 
Visi be skirtunio pažvaigų malonė
kite atsilankyti ir atsivesjkit drauges 
ir draugus. — Valdyba.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
priešmetinis susirinkimas bus pėt- 
nyčioj, gruodžio 5 d., Unijos salėj, 
1564 N. Robey St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Tarp kitų svarbių reikalų, 

bus rinkimas 1920 m. valdybos. 
Tie, kurie dar nepridavėte savo an
trašų, ĮiainejAisirinkime meldžiam 
priduoti rašTuiinkui.

Ig.. Žilinskas, nut. rašt.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. 
Paš. metinis susirinkimas: įvyks 
gruodžio 3 d., 7:30 vai. vakare,
Juosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Įrangos ir draugai malonėkite visi 
Mitinai atsilankyti, nes hi(> rinki
mas naujos valdybos ateinantiems 
metams. — Sekr. J. Kalpokas.

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
susirinkimas jvyžs nedėliojo, gruo
džio 7 d., 10 vai. ryto. University of 
Chicago Settlement Svetainėj, 4630 
Gross Avė. Draugai, nesivėilinkjte 
ateiti, nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kviečiame at
silankyti ir (uos draugus, kurie bu
vote socialistų partijos nariai, ir dar 
nenuėjote prie komun$»tų.

— Nut. rašt. D. Motuz.

Roseland. — Lith. hnprovcniont 
Bonefit Club susirinkimą?. įvyks sc- 
redoj, gruodžio 3 d., 7:30 vai. vaka
re., M. Kukuraičio svet., 10613 Ed- 
brook Avė. Draugai, malonėkite bū
ti, nes svarbus susirinkimas; bun 
renkama valdyba 1920 metams.

— Sekr. D. K. Sabaliauskas.

Chicagos Socialistų Vyrų choro 
repeticija įvyks ketverge kaip 8 vai. 
vakaro, M. Meidažio svet. 2242 W. 23 
pi. Visi -dainininkai, priklausantįs 
chorui ir tie, kurie norite priklausy 
ti, būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. —Sekr. 1). Miller

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, gruodžio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
A. Maženio svet., 3834 So. Kedzie 
Avė. Draugai, būtinai atsilankyki, 
te, nes yra svarbių reikalų.

— Sekr. K. Kipšas.

L. M. S. A. susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Halsted SL

— Valdyba,
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Ros< III. Vaikų draugijėlės 
ndulys” lietuviškos gra- 
rašyino lavinimosi atsi- 

buna kas nedėlią, "Aušros’* kamb., 
10900 Michigan Avė., 10 vai. lyto, 
ligi 12 vai. Mokytojauja visiems ge
rai žinomas P. Petronis. Taigi vai
kučiai naudokitės proga ir lankyki
tės skaitlingai. Globėjas.

eit
REIKIA. DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ
R E I K I A DARBININKŲ

MOTERŲ

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą Žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti musų visuo
menišką darbą. Draugiškai

Rengimo Komisija.

MERGINOS IR MOTERIS

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ —
ŠVENČIŲ VIETOMS

VISUOTINASIS
OFISAS BEI K ALAU.! A

PARDAVIMUI

TIKRA PROGA JUS LAUKIA.

NEDARO SKIRTUMO, AR JUS PRITYRĘ, AR NE
8

Harvey, III. S. L. A. 289 kuopos 
priešmetinis susirinkimas bus I «l 
gruodžio, paprastoj svetainėj. Ma
lonėkit draugai ir drauges atsilan
kyt j šj susirinkimą, bus renkama 
nauja valdyba 1920 metams.

Kviečia J. Yzbickas, Pirm

Lietuvos Vėliava Amerikoj No. I, 
rengia pramogų vakarą sausio 25 d. 
1920 m. School HaBėj. Draugijų 
prašytume nerengti ftfr dieną jokių 
pramogų. — Komitcas.

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

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

Cicero, III.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
jvyks utarninke, gruodžio 2 d., 8 
vai. vakare, Knygyno SVet., 1822 

AValansia Avė., Dainininkai susi
rinkti paskirtu laiku; mokina nau
jas mokytojas. —A. Vilis.

anesKoiimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Jono Pociaus, paei

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

Juozapas Stasitis, 
3202 So. Auburn Avc., Chicago, 111.

