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Bolševikai pageidauja
vien taikos

Estonai laimi tarybose

Bolševikai daro nusileidimų 
Dorpato tarybose

į

BOLŠEVIKAI BANDO PADA
RYTI TIKRĄ TAIKĄ SU 
PABALTIJOS ŠALIMIS.

Priešinasi estonų siūlomam 
neutraliam zonui. Estonai gi 

nori vien paliaubos.

DORPATAS, gr. 6. (Rašo 
Chicago Daily Ne<ws korespon
dentas Michael Farbman).— 
Estonijos valdžios tikslu yra 
įsteigimas ryšių su sovietų Ru
sija kokie dabar yra tarp neu
tralių šalių ir sovietų Rusijos 
—nevedimo karės, bet laikimo- 
si neutraliai, su pasyviu izolia
vimu, nevedant jokios pirkly- 
bos ir nedarant jokių susinėsi
mų, bet kartu ir nekariaujant. 
Svarbiausiu todėl Estonijos rei
kalavimu yra įsteigimas neu
trali© zono. Už sustabdymą ka 
riavimo Estonija nori, kad Ru
sija pripažintų jos nepriklauso
mybę. .

Kad supratus Estonijos ir ki
tų Pabaltijos šalių dvasią yra 
svarbu nurodyti tai, kad reika
lavimas pripažinimo gali iškel
ti abipusišką reikalavimą, kad 
ir Pabaltijos šalįs pripažintų »o 
vietų Rusiją. Jos ištikrųjų ne
reikalauja prųAiJIiiumo jų ne
priklausomybės, bet tik dekla
racijos, kad sovietų Rusija at
sižada visų teisių prie Pabalti
jos šalių teritorijos. Tokie yra 
vyriausi tikslai Estonijos.

Bolševikai nori tikros taikos.
Kokie gi tikslai yra sovietų 

Rusijos? Tai yra sunkiausias 
klausimas atsakyti, kadangi so
vietų delegatai neprieinami ir 
jie nepadarė jokio viešo prane
šimo. Vienas dalykas yra aiš
kus, būtent, kad sovietų valdžia 
siekiasi prie tikros taikos, o ne 
prie pertraukimo kariavimo. Ji 
sutinka daryti mūšių paliaubą, 
bet tik kaipo žingsnį prie įvy- 
kinimo taikos. Delegatai smar 
kiai priešinasi jsteigimui neu
trali© zono. Vienas, jų pasakė:

“Mes priešiamės tam delei 
daugelio techniškų priežaščių ir 
ypač kaipo prieš bereikalingą 
kliūtį ryšiuose tarp šių šalių.’’ 

Jie yra pasiryžę pripažinti Es 
tonijos ir kitų Pabaltijos šalių 
nepriklausomybę, bet 'tik abipu 
siškais pamatais. Jie taipjau 
smarkiai priešinasi aktyviam ar 
pasyviam Pabaltijos šalių da
lyvavimui blokadoje prieš Ru
siją.

Ko reikalauja bolševikai.
Sovietų delegacijos paduotos 

taikos sąlygos užveria sekamus 
trylika punktų:

“1. Bendras pripažinimas ne 
priklausomybės abiejų valdžių.

“2. Panaikinimas karinės 
padėties.

“3. Sustabdymas kariavimo 
ir nustatymas dienos ištrauki
mo kareivių į ftavo valstybes 
rubežius.

“4. Estonijos valdžios dekla
racija, kad nėra susivienijimų 
su valstybėmis, kurios kariau
ja su sovietų Rusija.

“5. Panaši deklaracija ąpie 
taip vadinamas Valdžias, pre
tenduojančias valdyti visą Ru
siją ar dalis jos, ar kokias nors 
grupes ar orgarttaaclijas, ka
riaujančias su sovietų Rusija. (

Gabenimas geležinkc- 
Estonijos uostų.
Paskirimas vietos Es- 
uostuosc • iškrovimui

spirėsi ir pervarė parėdimą, kad 
pirmuoju konferencijos svar
stomu dalyku turi būti pripaži
nimas Estonijos nepriklauso
mybės.

Bolševikai pradėjo ilgas dis
kusijas apie tikslus konferenci
jos, spirdamies, kad aiškiu sie
kiniu yra tarties apie taiką. Es 
tonijos delegatai atsisakė svar
styti ką-nors kitą apart paliau
bos.
Bolševikai pripažįsta Estonijos 

nepriklausomybę.
Po ilgų svarstymų, laike ku

rių Joffe, vienas iš Rusijos de
legatų, prisiminė istorinius pre 
cedentus, kuriems tuoj aus už
ginčijo Estonijos delegatas Piip, 
kuris yra istorijos profesorium, 
tapo nutarta pavesti klausimą 
tikrųjų taksių konferencijos 
abiejoms valdžioms ir laukiant

“6. sale viršminėtų deklara 
cijų, gvarantija internavimo ir 
nuginklavimo Judeničiaus ar

mijos ir demobilizavimo jos vi 
sų karės sandelių.

“7. Amnestija visiems pilie
čiams, nuteistiems už rėmimą 
sovietų Rusijos, ar dalyvavimą 
trečiame internacionale.

“8. Nuosprepdis pradėti pri 
sirengimus prie pirklybinės su
tarties.

“9. Atnaujinimas diplomati
nių ir pirklybinių ryšių.

“10. Krasos ir telegrafo abi
pusiški susitarimai.

“11. Sujungimas gcležinke-I 
lių ir atnaujinimas komunika
cijos.

“12.
Kais iš

“13. 
tonijos 
siunčiamų sovietų Rusijon daig- L* . 
tų.”

Jų vyriausiu kontr-pasiuly- 
mu yra, kad Pfcbaltijos šalįs 

sustotų buvę atšokimo vieta ka 
rėje prieš sovietų Rusiją ir kad 
jokia svetima priešinga sovie
tams armija nebūtų toleruoja
ma. Vienas Estonijos laikraš
tis sako, kad sovietų delegatai 
reikalauja net ištraukimo sve
timų šalių karinių laivų Esto
nijos uostuose ir gvarantijos 
laisvės Finlandijos įlankos.

Kas verčia bolševikus taikinties.
Kaibi bolševikai pirmą- sykį 

pasiūlė taiką, abelnai buvo ma
noma, kad jie nori gauti pailsį 
Pabaltijos fronte, kad paliuosa 
vus čia esančius kareivius ban
dymui sutriuškinti gen. Denj- 
kiną. Dabargi yra nuomonė, 
kad karinė nauda sustabdymo 
kariavimo Pabaltijos fronte yra 
menka. Tos kelios divizijos 
menkų kareivių negali lošti 
sprendžiančios rolės pietiniame 
fronte.

Daug svarbesnis yra ekono
minis reikalas. Demobilizavi
mas ar ištraukimas kareivių iš 
Pabaltijos fronto labai suma
žins gabenimo sunkumus ir pa
gerins maisto padėtį Petrogra
de. štai kodėl sovietų delega
tai priešinasi paliaubai, kuri vis 
tiek paliks kareivius neaprube- 
žiuotam laikui dabartiniame 
fronte.

Bolševikai spirdamies už tik
rą taiką galbūt parodys, kad tai 
ka su sovietų Rusija yra gali
ma. Matomai jie tikisi, kad 

jei tas bus parodyta su Estoni- 
ja, gali būti paskui įvykinta ir 
visuotina taika.

Estonija laimi tarybose.
Žinių iš konferencijos yra ma 

žai. Svarbiausiu dalyku vis 
dar yra paliauba ar taika. Ma
no pirmas įspūdis apie konfe
renciją buvo nenusfisprendimas 
ir net svyravimas iš pusės Pa
baltijos šalių. Dabar darosi 
aišku, kad Estonijos vadovai 
yra grieštai nusistatę tarymosi 
Uniją. Jie vadovauja ir vado
vaus konferencijoje. Suprasda 
mi ant jų uždėtą rrfUžiniŠką at
sakomybę, jie neleis, kad butų 
daromi skubus nuosprendžiai.

šiandie Estonijos delegatai 
laimėjo pirmą pergalę ant bol
ševikų atstovų, suformuluoda
mi susirinkimo programą. Jie

lykus, kurie vistiek turės būti 
nuspręsti.

Estonijos ir sovietų delegaci 
jos įteikė rašytas deklaracijas, 
pripažįstančias Estonijos nepri 
klausomybę. Aš sprendžiu, kad 
dokumentai skiriasi tik žo
džiuose. Konferencija paskirė 
Pliip ir Joffe parašyti, kaipo 

kompromisą, bendrą deklaraci
ją. Estonijos ir sovietų dele
gatai, matomai, yra pasirengę 
daryti koncesiijų (nusileidi

mų), kurios buvo Krasino 
prižadėtos jo atidaromo] (kal-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 10, 1919 
as required by tne act of Oct. 6,1917
MŪŠIAI DENIKINO FRONTE.

LONDONAS, ^t. 9—Gen. 
Denikino išleistą? Oficialia pra
nešimas sako, kad smarkus mu 
šiai siaučia Kamyšino, Kursko, 
Kijevo ir Carycin apygardose ir 
yra prielankus Denikino karei 
viains, kurie suėmę 1,2000 be
laisvių.

