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LATVIJOS PERGALĖ YRA 
KIUTIMI PRIE ŪMIOS TAI

KOS SU BOLŠEVIKAIS.

Latviai nori pirmiau išvyti 
likusius bolševikus iš Latvijos 
ir tik tada kartu su talkinin

kais tarties apie taiką.

RYGA, gr. 1. (Rašo Chicago 
Daily Nenvs korespondentas Mi 
ehael Farbinan).—Didelė Iš
vijus armijos l>ergalė Kurlian- 
dijoje ir Lietuvoje gali pada
ryti įtekmės į taikos tarybas su 
sovietų Rusija. Bolševikai vis 
dar laiko dalį Letgalijos, ryti
nę dalį Latvijos. Nors Maksim 
Litvinov Dorpate išreiškė pil- 
niausį sutikimą sovietų val
džios ištraukti savo kareivius iš 
Letgalijos ir pavesti jos valdy
mą Latvijos valdžiai, Latvijos 
generalis štabas skaito paran
kesniu dalyku išvyti bolševikus 
pagelba ginklų prieš pradėsiant 
taikos tarybas. Kadangi len

kų armija užima strategišką 
vietą Plock, labai patogus yra 
laikas atakai ant bolševikų spė 
kų LetjJalijoj. Esantjs pavo

juje lenkų užpuolimo iš kairės 
pusės, bolševiku kareiviai butų, 
sutriuškinti ar apsupti pirmu 
spaudimu Latvijos spėkų iš 
Kurliandijos.

Latvijos generalis štabas ti
kisi, kad tai bus lengvas dar
bas ir užims tik keletą dienų. 
Latviai Letgalijoj nori prisidė
ti prie Latvijos ir bolševikų 
spėkos vargiai bandytų smar
kiau spirties.

Taigi laukiamas tęsimas Dor 
pato konferencijos bus atidė
tas, ar bus vedamas vien Esto
nijos valdžios. Tečiaus tas bus 
nevien delei karinės padėties. 
Latvijos valdžios pozicija lin
kui laikos su sovietų valdžia 
visuomet skirėsi nuo pozicijos 
Estonijos valdžios. Tai buvo 
matyti Dorpate, bet čia aš 
smulkmeniškiau galėjau patirti 
ir suprasti Latvijos poziciją.

Latvijos valdžia, kaip ir Esto
nijos, yra prisirengusi prie tai
kos su sovietų Rusija. Pabalti
jos šalįs turbūt niekad pilnai 
nesutiko būti dalininkėmis ka
rinės intervencijas Rusijoje. 
Dabar galima tikrai pasakyti, 
kad jos nustojo ir mąstę apie 
ėjimą ant Petrogrado ar Mask
vos. Pabaltijos Vadovai sako, 
kad tie elementai, kurie prita
ria intervencijai Rusijoje yra 
reakcionieriai ir didžiausi prie
šai tautinio apsisprendimo. Po 
pulk. Avalov-Bermondto avan- 
turai, jie pradėjo manyti, kad 
admirolas Kolčakas ir gen. De
li i kinas taipjau veikia su vo
kiečiais.

Dabar netik Pabaltijos žmo
nės priešinasi intervencijai, ku 
r i, jei pasisektų, privestų prie 
naujos karės tarp parubežio ša 
lių ir šventosios Rusijos, bet ir 
patįs talkininkai, sakoma, susi 
rupinę pasekmėmis jų interven 
cines politikos. Reakcinė mo- 
narchistine Rusija visuomet bu 
vo ir pasilieka pro-germaniška 
ir smarkiai priešinasi vakari
nėms demokratijoms. Gelbėti 
Kolčaką ar Denikiną įgauti Ru 
sijos valdžią, reiškia remt galin 
gą Vokiet.-Rusijos kombinaeiją, 
kuri bus pavartota pirmiausia 
prieš parubežines šalis, o pas

kui ir prieš vakarines valsty
bes.

“Mes nebegalime ilgą 'laiką 
tęsti karę.” Tokia yra abelna 
Latvijos ir kitų Pabaltijos ša
lių žmonių nuomone. Tiesa. 

Latvijos armija dabar yra per
siėmusį dideliu patriotišku en
tuziazmu, bet reikia žinoti, kad 
Pabaltijos armijos daugiausia 
susideda iš kaimiečių, kurie de 
speratiškai gins savo šalies že
mę, bet kartą šalis yra apvaly
ta nuo įsiveržėlių, jis greičiau
siai nori sugrįšti į kaimą ir dirb 
ti savo žemę. Puiki apsigyni
me, tokia armija netinka įsi
veržiami į Rusiją, kadangi tik
slai jai nesuprantami ir sveti
mi jos artimiausioms intere
sams.

žmonės pavargę nuo karės.
Rytinės Europos žmonės kar 

toja, kad jie yrti visiškai pa
vargę nuo karės ir net geriau
sios armijos darosi pavargusio 
mis. Estonijos armija nors ir 
puiki, yra pavargusi nuo karės 
ir Estonijos valdžia protingai 
daro bandymą užbaigti karia
vimą. Latvijos armija yra jau 
nesnė, mažiau kariavo ir dar 
tebėra pilna givumo, bet Lat
vijos valdžia skaito parankes
niu pradėti taikos tarybas kol 
ji turi gyvą ir, armiją,
negu laukti kada bus pavargu
si nuo karės ir žmonės reika
laus taikos.

Taigi čia ir yra skirtumas 
tarp Latvijos ir Estonijos val
džių apie reikalingumą taikos. 
Jos nesutinka tik klausime, ar 
vienos Pabaltijos šalįs turi ri
zikuoti tarybomis, ar tarties su 
talkininkais ir būti dalininkėj 
mis visuotinos taikos. Estoni
jos valdžia pritaria ūmiai tai
kai, kuomet Latvijos valdžia 

mano, kad padėtis bus patogi 
dar per tūlą laiką ir bijosi, kad 
atskira taika gali suardyti pro
gas visuotinai taikai.

Lietuvos valdžia au Latvija.
Aš sprendžiu, kad šiame da

lyke Latvijai pritaria ir Lietu
vos valdžia. Abi valdžios pa
taria atidėti tarybas su sovietų 
delegatais, kol pilnai neišsiaiš- 
kįs talkininkų pozicija. Te
čiaus nesitikima, kad visuotina 
taika įvyktų ir jei talkininkai 
atnaujintų savo intervencijos 
Rusijoje politiką, Pabaltijos ša
lių atskira taika su sovietų Ru
sija bus neišvengtina.

inastcr at Chicago, III. Dec. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 1917
CHINUA REIKALAUJA JAPO

NIJOS ATLYGINIMO IR 
ATSIPRAŠYMO.

PEKINAS, gr. L—Užrubeži- 
nių reikalų ministerija įteikė 

Japonijos legacijai notą apie su
mišimus Fu Ch<iw ir pastatė 
sekamus reikalavimus:

“Pimta, pašalinimo Japoni
jos konsulo Fu Cho*w’e; atlygi
nimo už Fu Chow chiniečių gy 
vastis, pražudytas japonų ata
koje; taipjau užmokėjimo me- 
dikalių išlaidų gydymo sužeistų 
chiniečių; trečia, tinkamo nu
baudimo japonų vadovų, kaltų 
užpuolimuose ant chiniečių; 
ketvirta, kad Japonijos konsulas 
Fu Chow atsiprašytų to miesto 
chinų valdžią.

“Japonijos atsakymas dar ne
gautas.”

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. Dec. 5, 191f 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Išrišė Fiume 
klausimą?

TAIKOS KONFERENCIJA JAU 
IšRIšUSI FIUME KLAUSIMĄ.

Italija ta sutartimi busianti 
užganėdinta.

LONDONAS, gr. 4.—Pasak 
privatinių žinių Amerikos, 
Fra nei jos ir .Anglijos atstovai 
taikos konferencijoje padarė 
sutarti, kuri tikimasi ištiš Ad- 
riahiko klausimą. Ta sutartis 
bus paduota Italijai. Sakoma, 
kad valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininkas Frank L. Polk ir 
premjeras Clemenceau jau pa
sirašė. Sprendžiama, kad ir 
Anglija yra pasirengusi pasira
šyti. Anglijai pasirašius, su

tartis bus įteikta Italijos pleni
potentams Paryžiuje.

Koks tas susitarimas, nepa
duodama, bet sakoma, kad jis 
padarytas su tikslu užganėdin
ti Italijos žmones.

Iš Rymo pranešama, kad Ita 
lijos reguliarė kariuomenė už
ims Fiume ir visą teritoriją, 
kuri nužymėta Italijos, Franci
jos, Anglijos ir Rusijos atsto
vų padarytoj Londone sutartyj 
1915 m. Gabriele d’Annunzio 
liuosanoriai bus ištraukti.

Washingtonas neturi žinių.

WASHINGTON, gr. 4.—Val
stybės departamento valdinin
kai sako, kad jie neturi jokių 
žinių ‘apie padarymą sutarties 
Adriatiko klausime, kaip apie 
ai pranešama iš Londono.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1919

VENGRIJA KVIEČIAMA Į 
TAIKOS TARYBAS.

BUDAPEŠTAS, gr. 3.—Maj. 
gen. Harry H. Brandholtz, Suv. 
Valstijų narys talkininkų kari
nės misijos Vengrijoje, šiandie 
teikė premierui Huszar vyriau 

sios taikos konferencijos tary
bos pakvietimą pasiųsti Ven
grijos plenipotentus į Neuilly, 
Francųoj, padaryti taiką tarp 
talkininkų šalių Vengrijos.

MEKSIKOS KLAUSIMAS 
SENATE.

WASHINGTON, gr/ 4.—Se
natas vakar ir šiandie svarstė 
santiklius su zMeiksika. Senato 
užrubežinių reikalų komitetas 
nutarė pašaukti valstybės sek
retorių Lansing ir jį perklau- 
sinėti apie padėtį. Dar nieko 
tikro nėra sutarta ir nėra pa
duota jokių įnešimų. Daugelis 
senatorių tečiaus nori ir reika- 
auja intervencijos.

KO JIE NEBEPRASIMANYS.

WAUKEGAN, III., gr. 4.—Ge 
neralis adjutantas F. S. Dick- 
son kalbėdamas čia pirklybois 
buto bankete pasakė, kad jis 
tikrai žinąs, jog Chicagoje yra 
suorganizuota 25,000 raudon- 
gvardiečių ir jie esą pasirengę 
ule valandą sukilti su ginklais 
rankose. Jis turįs tam ir pri
rodymus. Kongresas todėl tu
rįs sustoti besibaręs, bet pralei 
sti smarkius įstatymus pašali
nimui to pavojaus.

Jieško keturių mergelių.
--------- pastatyti dar vieną didelį vieš-

Policija jieško keturių jaunų j būtį ant Michigan gatvės. Vieš- 
mergelių. Dvi jų pabėgo nuo (būtis užsimsiąš kone visą “ble- 
tėvų todėl, khdi neleido joms ką”* ir kainuosios nemažiau 
likti artistėmis, dvi—su numy- kaip penkiolika miKftnų Hole-
lėtiniais. rių.

Kalėjimas 
streikieriams

■ I II* III

DAUG STREIKININKŲ 
NUTEISTA KALĖJIMAN.

Kelios moterįs irgi nuteistos 
mėnesiui kalėjiman už 

pikietavimą.

GIIICAGO.—Vakar Superdor 
teismo Denis E. Sullivan tei
sėjas nuteisė 16 strei
kuojančių cigarų darbininkų 
kalėjiman ir užsimokėti dideles 
pabaudas už, sulbužymą jo iš
duoto prieš streikininkus in- 
junetiono. Injunctionas sulau
žytas daugiausia pikietuojant 
streiko apimtas cigarų dirbtu
ves ir skelbiant publikai kokio 
išdirbinio cigarų darbininkai 
streikuoja, kartu prašant parem 
ti streikiėrius, nerūkai^ tų rū
šių cigarų.

Tarp nuteistųjų kalėjiman 
yra 12 moterų ir merginų. Vie 
nas vyras nuteistas 30 dienų ka 
loji man ir užsimokėti $500 pa
baudos. Trįs vyrai nuteisti už 
simokėti po $500, $400 ir $350 
jabaudos.

Penkios moterįs nuteistos 30 
dienų kalėjiman ir užsimokėti 

po $250 pabaudos kiekviena, 
Viena mergina nuteista 20 die
nų kalėjiman ir užsimokėti 
$250. Dvi nuteistos 10 dienų 
kalėjiman ir užsimokėt po $250. 
{eturios gi nuteistos 30 dienų 
kalėjiman be piniginės imbau- 
dos.

Paduota apeliacija prieš to- 
cį teisėjo nuosprendį.

Teisėjas Sullivau jau nebe 
pirmą sykį desėtkaįs nuteisia 

kalėjiman streikuojančias ciga
rų darbininkes, vienok jos ne
pasiduoda ir veda streiką ir to
liau. Streikuoja American Ci- 
gar Co., 327 N..WeUs St., dar
bininkai ir streikas tęsiasi jau 
veik metai laiko.

SUSITVĖRĖ LIBERALŲ ’ 
PARTIJA.

MADISON, Wis., gr. 4.— 
Šiandie čia paskelbta, kad su
sitvėrė nauja liberalų partija— 
People’s National Liberal Lea- 
gue. Jos svarbiausiu tikslu bus 
paskelbti priežastis brangumo 
pragyvenimo, apsaugoti indus 
trinę demokratiją, kovoti su 
privatine monopolija, ginti de 
mokratijos principus respubli
koje ir t. t. Tai paprastųjų li
beralų partija ir iŠ jos nieko ti- 
kėties negalima ir ji šalies gy
venime nepadarys mažiausios 
reikšmės.