F. A. POŠKA, prašant jo broliui 
karininkui iš Kaunją^Įhjieško Sta
nislovo LingveviČiaus ySijągxys) iš 
Kubiluinų sodos, Grinkiškiu parapi
jos; jjs pats arba kas apie ji žinote 
malonėkite pranešti adresu:

F. A. POŠKA,
3111 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolių Jono ir Ignaco 
Būgailų, pirniiaus gyveno Nashua, 
N. H. dabar nežinau kur. Jei ks|; Ži
nota meldžiu pranešti arba jie pa
tįs lai aUHaukia greitai, nes turiu 
svarbų reikalą.

FRANK BUGAII.A,
939 W. 33rd St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Miko Liaudo- 
naičio, vienas mėnuo atgal gyveno 
Herrin, III. Meldžiu atsišaukti.
570 \V. 18th St. K. Norkus.

PAJIEŠKAU pavo brolio Juozo 
Vedhigo; jisai rašos Lugas. Paeina 
iš Vabalninku par. Zizonių sodos, 
10 metų atgal gyveno De Kalb, III. 
Jisai yra vedęs anglikę pačią, ma
nau jis neskaito lietuviškų laikraš
čių. Prašau dekalbiečių duoti man 
jo adresą, už ką jums bus ačiū.
K. VVEDLUGA, taipgi ir aš rašaus 
Chas. Luga, 208 N. Bo:f» St. Kewanee 
III.

PAJIFšKAU savo brolio Simano 
Milašio, paeina iš Kauno gub ir pav. 
Pernaravos parap. Pelutuvtos kai
mo, apie 20 metų kaip Amerikoje, 
apie 3 metus pagyveno New Yorke 
ir išvažiavo. Jis pats, jei gyvas ar 
kas kitas teiksis pranešti adresu:

Elzbieta Milašaitė-Pilipienč 
2218 So. Lcavitt St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJU kambario Brighton 

parko ar Bridgeporto apielinkėj. 
(leistina pas laisvus žmones su ma
ža šeimyna; turi būti didelis kamba
rys, apšildomas ir elektros šviesa. 
Aš esu moteris ir turiu vieną vaiką 
8 metų. Taigi kas turite tokią vietą, 
malonėkite pranešti umu laiku šiuo 
adresu. Mrs. A. M.
3022 XV. 40th St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA šildomas kam

barys dviem arba vienam vaikinui. 
Antros lubos. Gailina matyti 6 vai. 
vakare.
3240 So. Union Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

Pupelėms rinkti, gražus, švarus 
kambarys, gera mokestis

Paimk Clearing karą ties Archer 
Limits ir Austin Avė. karu važiuok 

iki galui linijos.

THE KIMBALL MARTINDALE
6556 So. Ogden Avė.

co.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Dray
1447 Blue Island Avė.

DARBAS YR/\ LENGVAS IR LENGVA IŠMOKTI. MES MOKĖSIME 
JUMS GERAI JUMS BESIMOKINANT.

TAI YRA VISAI "KITOKIS” DIRBTUVES DARBAS. ITJIŠKAITY
KITE PATOGUMUS SURAŠYTUS ŽEMIAU.

VIENA SVARIAUSIŲ, ŠVIESIAUSIŲ, NAUJOV1NIAUSIŲ DIRBTUVIŲ 
SUV. VALSTIJOSE, APIELINKES TOKIOS, KURIOSE GERESITES 
BED1RBDAMOS.

GERA MOKESTIS SU DOSNIAIS BONUSAIS.
IN VALIAS PROGŲ PAKĖLIMUI.

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

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

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINAMA IŠTESANCIOMS DARBININKĖMS 
DAUGELIS MUSŲ DARBININKŲ YRA SU MUMIS PER TREJUS METUS 
AR DAUGIAUS.

j

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

CLYBOURN, BELMONT, ASHLAND IR SOUTHPORT AVENUE KARAI 
ATEINA NETOLI PRIE DIRBTUVES. .

ATSIMINKITE , KAI) TAI YRA NEPAPRASTA DARBO RŲŠIS, KURIĄ 
MES SIŪLOME JUMS.

WarnerStewart
Speedometer Corpo

1826 Diver«ey BM

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 iki 30 metų amžiaus
STENOGRAFIŲ

MAŠINĖLĖ RAŠANČIŲ

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

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

Sears Roebuclk
and Co.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

Sears Roebuck 
and Co. 