Bolševikų pranešimas skelbia 
pasisekimus Dono fronte ir pa
lei Persijos rubežių, kur bolše
vikai paėmė Kazančik su 1,500 
belaisvių. Bet bolševikai nete-* 
ko Berdičevo (Kijevo apygar
doj), kur vienok prasidėjo nau 
jas mušis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 10, 1919 
as reguircd by the act of Oct. 6,1917

D’ANNUNZIO NEBETURĮS 
PINIGŲ.

jaukiasi į Rymą pagelbos.

RYMAS, gr. 8.—Maj. Guiria- 
ti, Gabriele d’Annunzio'kabine
to viršininkas, lydimas d’Annun 
zio laivyno spėkų komanduoto
jo Rizzio, šiandie atvyko j čia 
iš Fiume.

Pranešama, kad jie atvežė 
d’Annunzio sumanymų išriši

mui Fiume ir Žara klausimų.
Eina gandai, kad d’Annun* 

zio nebeturi pinigų ir kad dė
lei to yra nesmagiame padėji
me. Labai daug Ryme spėlio
jama, kaip jis galės užmokėti 
savo kareiviams, jeigu jis ne
padarys sutarties su Italijos vai 
džia.

REIKALAUJA MILŽINIŠKO 
LAIVYNO.

WASHINGTON, gr. 9.—Ge- 
neralė laivyno taryba šiandie 

rekomenadvo, kad Suv. Valsti
jos bėgyje kelių metų pasibu- 
davotų tokį laivyną, kokio ne
turi jokia kita šalis. Tuo pa
ties reikalauja ir laivyno sek
retorius Daniels.

NEW YORK__ Federalis teis
mas priteisė Shapiro Candy 
Mfg. Co. užsimokėti $1,000 pa
baudos už piešimą už cukrų.

Varžymai žydų 
Lietuvoj

Atima jiems pilietines teises, 
žydai kelia protestų.

žydų soc. laikraščio Forverts 
korespondentas, N. Sifrin, ka- 
blegramoj iš Kopenhageno, da
tuotoj gruod. G, sako:

1 Jei u vos žydų vadai prašo 
manęs atkreipti Amerikos žydų 
domės į tą faktą, kad visi Lie
tuvos valdžios žadėjimai duoti 
nacionalių teisių žydams tapo 
užmiršti. Jie sako, kad lygių 
teisių, kurios buvo žadėta duot 
Lietuvos žydams, netik neduo
ta, bet pradedama dagi atimti 
iš jų paprastos pilietines teisės.

Skaičius dalyvaujančiųjų vai 
diškose vietose žydų nesiekia 

daugiau kaip dešimtą nuošim
tį, kuomet žydai sudaro beveik 
50 nuošimtį visų šalies gyven
tojų. Žydų visai neprileidžia- 
ma užimti tarnybos vietų prie 
gelžkelių, taipjau nepriimama 
jų nei telegrafo įstaigoj.

Lapkričio 16 dieną žydų in
teligentija laikė Kaune konfe
renciją, kurioj 1 nutarė įteikti 
Lietuvos valdžiai protestą delei 
jos nevidoningos ir represingos 
politikos su žydais.
t Žydų miinisteriai Rachmale- 
vičius ir Rozenbaumas, kaipo 
protestui prieš nevidoningą val
džios politiką su žydais, nuo sa 
vo vietų'rezignavo;

Politinis Lietuvos žydų padė
jimas, valdžiai visai nusigrįžus 
nuo to, ką ji buvo žadėjusi, pa
sidarė labai blogas. Išpradžių 
lietuviai buvo labai draugingi 
su žydais, bet dabar jie ima 
elgties su jais visai nevidoniš- 
kai.

PREZIDENTAS PRIEŠINASI 
PERTRAUKIMUI RYŠIŲ SU 

MEKSIKA.

Jis tik vienas' ir gali tai 
padalyti.

WASH1NGTON, gr. 8.—Pre- 
zidenHas Wilsonąs šiandie pa- 
rašė laišką senatoriui Fall, kad 
jis (Wilsonas) liktų labai susi
rūpinęs, jei Fall rezoliucija, 
reikalaujanti, kad prezidentas 
pertrauktų diplomatinius ry
šius su Meksika, Į>utų priimta 
senato. Beto prezidentas nuro
do, kad sulig konstitucijos, tik 
vienas prezidentas gali vesti 
užrubežinius reikalus ir galėtų 
kilti keblumų, jei tos teisės bu
tų peržengtos. Senatas gi gali 
tik patarti ir tai tik tada, kada 
tokio patarimo klausia pats 
prezidentas.

Taip tik tapo gautas prezi
dento laiškas, rezoliucija tapo 
išmesta iš senato komiteto.
ITAnnunzio akrisiąs į Ameriką.

FIUME, gr. 8.—Gabriele d’- 
Annunzio pasakė, kad kada 
Fiume klausimas bus išrištas, 
jis bandys aeroplanu nuskristi 
į Ameriką. Jis skris per Aziją 
į Japoniją, o iš ten per Pacifi- 
ką į Ameriką.

EMMA GOLDMAN IR BERK- 
MAN BUS DEPORTUOTI.

NEW YORK, gr. 8.—Federa- 
lis teismas šiandie atmetė 
Emxnos GoĮldn|au reikalavimą 
ją paliuOsuoti ir jti, kartu su 
Berkmhn, kaip sako valdžia, 
kartu su kitais gal bus depor
tuoti už dviejų savaičių. Te- 
čiau valdininkai atsisako ką 
nors daugiau aiškinti. Depor
tuojamieji, girdi, neturi žinoti 
kur, kada ir kaip jie bus depor
tuoti.

Goldman advokatas rengiasi 
paduoti reikalavimą paliuosuo-
ti Goldman augščiausiam teis
mui ir kol tasis nuspręs, mfcno- 

mą praeis mažiausia mėnuo lai 
ko. Bet ji vistiek turės pasilik
ti ant Kilis salos, nes paliuosuo- 
ti ją už kauciją atsisakyta.

' 1 --

19 ŽMONIŲ APKALTINTA.

NEW YORK, gr. 8.—Grand 
jury, kuris tyrinėjo radikalų 
veikimą, šiandie apkaltino kri
minaliame anarchizme dar 19 
žmonių. Tarp apkaltintųjų yra 
komunistų partijos sekreto
rius Harry Winitsky, iš kurio 
paieikalauta $5,000 kaucijos.

BERGERIS LAIMĖJO 
NOMINACIJOJE.

MILWAUKEĘ, Wis., gr. 8.— 
Nors socialistai, kaip paprastai, 
nevedė veik jokios kampanijos 
prieš nomunacijos (primlary) 
balsavimus, tečiaus jty, kandi
datas į atstovų butą, Victor L. 
Berger gavo 4,722 balsus dau
giau, negu jo priešininkas tri
jų partijų fuzijop kandidatas 

Bodenstab, kuris vedė godžių ir 
per spaudą smarkiausią kampa 
niją prieš Bergerį ir net nesigė
dijo vartoti įvairiausiu melus ir 
šmeiižUub. Bergeris nominaci
joje gavo 14,00-1 balsus, b Ba- 
denstab lik 9,282. FuzioAistai 
beto skelbė, kad nominacijos 
parodys galutinų rinkimų pasek 
mes. Jei tas liesa, tai nomina
cijos aiškiai parodo, kad Ber
geris vėl bus išrinktas atstovų 
butan, kurin buvo jau pirmiau 
išrinktas, bet tapo nepriimtas, 
kadangi jis priešinosi džiugai-' 
stiniam patriotizmui.

ATGALEIVIŲ DARBAI.
■ * i ' ' -•

Bandė neleisti liberalų suva
žiavimo.

ST. LOUIS, Mo., gr. 9.—Įvai 
raus plauko juodašimčiai iki- 
šiol užpuldinėjo tik socialistų ir 
kitų įa-žangųjų susirinkimus, 
bet dabar pradėjo kesinties ir 
papraščiausių liberalų, šiomis 
dienomis čia turėjo įvykti nau 
jai sutvertos liberalų partijos 
suvažiavimas, bet prieš tai 'tuo- 
jaus užprotestavo American Le 
gion iš Kansas City. Viešbutis, 
kuriame tas suvažiavimas tu
rėjo įvykti, gavęs protestą,> at- 
sishkė duoti vietą nuvažiavi
mui. Tečiaus atsikreipta į teis
mą ir tasis uždraudė viešbučiui 
tai daryti. Suvažiavimas jau 
prasidėjo.

DIRBK—ARBA KALĖJIMAS.

M0RGANT0WN, W. Va., gr. 
9.—W. Va. karės laiko įstaty
mas, verčiantis kiekvieną svei
ką žmogų nuo 16 iki 60 m. dirb 
ti mažiausia 36 vai. savaitėje, 
tapo panaudotas pirieš vietos 
lokalo angliakasių unijos pre
zidentą Boswell. Boswell tapo 
areštuotas ir pareikalauta $500 
kaucijos iki teismui už peržengi 
mą to įstatymo. Kokių prie
monių dar griebsis kapitalistai 
persekiojimui darbininkų?