Naujas nesmagumas gatvekarlų 
baronams.

h > .i i*

Chicagos gatvekarių kompa
nija turi naujo didelio nesma
gumo. Miesto advokatai krei
pėsi į apskričio teismą reikala
vimu išduoti indžionkšeną, kad 
kompanija neturėtų teisės imti 
po septynis centus nuo pasažie- 
riaus. Reikalavimą teisėjas pri
ėmė ii’ dabar jisai yra svarsto
mas. Kuo tatai užsibaigs, dar 
nežinia. Advokatai sako, kad, 
jeigu ir šį kartą miestas turė
tų pralošti, tai visą klausimą 
miestas paves, išrišti patiems pi 
liečiams-balsuo tojams — pava
sariniais rinkimais.

Statys naują viešbutį.

Chicagos piniguočiai rengiasi

Streikas Italijoje
GENERALIS STREIKAS 

ITALIJOJE ATŠAUKTAS.

Bet jeigu bus reikalas, jis vėl 
bus paskelbtas.

RYMAS, gr. 3.—Generalis 
streikas, kuris tęsėsi Ryme ir 
kituose šiaurinės Italijos mies
tuose dvi dieni, šiandie tapo at 
šauktas ir ryto darbininkai su
grįš į darbą.

Streikas buvo paskelbtas So
cialistų partijos ir Generalės 
Jkirbo Federacijos. Jis buvo 
paskelbtas protestui prieš karei
vių užpuolimą panedėlyj ant so 
cialistų demonstracijos, kįhisia 
me sumišime, sužeidimo dvie
jų socialistų atstovų ir vieno 
atstovo suėmimą, kas buvo ne 
legaliu darbu. Paskelbta strei
ką ir pareikalauta nubausti kai 
liniukus ir premierui Nitti pri
žadėjus tai padaryti, streikas 
veikiai butų užsibaigęs. Pir
mą dieną sustreikavo vien Ry
me apie 80,000 darbininkų ir 
streikas ėjo ramiai, nors buvo 
visur pristatyta daug kareivių. 
Tečiaus vakar po piet karabi
nieriai vėl užpuolė ant demon
stracijos ir vieną darbininką 
nušovė, o 12 sužeidė. Delei to 
streikas tapo prailgintas.

Prok la maci j o j, a t šauk iančio j 
streiką tečiaus pabėžiama, kad 
darbininkai nepakęs nors ma
žiausio varžymo atstovybės ir 
laisvės minties ir prieš tai grieš 
čiausiai kovos. Proklamacija 
sako:

“Mes daugiau nebetoleruosi- 
me nors mažinusiame laipsny
je paržengimo teises reprezen
tacijos ir laisvės minties ir esą 
me pasirengę griebties prierho- 
nių, kurios butų veikmingos su 
stabdymui kiekvieno reakcinio 
pasimojimo profesionalių mi- 
litaristų.”

Laike demonstracijos Turine 
pulk. Rossi tapo sunkiai per
durtas peiliu ir 15 kitų žmonių 
sužeista.

Neapolio socialistai šiandie 
laikė susirinkimą ir tikimąsi, 
kad šiąnakt bus paskelbtas ten 
24 valandų visuotinas protesto 
streikas.

Padėjimas Milane, kur ant 
streikierių demonstracijos už
puolė nacionalistai ir du žmo
nes užmušė, yra labai rustus.

Tūli pranašauja, kad visas tas 
judėjimas priima revoliucinį 
pobūdį, bet atšaukimas genera- 
lio streiko sumažino prasidėju
sį nerimavimą.

AREŠTAVO REDAKTORIŲ.

SEATTLE, WASH., gr. 3.— 
šiandie tapo areštuotas Union 
Boiard Record redaktorius E.- 

B. Ault ir kiti trįs surišti su 
laikraščiu žmonės. Jie visi yra 
kaltinami peržengime papildy
tų špionažo įstatymų.

Pakvaišėlis vedė “pakvaišėlį.”

Dėdė David Bemard pasiga
vo tūlą “didelį nusižengėlį” ku
rio nusižengimo jis ir dabar dar 
negali pasakyti. Vietoj nuves
ti jį į policijos stoti, tvarkos da
botojas parsivedė į savo butą 
ir surengė jam “karštą pirtį.” 
uždarė jį atskirame kambary ir 
padavęs savo moterei revolve
rį liepė šauti į jį pro uždarytas 
duris. Nusižengėlis tečiaus iš
liko sveikas.

Galų riale dalykai susidėjo 
taip, kad J<dėdė” Bernard savo 
nusižengėlį nuvedė į nesveika- 
pročių ligoninės daktarą Wi- 

lliam Hiekson. Čia jo atvesta- 
sai “pak^aižėlis” tapo paliuo- 
suotas, o “dėdė” Bernard atsi
duri už geležinių grotų. Pas jį 
kas tai nėtvnnktij...

Anglių padėtis darosi 
dar rūstesnė

Sumažinta traukinių vaikščiojimas
*

ANGLIAKASIŲ UNIJOS 
VIRŠININKAI UŽSISTATĖ 

KAUCIJĄ.

Busią tyrinėjami teismo ir 
kasyklų savininkai.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 4. 
—Veikiantysis angliakasių uni
jos prezidentas John L. Lewis, 
įsekretorius-dždininkas William 
Green ir penki kiti unijos vir
šininkai šiandie pribuvo fede- 
ralin teisman ir užsistatė po 
$10,000 kaucijos iki jų teismui 
utarninke. Jie ir daugelis kitų 
viršininkų, viso 84 žmonės, yra 
kaltinami kriminaliame panie
kinime teisino ir sulaužyme tei 
sėjo Anderson išduoto injunc- 
tiono.

Teisėjas Anderson taipgi pa
liepė sušaukti grand jury ir pra 
dėti tyrinėjimą kasyklų savi

ninkų, kurie taipgi sulaužė Le- 
ver aktą. Jei valdžia parodys 
kad ir kasyklų savininkai su
laužė tą aktą, tai ir prieš juos 
bus išneštas apkaltinimas. Jei 
tokis apkaltinimas ir bus išneš 
tas, tai jis veikiausia niekad 
nepasieks teismo, nes įstatyda- 
mi dar niekad nebuvo rašyti 
turčiams.

SUMAŽINA TRAUKINIU 
VAIGSCIOJIMĄ.

Traukinių vaikščiojimas auma- 
žirifemas visu trečdaliu.

CHICAGO.—Apygardos gele 
žinkelių administracija vakar 
išleido paliepimą, kad prade
dant panedėlio vidurnakčiu vi
sose vakarinėse, šiaurvakari
nėse ir centralinėse valstijose 
sumažinti visu trečdaliu pasa- 
žierinių traukinių vaigščiojimą. 
Taipjau bus panaikinti Pullma 
no vagonai, kad jų vieton butų 
galima prikabinitii daugiau ki
tokių vagonų, į kuriuos dau
giau žmonių telpa. Tuo mano 
ma sutaupinti po 11,000 tonų 
anglių į dieną.

ANGLIŲ PADĖTIS KASDIE 
. RUSTĖJA.

Visur pradeda trukti anglių. 
Angliakasiai niekur negrįšta.

Anglių trukumas kasdie da
rosi rūstesni. Visur greitai šen 
ka dar buvę anglių sandeliai. 
Iš daugelio miestų pranešama, 
kad anglių visai nebeturima ir 
delei to žmonės labai kenčia. 
Ypač trūksta anglių vakarinė
se valstijose, kur dabar siaučia 
dideli šalčiai. Kitur užsidaro 
ir dirbtuvės, ar dirba labai 
trumpas valandas. Chicagoje 
kriaučių dirbtuvės nutarė dirb 
U tik 39 valandas savaitėje.

Tuo tarpu valdžia nė nema
no apie išpildymą angliakasių 
reikalavimų, ir verčia žmones 
kęsti šalti ir bedarbę. Anglia
kasiai gi dar niekur negrįšta. 
Jie stovi prie savo reikalavimų 
ir nemano grįšti į kasyklas, kol 
tič reikalavimai nebus išpildy
ti.

Jau prasideda vis didesnis ir 
didesnis spaudimus į valdžią, 
kad išpildytų angliakasių rei
kalavimus ir tuo atidarytų ka
syklas ir suteiktų žmbn&ns an
glis.

SKAITYKIT IR PLATTNKTT
“NAUJIENAS”

Angliakasiai moka streikuoti, 
sako vadovas.

P1TTSBURGH, Kas., gr. 4.— 
Kansas angliakasių prezidentas 
pasakė šiandie:

“Angliakasiai žino kaip strei 
kuoti ir net jeigu visi jų virši
ninkui liktų pasiųsti kalėjiman, 
jie vistiek galėtų streikuoti.

“Padėtis nepersimainys ir ne 
padarys į ją įtekmės atsitiki
mai Indianapolis’e.”

135 REPUBLIKONAI 
APKALTINTI.

Pridarę daugybę suktybių laike 
senatoriaus rinkimų.

GRAND RAPIDS, Mich., gr. 
4.—Keletą dienų atgal teismas 
apkaltino senatorių Thomas H. 
Newberry ir 134 kitus žymius 
republikonus už įvairias sukty
bes senatoriniuose rinkimuose 
ir papirkinėjimą balsuotojų. De 
mokratų kandidatu tuo laiku 
buvp Henry Ford, kuris neve
dė savo kampanijos ir atsisakė 
tai kampanijai paaukauti nors 
vieną centą. Tuo tarpu repu- 
blikonas Ncwberry vedė smar
kiausią kampaniją ir kaip pri
pažino savo pranešime apie 
kampanijos įplaukas ir išlaidas, 
jis išlejdo arti poros šimtų tuk 
standų dolerių (tūli tvirtina, 

kad jis išleido virš pusės milio 
no dolerių rinkimų kampani
jai), kuomet įstatymai kandi
datui senatan išleisti kampani
jai daugiau kaip $10,000. Jis 
tapo išrinktas, bet teismas da
bar apkaltino jį ir jo visus žy
mesniuosius pagelbininkus. Nie 
kurie jau prisipažino prie kal
tės, kiti gi neprisipažįsta. Ke
liolika apkaltintųjų jau stojo 

prieš teismą ir užsistatė kau
ciją.

Senatui tie visi dalykai yra 
žinomi, bet Ne'vvberry vistiek 
tapo priimtas ir republikonai, 
kurių senate yra didžiuma, at
sisakė svarstyti prieš jį pasta
tytus apkaltinimus; demokratai 
irgi tyli, nes ir jų daugelis gal

•* “Miiais budais pateko se
natan.

RATIFIKAVO MOTERŲ 
BALSAVIMO PRIEDĄ.

PięRRE, S. D., gr. 4.—South 
Dakotos legislatura šiandie ra
tifikavo priedą prie federalės 
konstitucijos, suteikiantį mote
rims balsavimo teises. Ji yra 
21 valstija, ratifikavusi tą prie
dą.

20 VALSTIJŲ RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

BISMARK, N. D., gr. 2.— 
Nbrth Dakotos valstijos legisla
tura šiandie ratifikavo priedą 
prie federalės konstitucijos, 
suteikiantį moterims balsavimo 
teises. Tokiu budu jau 20 vai. 
stijų ratifikavo tą priedą. Bet 
reikia, kad jį ratifikuotu ma
žiausia 36 valstijos, pirm negu 
priedas įeis galėn ir moterįs vi
soje šalyje įgys lygias balsavi
mo teises.

50,000 DARBININKŲ IŠMESTA 
Iš DARBO.

MADR1D, gr. 3.«—Iš Barcelo- 
norf pranešama, kad paskelbus 
ten naują lokautą, 50,000 dar- 

»bininkų liko išmesta iŠ darbo.

/i
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Pamatykit Naują Veikalą
Keturių veiksmų dramų 

“REVOLIUCIONIERIAI”

Laiškai iš Lietuvis.
i.

Iš Žagarės apiel., Šiaulių apskr.

Stato scenoĮje
L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras

SUBATOJ, GRUODŽIO-DECEMBER 6 D., 1919 M.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2212 W. 23rd PI., Chicago.
Svetainė atsidarys 6:30; lošimo pradžia 7:30 vai. vak.

Darbininkai ir darbininkės atsilankykite visi, nes bus žingei- 
du inatvti Rusijos revoliucijonieriij gyvenimas.
PO PERSTATYMUI ŠOKIAI. Kviečia KOMITETAS.

Rašo Antanui Gurskhii į 
Chicagą jo gimines:

Mielas teveli! Jau laukus nu- 
siėmem (nors ir ne visa buvom 
apsėję). Buvo pasėta išviso apie 
26 purus, ba su arkliais nespėjo
me, kurių tėra liktai du, o labai 
daug patvadų reikia važinėti su 
valdžios reikalais. Dabar man 
parėjo pavieska, šaukia į vals
čių prisistatyti dėl kariuomenės. 
Pas mus Lietuvoj dabar paskel
bta prisistatyt vyrams, kurie 
gimę 1891-95-96-97 98 99 ir 1900 
metais, o kas kariuomenėj yra 
buvę, tai tiems lig 15 metų am
žiaus. Aš esu gimęsę 1899 m., 
taigi ir man reikia prisistatyti, 
o gal ne po ilgo ir išvažiuoti ka
rau, dar biskį pasimokinus... 
Naujienos pas mus tokios: šau
kia vyrus į karų gipti Lietuvos, 
kovoti su lenkais, bolševikais ir 
tt. Šiemet du sykiu nudegė Mik- 
naičiai, vienų sykį sudegė Adei- 
kio pusė javų, 150 vežimų, ir 
Daniškos jauja, o antrų karių 
Simanavičiaus visi javai. Vald
žia ima arklius kur geresnius, 
nle <iatų4 žmonių, neveda, tai 
milicininkai važinėja po sod- 
žius ir kad randa nevestų, ati
ma ir primuša žmogų. Mokes
čius dabar dažnai moka; užmo
kėjam vokiečiams rudeni į 
prišakį ant visų metų po 50 kp. 
nuo dešimtinės ir po prispirti a- 
tidavėm kelis purus javų pusdy
kiai; žiemų užėjo bolševikai, 
tiems mokėjom mokesčių po 
50 kap. nuo dešimtinės ir py
lėsi javus. Dabar Lietuvos val
džiai vėl tų patį metų mokėjom 

' po 270 kap. nuo dešimtinės ir 

Svieto Pabaiga

Astronomas Albert Portą, pranašauja, kad 17 dienų Gruodžio Š. m. tas gali atsilikti ant musų 
žemės kas yra atvaizdinama ant šito paveikslo. Kadangi daugybe atstronomą su prof. Porto 

moksliniais prirodymais nesutinka todel-gi .
Lietuvių Laisvamanių Federacija

— Rengia —

KARDO VAKARA
Nedalioje, 7 Gruodžio-Dec., '19

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23-rd Place

Pradžia 5 valandų vakare. įžanga 50 ir 75c.
Idant išaiškinus publikai kitų astronomų pranašavimus ir jų skirtingas 

mintis negu prof. Porto link pabaigos svieto, todelgi yra pakviesta geriausi 
kalbėtojai ant “KARDO’* VAKARO, katrie aiškins grynus faktus surinktus 
įvairių astronomų. * i.