VIETOS DALIAI LAIKO
MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ
Pundams vynioti
Užsisakymams žymėti
Prekėms peržiūrėti

Prieš piet ar po piet 
8:00 iki 12; 12:45 iki 4:45

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

JAUNŲ MOTERŲ
PRIE PREKIŲ

Pakeliams vynioti
Pirkiniams peržiūrėti 
Pirkiniams j maišus krauti 
Pakelinės paštos užsisakymams 

sverti
Pirkiniams sužymėti 
Užsisakymams dėti

ir kitiems darbams musų prekių 
skyriuje. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Proga pakėlimui ištesan- 
čioms darbininkėms.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

inoIšsilavinusioms darbininkėms 
karna pagal darbo mokėjimą. Gera 
mokestis pradžiai pradedančioms.

Pastovios vietos.

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON

CO

ST.

REIKTLAUJA
Merginų beistinimui, apibaigi- 
inui ir štcinpcliaviniui.
Chicago Braiding & Emb. Co.

16 S. Markei St.

1)1 ŠRELIŲ DIRBIMŲ SUJUNGTI 
JR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Grcen St.

100 MERGINŲ

Reikalauja tuojaus 
turinčių prityrimą šilkinius 

čius siuli.
dang-

Geriausia mokestis

Geriausios darbo sąlygos

INTERNATIONAL LAMP MFG.
533 So. XVabash Avė. 

7 lubos.

CO.

REIKALAUJA
Materų ir merginų virš 16 metų prie 
lengvo darbo <Ji» bluvėje.

FENSKE BROS.
1666 Mcllenry St.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge-Lengvas darbas išskirstymų, 

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 XV. Kedzie St.

REIKALAUJA merginų 14 metųiUSJKALAUJA merginų 14 metų ir 
daugiau prie dieninio ar stukinio 
darbo šviesioj išdirbystės dirbtuvėj; 
44 valandos j savaitę; stukinės už
dirba nuo $20 iki $30 į savaitę.

H. G. SAAL COMPANY, 
4410 Ravenswood Avė.

PREKIŲ 
ir

SANDELIO SKYRIUS
DALIAI LAIKO

Priešpiet Popiet
iki 12 12:45 iki 4:45

PILNAM IJlIKUI
8:00 iki 4:45

Gera mokestis. Pastovios vietos 
norinčioms.

Sears Roebuck 
amid Go. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

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

H. G. SAAL CO.
4410 Raven8wood Avė.

MERGINŲ 
16 metų amžinus

RAŠTINEN IR ŲFISAN

Pasisiuntimui.
Gera urogg merginoms, kurios 

nori išmokti biznio. Puiki alga 
pradžiai/
SEAR& ROEBUCK & CO.

Va^ndos 8:00 iki 4:45 
SuDutoinis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

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

J. BALTRŪNAS. 
1707 So. Halsfted St., Chicago.

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.

MERGINŲ prie stukinio dar
bo, gaji uždirbėti $3-4 į dieną.

BIRTMAN ELECTRIC CO.
1422 W. Randolph St.

I •

MERGINOS i virtuvę. Geru mo
kestis.

UNIVERSITY CAFE
1024 E. 55 St., Chicago.

REIKALAUJA merginų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 i savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
tę pradžiai. Dvi pertraukos pasil
si ui kasdien; subatomis pusė die
ni t.

KING’S MODEL LAUNDRY (X)., 
2215 W. Madison St., Chicago.

REIKALAUJA kišenių dirbėjų— 
viršutinių apikaklių dirbėjų — mo
kančių visą kriaučių darbą. Pasto
vus darbas.

II. M. MARX & CO., 
900 XV. Jackson Blvd., Chicago.

MERGINŲ PLIENUI POLIŠIUO- 
TI. LENGVAS DARBAS.

Atsišaukti 
LAXVS()N MFG. CO., 

230 XV. SUPERIOR ST.

REIKALAUJAME moterų pardavė
jų musų ploščių ir siutų sankrovoj: 
pastovi viela, gera mokestis ištesan- 
Čioms merginoms.

ASHLAND SHOP
4726 So. Ashland’LAve., Chicago.

MERGINŲ — 20; ateikite pasi
rengusios (lirbiti; atsineškite kepu
res ir žiurstus.

Atsišaukti.
CELRO SALTO NUT CO.

171 _ 77 No. Wells St.

REIKALAUJA moters ar merginos 
indams plauti. Darbas dienomis. 
Gera mokestis. Atsišaukite pn. 
5854 S. Halsted $t., Chicago.

REIKALAUJA moterų bovelnos 
prekėms ir skudurams skirstyti.

Atsišaukite.
1500 Kiuži e St Chicago.