Surado alchemikų phslaptį?
PARYŽIUS, gr. 8.—Sir Er- 

riest Ruthendorf, profesorius ir 
Manchester universiteto fizikos 
laboratorijos vedėjas, pasak vie 
no laikraščio, išradęs būdą per
keitimui medegų, ko per ištisus 
Šimtmečius j ieškojo senovės 
alchemikai.

_________________ )

Sijonai bus dar trumpesni.
CLEVELAND, O.— Moterų 

rūbų fabrikantų suvažiavimas 
nutarė padaryti moterų sijonus 
dar trumpesniais, negu buvo 
ikišiol. Jie sieks iki 9 colių nuo 
žemės.

COFFEYVILLE, Kas.-Du ug 
ni'gesiai žuvo gaisre, Sunaikiniu 
šiame čia aptieką.

Dar nesusitarė 
atšaukt streiką

ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAI 
DAR NENUTARĖ APIE UŽ

BAIGIMĄ STREIKO.

Tečiaus L|wis ir kiti sako, kad 
streikas bus atšauktas šiandie.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 9. 
— Šiandie angliakasių viršinin
kai per visą dieną laikė susirin 
kimą ir tarėsi apie priėmimą 
prezidento Wilsono pasiūlymo 
užbaigimo angliakasių streiko, 
bet nieko nenutarė. Opozicija 
naujam pasiūlymui, kuriuo nie
ko angliakasiams neprižadama, 
apart 14 nuoš. pakėlimo algos 
ir komisijos ištirimo, buvo taip 
didele, kad net nė bandyta bal
suoti apie priėmimą/ pasiūlymo 
ir visų dieną tik ginčytasi.

Vakare susirinkifnas tapo už 
darytas ilki rytojaus, kada pri
ėmimas pasiuylmo bus galuti
nai nuspręstas. Prezidentas 
Lcwis po susirinkimui atsisakė 
ką nors pasakyti ir tuojaus pra 
dėjo konferenciją su prokuroru 
Palmeriu. Opozicijos vadovas 
Farringlon irgi tuojaus pradė
jo konferenciją su opozicijos 

delegatais.
Tečiaus kaip Lewis, taip ir 

Green (unijos sekretoTius) ir 
kiti sako, kad prezidento pa
siūlymas bus ryto priimtas ir 
angliakasių streikas bus tuo
jaus atšauktas, taip kad anglia
kasiai pradės grįšti į darbą pėt- 
nyčios ryte.

Kas dėjosi susirinkime, ne
žinia, kadangi jis buvo laiko
mas už uždarytų durų. Tečiaus 
girdimose ginčiuose galima bu 
vo nugirsti svarbiausi Lewis ir 
kitų argumentų: “Ar mes ga- 
Hime kovoti'prieš savo šalies 
valdžią?’’ Susirinkime dalyva 
vo 84 viršininkai.
Atidėjo bylą prieš angliakasius.

Teisėjas Anderson šiandie 
atidėjo bylą 84 angliakasių uni 
jos viršininkų, kaltinamų pa
niekinime teismo ir peržengsi
me jo išduoto injunetiono iki 
sekamo utarninko. Atidėta ji 
tapo reikalaujant valdžios pro
kurorui, laukiant kuo užsibaigs 
dabartinis angliakasių viršinin
kų susirinkimas .

KOKIE YRA PREZIDENTO 
WILSONO PASIŪLYMAI.

Pasilieka 14 nuoš. algos pakėli
mas, tik dar sutveriama komi

sija, kuri galutinai viską 
nuspręs.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 9. 
—šiandie įteiktas angliakasių 
veršininkų susirinkimui prezi
dento Wilsono pasiūlymas nie
ko daugiau nepasiūlo, kas jau 
buvo pirma valdžios angliaka
siams pasiūlyta, tik parėdo su
tvėrimą komisijos, kuri ištirs 
visą anglių padėtį ir išneš ga
lutiną savo nuosprendį. Trum 
pai sutraukus prezidento Wil- 
sono pasiūlymai sekami:

1. Tuojautinis sugrįžimas į 
darbą su 14 nuoš. pakėlimu al
gos.

2. Nebus jokių permainų 
darbo sąlygose. Jos pasilieka 
tokios, kokios buvo prieš strei
ką (48 vai. darbo savaitė ir t. 
t.).

3. Pilnas ištirimas komisi
jos, susidedančios iš trijų žmo
nių, visos anglių padėties ir jos 
nuosprendžiu apie algas, kainas 
anglių ir kasyklų savininkų pel 
ną bus vadovaujamasi anglių 
industrijoje ateityj.

4. Kokis-nors nusitolimmas 
nuo naujos algų skalės, jei virš 
lj4 nuoš.. paliekamas komisijai.

Angliakasiai 

turės vieną atstovą, kasyklų sa 
vininkai irgi vieną, o tretį narį 
paskirs pats prezidentas.

6. Nebus pakėlimo anglių 
kainos.

Komisija viską turi ištirti be 
gyje 60 dienų ir tada išnešti sa
vo nuosprendį. Jos nuospren
dis bus galutinas.

300,000 KAREIVIŲ TAIKOS 
ARMIJAI.

WASHINGTON, gr. 8.—At
stovų buto karinių reikalų sub- 
komitetas nutarė, kad taikos 
laiko armija butų iš 300,(MM) ka 
reivių su 18,(MM) oficierių.

Girtuokliavimo pasekmės.
SIOUX CITY, la., gr. 9.—Du 

žmonės mirė ir trįs pavojingai 
susirgo iš priežasties gėrimo ai 
koholio, prie kurio buvo pridė
ta kitų nuodingų priemaišų.

Nauji suvaržymai
CHICAGO.—Public Utilities 

komisija vakar išleido naujus 
patvarkymus, kurie dar labiau 
suvaržo anglių vartojimą ir ap 
rubežiuoja darbą dirbtuvėse tik 
trimis dienomis.

Sulig naujais patvarkimais 
visos dirbtuvės, išėmus maisto 
ir kitas būtinai reikalingas, ga
li dirbti tik tris dienas savaitė
je-

Visos sankrovoš“ apart mai
sto, turi būti atdaros tik 6 vai. 
dienoje, nuo 12 vai. dienos iki 
6 vai. vakare.

Kabaretai, šokių salės, pulrui 
miai gali būti atdarais tik 4 vai. 
—nuo 7 iki 11 vai. nakties.

Teatrai gali duoti 7 perstaty
mus savaitėje, taip kad vieną 
dieną turi būti uždaryti.

Vaisių, cigarų, minkštųjų ge 
rimų ir panašios sankrovos ga
li būti atdaros tik kaip ir -kitos 
sankrovos, nuo 12 iki 6 v. vak.

Aptiekos, taipjau valgyklos 
atdaros paprastą laiką, bet ne
gali pardavinėti cigarų, gėrimų, 
saldainių, kuomet kitos sankro
vos yra uždarytos.

Barzdask u tykios gali būti at
daros nuo 1 vai. po piet iki 7 
vai. vakare.

Visos biznio įstaigos ir pri
vatiniai namai turi per pusę su 
mažinti šviesos vartojimą.

Senieji suvaržymai, kurie nė 
ra pakeistais šiais suvaržymais 
irgi pasilieka.

Įvairios žinios.
ASHTABULA, ()., gr. 9 —še 

rifas su pagelbininkais šiandie 
OCwell nušovė du plėšikus ir 
trečią sunkiai sužeidė, kada jie 
rengėsi užpulti ant banko.

DENVER, Colo., gr. 9.—Pa
siturinti Emily Poiwell šiandie 
nušovė—savo miegančią 12 m. 
dukterį Jacqueline ir paskui pa 
ti mirtinai pasišovė.

WINNIPEG, Man., gr. 9.— 
Darbininkų vaikai ir ligoniai 

labai kenčia negalėdami nusi- 
pfirkti pieno delei jo nepapras
to brangumo. Kanados kapita
listai visą maistą gabeno užjū
rio, kad brangiau jį pardavus 
ir datiar pradeda jo įnikti ir 
pačioje Kanadoje.

PARYŽIUS, gr. 9.—Premieras 
Clemenceau ryto išvažiuoja j 
Londoną, kad pasitarus su pre- 
mieru Lloyd George “svarbiuo
se bėgamosios valandos klausi
muose.’’

PHILADELPHIA, Pa., gr. 8.
—čia iškrito per viešbučio lan
gą ir užsimušė katalikų kunigas 

komisijoje Edward B. Henry.
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Ūkio ir pramonijos suiri
mas, politinis nesusitvarky- 
mas, skolos, žmonių skurdas 
—- visa tai yra karės pasek
mės. Ir iš tų bėdų išeiti tos 
šalįs gali, tiktai padaryda
mos taiką. /

Bet daryti taiką jos bijo
siu kadangi galingieji talki
ninkai stoja už karę. Ir sto
ja jie už ją ne dėlto, kad iš 
tos karės butų kokia nauda 
patiems talkininkams, o tik
tai dėlto, kad jie geidžia pa- 
šitarnauti Rusijos atžagarei 
viams.

Savo politikoje sulig Ru
sijos talkininkai vadovauja
si grynai klesiniais moty-? 
vais: ne Rusijos gerove, ne 
savo šalių gerove, o vien tik 
tai .noru padėt Rusijos 
naudotojų klesoms.