Apart moksliškų prąkalbų apie pabaigų svieto, taipgi bus dainos, dėklą- , 
macijos ir kiti gana įvairus pamarginimai.

Užsibaigus progranuri — bus šo kiai. Kviečia L. L. F. Komitetas.
--------------------  --------- a ;------- i-------------------------------- ——#------- ----- , r—... ,■ ■■ .............. ■ ' "■ ..... . 1 . ....... ................. , T

parėjo žinia, kad duoti daug ja
vų ir mėsos. Daug kąs ir visi 
reikalauja iš to ūkininko, kurs 
per prakaitų uždirba duonos 
kąsnį, o kame važiavimai, pal- 
vados tai į Šiaulius, tai į Joniškį, 
į Grudzdžius ir kitur. O vargiai.. 
[Čia visas laiško antrasis lapas 
žirklėmis — matyt Lietuvos 
cenzoriaus — nukirptas]... Ja
vai dabar daug atpigo. Rugių 
pūras pirmiau buvo 150 rub., o 
dabar tik 25 rub.; kviečiai buvo 
200 rub. pūras, dabar 40 ir tt. 
avižų pūras 10 r.; miežių 20 r.; 
aviena mėsa 2 rub. svaras; po
ra naginių 10 rub.; gazo 2 rub.; 
druska 25 kp.; pora kamašų 100 
rub. Tai tokios pas mus naujie
nos. Jūsų sunuą — Aleksand
ra. Spalių 5 d. 1919.

Iš Kraupių, Kamajų valsč., 
Rokiškio apskr.

Mielas musų. Antanai! Mes 
tebesam visi sveiki, tiktai musų 
Juozukas tai tapo užmuštas ka
re, nes buvo pašauktas kariuo
menėn ir jau nebegrįžo. Mes 
gyvenam taip kaip*ir pirmiau* 
gyvenom, nors vokiečiai atėmė 
galvijus, gruduš, palikdami kd- 
žnai šeimynai tiktai po vienų 
karvę, bet bado nematėm ir lig 
šiolei esam sotus. Žeme 
bam ant puses Baltrukčno. Per 
musų šalį perėjo daug labai ka
riuomenes, frontas vokiečių su 
rusais buvo netoli nuo musų a- 
pie salas Taraldžius, kur žmo
nės labai nukentėjo; liko sude
ginti čjeli sodžiai, 1x4 Kraupių 
sodžius tebėra sveikas. Žmones 
Kraupių per karo laiką išmirė: 
Mataušai, Baltrukėnas, Vincas 
Urbands, Antanas Titas, Nakie
nė marti ir tt. Iš karo nebegrįžo 
Balys Tila ir Pranciškus Petru
lis. Kada pernai apie kalėdas 
vokiečiai išėjo, tai musų kraštą 
buvo užėmę bolševikai. Prie bol
ševikų labai visa buvo brangu: 
rugių purni mokėdavo po 700 
rub., sviesto kūnini 35 rub. ir 
laip visi daiktai labai buvo 
brangus, dėlto bėdnesniiems 
žmonėms labai buvo sunku gy
venti. Bet šiam pavasarį nuo 
Kauno Lietuvos kariuomenė 
bolševikus išvijo ir jau dabar 
bolševikai yra nuvyti užu Dina- 
burgo.

Dabar kada Lietuvoje yra sa
va Lietuvos valdžia, kur kas da
bar geriau gyventi; viskas eina 
pigyn ir jau visko galima nusi
pirkti. Parašykite Antanai apie 
Kraupių gyvenančius Amerikoj 
žmones, gal su nekurtais susi
tinkat, kaip su Kalniečiais, Da
giais ir Jovaišoms. Jų žmonos 
labai laukia nuo jų laiško, nes 
Jovaišienė ir Dagienė labai var 
gingai gyvena ir labai laukia pa 
šalpos nuo savo vyrų.

Gyvulių mes turim vieną ark
lį, vieną karvę, telyčią, 10 ave
lių ir 2 kiaules. Gričioj tebegy
venant toj pačioj, bet medžių 
jau turim supirkę dėl naujo rū
mo.

Pasiliekam sveiki ir bučiuo
jam Tamstų tėvas, motina bro
liai: .Jonas, Peleksas, Ladžius ir 
sesuo Branislava Tilai.

1919 m. 12 d. rugsėjo.

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

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

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 016 E
BOSTON, :: MASS.

M*. I. ■ I. I ■ I I ■ » I. . M I, , . I .

Alus Degtine Vynas
Pilna formatą ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimų su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
i’tnktiniai vynui užtikrinama. .

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavinjai. Mes pir

miaus darėmO alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$ 1.4)0 Money Orderiu ar pinigais.

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

R00SEVE1T ROAD

kotu išpardavimas

JAUNUOLIAMSVYRAMS IR

jei mums reikėtų pirk300 šutyje
ti jie šiandie, tai mes negalėtume par
duoti jų po

Vaikams

Macki- 
gražiai 

ša tikinės

300 augštos rųŠics žieminių 
kotų moterims ir merginoms L 
vertės iki $55; S u bato j c $39.50

Vyrams skrybėlės, prls- 
kaitant garsiųjų Stetsono 
ųšj; didelis pasirinkimas

Mažiukams nau
jinki siutai; dydžiai 
nuo 3 iki 8 metų; 
padirbti pagal gra
žias mažiuką nešio- 
nes iš tamsią ge

mai dėvimą inateri. 
ją. balta apikaklč 
dykai prie kiekvie
no siuto, $0.50

PUIKUS MODELIAI; GERO PLIUŠO 
AR VELl'RO, POLO GELUMBES 
ŠVELNIOSIOS, SILVERTONO, JODO
MOS IR K.

Kasdien mes priparodome kad 12 
Gatvėn Sankrova yra geriausia vieta 
moterims kotams pirktis — pasižiūrė
kite šitų puikiųjų verčių po $39.50.

Daugybė stebėtiną modelių pasirin
kimui — trumpi, smagus, sportiniai ko 
tai, ilgi pliušiniai kotai, kailio apikak 
leniis kotai; naujiškas šilkinis ir ga 
rantuojamas pamušalas perdėm; vi. 
dui pamušalas šilumai.

OVERKOTAI
Daugiausiai ulsteretni su dir 

žu aplinkui ar diržu tik užpaka 
lyj. čia taipgi galima rasti kon- 
servatieji kotai su aksominė 
mis apikuk'lČmis. *

šilti, tvirti dra
bužiai, kaip tik 
tinkami vaikams; 

sučėdinimas yrit ne 
paprastai didelis. 

.Nupirk savo vai
kui drabužius Ka
lėdoms dabar.

Vaikams 
naw's; stori, 
FangUoti 
ar atverčiamos a^ 
pikaklėsį dydžiai 

nuo 8 iki 18 $4 C 
metą po ■ **

SIUTAI
Padirbti iš grynai vilnonio 

mėlynojo seržo, šiurkščiąją ir 
tamsiąją gelumbią; visokią ne- 
šionią visokiems skoniams ir 
proporcijoms. Pasižiūrėkite mu
są languose šitą nepaprastą ver
tybių pačiame sezono augštyj.

Kili siutai ir * overkotai 
vyrams ir jaunuoliams, 

drauge su dirbtaisiais Kup- 
penheimero firmos ir kitą 
gerai žinomą dirbtuvių au_ 

gštos rąšies drabužių — 
$15 iki $100.

Drabužiai Zemiaus 
Kainos 
Mažiesiems vai

kams rusiškieji o- 
verkotai, nuo 3 iki 
10 metų; augštai už 
segami po Smakru; 
padirbti iš storos 

tamsiai rudos ge
lumbės overkotai 

gerai pa- $y.5O 
mušti 1

Kiti iki $20.00.

SVIETO 
PABAIGA

Visi, kurie skaitote laikraščius, žinote, jog yra 
spėjama, kad šio mėnesio 17 dieną busianti svieto pa
baiga. Kuriems įdomu butų žinoti, kaip įvyks svieto 
pabaiga ir, jei ji įvyks, kaip ji atrodys, tai ateikite į

VANDOS TEATRA
3214 So. Halsted Street 

i ,
ir tą visą pamatysite krutumuose paveiksluose. Jie 
bus rodomCgruodžio 7 d. Be jų bus dar taipgi rodo
ma^ puiki 8 veiksmų drama KLEOPATRA.

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DANTISTAS
10657 Michitran Ąvo.,z Raugia n d.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
»  .................         tiM. ’

✓

..... ,ir "■ " •
DR. JQHN N. THORPE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1637 W.51 St. kamp.Marshfleld av

Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 8 vakare.

Tel. Prospcct 1157
S....................................... ...... . I I 

$35 nupirksi grąžą $125 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deimau- 

tine adatfl, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dieną.
Mes taipgi turi 

mc tikros šikšnos 
svetinei eilę Ir ki
limą.

Mes taipgi turime ko 
kni augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondas. 
WESTERN FURNITURE STOHAGE 
^810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

LAISVES BONPSAI
Mokame Grynais:

1-inas $50 Bondsas .... $50.25 
5-tas $50 Bondsas ...... $50.25 

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

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Ch!cag<5s ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kelvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723.
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Sankrovos Valandos

Nuo 10 Ryto
Iki 6 Vakare

Iki Sekamam Pranešimui
Del Anglių Stokos

KORESPONDENCIJOS j
> —~ ;.................■ - ■ rrr—

SO. OMAHA, NEBR.

Angliakasių streikas pradeda 
atsiliepti į miesto gyventojus. 
Labiausia, žinoma, kenčia dar
bo žmonės. Iškalno jie negalėjo 
nusipirkti anglių, o dabar, žie
mai užėjus, tenka kęsti šaltį, 
nes anglių nebegalima gauti.

Delei anglių stokos užsidarė 
vakarinės mokyklos. Pradeda
ma darinėtiJr kai-kurias dirb
tuves.

Lietuvių moterėlės dabar tik 
ir kalba apie “sudną” dienų. E- 
sų “gazietos” rašančios, ka< 
gruodžio 17 dienų įvyksianti 
svieto pabaiga.

Kai-kurios moterėlės tiek su
sirūpino, kad net naktimis ne
bemiega, o vis laukia “strošnios 
dienos”. Prieš tų dienų jos ren
giasi pasilikti namie ir ruoštics 
prie mirties... — A. Ž.

Musų biznio 
valandos 

nuo 10 ryto 
iki 9 vakare 

3ubatomis.

ousc Greatcr Vąlųeš

4‘fth and Ashland Avė

GALITE Pirkti 
gatvekarių tikie- 
tug musų vaistų 
skyriuje, žemuti

nės lubos.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Nedarbas didėja.

Puikus^Dresiy^Išpardavimas
1 langelis puikių ciresaų is tnkotino, veiurų, šilkų ir sntinų, RR

dailiai aptaisytos pynę ir kartai (komis, taipgi plynas pasiuvi- > ® Į Jj
mas visokių pageidaujamų šešėlių. Specialiai šitame i spardo- f ^Į-==- ■ 
vi m e tik AbhI ^JL

KOTŲ IŠPARDAVIMAS SANDĖLIUI SUMAŽINTI
šitie kotai yra padaryti iš puikios rųšies sjl- ■

vilnonių vdlurų, melionų, keršių, *
pliušų ir maišinių. Minkštos ir šiltos ma- |H H9 A

terijos. Yra palaidais užpakaliais, diržuotais • l
Aptaisymas^^^^^J'^^^^^L____

los pačios gelumbes, pliušo ar kailio apikaklės. I
Visi gražiai pamušti. Dydžiai 36 iki 52. Speci-
aliai $34.75.

KLEIN BROS
HALSTED & 20111 STS

Delei stokos kuro čia pradeda
ma uždarinėti dirbtuves. An- 
dais tapo uždaryta didžiulė Lo
mei! Works kompanijos dirbtu
vė, kurioje dirbo daugiau kaip 
du tūkstančiai darbininkų. Gy
vulių skerdyklose darbas taipjau 
mažėja. Kiekvienų dienų atsta- 
tinėja darbininkus. Jei tokia pa
dėtis tverę kiek ilgesnį laikų, tai 
daug dirbtuvių turės visai užsi
daryti. Taigi nedarbas didėja. 
Ar ilgai taip bus, tuo tarpu dar 
sunku įspėti.

Kuro stokoja netik dirbtuvės, 
o ir pavieniai asmens. Andais 
vienas amerikonas, gyvenantis 
ant Boo avė. ir 9 st., neturėda
mas anglių, bandė sušildyti bu
tų degindamas lentgalius. Neuž
ilgo tečiaus kūrenosi netik pe
čius, bet ir — sienos... Laimei 
veikiai pribuvo ugnagesiai ir 
gaisrų
gaisrų gerokai apgriauta visas 
butas. - Buto savininkas dabar 
sakus: geriau sušalsime, beit! 
malkomis kurti pečių — nieka
dos ! — Senbernis.