MOTERŲ TRUMPOMS DARBO 
VALANDOMS 

įvairiose darbo šakose.
Nuo 5:30 v. v. iki 11:30 vai. nak.
Nuo 4:00 v. v. iki 12 vai. nak.
Nuo 8 v. v. iki 5 v. ryto.
Nuo 9 v. r. iki 2 v. do Diet.
SOUTH PĄRK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir XYrcst 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

AR ESI VEDUSI?
Ar turi gana pinigų reikalingoms 

išlaidoms?
Ar nenorėtum suvartoti atlieka

mą laiką, jei aš galėčiau parodyti, 
kaip gali padaryti nuo $35 iki $50 i 
savaitę?

Bukli, energinga moteris gali pa
daryti net dauginus. Ateik tarp 9:30 
ir 2:00 yal. P-nas Volanduš, Room 
312, 81 E. Madison SI.

DROBRS BEISTYTOJŲ 
MAŠINOMIS 

SAMUELS CLOTHING CO. 
1038 N. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JAUNŲ VYRŲ

17 iki 25 metų amžiaus

Vyniotojų
Svėrėjų 
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

Šitos vietos turi puikius galimu
mus ateityje ir yra pastovios, 
ki alga pradžiai.

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON

7

PuL

co
ST.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE
Wrighttwood & Hermitage Avė.

VYRŲ lentoms 'kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto, 
šmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Ldflin St.

VYRŲ
TVIRTŲ
DARBININKŲ

TROKININKŲ 
VERAUZININKŲ 

Darbas vidui 
Pastovios vietos 
Gera mokestis pradžiai 
Proga pakėlimui

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

Subatomis iki pietų 
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National I.ead Co.
900 West 18-th Street,

VYRŲ
Reikia dviejų (2) gabių vyrų ant 

(baker 
m ui.- 
savaitę 
pas

vagono) duonos išvažioįi- 
Gabųs vyrai gali uždirbti į 
$30 ir daugiau. Atsįšaukit

C. XVITKOXVSKY
3529 XV. 25 St.

REIKALAUJA
DARBININKŲ

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY CO. 
9501 COTTAGE AVĖ.

DARBININKŲ
PRIE DARBO DIRBTUVĖJE 

ATSIŠAUKTI
SYKES CO.

930 W. 19 PI.

REIKALAUJA prityrusio bu-' 
čerio; pastovus darbas, gera mo
kestis.

WOLFF,
3453 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJA operatorių muzi
kalioms instrumentams apvalkus 
sinti. Gera mokestis, pusė dienos 
Subatoį.

WALTER M. GOTCH CO., 
1254 N. Harrison St., Chicago, III.

r . . ---- ------ **—*- t

REIKALAUJA DARBININ
KŲ APDENGTAN IŠMETAMŲ 
GELEŽŲ KIEMAN. PASTO
VUS DARBAS. LABAI GERA 
MOKESTIS.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
FEINBERG AND KAIIN 

38ta ir Laflin St.

PARSIDUODA trumpu laiku 
(cash) biznis grosernė ir bučernė 
su namu, 335 Kensington Avė. Ken- 
fcington, III. Biznis išdirbtas per 
daug metų tarp lietuvių ir kitokių 
tautų. Biznio apyvarta neša $2.500 
į mėnesį. Savininkes eina į kitą biz
nį. Atsišaukite tuojaus.

A. ENZBIGELIS.
335 Kensington Avė., Kensington, III.

PARSIDUODA pigiai verdamas pe
čius mažai vartotas.

CHAS. JAKUBKA, 
2214 So. 63rd Ct. Berwyn, III.

IšRENDAVOJIMUI

REIKALINGAS kostumieriškas 
kriaučius. Darbas ant visados. Mo
kestis gera, atsišaukite:

GEORGE LUKAS 
3133 Logan Blvd., arti Mihvaukce

Avė., ant antrų lubų.

PARANDAVOJAMA namas 4 pa
gyvenimais po 4 kambarius kiek
vienas. Viskas ištaisyta kuogeriau- 
siai. Atsišaukti pn. 
520 W. 43rd St.

RAKANDAI

Chicago.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

Reikalauja kišenių dirbėjų, vir
šutinių apikaklių dirbėjų, mokan
čių visą kriaučių darbą. Pastovus 
darbas.

H M. MARK & CO.
900 XV. Jackson Blvd., Chicago.

REIKALAUJA prityrusių darbi
ninkų sengeležių kieman. Gera mo
kei tis.
.UNITED IRON & METAL CO.,. 
711 XV. 15th Place, Chicago.

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

2810 XV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nc- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEEL CO.

2849 XV. Lake St.

PA-PRITYRUSIO LIEJYKLINIO 
GELBIN1NKO IR DARBININKŲ. 