Lietuvos veikėjų 
balsas.

• v 
1S-

valdžia jų apgintų, išplės 
irtus, sumindžiotus teises

musų 
štus 
grąžintų, 
tų.

Siųsta Kaiman žinių žinelių 
apie Šiaulių vargus . nelaimes, 
prašymų, žodžiu ir raštu, bet 
vis veltui. Valdžia negirdi vald
žia tyli.

Nežiūrint visų savivaldybes ir 
valdžios įstaigų pastangų dide
liame Lietuvos plote, kolčaki- 
ninkų užimtame, gyvenimas ga
lutinai iškriko, viešpatauja pil
nas apmirimas visose gyveni
mo srytyse.

Jau kai kurie valdininkai ne 
lietuviai su džiaugsmui pripažino 
naują kolčakininkų valdžią.

O Kaunas sėdi sau ramiai, 
kaip regis, nieko nebūtų atsitikę. 
Ne tik neatvažiuoja vietoj ištir
tų, bet ir jokių instrukcijų tokiu 
svarbiu momentu neduoda. Tik 
valdžios oficiozas “Lietuva” 
skelbia: “Krušoje liepta kalbėti 
vien rusiškai“ — ir visa... Mes 
taip gyventi toliau nebegalime 

aiškiai vedama pražūtim .

Koks skirtumas tarp bolševikų 
ir menševikų? Kazimieras Gugis

Ju veikom!

Vienas komunistiškas barška
las (jis sako, “dėl darbininkų 
diktatūros”) viename komuni
stų lapelyj nubarškėjo:

“...draugų Stilsono ir Šukio 
likimas, bet jie savo atliko... 
Dabar musų eile.

“Musų eilė”—kur? pas Stil- 
soną?

Ju veikom! Komunistiš
kiems “kovotojams,” kur nor, 
kad kalėjimuose “silpnų kūnų” 
butų kuodaugiausia, patiems 
vietos surpaipėse — plenti!

Bolševikas paeina iš rusų žo- 
žio “bolše,” t. y. daugiau; men- 
ševikas-gi iš žodžio “menše”, 
t. y. mažiau. Taigi bolševikai 
skiriasi nuo menševikų tuo, kad 
jie daugiau (bolše) keikiasi, 
daugiau nešvarių žodžių varto
ja, daugiau nachališknmo turi, 
negu menševikai.

Del persitikrinimo pasiskaity
kit brooklyniškę Laisvę ir 
sulyginkit ją su menševikiško- 
mis Naujienomis, o pamatysite, 
kad mano pastaba visai teisin
ga. — Vidurinis.

Veda vUoltitu reikalue, kaip kHmlnatiikuoat 
taip (r civiliikuote ttiimuoee. Daro 

vitoklua dokumentus irpopitras.
Miesto OfisMi

U7 N. Beartem St. 
1111-11 OidtyNg.

Tel. Csntrsl 4411

Namų Ofliaa: 
3323$, Halsted St 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtou 8t. 
Marshall Field Anncx 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

jųAtkreipiame skait 
domą į “Atvirą Laišką Lie
tuvos Valdžiai”, kurį mes 
šiame “Naujienų” numeryje 
perspausdinome iš kauniš
kio “Socialdemokrato”.

Tas laiškas yra be galo į- 
domus. Po juo pasirašė iš
tisa eilė visuomenės veikė-, 
jų, priklausančių įvairiau
sioms srovėms. Taigi jisai 
nėra kokios-nors partijos 
dokumentas. Ir to nevei
zint, tasai Laiškas griež
čiausiai pasmerkia Lietuvos 
valdžios politiką.

Už ką pasmerkia? Už 
tai, kad ta valdžia nėkiek 
nesirūpina net šalies gyni
mu nuo įsiveržusių į ją plė
šikų.

Aprašę, kaip kolčakinin- 
kų gaujos Šiauliuose užpuo
lė valdžios įstaigas, išplėšė 
ir užgrobė daugybes turto, 
tyčiojosi iš žmonių ir min
džiojo jų teises^ Laiško au
toriai sako:

O Kaunas sėdi sau ra
miai, kaip, regis, nieko 
nebūtų atsitikę. Ne tik 
neatvažiuoja vietoj ištir
tų, bet ir jokių instrukci
jų tokiu svarbiu momentu 
neduoda. Tik valdžios o- 
ficiozas “Lietuva” skel
bia: “Krasoje liepta kal
bėti vien rusiškai” — iri 
visa... Mes taip gyventi to 
liaus nebegalime — aiš
kiai vedama pražutin.
Mums, Amerikoje gyve- 

Jnantiems, net sunku yra ti- 
dabar galės "susti- kėti’ <irdint tokius kaltini- 

; J mus Lietuvos valdžiai.
Juk ta valdžia yra Lietu-

$7.00 
4.00 
2 00

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., 'Lhicago, 
II],_  Telefonas: Canal 1506.

UšuiMakomoji Kaina:

Chicagoje — pa4to:
Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ................. ...............
Mėnesiui .............................. i

Suvienytoje Valstijose, na Chicagoj, 
paėtu:

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

Lietuvon ir kitur uiaienluouo
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu. 
—— ■  ____ '-------------- J-------

Miestų rinkimai 
Anglijoje. ■

Dabar jau atėjo žinios a- 
pie galutinas pasekmes rin
kimų, nesenai įvykusių An
glijoje. Jos rodp ve ką:

Senosiose 26 miestų tary
bose reformos partija (kon
servatoriai) turėjo 1013 vie
tų, d kitės partijos išviso tik 
tai 319. Dabar reformos 
partija neteko - daugiaus 
kaip 400 vietų, kurias iš jos 
atėmė priešingosios parti
jos, laimėjusios 732 vietas .

568 vietos teko darbo par 
tijai, kuri 1912 m. turėjo vi
sose miestų tarybose tiktai 
32 vietas. 143 vietas įgijo li
beralai, ir 19 vietų gavo ma
žesniosios grupės. Vienuo
likoje miestų darbo partija 
turės didžiumą vietų tary
bose, dviejuose kituose mie
stuose pusę. Dideliam pra
monijos centre Mancheste- 
ryje darbo partija turi di
džiumą tarybos narių; kon
servatoriai tenai nusmuko i 
nuo 32 vietų ant 16.

Šitos pasekmės patvirti
na pirmesniasias žinias apie 
darbo partijos laimėjimus 
Anglijos miestų rinkimuose. I 
Užkariavus daugelį miestų. 
tarybų, ji 
print savo pozicijas ir pri-i 
sirengti prie sekančio žing
snio — paėmimo visos ša- vos valdžia. Juk vyriausia 
lies valdžios į savo rankas. J°s obalsis yra nepriklauso-

Darbo partijos pasiseki- ma Lietuva. Vienok ji pirš- 
mas miestų rinkimuose ro- to nepakrutina, kad numal
do, kad ta valanda jau ne- šinu.s Rusijos reakcionierių 
toli. gaujas, kurios veikia pačia-

----------  me Lietuvos viduryje, begė- 
True iraiisiation fiied with the post- diskai trempdamos Lietu- 

by thl\et‘of Oct.’į v0^ įtaigas ir įvirai skelb
damos prągaištį Lietuvai!

Reikia dar pridurti, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 
susideda iš dešiniųjų parti
jų, kurios visuomet sako, 
kad Lietuvos pasiliuosavi- 
mas nuo svetimo jungo joms 
rupi daugiaus už viską. Var| 
lan “Lietuvos laisvės” tos 
partijos liepia visiems žmo- 

! nėms užmiršti savo partijų 
ir klesų reikalus. Tik už 
Lietuvą, tik už “lietuvystę”,! 
girdi, visi dabar privalome 
stoti, jei norime, kad Lietu
va pataptų nepriklausoma.

Ir štai, pasirodo,, kad ta 
“patriotų” valdžia nieko ne
veikia, kada aršiausi Lietu-

Talkininkai trukdo 
taiką su Rusija.

Pabaltės šalįs vis dar ne
susidera su bolševikiškąja 
Rusija dėl taikos. Konfe
rencijos prasideda ir paira. 
Taikos ir net musių paliau
bos padarymas vis atideda
ma.

Kodėl? Todėl, kad talki-j 
ninkai yra priešingi taikai 
su bolševikais. Jie remia 
Rusijos atžagareivius, kurie 
nori karės su bolševikais, 
pasitikėdami, kad*su talki
ninkų pagelba jiems pa
vyks pergalėti bolševikus iri 
įsteigti savo priespaudos vai vos nevidonai terioja ir nie-Į juį gy didžiausiu pasipiktinimu

Kodėl j i nepasipriešina 
Lietuvos plėšikams? Kodėl 
ji nesistengia numalšinti 
juos?

Todėl, kad to padaryti w 
galimą kitaip, kaip, tiktai 
žmonių jiėgomis. O Lietu
vos valdžia nesiskaito su 
žmonių norais, nežiūri jų 
reikalų.

Tinkamai tvarkyt viduji
nius šalies reikalus ir ginti 
šalį nuo išlaukinių priešų 
gali tiktai valdžia, kuri ei
na išvien su žmonėmis, ku
ri pildo žmonių valią.