DVISEGIAI OVERKOTAI

r. šiluma, smagumas ir modelių gražu
mas tai ypatybė šitų kotų, materijos vi
sos yra storos vilnonės, minkštos vicu- 
nas, kersės ir melionai, su diržu ir ank
štai pasiūti mode- m am A/l 
liai, puikios petri-
nos, geriausios ver- f M ■■■"■■..-
tės po..................... JL

ULSTERINIAI IR CHESTER- 
FIELDINIAI OVERKOTAI

Padirbti iš grynai vilnonių materi* 
jų, ulsteriai pusiau su diržais, didelė

mis atverčiamomis apikaklėmis, va
inotas satino pamušalas, chesterfleidi
niai kolai su tos pačios gelumbės ar ak
somo apikaklėmis, 
seržu pamušti. Ste
bėtinos vertės
ĮX).............................

Begesinant

Prašo visuomenės pašalpos

PANELĖ URŠULĖ B............. TĖ
šitas paveikslėlis bus įdėtas AMERIKOS ŪKININKE 

p-lės G. laiškas apie vargus ir geroves musų tėvynėj. Norė
dami pasiskaityti apie musų šalį, užsirašykite Ūkininką, o 
gausit reguleriškai per visus metus už $1.00.

Jeigu jums neparanku siųsti pinigus peš pačtą, tai gali
ma įdėt i paprasta laišką ir užadresuot: 

AMERIKOS ŪKININKAS, Bos 90,

ir

Hari, Mic ligan

A. Z. Vaičiūnas rašo iš Ada, 
Obio, kad ten susirgęs T. J. Ku
činskas, moksleivis. Jo liga e- 
santi nuo persidirbimo, ir dak
tarai įsakę jam visai paliauti 
mokslų keletui mėnesių, kol 
atsilsėsiųs. Tuo tarpu materia- 
lis Kučinsko padėjimas esųs be
galo sunkus. Šių žinių pranešan- 
tysis prašo visuomenės, kad ji 
kiek nors tų .moksleivį sušelp
tų. Jo adresas toks: T. J. Ku
činskas, 418 So. Johnson str., 
Ada, Obio.

Tyčia gero kumpio steikas, 

svaras ...................... 25’/į c.

Saldžiai rauginti šo'nkauMukai, 

svarai t,. .... . 18 ’/j c.

No. 1. Naminė rauginta jautiena, 
svaras  .............y*14*/jc.

Labai gražios saldžiai raugintos 

kiaulių uodegos, svaras 1614c. 

KošeA Salonu dešrelės, specia
liai svaras .................... 45c.

Oscaro Mayero pripažinta rūkytų I ,
kumpių rūšis ................  32’Zjc.

SPECIALUMAI MUSŲ
SUBATOS RYTMETYJ TIK

Nuo 8:30 iki 12.

Namie darytos dešrelės iš kiau
lienos, svaras............  19’,/įę.

Gražios šviežiai išdarytos vištos, 
svaras ........................ 2 9'/z c.

Armouro pusrytiniai lašiniai,

MĖSINIAME SKYRIUJE
SPECIALUMAI.

Sardinkos alyvoje.
3 blokinės ........................ 25c.

Naujosios Anglijos kapota mėsa, 
’ 2 pakeliai ....................... 25c.
Išgvildenti spraginamieji kuku

rūzai, pak.......... .............. 18c.
Didelės blokinės raugintų kopūs

tų, 2 ..............................  25c.
Varškė, svaro skrynutė .... 15c.

GRUDAI.

MBE

dt^fudBMnd\

įPRBlRVK

džiosios yra panaudojamos Wilso 
no užtikrintoms vaisių košelėms.

Jūsų sankrovininkas aprūpins jus, 
jei reikalausite Wilsono vaisių ko
šelių.

41ma gat. ir Ashland Avė., 
9227 Baltiinorc Avė. 1257 Oakdale Avė

svaras ........................... 2914**-
Naminės jautienos kepsnis nuo 

šonkaulio, svaras ...... 26^4 c.
Tyčia graži vyniota jautiena nuo

šonkaulio kepimui, sv. 2814 c.
Pasturgalis naminės jaunos avie

nos, svaras  .................. 27 *4 c.
Pirmagalis jaunos avienos, gera

rūšis, svaras ................ 1514c.

Amerikorn pusryčiams maistas, 
pakeliui ................... :.. 15c.

Maišinės kruopos, kvakerių, 
pakeliui ............  10c.

Plėšyti kviečiai, 2 pak.........27c.
TIK SUBATOS RYTMETYJ 

Nuo 8:30 iki 12.
Gražus dideli citronai, labai 

skystimingi, (i už .........  25c.
Valgomieji obuoliai, dideli ir 

gražus, tuzinui ............. 25c.

BLEKINĖSE DAIKTAI

Gražus saldieji kukurūzai 
blokinė ....................... 14c.

Sijoti anstyvieji birželio žirniai, 
blckinukė .r................ 14c:

Vašilai, Alaskos raudonieji, aug- 
štos blok........................ 35c.

Baby didėsūs pupelės, 
blckinaitė .................... , 18c.

Pupelės su lašiniais, Campbell^,
2 blekinukės .................... 25c.

Savoy Tomečių viralas, 3 bleki-
naitės už .........   29c.

Ananasai, dideli šmotai. No. 2%
. blok....................   4dtr

i'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
■ ■

| Lietuva, Latvija ir Estonija j
i

B Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan- ■
|| tiems LIETUVOJE? Pirk vokiečių ar lenkų markes. ||
J| Ar esi skolingas kam LIET UVOJE? Užmokėk dabar že- g
f| mu kursu. Pirk lenkų ir vokiečių markes. " I
g Mes siunčiame lenkų ir vokiečių markes tiesiog pačta ar H
H kabeliu per Varsa vos Disconto Banką ir Berlino Deutsche g
= Bank i visas LIETUVOS DALIS. Artesnėms žinioms kreip- B

kis pas

South VVestTrust & Savings Bank
. VALSTIJOS BANKAS

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

Atdara panedėlio ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8.
KihrjiiuiiiiiinrjyiiiiiiiiiiiaJHiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiKuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiidJiiiiiiiiiHiihiiiiiiiuiiiiiiiiTidiiiiiiHruiiiiiiiiiin.iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiL'Mi

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- Z-* Ą S. JHI 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. H

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

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

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

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—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdėlioms 10—12 dieną.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canpl 257

Dr. F. 0. Carter
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKI.ES 

Daktaro patarnavi- 
\ nu,s JUSU akims dasi- 
i reni ant akinius.

22 m. ant State St.P SE4^i It|Ūui prityrinvis 
s fc. Gaivos skaudėjams

nerviškumas, inscyn- 
n*a nervišku-

eK mas tankiai atsiranda
11110 silpnu akių ir 
reikia tuojaus eiti pas 

dakt irų. Kreivos akys pataisomos. 
Atdara stibatej./o pietų ir nedėlioj.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. (2 lubos) Chicago. 
(Vienos durys į
Valandos: 9 iki 6; Nedaliomis 10 

iki 12. Telefonas Central 837.

žiemius nuo Fair)

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan sL Chicago

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

Vyrišky Drapanų Birbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siūty ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.
t tuxed°. frock siutai,ir tt. $10.00 ir aukščiau.
xT^ra1ka»Ya?araa iU 9 val< 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

GERKI.ES
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Pnbliahed Daily azcept Sunday by 
th« Liihuaaian New« Pub. Co, Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoae Ganai 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoja — pačta:

Metanui ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiam! .............
Dviem menesiams ............
Vienam menesiui ..............

Chicago j e — per nešiotojus:
Viena kopija ........................  0-
Savaitei ........... ..........................
Mėnesiui .........     50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pažtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45
.75

15.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

17.00 
4.00 
3 00

Mokslinis ir 
utopinis 
komunizmas

kritiKarolis Marksas, 
kuodamas komunistų mažu
mą 1850 m., pasakė “Komu- 
nistenbund’e”:

Vieton kritiškos paž- 
valgos, mažuma stato dog 
matinę pažvalgą, vieton 

• materialistinės idealisti
nę. Ratu, varančiu revo
liuciją, jai yra ne tikrieji 
santykiai, o vien tikta va
lia. Kuomet mes darbi
ninkams sakome: ‘‘Jums 
reikia pereiti per 15, 20, 
50 metų pilietinių karių ir 
tautų kovų ne tikta tam, 
kad, perkeltus santykius, 
o ir tam, kad jus patįs per 
sikeistumėte ir prisireng
tumėte prie politinio vieš
patavimo”, tai jus sakote 
priešingai: “Mes turime 
tuojaus įgyti viešpatavi
mą, o kad ne, tai galime 
eiti gult.”
Šitais žodžiais socializmo 

mokslo įsteigėjas puikiai 
nušvietė skirtumą tarpe 
dviejų frakcijų komunistų 
eilėse, gyvavusių aplink pe
reitojo šimtmečio vidurį.

Tiedvi frakcijos 1850 me
tais dar abi priklausė vie
nai organizacijai, Komunis
tų Sąjungai, kuriai Mark
sas su Engelsu parašė progr 
amą, “Komunistų Manifes
tą” (1847 m.); ir Markso 
kritikuojamoji frakcija tuo
met dar buvo tenai mažu
moje.

Bet priešingoji Marksui 
frakcija tolyn vis labiaus 
stiprėjo ir pagalios ji praša
lino iš Sąjungos patį Mark
są, jo draugą Engelsą, jų pa 
sekėją Wilhelmą LiebĮc— 
nechtą (Karolio tėvą) ir dar 
keletą kitų. Po to Komuni
stų Sąjunga suiro.

Kame-gi buvo skirtumas 
tarpe tų dviejų frakcijų, 
kad jos negalėjo sugyventi 
vienoje organizacijoje? Aug 
ščiaus paduotoje ištraukoje 
iš Markso rašto nurodyta, 
kame.

Viena, komunistų mažu
mos (vėliaus pavirtusios į 

didžiumą) pažvalga į visuo
menės apsireiškimus buvo 
dogmatiškai - idealistiškai, 
kuomet priešingosios jai 
frakcijos pažvalga buvo kri

Lietuviams Socialistams
I

tiškai—materialistiška. Pir 
moji frakcija manė, jogei 
blogumai, esantįs visuome
nėje, pareina nuo to, kad 
žmonės nežino, kaip geriaus 
sutvarkyti savo gyvenimą; 
kuomet tečiaus jie patiria 
“tiesą”, tai reikia tiktai no
ro, užsimanymo, idant per
keltus visuomenę ir įvyki
nus ,tą “tiesą” gyvenime. 
Žmogaus valia jų akyse bu
vo ta jiega, kuri varo revo
liuciją.

O antroji frakcija manė, 
kati patįs gyvenimo santy- vaj geresnį buvj jr galutiną pasiliuosa- 
kiai yra revoliuciją varanti - 
jiega. Tie santykiai ver
čia žmonės, kurie kenčia ninta pastangomis tų demagogų, kurie bu-

Dešimtasis Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyko.

Priešai, kurie buvo įsivaizdinę, kad lie
tuvių socialistų organizacijos nebesą dau
giaus, apsivylė. Ardytojai, kurie norėjo 
palaidoti Sąjungą, neatsiekė savo tikslo.

Lietuvių Socialistų Sąjunga gyvuoja. 
Tik-ką įvykusia suvažiavimas išrinko nau
jus viršininkus vietoje pabėgusių pas ko
munistus ir sutvarkė kitus josios reikalus. 
Ir dabar ji vėl veikia kaip ir pirma, skleisda 
ma apšvietą ir klesinę sąmonę tarp lietu
vių darbininkų ir organizuodama juos ko-

vimą. b •
Musų organizacija tapo laikinai susilp-

nuo jų, protaut, jie skatina darni viršininkų vietose, panaudojo Sąjun- 
žmonės prie pasipriešinimo gos įstaigas ne socializmo idėjos skleidi- 
ir jie tveria tą spąką, kuri mui, o savo asmenškų ambicijų tikslams ir 
kovoja, kad perkeltus san-suirutės kėlimui. Jiems pavyko suklaidin

ti naujus neprityrusius narius ir, pasire
miant, laikinai, jais, įsteigt savo diktatūrą 
organizacijoje. Intrygomis ir kurstymais

tykius. j * $
Antras pamatinis skirtu

mas tarpe tų dviejų komu-Įprjeg senesniuosius socialistų veikėjus, 
nistų frakcijų išeina is pir* frakcijinių kivirčų žadinimu ir užsipuldi- 
mojo. -- - .............

Kadangi komunistų ma-|niU laikraščių jie užnuodijo^ organizacijos 
žuma tikėjo, jogei vieno tik 
tai žmonių užsimanymo (va 
lios) pakanka įvykinimui re 
voliucijos, tai ji sakė, kad 
revoliucija turi būt padary
ta tuojaus; darbininkai pri
valą be jokio atidėliojimo 
paimti valdžią į savo Tan
ias. Daugiaus nieko kita Rištinių organizacijų. Savo neapykanta 
jiems nereikią daryt. Jei- 
gu ne kovot už tiesioginį už
kariavimą valdžios, tai ge
riau^ nieko neveikti ir eiti 
gult.

Bet komunistų didžiuma 
kalbėjo priešingai. Visuo
menės santykių perkeitimas 
yra ilgas ir sunkus darbas. 
Jisai gali būt atsiektas tik
tai per dešimtmečius į- 
temptos kovos — kaip atski 
rų šalių viduje, taip ir tarp
tautinėje dirvoje. Ir ši ko
va turi kartu perkeisti ir pa 
čius kovotojus, darbininkus, 
kad jie prisirengtų prie val
dytojų rolės. Todėl darbi
ninkų uždavinys yra ne ta, 
me, kad tuoj kaip-nors pasi
grobus valdžią į savo ran
kas, ir ne tame, kad pasi
traukus iš kovos ir laukus, 
kol ateis geresnė proga 
“pasigauti” valdžią, o tame, 
kad be paliovos tęsus kovą 
ir stengusis pakreipti esan 
čius santykiu* pageidauja- 
mon darbininkams pusėn.