PASTOVUS DAUBAS, GERA MOKE-

AMERICAN BLDG. FOUNDRY
2300 So. Springfield Avė.

Saivmmlkffls ati
duos su imu©- 

©toliu sau
Trišmolj tikros Šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už goriausi pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
tc su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 XVest 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

REIKALAUJA darbininkų prie 
anglių. 

Atsišaukti.
811 XV. 181 h St Chicago.

REIKALAUJA
Gerų, buklių vaikinų j ofisą. Pui

ki proga pakėlimui ir labai gera mo
kestis.

ILLINOIS SEED COMPANY, 
349 E. North XVater St.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
REIKALAUJA

Jaunų vyių mokintis rakandus 
dirbti.

Fl.NSKE BROS.
M< Henry St.

REIKALINGAS geras mechani
kas, suprantantis darbą prie visov- 
kių automobilių. Darbas nuolatinis. 
Atsišaukite tuojaus.

VILIJA GARADŽIUS 
4642 So. XVestern Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

VAIKŲ
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų ‘ išpildymas 
Vyniojimas prekių.

Geros, pastovios, vertos 
mo vietos, puiki mokestis

SEARS ROEBUCK
’ Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA mūrinis namas, 

dviejų pagyvenimų, labai pigiai ir 
labai graži vieta, North Sidėj, čys- 
tas oras, gražu gyvent. Elektros 
šviesa, gazas, maudynė telefoną?. 
Bandos neša j mėnesį $54.00. Visai 
naujas namas, kaina tik $6,900, rei- 
kuluajama įmokėt tik $1,300. Kas 
reikalaujant gero namo, meldžiu at 
silankyt pas mane, po 5 vai. vak.

T. PAISHES, 
3937 So. Campbell Avė., Chicago, LB.

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir storas su grosernės ir bu 
černės fikčieriais. Parduodama pi
giai.

3511 Emerald Avė.

MOKYKLOS

& CO

jicškoji- 
pradžiai.

REIKALAUJA
Vaiku 14 metų ir daugiau prie su- 

rankiojimo darbo šviesioj dirbtuvė. 
Gera mokestis.

H. G. SAAL COMPANY
4410 Ravenswood Avė.

VAIKŲ 
DURKŠLINIAMS PRESAMS 

OPERUOTI 
ATSIŠAUKTI 

SYKES CO. 
930 W. 19 PI.

REIKALAUJA VAIKŲ 14 IR 
METŲ AMŽIAUS. 
PRIE LENGVO 
DIRBTUVĖJE.

DIAMOND 
406 N.

DARBO

5VHIP CO. 
Curtiss St. 

Arti Grand Avc.

VAIKŲ

15

Turi būti 16 metų amžiaus, pradinę 
mokyklą pabaigė, ofiso darbui musų 
naujoviniuose ofisuose.

Ateišaukti.

THE NATIONAL MALLEABLE 
CASTINGS COMPANY 

2610 XV. 20th PI.

BUKLAUS VAIKO 
Ofisai). Puiki proga pakėlimui. 

AVALON FARMS CO. 
331 XV. Ohio St.

PARDAVIMUI
Parduodama bučernė ir grosernė 

, , .drauge su namu, kuriame ji yra;
REIKALINGAS šoferis duonai iš-1 namas vieno augšto, naujoviniai į- 

‘taisymai. Pigiai.i vežioti.
NEW PROCESS BAKERY

949 XV. 34 St., Chicago.
Anton Praszky, 

2856 Emerald Avė.

Mokykla Kirpimtf ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdaių.

Musų sistema ir ypatiftkas mokini* 
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gerlaa- 
sius kirpirno-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
kąlpatyrimą kuomet jus mokyaitle.

Elektra varomos tuftnes wufg 
siuvimo skyriuose.

dieną ir vakarai* Ir gauti ipoolalU- 
kai pigią kainą.

rą — bite s tau u ar 
le madų knygoą.
MASTER DE8IGNING SCHOOL

J. F. Kasalcka, Fariatiąlf
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampai Laka St. ant 4 lubų

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ha- 
dison, 1850 N. Wells it.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dt- 
signinfc M bianlo ir narna. Via* 
tos duodamo* dykai. Diplomai. 
Lengvi ižmokgjlmat. Gvanmtaa- 
ta išmokinti jus pastoti suka* dt 
•18. Phone Sealey 1141

BARA PATEK, PirailalaU 1

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvifi- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritingį pir- 
klybo.s teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poJL 
tikinės ekonomijos nilietystės, dai- 
liarašys a

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGG
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