Tokią valdžią pastatyti 
Lietuvoje nėra kitokio budo, 
kaip tiktai sušaukus Stei
giamąjį Seimą .

Dabartinė Lietuvos val
džia privalo kuogteičiausia 
išpildyt šitą Lietuvos žmo
nių reikalavimą, nes kitaip 
ji nuves šalį į pragaištį.

Valdžiai, kuri be žmonių
pritarimo mėgina valdyt ša-1 
lį, negali būt pasitikėjimo ir Visa Lietuvos politika lig šiol 
paramos. buvo daroma Kaune, nė kiek ne-
----------------------------------------- siskaitant su žmonių norais, ne-
Atviras laiškas Lie- žiurint«reikal«-

tllVOS VHidžifli Keitėsi ne vienas ministerių 
_____  kabinetas, o mes vis laukiame,

Nepaprasti dalykai dedasi kada galop kraštui bus pasakyta 
Šiauliuose ir jų apylinkėj. kur ir Pric ko mcs einame>kada

Nepriklausomoje Lietuvos bus Pasiklausta žmonių iš .vietos 
. Valstybėje jau antrų savaitę | k“™’n £us^:lur5,lJxįU_ 
šeimininkauja ne Valdžios atsto
vai, ne savivaldybių organai, tik 
plėšikų gaujos, kolčakiniukaLS 
vadinamos.

Jau rugsėjo 30 dieną vokie
čių kolčakininkų vadas von Di- 
bič ginkluota iega užima Šiaulių 
gimnazijos butą, išmesdamas 
gatvėn 400 su viršum mokslei
vių. Mums jau tuomet aišku bu
vo, kad vokiečių rengiamasi 
prie kažinko nepaprasto. Jai! 
tuomet von Dibičas raštu ir žo
džiais pareiškia, kad lietuviams 
užimtų butų vokiečiai negrąžį- 
sią, o atiduosią rusams, kurie 
okupuosią Lietuvą.

Nuolat vokiečių ir kolčakinin 
kų buvo varoma agitacija prieš 

iLietiivos kariuomenę, diskridi- 
tuojania musų valdžios įsaky
mai, kurstoma, kpd žmonės ne
mokėtų mokesčių, nes, girdi, 
Lietuvos valdžios dienos jau su
skaitytos, tuoj bus čia rusų val
džia.

Kas jau senai buvo numanyta, 
įvyko naktį iš 8 į 9 spalių mėne
sio. Vokiečių ir rusų Kolčaki
ninkų vienu žygiu norėta pabai
gti su lietuviais, latviais ir es
tais.

Pradėję savo užgrobiamus 
puolimus ant Rygos, jie tuo pa
čiu laiku sugriovė, išplėšė, vi
sas "Lietuvos valdžios įstaigas 
Šiauliuose ir apylinkėje ir pas
kelbė Lietuvą didžiosios nedali
namosios Rusijos dalimi, malo
ningai žadėdami ateityje “pla
čią autonomiją.”

Naktį iš 8 spalių vokiečiai ir 
kolčakiniūkai vylingai ■*užpuolę, 
nuginklavo musų komendantū
ros kuopą, kareivius begėdiškai 
apiplėšė ir užgrobė visą komen
dantūros turtą, kelių šimtų tūk
stančių rublių vertės.

Šiaulių? iždas išpieštas, pinigai 
išvogti.
. Miesto valdyba, milicija kru
ša, suėmimo komiteto sandėliai 
ir amerikiečių maistas, skiria
mas vaikams išplėšti, valdžios 
arkliai išvesti, žodžiu visai pla
ningai buvo ardoma, plėšiama 
ir naikinama visos valdžios ir 
savivaldybių įstaigos. |

Materialiniai nuostoliai dideli, I

Lietuva, Latvija ir Esto- net to, kad patįs žmonės sau 
nija pailso bekariaudamos. | kiasi jos pageltos!

i reiviai išblaškyti, ir tuo bildu 
pasiekta didžiausias smūgis mu-

I sų jaunosios kariuomenės stip
rėjimui. Tautinės vėliavos nu
draskytos, išniekintos, suplėšy
tos, kojomis mindžiotos, gatvė
mis valkiotos. Savivaldybės ir 
valdžios įstaigose įsakyta rusų 
kalba vartoti. Lietuvos piliečiai 
areštuojami, kalėjimuose kan
kinami. Lietuva paskelbta rusų I 
kraštu.

Šiaulių ir apylinkės gyvento- 

kiną ją; neveikia, nežiurint| sutiko kolčakintokų darbu®. Ku, 
pini keršto ir apmaudos su ne
kantrumu laukia, kuomet ateis’

Į krašto gyvenimas. Dabar priei
ta prie liepto galo. Mes nebetu
rime ką pasakyti musų pilie-1 
čiams ką ir ko griebtis.

Taip tolinus negalima gyven
ti! *

Mes jaučiame, kad taip gyve
nant musų krašto likimą nulems 
ne tik tie priešininkai, kurie y- 
ra už mus stipresni, bet tą liki
mą jau lemia visiška krašto de
zorganizacija.

! Todėl, imant visą tai omenin, 
pareiškiame, kad vieninteliai 
kraštą iš tos padėties gali išva
duoti tiktai tokia valdžia, kuri 
tuojau klausys žmonių balso iš 
vietos.

I Todėl reikalauja tuojaus šau
kti Steigiamasis Seimas, o Mg 
tol tuojau sudaryti toks organas, 
kuris atstovautų kraštą ir rišliu 
opiausius politikos, ekonomijos 
ir Lietuvos organizacijos klausi
mus.

I Šiauliai, 18, Xtl919 m.
i J. Grinius. Šiaulių Apskričio 
Valdybos pirmininkas.

A. Povylius. žemes Ūkio: ir 
Valstybes Turtų Ministerijos 
įgaliotinis.

į K. Bielinis.
K. Ubeika. švietimo Ministe

rijos įgaliotinis.
i V. Janavičius. Mokesnių Val
dybos pirmininkas.

j A. Klupšas. Šiaulių gimnazijos 
direktorius.

J. švambarys. Šiaulių Apskri
čio Valdybos vicc-pirmininkas.
' L. Augusi inavičius. Prof. Mo
kytojų Sąjungos pirmininkas ir 
Švietimo Skyriaus vedėjas prie 
Šiaulių Apskričio Valdybos.

V. Kumpis. Šiaulių Kalėjimo 
viršininkas.

E. čepulytė. Šiaulių gimnazi
jos mokytoja.

Į J. Fledžinskas, Andzdvičius ir 
J. Naujalis, Šiaulių Srytiea Var 

| to toj u Bendrovių Sąjungos na
riai. Į

E. šilcikaitė. Joniškio Vals
čiaus Valdybos narys.

J. Mickeliunas. Šiaulių Miesto 
Valdybos pirmininkas.

J. Antankvičius. Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos įgalioti
nis.

Kun. J. La.pis._L. e. pareigas! 
Šiaulių klebono.

A. Gricevičius. Narys šv. Juo
zapo Darbininkų Draugijos.

C. Volpe. Žydų vaikų maitini-1 j 
ino punkto vedėjas.

J. Žilinskas. Šiaulių Apskričio 
gydytojas.

(Socialdemokratas)
A

šeimyniškas prielikėlis.
Naminis, — uždarytomis du

rimis.
Kokių retai atsitinka'.
laibai retai.
Suloštas stebėtinai* — genia- 

liškai.
Pinnasai aktas:
Sąjungos “tėvukas,” akurat- 

nas žmogus, pasišventęs dirbti, 
dirbti ir dirbti. —

Pusryčių negauna.
Pačiutė miega...
Miega ligi pietų!
Negerai. *
Dirbti be pusryčių — kastai 

mate!
“Tėvukas“* galvoja:
Yra vana.
Yra šalto vandens.
Ko (Daugiau berdikia!
Prasideda antrasai aktas:
Vana pilna pilnutėlė vandens.
Ir tokio šalto!
—širdel, širdel, a girdi?
—A ku?

s ta pačiutė.
—Pusryčių...
—Nėra! kvaraba, atstok! no- 

Įįriu miego...
>—Čiut—čiut-čiut... dudena

i “tėvukas.”
Ir tempia pačiutę —

' Iš lovos!
—Širdel, ar matai ve šitą?

, —A ku, matau.
—Nori?

f —Noriu — a ku?
Pūkšt!...
Antrasai aktas užsibaigia.
Pačiutė išmaudytą. I •

Pinigais ui

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

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS 

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas viri $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

val.

VAKARINE ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir kleso- 

mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITB, 
Mokytoja

3223 Parnell Avė., Chicago
Tclef.: Boulevard 9923.

KONCERTAS
Pirmo Apskričio

SUSIVIENIJIMO LIET. SOC. DAINININKŲ

atsiliepia miegui-

Geri jemonės tcČiaus sako, kad 
“tėvukas” dar ir dabar negau
nąs — pusryčių.

Duodu įnešimą, kad koks 
nors geras žmogus — kadir 
“draugas” Rudaitis — man pa
sakytų tokį sekretą:

| Kodėl “draugas” Šukys rezig
navo?