Pastaroji komunistų frak 
cija, kurios vadovu vidury
je pereito šimtmečio buvo 
Marksas, skelbė mokslinio 

komunizmo idėjas, o prie
šingoji jai frakcija utopinio 
(svajojančio) komunizmo i- 
dejas. •

Komunizmo vardas laikui 
bėgant darėsi vis mažiaus 
populeris ir jo vietą užėmė 
socializmas. Pats Marksas 
su savo pasekėjais vėliaus ė- 
mė vadinti save socialistais.

Šiandie mes tečiaus vėl 
matome panašius skirtumus 
tarpe žmonių, stojančių už 
perkeitimą visuomenės tvar 
kos. Nuo socialistų dabar 
atsimetė tam tikra frakcija, 
kuri sakosi esanti “revoliu- 
cioningesnė” už socialistus 
ir geriaus tarnaujanti dar
bininkų klesai. Ir kad pa
rodžius savo skirtumą nuo 
socialistų, ji net priėmė se
nąjį “komunistų” vardą.

Bet kokios rųšies komu
nizmą ji skelbia? Tą, už 
kurį stojo Marksas, ar tą, 
kurį jisai kritikavo?

Aiškus dalykas, kad šių, 
dienų “komunistai” skelbia 
ne marksistiško (mokslinio) 
komunizmo idėjas, o utopi
nio, priešingo Marksui.

Juk jie šiandie irgi, kaip 
Komunistų Sąjungos mažu
ma 1850 m., nepripažįta ki-

nėjimais ant neprtariančių jiems socialisti-

gyvenimą ir pagalois, aplesdami ją, nusi
vedė paskui save didelę dalį sąjungiečių.

Dabar L. S. S. yra apsivaliusi nuo jų. 
Nors ir niekusi delei to daugelio savo jie- 
gų, ji tečiaus neprarado savo principų ir 
neužmiršo savo uždavinių.

Vadinamieji komunistai yra priešinga 
socialistams partija. Tai kiekvienas mato 
iš jų atsinešimo linkui L. S. S. ir kitų tfocia-

prieš socialistus, savo kova prieš juos, savo 
pastangomis diskredituoti juos ir pakenk
ti jų darbui, komunistai dažnai pralenkia 
net ir didžiausius atžagareivius. Ta aplin
kybė, kad savo atakas prieš socialistus jie 
paprastai dengia obalsiais, paimtais iš so
cialistų programo, ne tiktai nehiažina rei
kalo žiūrėti į juos, kaipo į musų priešus, o 
dar labiaus padidina jį, nes slėpdamiesi po 
ta priedanga, jie gali lengviaus klaidinti 
darbininkų minias.

Komunistai nenori vienyti darbininkų 
klesos jiegas į daiktą; priešingai, jie sto
ja už jų skaldymą. Jie skelbia kovą masi
nėms proletariato organizacijoms ir stenr 
giasi pakrikdyti jas. Skaldymo ir ardy
mo darbą jie varė Socialistų Partijoje, ko- 
liai priklausė j^i.

Jie nepripažįsta politinės kovos dar-- 
bininkų būvio pagerinimui; jie nepripažį
sta šitam tikslui pašvęsto darbininkų atsto 
vų veikimo įstatymų leidimo įstaigose. Jie 
atmeta visus reikalavimus, kuriuos stato 
dabartinei visuomenei socialistai, ir skelbia 
tiktai vieną obalsį: nuvertimą kapitalisti
nės valdžios. Viskas, arba nieko!

Bet kaip galėtų proletariatas- paimti 
viršų ant savo išnaudotojų, jeigu jisai nesi- 
organizuotų kaipo klesa, nesistengtų įgy
ti platesnės dirvos savo judėjimui, pakelti 
savo materialį būvį i*r atlaikyti jau įgy
tuosius laimėjimus — kaip jisai galėtų per-

galėti savo priešą, vengdamas kovos su juo 
už kasdienius savo reikalus?

Atsisakymas partijos, atstovaujančios 
darbininkų klesą, nuo šitos kovos, galėtų 
turėti tiktai tą pasekmę, kad politinis vado
vavimas darbininkų minioms patektų į pro
letariato priešų rankas, sustiprintų kapi
talistų viešpatavimą, padidintų ir pailgintų 
darbininkų skurdą. Komunistai tuo budu, 
ažuot tarnavę visuomenės perversmo daly
kui, kaip jie giriasi, faktiškai padeda kapi
talistinei priespaudai ir trukdo darbininkų 
pastangas pasiliuosuoti nuo jos. Štai del- 
ko jie ir prieš socialistus taip atkakliai ko
voja.

Daugelis lietuvių darbininkų pradžioje 
neįstengė permatyt, kas tikrai slepiasi po 
triukšmingomis to reakcinio judėjimo at
stovų frazėmis. Bet dabar jau jie ima at
sipeikėti, ir tolyn vis didesnis susipratu
siųjų darbininkų skaičius grįžta į socialistų 
organizaciją. Tas-pat dedasi ir su kitų 
tautų darbininkais. Per tris paskutinius 
mėnesius laiko nuo tada, kai komunistai su
skaldė Socalistij Partiją, pastarosios narių 
skaičius padidėjo daugiaus kaip dvigubai.

Šitie džiuginantis apsireiškimai padrą
sino lietuvius socialistus sukrusti ir nesi
gailint jokių aukų, gelbėt Lietuvių Socialis
tų Sąjungą nuo pražūties, kurią jai rengė 
komunistai. Ir šis Dešimtasis L. S. S. Su
važiavimas, sutvarkęs organizaciją, krei- 
pasi dabar į draugus sąjungiečius, raginda
mas juos vėl stoti po musų Sąjungos vė
liava.

Tie draugai sąjungiečiai, kurie tebėra 
ištikimi tarptautinio socializmo princi
pams, bet dėl kokių nors priežasčių iki šiol 
dar nėra pertraukę ryšių su musų organi
zacijos griovikais, tegul neatidėliodami grįž 
tą į Lietuvių Socialistų Sąjungą. Laikas 
svyravimas ir abejonėms praėjo. Dviem 
,priešingiem principam tarnauti kartu ne
galima. Asmuo, remiantis komunistus, yra 
socialistinio judėjimo priešas. Šito judėji
mo reikalams mes, lietuviai darbininkai, bė
giu pusantros dešimties metų esame paau
kavę daugybę energijos ir pinigo, ir todėl 
joks sąžiningas socialistas negali stovėti 
nuošaliai, kuomet priešai stengiasi sugrau- 
ti jį, o dar labiaus — sėbrauti su tais grio
vikais.

Tegul tad draugai sąjungiečiai pasi
skubina atgaivinti arba perorganizuoti ko*- 
munistų pakrikdytas L. S. S. kuopas, ir te
gul jie ragina stoti į musų organizaciją tuos 
draugus darbininkus, kurie pritaria musų- 
principams, bet dėl. buvusiųjų joje kivirčų 
nenorėjo dėties prie jos arba buvo laikinai 
prasišalinę. Lietuvių Socialistų Sąjungoje 
dabar bus vietos vekti kiekvienam tikram 
darbininkų klesos kovotojui, kiekvienam 
socialistui.

Į darbą, draugai!
Lai 

junga!
Lai gyvuoja Amerikos Socialistų Par

tija! ’ ‘ ‘.“'I'
Lai gyvuoja Tarptautinis Socializmas!

gyvuoja Lietuvių Socialistų Są-
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tokio darbininkų veikimo, 
kaip tiktai stengimosi tuo
jaus užkariauti valdžią.

Jie irgi, kaip anie svajo
tojai, neatsižvelgia į gyve
nimo santykius, o mano, 
kad vien tiktąi “revoliucinės 
valios” pakanka visuomenės 
perversmo įvykdinimui.

Jie yra utopininkai. Bet 
jie yra daug blogesni už u- 
topinius komunistus 1850 
metų, kadangi jų idėjos šian 
die yra dar labiaus atsili
kusios nuo darbininkiškos 
minties progreso, negu ta
da. Utopinių komunistų 
klaidos galėjo būt pateisin
tos 70 metų atgal, kuomet 
mokslas darbininkų klesoje 
dar buvo menkai prasiplati
nęs; bet šiandie jos yra ne
atleistinos.

žmonės, kurie dar šiandie 
mėgina užkrėsti darbinin
kų protus utopinių komuni
stų pasakomis, tarnauja re
gresui ir reakcijai.

Del išvažiavimo iš 
Amerikos.

[Nuo Foreign Languagc Go- 
vcrnmcntal Information Service 
Lithuanian Bureau, 124 E. 28 
str. N;ew York City],

Atsidarius keliams į užrubežj, 
nuo pasirašymo po “armistici- 
ja” ir po taikos sutartimi ir 
pradėjus svetimtaučiams eiti iš 
šios šalies* daugelis keleivių pra
deda matyti, kad yra kai kurie 
taksų nuo jeigu įstatymų reika
lavimai, kuriuos reikia pildyti.

Kad palengvinus keleiviams 
ir tinkamai išpildyti įstatymų 
reikalavimus, Intcrnal Rcvenue 
Biuras parengė vienokį būdų iš
rinkti taksus nuo tų, kurie nori 
iš šios šalies išvažiuoti, Prisilai
kant Biuro suteiktų reguliacijų 
bus prašalinta daugel gaišties 
iškeliaujant.

Ateiviai, norinlįs išvažiuoti 
iš šios šalies turi nueiti pas tak
sų kolektorių tame distrikte, ku-

Kazimieras Gugis
Vtdavitokiu»r9ikalus,kaipkriminaUikuose 

taip įr civiliikuost teitmuose, Daro 
viao/tiuji dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>923 S. Halsted lt

Ant trečių lųbų
Tsl. Drover 1310

Mi«eto Ofisas i
UI N. Dearborn SI.

1111-11 Unlty BMg.
Tsl. Central 4411

kalavimus, apsimokant, jei rei
kia visus mokesčius už jeigas, 
inimant tų mėnesį, kuriame jie 
iškeliauja. Iš jų. reikalaujama 
prirodyti kiek uždirbo 1916, 
1917, 1018 ir 1919 m. Kolekto
rius prirengia raštus ir išmoka 
tų sumų, kokių yra reikalinga. 
Raštas yra padarytas dviem ko
pijom ir vienų kopijų gauna a- 
teivis, kad galėjus parodyti vi-

daus įcigų agentui išvažiavimo 
uoste, sykiu su reikalavimu iš
važiuoti leidimu. Tas leidimas, 
kuris gali būti išduotas tik vi
daus jeigu agento, iškeliavimo 
uoste, parodo, kad tas asmuo iš
pildė" visus reikalavimus jeigu 
1918 ir pirmesnių notų akto.

Ateivis, kuris neturi paliudi
jimo nuo kolektoriaus savo dis- 
trikto, kuriame jis gyveno, turi 
gauti paliudijimų nuo kolekto
riaus to distriklo, kuriame uos
tas randasi.

Amerikos pilietis, reikalauda
mas leidimo išvažiuoti, turi tu
rėti prirodymą, kad jis užsimo
kėjo visus terminius mokesčius 
savo taksų nuo jeigu iki tai die
nai, kuomet jis iškeliauja ir y- 
ra sutvarkęs dalykus taip, kad 
likusioji dalis bus užmokėta 
kuomet mokėti reilįia.

Amerikos piliečiai ir ateiviai, 
kuriems nereikia taksų mokėti 
ir kurie nepildė jokių raštų, 
turi turėti tinkamų prirodymų, 
jog lai yra tiesa vidaus jeigu 
viršininkui, kad gavus leidinių 
išvažiuoti, kuris yra reikalauja
mas nuo visų žmonių, iškeliau
jančiųjų iš Jungtinių Valstijų.

t--------

Lietuviai nepiliečiai, kurie y- 
ra buvę po Rusijos valdžia, iš
važiuodami turi mokėti už tų 
uždarbį, kurį jie uždirbo 1917 
metais 2 nuoš. Prie to, už nėuž- 
si mokėjimą laiku, Nevv Yorko 
u.oslov priduodama puse tos su-

mos kaipo bausmes ir $10.00 vir 
šaus to už “kompromisą”. Kom
promisas yra deltoj kad svetim
tautis 1917 m. turėjo būtinai 
mokėti 2 nuoš. už savo uždarbį, 
o jis nemokėjo, taigi Jungtinių 
Valstijų vyriausybė gali jį duoti 
teisman ir už tai nubausti ateivį 
$1000, arba metais kalėjimo. 
Tečiaus ji to nedaro, bet priima 
$10.00 kaipo kompromisg. Įsta
tiniai leidžia uždėti bausmę ir 
už 1918 m. Tik paprastai į tai 
nekreipiama domos. Už kitus 
metus reikia mokėti už įeigas 
viršum $1,000 pavieniams, vir
šum $2000 vedusiems, jei gyve
na sykiu su savo moteria. Boto 
už kiekvieną vaiką, neturintį 18 
metų, nusimuša po $200. Kas 
viršum tos sumos, už tai reikia 
mokėti išvažiuojant 12 nuoŠ. už
1918 m. uždarbį ir 8 nuoš. už 
šių metų. Uždarbį. Pavyzdžiui, 
jei išvažiuojantįs yra vedęs, tu
ri du vaiku ir uždirba po $3000 
per metus.- Jam reikia mokėti 
$60 $30 $10 — $100 už 1917 m.; 
$300 — $2100 — $600 12 —<$72 
už 1918 m. ir $600 .08 — $48 už
1919 m. Bet jei jis uždirbtų tik 
$2400, tai už 1918 ir 1919 nieko 
nemoka.

DR. A. MONTVTO
CHICAGO 

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126 
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DATRlJOTiZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anai 

Jackson Sta.
SIOUX CITY, IA.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Korsak, Chgo. — Truputį 

pasivėlinote. Kaip matote, apie 
tai jau buvo pranešta.