Kas paremiate?
i Tą klausimą reikėtų išdisku- 
i suoti... — Ražas.

Apsimovė supuvusį kaliošų.

! Laisvės redaktorius referen
dumą sulygino su supuvusiu ka- 
liuošu. Bet kada pamatė, kad 
LSS.-gps nariai nenori turėt ant 
savęs diktatorių, bet nori patįs 
tvarkyti'organizarijos reikalus, 
tai Laisvės redaktorius šmaukšt 

I ir vėl apsimovė tą supuvusį ka- 
liuošą. — Zigmas.

Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

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

Nedelioj, Gruodžio 14,1919
l

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Place.

Durjs atsidarys 3 vai. po pietų. Inžanga 55 centai.

Šitas koncertas bus vienu puikiausių ir gražiau
sių koncertų, dėlto, gerbiamieji ir gerbiamosios, atsi-

■ lankykite skaitlingai. Jame dalyvaus KETURI 
ŠIMTAI gerai išsimokinusių dainininkų ir daininin
kių. Gražu bus jie išgirsti. Pasirūpinkite ateiti visi.

Kviečia KOMITETAS.

$200,000
PERVIRŠIS 
$25,000

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojai ir Chirurgai*
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKiiiJey 263

ęQC•==!=:■ ;j-. ■■ ..'.t .. ====7i
Vvv nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
BhIį nie tikros šikšnos

svetinei eilę ir ki
limu.

I Mes taipgi turime ke
M llUHvSI 1 augštos klesos 
M i I Pbonografų, kuriuos
IM BMM®® J nies parduosime už
|jr bile pasiūlytą kainą
w už tai kad mes turi-

J| W me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. $i yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja is. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

“NAUJIENAS”
SKAITYKIT IR PLATINKIT

Siuskit Pinigus Lietuvon 
.......  = Savo gentims ir -------  , =s= 

Padarykit Linksmas Kalėdas
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Musų bankas turi specialį pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamą 
kainą. Lietuviai pas lietuvius!

Banko Turtas Virš $1,800,000.00
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 

y -irr VALDYBĄ ======================
JOSEPH J. ELIAS, PREZ.

WM. M. ANTON1SEN, VICEPREZ. 
JOHN I. BAGDZIUNAS i

> VICE-PREZ. IR KASIERIUS.x

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

VALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

Ar Nori Padaryti 
PINIGUS?

Jei turi nuo $5(X) ilki $1000, tai investuok juos, ra
šyk TUOJAUS United States Rcąlty and Security Co., 
717-719-720-721 Bergcr. Bldg. Pitlsburgb, Pa.



NAUJIENOS,CEIC,».gfl.r m.

| Saugokite Savo Akis
- —r* — 'Laiškai iš Lietuvos

Lašas Kibire

CHICAGO TELEPHONE COMPANY Boston, Mass130 Tremont Street

Mielas Bro-

VIENINTĖLĖ chicagoje

Telephone Boulevard 2160

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Telephone Yards 5032

Phone Yards 723

Chctagfe

kodai ir plaukams, 
įgalite apsieiti be

BECK’S DJĘPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago

Ar Jūsų Kraujas 
Alksta Geležies?

1801 So. Aahland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatves.

3-čios lubos, viri Platt’o aptiekos
• Tėmykito j mano piratą. •

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki
8 vai. vakaro. I"--. ‘ 
vai. ryto iki 12 valau

Moterims šilkines jakutės
Vyrų apredalai
Vaiky drabužiai 
Numažintomis kainomis

Priimame
Krautuvė atidaryfa kožną vakarą ir ne 

dėlionris iki Kalėdų.
Puikus kalendorius visiems dykai.

Gerklė
Kataruota Gerklė

Gerklė

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St.» Chicago.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
. Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
Rjf PaSerinta Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at 

* ~ t. kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliorois, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland a v. kam p.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Iš Galvidžių, Svėdasų parap 
Rokiškio apskr.

PIANO MOKYTOJA 
4515 S. W00D ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutarti.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical Collcge.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
'feleTonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo- 5:30 
_ 7. Tel., Yards 723.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Iš Klišių dvaro, prie Jurbarko 
Baseinių apskr.

Iš visu šitų išlaidų telefoninė sąskaita yra viena 
mažiausių, nes padaro tik mažą visų lėšų nuo
šimti.

Daugių daugiausiai už menką sumą jus tolydžio 
turite po savo noru nuosavybę vertą milijonų 
dolerių ir išlavintų darbininkų patarnavimą.

Biznyje telefono lėšos proporciniai dažnai ešti 
net mažesnės ir už namines.

VYRŲ SKYRIUS
1550 Clybourn Avė 

, Tel Lincoln 4424.

J: Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110. 
: 8412 S. Halsted Street

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes 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 SL, Chicago.

Dr. M/Stupnlcki
Į 3109 S. Morgan st Chicago 

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

DIDŽIAUSIS PASIRINKI 
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.

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 vakane. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
4 Telephone Yards 687

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. Nedalioms 10—12 dieną.

RR 6ASH
J. G. SACKHEIM & CO.

1335 MILWAUKEE AVĖ, 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Tik greitas reikalas pamokina kiekvieną ėmėją 
to, kad telefonas yra vertas daug sykių daugiau 
negu jis lėšuoja.

Akyvaizdoje šios dienos pragyvenimo brangumo 
telefonas yra pigumynu; ir kasdieniniu sučė- 

dinimu kiekvienam ėmėjui.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W< IBth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS
8 vakarais. *
GYVENIMAS:----------------

\ VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

K. Baleišiui, 10636 Edbrooke 
avė., Chicago, rašo jo pažįsta
mieji:

Tamstos tėveliai abudu mi
rė o, tėvynę nupirko Pauriškių 
Papšis už 16 šimtų. Vokiečiai 

I musų krašte būdami sudegino 
šiuos sodžius: Pauriškius, Kuš- 
lius, Driskius, Jotkonius. Prie 
Jaros upes buvo mušiaj, per sep 
tynias savaites; rusai buvo Kuš
lių kalnuos, o vokiečiai Pamiš
kių kalnuose. Tada mus paša
lino toliaus iš tėvynės gyventų. 
Mes dabar su savo vyru labai 
norėtume važiuoti į Ameriką; 
žmonės kaĮba, kad jau galima 
važiifotį ale tikusi nežinome. 
Pas mus pinigai daugiausiai ru
siški, paskui vokiški ir vokiečių 
padirbti musų kraštui lietuviš
ki. — Dabar sudiev, tamsios pa
žįstama, Domicėlė Strukaitė- 
Valiaučienė.

Telefonas PuUman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. VAITUSH O. D.
* Lietuvis Akių

VflĮBį, Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, neryuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nliima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys* 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ/ PREKYĘOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Aukinų Už 5 Dolerius 
t. y. 20 auksųm už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas

P. K. BRUCHAS
- , 3321 So. Halsted St.

JUBILIEKINĖ KRAUTUVĖ
Dabar yra Rūkas daryti šventėms užsisakymus kol pasirinki

mas didelis. Tamisfa nupirksit dovanas tikros vertės musų 
krautuvėj. Ir bukit užtikrinti, kad jus nupirksite naujausios 
mados ir geriausią tavorą žemiausia gaunama kaina.'Atsilankiu
siems, užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą..

Išsiskyrimas ,
Deimantinių žiedų,

\ Lavolerių - nuskartų,
j) Laikrodėlių - lenciūgėlių,

Brartzelietų ir tt.
iberty Bond.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Alus Degtino Vynas
Pilna formula,ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS .
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

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

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais: 

1-inas $50 Bondsas .... $50.25 
5-tas $59 Bondsas ......... $50.25

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

2003 W. 47 St. arti Robey. 
Atdara panedčliais, Kctvergais Ir 

Subabomls iki 9 vai. vakare. į

Geležis tai raudonasis kraujui mai
stas — Nuxeted Iron pagelb

sti jdėti rožes moterims į 
skruostus ir stiprumą bei 
energiją j gjslas vyramsš

Jei jus lauktumėte nevalgę iki su- 
silpnčtumete, sumonkėtumete ir su- 
nyktumete, tai jus nepakenktumėte 
sau aršiau, kaip ir kad leisdami 
kraujui badauti dėl geležies stokos, 
tos geležies, kuri permaino maistą 
į gyvus audinius, raumenis ir sme
genis. Neturint kiek reikiant ge
ležies kraujuje, maistas tik perei
na per vidų nesuteikdamas nieko 
gero —• jis nesutkis stiprumo, vie
toje davus žmogui jaunystės stipru
mą ir energiją, jis padaro jį silpnu, 
nervuotu ir parsibaigusiu. Jei nėši 
stiprus ar sveikas, tai savo paties 
labui turėtum padaryti šitą išmėgi
nimą: Pažiūrėk, kaip ilgai gali dirb
ti, ar kaip toli gali nueiti nepailsęs. 
Paskui paimk penkiagranes plokštis 
Nuxeted Iron tris kartus per dicjią 
po valgiui per dvi sųvaiti ir išmė
gink savo stiprumą vėl, o pamaty
si, kiek busi laimėjęs. Daugybė 
nervuotu parsibaigusiu žmonių, ku
rie sirguliavo, nuostabiausiu budu 
atgavo savo stiprumą ir ištvermę 
vien imdami geležį tinkamoj for
moj. Bet neimk senovinių geležies 
formų vien tani, kad užvadavus ke
lis centus. Turite imti geleži to
kioje formoje, kur lengvai yra su
geriama ir sutapatinama, tokia kaip 
Nuxated Iron, jei norite, kad ji at
neštų naudą. Kitai]) ji gali būti dau
giau negu be vertės. Galite gauti 
Nuxated Iron nuo savo aptiekinin- 
ko pilnu užtikrinimu, kad busite pa
tenkinti, arba jūsų pinigai bus su
grąžinti.

S. d; LACHAWICZ
Lietuvos Graborius

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

Tel. Canal 2199. ___ _

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
/Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnap spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kala vau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduo-lėsy 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 mėnėXjų išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalinga!, 
nes tą niežėjimų galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.R UFFLE® 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudyne galv
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Ju^j 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. ' t

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto s 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
-—-F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, N«w Y^rk «>—«♦

Vyrišky Drapanų Baronai’
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, * tuxedo, frock įsiūtai, 
ir tt. $10.00 ir ankščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vaL vak. 
Nedčliomis iki 6 vai. vak. Sutikto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So, Halsted St„ ' 

įsteigtą 1902

Kiekvieno šeimininko išlaidos paskaidoma i dau
gybę skyrių: maisto, randos, drabužių, kuralo 
su šviesa, namų ištaisymo, apdraudos, švietimo 
ir pasilinksminimo, ligos — ir telefono.

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

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite 
.Ę"*' ' "Tt "y*

Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausia, Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašą to kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų. . t s k

Rašo Vincentui Mikelaičiui į 
Benki, III., jo sesutė Antosė:
Klišiai, IX-15 

link! Mes esame sveikos, bet pa
likome našlaitės: musų tėvelis 
mirė kovo 19, 1918. Gyvename 
vis dar Klišių dvare, 1917 ir 
1918 m. buvom vokiečių vald
žioje, bet dabar Lietuvos vald
žia atsiuntė savo įgaliotinį, kurs 
žiuri tvarkos, ir būvį kumečių 
pagerino. Prie vokiečių žinoma, 
reikėjo alkti, bet dabar jau duo
nos turi kiekvienas. Sesuo July
tė eina ant dienų dirbti į dvarą 
gauna po 5 markes dienai. Pas 
mus viskas labai brangu. Cuk
raus svaras 8 markės, kartūnas, 
kur būdavo 12 kapeikų aršinas, 
dabar 14 markių.

Mielas broli, sakai, pašelpos 
atsiųsi, bet kokiu budu? Lietu
viškos markūs, kurios dabar pi
nigu eina, girdėt,, bus pa
niekintos. Rusų pinigų da mes 
turime, bet jie senai jau panie
kinti, ir gali į juos tik pasižiūrė
ti. Žinoma, kad butų aulclo, tai 
vis galėtume šį tą pirkti. ’ Kad 
galėtum atsiųsti materijos dra
panoms, arba čeverykų, tai butų 
labai gera; čeverykai kaštuoja 
80 rublių.

Lietuva, nogėdama stot ant. 
savų kojų, labai rūpinas apšvie- 
ta. Sodžiuose visur steigia mo
kyklas, taigi ir mokytojų labai 
reikia. Del to steigia kursus, 
kuriuose prirengia mokytojauti. 
Tokie kursai šią vasarą buvo 
Jurbarke, kuriuos ir aš lankiau 
atsidėjus per visą vasarą. Kvoti
mus išlaikiau. Kur mane pas
kirs mokytojauti, dar nežinau. 
Jurbarke yra jau ir gimnazija; 
ją įsteigė pernai rudenį.

Rrolis Jurgis yra Lietuvos ka
reivis. Užvakar gavom nuo jo 
laišką: mušas su bolševikais ties 
Daugpiliu. Jurgis daug vargo 
mate 1917-18 metai; per 8 mė
nesius išgulėjo apkasuose ant 
Austrijos rubežiaus. Kaip pasa
koja, granatos šalia jo šulinius 
darė ir kareivius guldė, kurių 
kraujas ant jo tiško, o jis gyvas 
liko ir nesužeistas. Pats sako, 
kad 'tai tikri stebuklai buvę. Su
irus rusų galybei, parvažiavo 
į>as inus pernai, rugsėjo 17 die
ną, su šeffnyha, ir visasjo tur
tas tai gyvybė, kurią dabar jis 
aukoja Lietuvai. Apie karą jus 
žinot iš laikraščių gal dar geriau, 
todėl apie tai nei nerašysiu. Ar 
nemanai, broliuk, parvažiuoti į 
Lietuvą ? Musų dvarą dabar ma
tuoja ir sako, kad pavasarį da
lins žemes. Ųz Nemuno šį pava
sarį kai kuriuos dvarus jau iš
dalino kumečiams. Sudieu, An
tosė Mikelaitytė.

ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 
šviesinęs ir sierinės maudynės

Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 
Nervuotumo, Pilvo, Kepeny ir Inkstų ligų, Hemoroidy.

Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 
maudynėmis

MOTERŲ SKYRIUS
1527 N. Halsted St.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

Silpnos
Ska.udiynos Akjs Tekančios 
Raudonos Akįs Ūžiančios 
Žvairos .. Akįsi Užkimštos
Skaudama Nosis) Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis! Papiltus

FRANKLIN O. CARTER, M. D. 
23 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III 
, Valandos: nuo 9 iki 7. Nędėldic- 
niais nuo 10 iki 12.

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

Gydymas visą akiu, au»y no 
s|ej Ji* gerkles hgij. Po priežiūra 
> ■ ' ... ' specialisto. U-
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

' JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
f Tėmykite j mano parašą. •

Nedėlioję "nuo 9 
dieną.

S
AKIU 

ŽINOVAS
' Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Kurčios .. Aus|s 
Į Ausis
Ūžiančios AdsĮs 
Aus|s

X W

R '

vSt.

j
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Lietuviu Rateliuose
KARDO VAKARAS. 

Remia Mockaus bylą.
Praeitą nedėldįienį, gruodžio 

7, Chicagos laisvamaniai suren 
gė Kardo vakarą p. M. Meldažio 
svetainėj. Žmonių buvo nepa
prastai daug, taip daug, kad 
Meldažio svetainėj netiko nė1 

vieno neužimto kampelio. Ma
tėsi žmonių \dagi iš apielinkės 
miestelių.

Programas buvo neilgas, bet 
vMkęJs.
nebuvo 
sutikęs 
svieto.” 
jo, kad 
svarbių reikalų jisai turėjo vyk 
Ii kitur.

Vakare, beje, suaukota apie 
pusantro šimto dolerių vedimui 
M. X. Mockau* bylos, kurį į- 
skundė Amerikos lietuvių kle
rikalai.

Rengėjams, tikiuosi, liks apie 
penketas šimtų pelno.

— Vargšas.

Tik tiek negera, kad 
kalbėtojo, kuris buvo 

aiškintai apie “pabaigą 
Vėliau betgi paaiškė

tai ne jo kaltė: delei

salkinų savirtinkais ir sergsti 
juos, kad jie įstatymų nemalo
nėn nepatektų!

Istorija yra tokia. Tūli iždo 
departamento agentai, padarę 
su keliais saliuninkais sutartį. 
Rastą kituose šaitanuose degti
nę itie agentai konfiskuodavo. 
O kad jų savininkai tylėtų, kad 
jiems nereikėtų stoti prieš (tei
sėją ir didelių pabaudų mokė
ti, tai ta konfiskuota degtine jie 
turėję pasidalinti. Dalis jos 
tekdavo agentui, kita—saliu- 
ninkų i. Agento dalis tuomet 
būdavo perduodama tiems sa- 
liuninkams, su kuriais agentai 
buvo padarę sutartį. Biznis tuo 
budu buvęs ytin sėkmingas. Ir 
šaliuninkams buvo gera, ir 
agentai turėję pelno. Bet...

Dabar kilo skandalas. Agen
tų suktybės išėjo aikštėn. Tūli 
jų neteko savo vietų, o kiti ta
po suspenduoti. Tų valdininkų 
-sukčių vardai kol kas dar ne
paskelbti. Bet angščiau ar vė
liau tai busią padaryta, ir jie 
turėsią dėl savo žygių atsakyti 
prieš teisėją. y

NAUJI HNO9, Clilcago., 111 
---------------------- !------------------------ -------- z--------------------------------------- -SHSs"

Uždirbęs tik 25 centus.
Paul Valentine, “pirmos kle- 

sos barberis,” 5607 So. Ashland 
avė., sako, kad jo biznis nekam 
tikęs. Vakar jis uždirbęs viso 
labo tik vieną “kvoterį” ir tą 
patį numetęs į sniegą. “Kad nėr 
daugiau, nė to nereikia”—.paša 
kęs Valentine.

O tiek jisai uždirbęs todėl, 
kad kuro komisija liepusi jam 
tausoti kurą. Kitais žodžiai^ 
liepusi laikyti skulyklų atdara 
nuo 12 vai. dieną iki 6 vai. va
karo.