Gelžkelių Administracija. — 
Lapkričio 24 dieną Administra
cija ir kelių užlaikymo darbi
ninkų unijų viršininkai pasira
šė po nauja sutartimi dcl algų ii’ 
darbo santykių. Nors ir ne visi 
unijų reikalavimai buvo išpildy
ti^ tęčiaus 8 valandų darbo die
na pripažinta gelžkelių darbiniu 
kams, dirbantiems prie taisymo 
kelių bėgių ir panašių darbų, už 
pamatinę dieną. Viršum to 
laiko bus mokama pusantro mo 
kesnio. Dauguma kitų darbi
ninkų, įeinančių į tą sutartį,gaus 
pusantro mokesnio už viršlaikį e 
viršum 10 valandų. Dept 2o2,

Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS 

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Šalin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunk;}, 
su kurios pagelba jus galite pasi
daryti sveikus ir stiprius gėrimus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins kiekvieną. Jei norite išsi
gyti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis, iš kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Pašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO. 
1117 N. Paulina St., 

, Chicago, III.

Geresni Sausainiai padaryti geresniu bu- 
du ir supakuoti mašinomis.

Soda >00 (racl\ers

Trapus, traškus sausainiai, pilnai verti 
savo vardo, Crispo!
Mašina vynioti trijuose apsaugoj amuose 
viršeliuose, kurie palaiko visą gerumą. 
Visuomet lengvi ir puikus.
Yra malonu padėti šituos skanumynus 
ant stalo, žinant tikrai, kad jie Ipip rei
kiant padaryti.
Turėk atsargą visuomet po ranką.

Reikalauk iš savo sankrovininko,
SAWYER BISCUIT COMPANY

Tel., Haymarket 5160

ffl cmrnnmu a t © mnTrmmnm ta iro iiimemi

Kalėdinis “Kardo” No 
Jau Spaudoje

a imrororop ’ IfflfTOTironnrolBl,- Įarrrnrocnron'ffi] J ĮgĘiiiiinil

Šis numeris bus labai įvairus ir įdomus. Tarp 
kita ko, jame tilps šie straipsniai: 1) Svieto pabai
ga, 2) Tikėjimų atsiradimas, 3) Šis-tas apie Jėzų, 
4) Kunigo gaspadinė (kuri užmušė vienuolę, savo 
konkurentę), 5) Maksim Gorkis ir tt.

Be to, tilps apie 18 įvairių paveikslų: 1) Svieto 
pabaiga, 2) Ušmušimas vienuolės, etc.

Norintieji gauti šį numerį, prisiųskite 10 centų 
(priimame pašto ženkleliais) šiuo adresu:

|ffimromrroms| ’ Imnproū-nroosĮ ’ [m :nronimro a Į ^ainrororon

1443 N. Paulina St„ Chicago, III.
’Į a uuroiTODCDš]; |« cniĮiinnro a] i [šliIIIIIIIHII
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Namo Bendrovės reikalais.
Organizuojamos Namo Ben

drovės draugijų delegatai dar 
nesurinko šimtų šeriu inkų, kaip 
to reikalauja laikiniai Bendro
vės įstatai, kad galėjus pavesti 
pradėtų darbų patiems šerinin- 
kams. Pradedant darbų šerti į 
rinkimas ytin gerai sekėsi. Še
rų rinkėjai ir gi buvo veiklesni,

nors jie ir dabar veikia. Dau
giausiai Šerų surinko D. Shat- 
kus, darbu (^augiausiai veikia 
A. Grebelis ir A. Narbutas.

Vietos pažangesnes draugijos 
visos prisidėjo prie organizuo
jamos Namo Bendroves pini- 
giškai ir darbu. Katalikiškos 
draugijos nesideda, nors viena— 
Šv. Petro ir Povilo draugyste 
—ir buvo prisidėjusi, bet ir ta 
atsimetė nepasiaiškinusi dėl ko.

— Vietinis.

Moksleivių atydai
Paskutiniame “M. .K.” leidi

me p. J. T. Vitkus, pasitraukda
mas nuo vedimo “M. K.” patal
pino pranešimų ir pfhšė, kad vi
si “M. K.” bendradarbiai ir na
riai siųstų visus rašinėlius man, 
kaipo naujam “M. K.” vedėjui; 
bet kad p. Vitkus nepadavė ma
no adreso, vargiai ar kas žino 
kame aš esu.

Del tos tai priežasties, kad pa
davus savo adresų ir iš savo pu
ses paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir narius siuntinėli raši
nėlius žemintis paduotu adresu, 
yra tikslas šio rašymo. Taip
jau geidžiu ir kviečiu kiekvienų, 
kad rašinėtų taip dažnai 
kuris gali.

Su tikra pagarba,
P. G. Luomans, naujas 

Kelių” vedėjas, 123 So. 
chestcr avė., Chicago, III.

kaip

“M.
Win-

JOE BANCEVIČIUS sveria 172 sv.

Didelės Rislynės
kurios įvyks nedėlioj, gruodžio 
7 d., po pietų ant Bridge.porto, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Durįs atsidarys 2 vai., o risty- 
nės prasidės 3 vai. po pietų.

Risis milžinas švedas Jan 
Freeburg, kuris sveria 210 sva
rų. Jis risis su dviem lietuviais 
— Juozapu Banccvičiiv kaipo 
geriausiu lietuvių emiku, su ku
riuo visi lietuviai bijo imtis.

Ir dabar pažiūrėsime, kaip 
jis milžinų šildys. Noęs milžinas 
sako, kad jis. neturės kų veikti 
su tais katinais, bet tie katinai 
gali iškirsti jam šposų. Jis im
sis su dviem lietuviais, Banccvi- 
čium ir Karoliu Sarpalium.

du kartu, o jei jį paguldytų 
nors syki, tai jo butų pralaimė
ta. Atletų Kliubas duoda tris 
šimtus. Kuris išlaimės gaus 200 
dol., o kuris pralaimės 100 dol.

Ristynėse dalyvaus apie pen
kios poros: Juozapas Pišnius su 
lietuviu žydeliu, Otto Prapot- 
nikas su didžiuliu Bill Jerry, 
tvirtu, slovaku., Dominijikap 
Dudinskas su garsiu čeku.

KIAUŠINIŲ SPEKULIATO- 
IlIAI DŪKSTA.

< Valdininkai žada—nesnausti.
Kiaušinių špokui ia torių ape

titai visai nebepatenkinami. 
Kiaušinių tuzinui vakar jau im 

ta po—dolerį! Bet kiaušinių
šiemet Chicagoj dvigubai dau
giau kaip kad jų buvo tuo pa
čiu laiku praeitais metais. Pra 
eitais metais jų čia buvę 3,500,- 
000, o dabar įvairiuose sandė
liuose esą sukrauta daugiau 
kaip septyni milionai! Bet to 
neveizint kiaušiniai brangsta. 
Jr tai dar nepaskutinį kartų. 

Manoma, kad neužilgio kiauši
niai dar labiau pabrangsių. Ta 
dų pirkėjai galės jų nusipirkti 
ne kaipo maistų, bet vaistų...

Valdininkai tečiaus sako, kad 
jie... nesnaustų. Apskričio pro 
kurortus Clyne žada imti juos 
nagan “kaipo lupikus.” Bet kol 
ta saulutė patekės, tai rasa ir 
akis išėsl Spekuliatoriai jau 
senai “imami” nagan, tik nie
kuomet nepainiam!.

Policistai dalinęsi su banditais 
—grobiu.

Policijos dcpprtamento gali 
kilti naujas ‘‘šeimyniškas skan

šeštoj poroj visiems žinomas 
Juozapas Goštautas imsis su 
dru(uoliu Petru Girtautu, sve
riančiu 200 svarų. Visos poros 
imsis galutinai.

Tikietu kainos nuo 50c. iki $2.

Pranešimas
GIMINĖMS IR DRAUGAMS 

apie
ANUPRO POŠKOS MIRTĮ

Anupras Poška persiskyrė 
su šiuo pasauliu gruodžio 4 d. 
po pietų. Mirtis buvo netikėta, 
po trumpos ligos vos penkių 
dienų sirgimo.

Velionis A. Poška ilgus me
tus buvo LSS. 174 kp. nariu; 
vėliaus jis priklausė prie LKS 
174 kp. Brighton Parke. Jis tiu 
rčjo daug giminių ir pažįsta
mų (tarpe drangų socialistų). 
Taigi prašome visus gimines ir 
pažįstamus, kurie galės, daly- 

. vauti jo šermenyse. Ji kūnas 
bus laidojamas Liet. Tautiško- 
ryto. iš namų pn. 4446 S. Saw- 
se kapinėse.* Išlydėjimas įvyks 
panedėlyj, gruodžio 8 d. 9 vai. 
ycr Avė.

Brolis M. ir brolienė,
POŠKAI.

Žieminis Kosulys.
Jeigu kankina kosulys ar 

Peršalimas, tai atsiminkite, 
cad jus visuomet galite 

! aukti greitos pagelbos iš
Severos
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.

Kalendorius Dykai! <
Jei norite gauti dykai mu
sų akyvą medikalį kalendo
rių savo kalba, tai prašyki
te

Severos Lietuviškas
Kalendorius 1920 metams

pas savo aptiekininką, ar- 
. ba rašykite tiesiog įdėdami 

paštos ženklelį persiu uti
nio lėšoms padengti. Jūsų 
naudai musų vaistų pake
liai parodytą spalvomis. 
Žiūrėkite ant viršelio iš 
vidaus pusės.

v
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dalelis.” Vakar areštuota du 
baiiidtai, kurie, sako, apiplėšę 
Standard Oil kompanijos sky
rių Whiting’e, Indianos valsti
joj. Kompanija nelėkusi 235,- 
000 dolerių. Vienas banditų da 
bar sakęs, kad dalį to grobio 
pasiėmę “tūli policistai.”

Apedgė moteris.
Norėdama atšildytli užšųlu- 

sįias vajideĮus pervadas vakar 
pavojingai apdegė p-ni Cathe- 

Gruber 3436 N. Ashland 
Mirė.

rine 
avė.

Gaisras.
Vakaę naktį kilo didelis gais

ras budinke 1607 S. Cra.vvford 
gatvėj. Dvidešimt penkios šei* 
m ynos liko be pastoges. Nuo
stolių gaisras pridaręs ar dvi-

Maisto reikmens brangsta.
Maisto spekulialoriĮū elgia

si kaip tinkami. Maisto reik
menų kainos nuolatos brangsta. 
Žmonės-pirkėjai skundžiasi, o 
valdininkai perkūnais svaido į 
pelnagaudas. Bet pastariem- 
sienis nuo to, tur būt, ne šilta 
nū šalta.

Valdininklii nusiplovė rankas.
Pagalios, valdininkai pasisa

kė, kad jie nebegalį suvaldyti 
šelojančių cukraus spekuliato- 
riu: Vyriškai! Valdininkai nu 
siplovė rankas, o spekuliatoriai

Peršalimas arba Influeriza 
niekuomet nereikia dėti 
niekais. Nusikratykite jų po 
pirmo sučiaudėjimo ar ki
tų tolygių simptomų. Imk 

Severa’s
Cold and Grip Tablets

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

p W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa. ■
ElIlIllIHIMIIIilIlIM

, I *•

| Saugokite Savo Akis j

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate gaivos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet |ųs esate trumpa
regis arba toli regit, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų ffo- 
sie« įp gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN $METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite į mano, parašą. •

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

Dr. A. R. Blumentital

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam, 
pagerinta Oph- 
thalmometef. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 

nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 tL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J/KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto

*

DR. G. M. GLASER
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- 

dčlioinis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

veiks kaipir iki šiol: nori mo
kėk kiek reikalauja, ne—negau 
si cukraus...

Pjašovė lietuvį.
Juozas Adomaitis, gyvenan

tis prie Lqwc avė., arti 32, va
kar pusiau šeštų valandų vaka
re tapo sušaudytas arti savo na 
nni; dvi kulkos perėjo per vi
durius ir jis tapo nugabentas į 
Peoplcs ligoninę. Yra blogame 
padėjime. Sušaudė jį Kaz. 
Vaitkus; Sušaudžiusis yra pa-

Ar jie norės būti streiklaužiais?
Namu savininkų asociacija

Esą, j a ni torių reikalavimas yra 
neišpildomas. Janitoriai tuo 
tarpu rengiasi mest darbų. Bet 
namų savininkai tokiam atvė- 
jy žada kreiptis į pačius butų 
nomuotojus, kad jie, už “gerų 
atlyginimų,” dirbtų streikuojan

Tik ar daug tokių streiklau
žių atsiras? Mat butų nuomo
tojai taipjau yra begcdingai 
naudojami tų pačių pelnagaudų.

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabųėjhnas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojlmas 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 butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3tmėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
. CHEMICAL 1NST1TUTI0N J. Baltrūnas, 

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

Salutaras:

Prof.
Chicago

2—9 vakaro
3303 S. Morgan St. Chicago, III.

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.

pa- 
ge- 
to-

III.

KOSTUMERIŲ DOMAI.
Skaitau sau garbe pranešti nau

jiems ir seniems kostumeriams, kad 
aš atpirkau tą pačią bekernę ką pir
ma turėjau; todėl geros, šiltos ir 
skanios duonos malonkite pirkti pas 
mane. Su pagarba

J. PETRAUSKAS,
3548 So. Emerald Avė., Chicago, III.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■■3103 So. Halsted St., Chicago.

Pranešimai
Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 

Dainos Mylėtojų priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 7 d., 1-ma 
vai. po pietų, M. Mcldažio svet. 2242 
W. 23 PI. Draugai, visi turite būti, 
nes bus renkama valdyba sekan
tiems 1920 metams.

— Seki*. A. Mežlaiškis.

Koseland. — SLA. 139 kp. prieš
metinis susirinkimas bus subatoj, 
gruodžio 7 d., 7:30 vai. vakare. 9-tos 
Wardos Socialistų svetainėj, 11100 
S(f Michigan Avė. Visi draugai ir 
draugės būtinai ateikite, nes bus 
renkani'a nauja valdyba SLA. 139 
kp. 1920 metams.

— Už rast. K. Kalnietis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Cicero. —i SLA\ 194 kp. laikys 
pricšiųetinį susirinkimą nedėlioję, 

gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų. Na
riai susirinkite paskirtu laiku Onos 

Tamuliunienės syct. 1447 So. 49 
Avė. Bus rinkimas valdybos sekan
tiems metams ir kiti svarbus savi 
reikalai. — Kuopos pirm.

12th STREET
Tek Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Cicero. —i SLA. savaitė prasideda. 
Prakalbos įvyks nedėlioj, gruodžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Onos Tamu
liunienės svet. 1447 So. 49 Avė. A- 
leikite visi. Kalbės pirmą kartą Ci- 
ero'j P. J. Kerais.. Inžąnga dykai.

SLA 194 kp. pirmininkas.

Vaikai: Mergaitės: Klausykite
DYKAI! DYKAI!

Garantuojamas vyrų laikrodėlis, ka
mera ir tt. Parduok 16 gražių tikėji
mo dailės paveikslų no 25c. Kiekvie
nas mielai pirks. Pardavęs prisiųsk 
mums $4.00 ir pasirink sau laikrodėlį, 
kamerą, ar kokį kitą daiktą iš musų 
katalogo dykai. Prisiųsk mums savo 
pavardę ir adresą, o mes pasiųsime pa
veikslus. Mes pasitikime šilo laikraš
čio skaitytojais. Jei jūsų vaikelis, ar 
mergelė nemoka rašyti lietuviškai, pa
rašykite angliškai. «

LIBERTY ART COMPANY 
Dcpt. 703 Cambridge Bldg. Chicago, 111.

Lietuvai Gelbėti Dr-ios 38 sky
riaus susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 7, kaip 1-mą vai. po pietų 
Liet. Janitorių sVet. 3720 \V. Har- 
rison St. ^Nariai ir rėmėjai prašo- 
tfii atsilankyti. Turim daug svarbių 
reikalų. __ Valdyba.

Koseland. — LMPS. 25 kp. valgių 
gamininio lekcija bus pėtnyčioj, 

gruodžio 5, drgės Kučinskiončs bu- 
!e». V? Št. Visos draugės
kviečiamos atsilankyti. — Valdyba.

Ateities žiedo draugijėlės repetici
jos būna kiekvieni nedėklienį 10 
vai. rytp, Mildos svetainėje 3142 So 
Halsted St. Mokytojas p.- Manelis.

—Valdyba,



PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI
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REIKIA DARBININKŲ

Chicago
»V« Pėtnyčia, Gruodžio 5, 1919

LSS. 81 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks subatoj, gruodžio 6 <b, 
7:30 vai. vakare, IJuosybės svet. 

1822 Wabansia Avė. Draugai visi 
malonėkite būti, nes turime daug 
reikalų apsvarstymui. Norintis būti 
socialistų partijos nariais kviečia
me i susirinkimų. — Sekr. P. Miller

raugai visi

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 7, kaip 
1 vai. po pietų. Aušros svetainėje 
3001 So. Halsted St. Visi nariai pra
šomi susirinkti laiku, turime daug 
svarbiu reikalu ir be to reiks rink
ti nai/ją valdybą 1920 metams.

..— Valdyba.

LietmoK Militarė Misija pribus 
Chicagojc gruodžio 21, 1919. Vieta 
pasitikini’, pr.iKi'.bų ir apvaikščioji- 
mo bus pasKCibla vėliausi

—J. P. Evaldas, sekr.
--- r----— — ■

Lietuviu Laisvės Kliubas turės sa
vo susirinkimą subatoj gruodžio 6 
d. 7:30 vai. vakare, .1. Mezelausko 
svet. 3259 So. Union Avė.

A. Kvederas, Pirm.

MOTERŲ

MERGINU IR MOTERŲ

16 iki 30 metų amžiaus
l _____u.:

engvas, švarus darbas dirbtuvėje.

RE I MA DAb’lsiNINhii
i MOTERŲ
MERGINŲ IR MOTERŲ —

ŠVENČIŲ VIETOMS
VISUOTINASIS

OFISAS

REIKIA DARBININKŲ
T

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ VYRŲ

JAUNU VYRU PIANŲ PARDAVĖJŲ

Draugystė Vienybė rengia gražų 
vakarą gruodžio 31, kad naujų metų 
suląukus. Bus lošimas, dainos dėklą 
klamacijos ir prakalba. Kalbės Nau 
jienų redaktorius P. Grigaitis. Vė 
liau šokiai. Vakaras rengiama Mel
dažio svetainėj. .— J. Vidisiauskas.

“Kardo” Vakaras. Rengia Lietu
viu Laisvamanių Fed. nedėlioj gruo
džio 7 d. Meldažio svet. 2242 W. 23 
PI. Vakaras bus vienas iš ypatin
giausių, nes bus pasakytu prakalba, 
kurių laikys adv. Kleofas Jurgelio
nis, tema — Pabaiga svieto. Taipgi 
bus dainos. Dainuos mažiukų kvar
tetas, solistas Stogis, Pirmyn cho
ras ir tt. Pradžia 5 vai. vakare.

— Komitetas.

Susirinkimas visų narių* ir pri
ėmimas naujų narių Chicagos Liet. 
Tarybos bus pėtnyčioj, gruodžio .i, 
\Vodmano salėje, 8:30 yal. vakare, 
šiame susirinkime bus. išnešios re
zoliucijos reikale Lietuvos neprigul- 
mybės, skaitymai raportų iš Wa; 
shingtono> 
pranešimai

New Yorko ir tcipogi 
iš Lietuvos Valdžios.

— J. P. Evaldas, sekr.

kp. mėnesinis susirinki* 
nedėlioj. gruodžio 7 d.,

LSS. 22 
mas įvyks___  _
kaip 10 vai. ryto, Meldažio svet., 
Visi nariai kviečiami atsilankyti lai
ku ir naujų atsivesti. Turime daug 
reikalų aptarti. Beto bus išduota ra
portas iš buvusio LSS. X suvažiavi- 
it.o- — Organizatorių*;.

Sus. Liet. Soc. Dain. I Apskričio 
mišrų chorų repeticija bus nedėlioj, 
gruodžio 7, Mildos svet. kaip 12:30 
vai. dienos. Choristai prašomi susi
rinkti laiku. — Org. J. Urbonas.

L. S.* J. L. l-mo» kp. metinis susi
rinkimas įvyks subatoje, gruodžio 
6 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes bus ren
kama Valdyba ateinantiems metams.

— Valdyba.

North Sides Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj gruodžio 7 d., 
Kaip 9.30 iš ryto. Viešo Knygyno 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visų drau 
gijų delegatai malonėkite susirink
ti paskirtu laiku, nes yra daug svar
bių reikalų dėl apsvarstymo.

— Sekr. F. Kaziulis.

Harvej , 111. — LSS. 228 kp. prieš
metinis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
gruodžio 7, kaip 9 vai. ryto D:idc:k 

svetainėj, 15639 Halsted St. Visi 
.draugai kviečiami* atsilankyti lai
ku, nes bus renkama nauja kuopos 
valdyba ir bus išduota raportas iš 
LSS. X suvažiavimo. Turime ir dau
giau svarbių reikalų.

— Org. J. Izbickis.

Cicero. — Liet. Soc. Sąjungo’P138 
kp. Mišraus Choro repeticijos įvyks 
pėtnyčioj, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vakare Onos Tamuliunienės svetai
nėje, 1447 So. 49th Avė. Daininkai 
ir dainininkės malonėkite būti lai
ku. Organizatorius.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, gruodžio 5 d., 

‘ kaip 8 vai. vakare. J. Neffo sve
tainėje. Visi nariai kviečiami 

atvykti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

Kast Chicago, Ind. — SLA. 89 kp. 
metinis susirinkimas bus nedėlioj, 
gruodžio 7 d., K. Grikšo svet. 150 St. 
ir Northcote Avė. 9 vai. ryto. Drau
gės ir draugai susirinkite paskirtu 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. Taipgi rinksime darbininkus 
busiančiam baliui ir bus rinkimas 
valdybos ateinantiems metams.

Sekr. Marija Ketvirtienė.

SI^A. 226 kuopos metinis susirin
kimas bus nedėlioj, gruodžio 7, 1:30 
vai. po pietų, Knygyno svet. 1822 
VVabansia Avė. Draugės ir draugai, 
būtinai turit atsilankyti, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvarstyti.

— Valdyba.

LMPS. 9 kp. pusmetinis susirinki
mas bus subatoi, gruodžio 6 d., 8 

vai. vakare, Mark VVhite Sųuare 
Parko svet. Visos draugės ateikite, 
nes turime svarbių reikalų.

— Valdyba.

Antra Ateities žiedo mokykla lie
tuvių kalbos ir rašybos bus pėhiy- 
či d, 5:30 vai. vakare Mark VVhite 
Sųuare Paiko svetainėje. Visi atei
ties žiedo nariai malonėkite neuž
mirši i. — Komisija.

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

Roseland. — Draugijos L.D.K. Vy- 
tauto priešmetinis susirinkimas į- 
vyks 7 d. gruodžio 1 vai. po pietų, 
Br. Strumilų svet., 158 E. 107 St., 
Bus renkama valdyba ateinantiems 
metams, 
vaukite.

Visi draugijos nariai daly- 
—A. Grebelia, Rašt.

Pullmano Lietuviško Paš. 
priešmetinis susirinkimas

West
Kliubo,

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.

Weat Pullmano 4-rių draugijų są
ryšio delegatų mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, 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.

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 turėsimo darbo. Bus rin
kimas naujos valdybos sekantiems 
metams. —Fin. rašt. I*. S. Rindokas

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

— Valdyba.

Rubsiuviy Unijos 269 skyriaus 
priešmetinis susirinkimas bus pėt- 
nyčioi, gruodžio 5 d., Unijos salėj, 
1504 N. Robey St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Tarp kitų svarbių reikalų, 

bus rinkimas 1920 m. valdybos. 
Tie, kurie dar nepridavėte savo an
trašų, šiame susirinkime meldžiam 
priduoti raštininkui.

Ig. Zilinpkas, nut. rašt.

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
susirinkimas įvyžs nedėlioję, gruo
džio 7 d., 10 vai. ryto. University of 
Chicago Settlement fvetainėj, 4630 
Gross Avė. Draugai, nesivčlinkjte 
ateiti, nes bus daug svarbiu dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kviečiame at
silankyti ir tuos draugus, kurie bu
vote socialistų partijos nariai, ir dar 
nenuėjote prie komunistų.

— Nut. rašt. D. Motuz.

Pajieškojimai
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 jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą. .

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

F. A. POŠKA, prašant jo broliui 
karininkui iš Kauno, pajieško Sta
nislovo Lingvcvičiaus (Lingvys) iš 
Kubihiinų sodos, Grinkiškiu parapi
jas; j/> pats arba kas apie ji žinote 
malonėkite pranešti adresu;

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St., Chichgo, Ilk

PAJIEŠKAU draugo Miko Raudo
naičio, vienas mėnuo atgal gyveno 
Herrin, III. Meldžiu atsišaukti.
570 W. 18th St. K. Norkus.

PAJIEŠKAU savo brolio Siinano 
Milašių, paeina iš Kauno gub ir pav. 
Pernaravos parap. Pehituvos 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-Pilipienė 
2218 So. Leavilt St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGI du apšildomi rui

mai vienas dviem ir vienas vie
nam vaikinui, butų geistina, kad at
sišauktų Bridgeporto apielinkūje 
tarpe 30, 35 ir Halsted gatvių. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisų, 
pažymėdami No. 20.

VEDUSI PORA pajieško apšildo
mo kambario North Sidės apielinkė- 
je arba West Sidėj ar apie Bridge- 
portą. Meldžiam pranešti į Naujie
nas pažymėdami No. 22.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA 2 kambariai 

apšildyti, elektros šviesa. Atsišau
kit šiuo adresu:

2290 Milvvaukec Avė.

IŠDUODAMA kambarys, elektros 
šviesa, maudykla, telefonas ir visi 
įtaisymai — prie mažos šeimynos, 
Brighton Parko apielinkėj. Vie
nam arba dviem vaikinam —- su val
giu ar be valgio.

Telephone McKinley 310

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ
PRIE PREKIŲ

Pakeliams vynioti
Pirkiniams peržiūrėti 
Pirkiniams į maišus krauti 
Pakelinės paštos užsisakymams 

sverti
Pirkiniams sužymėti 
Užsisakymams dėti“ 

kitiems darbams musų prekių 
Pastovus darbas. Gera

ir
skyriuje.
mokestis. Proga pakėlimui ištesan-
čioms darbininkėms. ✓

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

HOMAN AVĖ ij- ARTHlNGTON ST.

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

Sears Roebuck
and Co.

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

HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

s

PREKIŲ
SANDELIO SKYRIUS

DALIAI LAIKO
Popiet 

12:45 iki 4:45

17 iki 25 metų amžiaus

Sears Roebuck

VIETOS DALIAI LAIKO
MERGINŲ 

ir s
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 ARTHlNGTON ST

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

Pupelėms, rinkti, gražus, švarus 
kambarys, gera mokestis

Paimk Clearing karų ties Archer 
Limits ir Austin Avc. karu važiuok 

iki galui linijos.

THE KIMBALL MARTINDALE
6556 So. Ogden Avė.

co.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

STENOGRAFIŲ
MAŠINĖLĖ ‘RAŠANČIŲ

Išsilavinusioms darbininkėms 
kaina pagal darbo mokėjimų. Gera 
mokestis pradžiai pradedančioms.

Pastovios vietos.

1110

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

HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

REIKALAUJA.
Merginų beistinimui, apibaigi- 
mui ir štempeliavimui.

Chicago Braiding & Emb. Co.
16 S. Market St.

ra
REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų, 
mokestis.

LKONARD SEED CO.
228 W. Kedzie St.

Ge

REIKALAUJAME moterų pardavė
jų musų ploščių ir siutų sankrovoj; 
pastovi vieta, gera mokestis ištesan- 
čioms merginoms.

ASHLAND SHOP
4726 So. Ashland Avė., Chicago.

AR ESI VEDUSI?
Ar turi gana pinigų reikalingoms 

išlaidoms?
Ar nenorėtum suvartoti atlieka

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

Bukli, energinga moteris gali pa
daryti net (langiaus. Ateik tarp 9:30 
ir 2:00 vai. P-nas Volandus, Room 
312, 81 E. Madison St.

MERGINŲ — durkšliniams 
presams operuoti; prityrimas 
nereikalingas; darbas lengvas 
ir švarus ir galima lengvai iš- 
moikti trumpu laiku ir gerus 
pinigus uždirbti besimokinant. 
Priityrusios merginos padaro 
nuo $15 iki $30 į savaitę dirb
damos nuo štukių. Pridėtiniai 
bonusai už pastovų darbą moka
ma kas savaite; dirbtuve dienine 
f.viesa yra tik-kų pabai^jta i'r 
suteiks kiekvieną patogumą, 

kurio darbinihkas gali norėti.
ATEIKITE PASIRENGĘ 
DIRBTI.

VICTOR CASKET AND
MFG. CO.

5750 Roosevelt Rd
----------- 7---------- - -------------------

REIKALAUJA — merginų į švie
sią ęankdirbystės dirbtuvę. Prityri
mus neitikaliifgas, $14 į savaitę mm 
tižiai, greitus pulJ’inms. Atsišaukti.

C. E. BARBI-TT and CO.
538 So. Chn-k St.

Priešpiet
iki 12

‘ PILNAM LAIKUI
8:00 Iki 4:45

Gera mokestis. Pastovios vietos 
norinčioms.

Sears Roebuck
žninidl Co.

HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

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

H. G. SAAL CO. 
4410 Ravenswood Avė.

. ------- a---------------------------

MERGINŲ
16 imelų amžiaus

RASTINEN IR OFISAN

Pasisiuntimui.
Gera proga merginoms, kurios 

nori išmokti biznio. Puiki alga 
pradžiai.
SEARS ROEBUCK & CO.

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

HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

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

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

REIKALAUJA merginų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 į savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
tę pradžiai. Dvi pertraukos pasil- 
šiui kasdien; subatomis pusė die- 
nct.

KING’S MODEL LAUNDRY CO., 
2215 \V. Madison St., Chicago.

100 MERGINŲ

Reikalauja tuojaus 
turinčių prityrimų šilkinius dang

čius siūti.

Geriausia mokestis
, HJ ,Geriausios darbo sąlygos

NTERNATIONAL LAMP MFG.
533 So. Wabash Avė.

7 lubos.

CO.

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

II. G. SAAL COMPANY, 
4410 Ravensvvood Avė.

REIKALAUJA 
KAMBARINIŲ

ATSIŠAUKTI I NAMŲ UŽVEIZ- 
1)0 OFISĄ CONGRESS VIEŠBUTY.!. 
CONGRESS ST. IR MICHIGAN AVĖ.

BEIKAŲAUJA prityrusių operato
rių (moterų! prie Bonaz adomų
jų mašinų. Pastovus darbas ir ge
riausia mokestis.

Atsišaukti
Wilson Braiding & Em.brodery

32 So. VVabash Avė.
Co.

PAJIEŠKAU sau gaspadinės ant 
farmos, kuri mėgsta gyventi ant 
fanuos. Tarp 30 iki 40 metų am
žiaus. Darbas ant visados; mokes
tis gera.

George Zaramba, 
Box 82 Mhitefield, Ind.

REIKALAUJA moterų mokančių 
skudurus skirstyti. Mokės nuo $20 
iki $23 i savaitę.

M. KAPIAN,
2014 So. Federal St.

.....................................
REIKALINGA mergina arba mote

ris prie darbo hotelyij.
THE NEW DOBER HOTEL 

4167 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲVAIKŲ
DARBININKŲ angliniams da:k- 

tams iškrauti, į peleninę ir prL‘ vi
sokių darbų. Pastovus darbas.

Ats’ši.ukti ši ’sc vtiose:
Penn’.ylvanijos geižkelių šapos, 

12<h ir Stcwral, pasažierinis kic 
mas.
J. J. Doyle — 14-la ir Stevvait, 
indžininė.
A. Boetcher, 55ta ir Normai daik- 
tudė.
H. J. Zinimciman, 55ta ir Ste.v.irt 
Indžininė.
J. E. McCarthy
59ta ir Hoyue, Indžininė.
F. O’Bricn, 57ta ir Hoyne
Karų šapa — H. Minehardt

■, y- u. «

Pakuoloių
Vyniotųjų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

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

REIKALAUJA VIENA DIDŽIAU
SI IR GERIAUSIAI ŽINOMŲ PIA
NŲ FIRMŲ ŠALYJ, PARDAVINĖTI 
VISĄ EILĘ PIANŲ, GROJIKLIŲ IR 
VICTROLŲ. 
KOMIšINAS 
GUI.

NORIU pirkti saugiųjų Šėpų nema
žesnę kaip 200 svarų ir nedidesnę 
kaip 700 svarų. Kas turite atlieka
mų atsišaukite:

GEO. ČIŽAUSKAS, 
915 W. 19th PI. Chicago.

PARDUODAMA grpsernė ir bu- 
černė pigiai. Gera pčoga Žmogui 
kalbančiam lietuviškai ir lenkiškai.

4544 S. California Avė.

GERA MOKESTIS IR 
ATSAKANČIAM ŽMO-

SU JACOB M ALK ES,

RAKANDAI

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

Sutintomis iki pietų 
HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

MATYKIS
CABLE PIANO CO., 

301 S. VVABASH AVĖ. 
Tel. Harrison 1644.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas 8175. 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 STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 Vak. Nc- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE
Wrighttwood & Ilermitage Avė.

VYRŲ
TVIRTŲ
DARBININKŲ

TROKININKŲ 
VCRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos 
Gera mokestis pradžiai 
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45

co
Sukatomis iki pietų 

HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

..... . . ■ ...............T"-......
VYRŲ reikalauja Gera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

REIKALINGAS šoferis duonai iš
vežioti.

NEW PROCESS BAKERY 
949 W. 34 St., Chicago.

REIKALAUJA prityrusių darbi
ninkų sengeležių kieman. Gera mo
kestis.

UNITED IRON & M ETA L CO.,. 
711 W. 15th Place, Chicago.

REIKALAUJA
Geležies dirbėju ir pagelbininkų, 

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

2849 W. Lake St.

PRITYRUSIO LIEJYKLINIO PA-
GELBIN1NKO. IR DARBININKŲ. 

PASTOVUS DARBAS, GERA MOKE
STIS.
AMERICAN BLDG. FOUNDRY CO. 

2300 So. Springfiėld Avė.

REIK ALAU J A darbininkų prie 
anglių.

Atsišaukti.
811 W. l«lli St Chicago.

REIKALINGAS antrarankis arba 
treČiarankis — bakeris. Meldžiu at- 
saišmukti pn. 12001 Indiana Avė.

Telephone Pullman 5441.
REIKAI^AUJA ugnakurio $65.00, 

kambarys ir valgis.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51 St. & Cornell St., Chicago, III.

PiF.1KALi.NGAS bučeris; gera ir 
pastovi vieta. Atsišaukit tuojaus.

Mokęstį suderėsime an* vietos. 
JOSI PU N t BRIKAS,

642 W. 18th SI., Chicago.

PAJIEŠKAU 5 vyrų pardavėjų 
nuosavybės. Moku gerą komišiną 
geriems pardavėjams. Meldžiu atsi
šaukti: Room 410

W. B. MURDOCK CO.
J. M. Zuvirt

La Šalie St. Chicago.17 N.

"KEIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras.

THEO. FATHAUER CO.
1428 Cherry Avė., Goose Island.

REIKALINGAS patyręs savo dar
be duonos išvežiojitnui dreiverys; 
atsišaukite greitai.

J. Petrauskas,
3548 Emerald Avė.

PAJIEŠKAU dreiverio duonai iš
vežioti; turi mokėti angliškai, lenkiš 
kai ir lietuviškai.. Atsišaukite nuo 
7 iki 9 vai vakare.

’JOE. WICZUS,
1721 So. Union Avė.. Chicago.

PARDAVĖJŲ
REIKALAUJA

Reikalauja dviejų pardavėjų virš 
22 metų amžiaus, kurie yra apsi- 
pažinę su miestu ir kurie sutinka in
strukcijų klausyti. Tinkamam žmo
gui aš užtikrinu daugiau kaip $35 į 
savaitę. Prityrimas musų biznyje 
nėra rekalingas. Atsišaukti: Room 
846 First National Bank Building, 
68 W. Monroc St., H. W. ELMORE, 
visuotinas vedėjas.

dluuos su mno- 
’ stelių sau

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausi pasiuly 
mų. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu gidu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
tc su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

2102 West 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

REIKALAUJA šiaučiaus, pastovus 
darbas; dėl mokeslies nebus ginčo 
su atsakančiu žmogum.
THE BEST S1IOE REPAIRING CO. 
2145 S. Crasvford Avė. Chicago. 

Tel. Lawnsdale 328.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

VAIKŲ
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.

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.

NAMAI-žEMe

jieškoji- 
pradžiai.

& co.
Geros, pastovios, vertos 

mo vietos, puiki mokestis

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45

Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVĖ ir ARTHlNGTON ST.

REIKALAUJA
Vaikų 14 metų ir daugiau prie su- 

rankiojimo darbo šviesioj dirbtuvė. 
Gera mokestis.

H. G. S A AL COMPANY
4410 Ravenswood Avė.

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

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

REIKALAUJA VAIKŲ 14 IR 15 
METŲ AMŽIAUS.
PRIE LENGVO DARBO
DIRBTUVĖJE.

DIAMOND 
406 N.

Arti Grand Avė.

PARDUODU vieną akrą žemės su 
nauju namu 9 kambariais ir barne, 
netoli nuo šv. Kazimiero kapinių; 
lietuvių/ apgyventa vieta. Kam rei
kalinga' atsišaukit grt'itai; parduo
siu pigiai.

C. P. SUROMSKI, 
3316 So. Halsted St., Chicago.

WHIP CO.
Curtiss St.

VAIKŲ

Turi būti 16 metų amžiaus, pradinę 
mokyklų pabaigę, ofiso darbui musų 
naujoviniuose ofisuose.

Ateišaukti.

SPECIALIS BARGENAS 
MOKĖK RANDA PATS SAU 
Naujas mūrinis namas dviem pa

gyvenimais prie VVestern Avė. tarp 
43 ir 45 gatvių, čia yra proga pirk
ti puikius naujus namus savo rau
diniais pinigais. Parduos labai pi
giai ir lengvomis mėnesinėmis išmo- 
kestirnis. šitas namas per vaikščio
jamų tolumų nuo dirbtuvių samdan
čių tūkstančius darbininkų. Rašyk, 
telefonuok ar ateik F. E. MERRILL., 
406 N. La Šalie St. Tel. Main 2043.

THE NATIONAL MALLEABLE 
CASTINGS COMPANY 

2610 W. 20th PI.

BUKLAUS VAIKO

Ofisam Puiki proga pakėlimui.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
2 augštų mūrinis namas apačioj Sto
ras ir pagyvenimas, viršum 5 dideli 
ruimai pagyvenimui, ramios $33.00 
į mėnesį; parduosiu už 25 šimtus, 
arta mainysiu ant loto ar autom >- 
bilio; na’- as randasi geriausioj vie
toj ant Bridgeporto prie pat Šv. Jur
gio parapijos bažnyčios. Atsišaukit 
pas sa\įninku,

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

AVALON FARMS CO.
331 W. Ohio St. MOKYKLOS

PARDAVIMUI
PARDUODAMA, grosernė ir bn- 

čcrnė, puikioj lietuvių apgyvcntoj 
vietoj. Puikiausia proga lietuviui 

pinigų pasidaryti. Bučeris galėtų 
nupirkti tik burti nę, jei jis to norė
tų. Turi luti parduota tuojaus.

1501 So. 4‘J Avė., Cicero, 111.

PARSIDUODA keptuvė juodos 
juodos duonas ir kėksų, lietuvių ap- 
gyventoj vieloj; biznis yra išdirb
tas gerai; norintis pirkti galite pa
tirti ant vietas atsilankęs ypatiškai. 
.Parsiduodh uel nesveikatos. Atsi
liepti į Nauj ų ofisą po No. 5.

PARSIDUODA trumpu laiku 
(cash) bižnis grosernė ir bučernė 
su namu, 335 Kensington Avė. Ken- 
'sing’ton, III. Biznis išdirbtas per 

daug metų tarp lietuvių ir kitokiu 
tautų. Biznio apyvarta neša $2.500 
į mėnesį. Savininkas eina į kitą biz
nį. Atsišaukite tuojaus.

A. ENZBIGELIS.
335į Kensington Avc., Kensington, Ilk

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

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Apredalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys Jus unovu į trumpą 
laiką.

Mes turimą didžiausius ir aerlan- 
sius kirpbno-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitša.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
Samatyti musų mokyklą bila laiku— 

leną ir vakarais ir gauti speciališ 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iš b! 
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdttlnis 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

REIKALINGAS vargonininkas, 
Tautinėj Katalikų Bažnyčioj; jo ti- 
kčhniminiai įsitikinimai mus nea- 
peina. Galintis vesti chorą ir mylin 
tis su jaunimu veikti, tegul tuojaus 
atsiliepia. Nereikalaujame jokių pa
liudijimų. Kreiptis laišku į 

K. J. ALSIS
1423 Rock St., Rockford, III. 2958 So. Lowc Avc

PARSIDUODA grosernė pigiai 
lietuvių ir kitų maišytu tautų apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis pardavimo 
— turiu +du bizniu, o esu vienas 
Didelis Storas, gali patalpinti ir bu- 
černę. Prie Storo keturi ruimai pa

gyvenimui. Meldžiu kreiptis pn. 
2958 So. Lowc Avc., Chicago, III

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated at, 2407 W. Ha- 
diaon, 1850 N. Wella at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D«- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, PirmfniaU

te