Jeigu šiandie jo biznis nepa
gerėsiąs, jis vely visai (tūlam 
laikui) uždarysiąs savo biznį.

“Nustatė” kainas cukrui.
Vadinamoji Illinois “fair 

price” komisija dar kartą nu
statė kainas—cukrui. Šį kartą 
“įmanoma kaina” cukrui esan
ti 151/} cento.

Cukraus spekuliatoriai >le- 
čiaus ponų komisionierių kome 
dijos visai nepaiso. Jie ima po 

20 centų už kiekvieną svarą 
cukraus—ir tiek.

'■ Sereda, Gruodžio 10, 1919

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJ IEŠKAU Jono Pociaus, paei

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

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

REIKIA DARBININKŲMOTERŲ VYRŲ

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIS.
Laikys susirinkimą KeJverge, 

Gruodžio 11d. 8 vai. vakare, 
“Lietuvos” svet., 3249 So. Mor
gan gatvė.

šiame susirinkime bus renka 
nia veikiamasis komitetas ir 
bus priimami nauji nariai. No
rintieji prisirašyti arba arčiau 
su Šerno Draugų Būrelio darbu 
susipažinti, kviečiami atsilanky 
<i. —Dr. K. Draugelis.

NAUJAS SKANDALAS.
Valdininkai—sukčiai.

Turime naują skandalą. 
Skandalą, kuris rodo, kad Chi- 
caga toli gražu nėra'“sausa,” 
Ir ji nėra “sausa” dar ir todėl, 
kad to nenori patįs valdininkai. 
Kad jie daro sumoksiu su tūlais

Toney Jonės

Anglių padėtis rusti.
Angliakasių streikas daro di

delio susirūpinimo visiems. Vai 
dininkai, kurie iki šiol ramino 
žmones, būtent: sakė, kad kuro 
stokos nebus, dabar patįs mato, 
jogui jie apsiriko. Jų pastan
gos nugniauŠti angliakasių strei 
ką nuėjo niekais. Todėl da
bar jie kone kasdien naujų pa
tvarkymų skelbia, j ieško būdų, 
idant išvengus visiško pairimo 
industrijoj. Vakar ir vėl pa
skelbta visa eilė naujų patvar
kymų. Chicagiečiai dabar tu- 
rčs trijų dienų savaitę. Taigi 

dirbtuvės tedirbs tik tris dienas. 
Krautuves bus atdaros neilgiau 
kaip šešias valandas—kas die
ną, išskaitant šventadienius.

Bet tai dar nepaskutinis pa
tvarkymas. Jeigu angliaklasių 
streikas neužsibaigs, daugelis 
dirbtuvių ir pasilinksminimo 
įstaigų visai bus uždarytos.

O apie biednuoinenės vargą 
nėra kas bekalbėti.

Karingos moters.
Ponia Margaret Keefe ir pa

nelė Lillian Rose susivaidėjo— 
dėl šunies. Pasekmėje ponia 
Keefe gavo paragaut raudonų
jų pipirų. Bus byla. Liudinin 
ku įurės pabūti ginčijamasai 
taksas, kadangi jisai vienas tik 
ir tematęs tų dviejų pikčiurnų 
karę.

Pateko bėdon.
Vienas “muvin pikčių” tea

tro savininkas, Hilliard Camp
bell, pateko bėdon. Jauna, še
šiolikos metų amžiaus mergele, 
Violet Langguth patapo moti
na.

Pons Campbell turįs dar du 
panašiu “’keisu.”

Liet u vys vidutinio sunkumo ristikas 
iš Suv. Valstijų kariuomenės, risis 
su Jimu Best, graiku drutuoliu galu
tinėj imtynėj VANDOS TEATRE, 

3214 So. Halsted St., gruodžio 13 d. 
š. m. Jonės yra vienu geriausiu ris- 
tikų vidutinio sunkumo visame pa
saulyje ir šitos imtynės eis už $500 
pašaliniu lažybų- Jis šaukia kiekvie
ną vyrą jo sunkumo stoti prieš jj. 
Susitarimui pašauk jo manadžerj, G. 
\V. Mills. Tel. Haymarket 1292.

tik

$1.89

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai
Geriausios žąsų

plunksnos ...........  1.39
Jauniklių žąsų............... 69c

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago.

Reikalaukit sampelių.
NUO 1-MOS RUGSĖJO

Teisėjas turįs “atnagradyt
Teisėjas Daniel Trude turi 

“trobelio.” Andais jis įsakė, 
kad Joseph Evans, negras, bū
tinai įsigytų savo naujam au
tomobiliui—lempų. | Evans rei 
kalavimą išpildė. Bet vakar 
jisai įpuolė teisėjo butan ir ruš 
čiai pareiškė:

— Tamstols malonybė, kas 
dabar man atnagradys už tą 
nuostolį? kas?

— Kokji?—'klausė teisėjas.
— Ot kokį: tamsta liepei, 

kad aš nusipirkčiau savo auto
mobiliui lempų. Nupirkau. 
Bet automobilius su lempomis 
—nelaimė! Jie pamatė jį gat
vėj ir nuvažiavo!

— Kas jie.
— Jie, jie—vagįs—riktelėjo 

Evans ir įkirto: Tamstos malo
nybė, aš noriu nagrado...

Teisėjas žadąs pagalvoti.

Paplovė streiklaužį*
Viešbuty 905 So. State gatvėj 

vakar naktį kažinkaš papiovė 
francuzą streiklaužį, tūlą Leno 
de Larosa. PapĮiautas britVa. 
Larosa dirbęs vienoj pl(?no dirb 
tuvėj Joliete. Sąryšy" su tuo 

policija j Ieško negro Alexander 
Fletchero.

Dar viena medžio alkoholio 
auka.

Ties namu 1433 Fulton gat
vėj policija vakar rado negy
vą žmogų. Tyrinėjimas paro
de, kad tai medžio alkoholio 
auka.

Pranešimai
LDLD. 107 kp. susirinkimas įvyks 

rvtoj, gruodžio 10, A. Maženio sve
tainėj, 3834 So. Kedzie Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai pra
šomi susirinkt laiku. Sekr. P. Gura

Chicagos Socialistų Vyrų choro 
repeticija įvyks ketverge, gruodžio 
11, kaip 8 vai. vakare, Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23 PI. Visi daininin
kai prašomi susirinkti laiku.

Sekr. D. Miller.

Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) ‘
5)

Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augusti navičius; Matematikos — V. 
Mišeika.

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

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

3001 South Halsted Street

kitu

Brangus “čikenai.”
Pons persas, George Eshoo, 

turėjo brangiai užsimokėti už 
tuodu yankišku “čikenu,” ku
riuos jis andais matė viename 
State gatvės gatvekary. Tai 
buvo tokie “čikenai,” kurie ne 
palyginamai šauniau kalba an
gliškai nei pats Eshoo—dvi jau 
nos panytes. Džiodžei Grah- 
mui juodvi pareiškė, kad jos 
Misai neesančios tuo, kuo jas 
pavadinęs pons Eshoo,—jos ne 
“Čįikenai,” bet jaunos, graikš- 
čios panytės. Tatai matė ir 
džiodžė Grahm, ir pons Eshoo 
dėl savo neatsargumo turėjo 
užsimokėti ne daugiau nė ma
žiau, tik penkiasdešims dolerių!

LMPS. 67 kp, priešmetinis susi
rinkimas įvyks Subatoje, 13 d. 
gruodžio, Aušros kambariuose, 10900 
Michigan Avė. Pradžia 7:30 vai. va- 
kalro. Visos narės malonėkite at
silankyti, nes bus renkama valdyba 
ateinantiems 1920 metams.

žalalienė.—* Sekr. M.

Susiv. Liet. Soc. Dain.
Apskričio mišraus choro 
kos repeticijos įvyks pėtnyčiojo, 
gruodžio 12, 7:30 vai. vakare. M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI. Visi chorai, prigulintįs prie S. 
L. D. A. I-nio apskričio, turite būti, 
nes tai bus paskutinė repeticija. A- 
teinančią nedėlią turėsime dainuoti 
I-mo apskričio koncerte..

— Org. J. Urbonas.

Am. I-itM) 
generališ-

TURIU už garbę pranešti gerbia
miems draugams ir pažįstamiems, 
kad aš atidariau sankrovą aprėdalų 
laikrodžių, žiedų ir kitokių auksi
nau daiktų ir gramofonų rekordų vi
sokiomis kalbomis ir visokių muzi
kos instrumentų ir strunų. Taipgi 
taisau muzikos įjartfrumentus. Be to 
užlaikau 
tuk.

Banditų žygiai.
Keli nepažįstami banditai va

kar naktį užpuolė Klein Loan 
banką, 122 W. Madison St. Iš
sinešė apie už 100,000 dol. 
brangakmetnų. Trį’s įtariami 
piktadariai areštuoti.

1907 So.

geriausias britvas ir pus-

K. PIETELIS
Halsted St., Chicago, III.

Tel. Canal 2452.

Sulaikė aštuonis traukinius.
Illinois 

kompanija 
traukinius 
ka.

Central geležinkelio 
vakar dar aštuonis 
sulaikė. Kuro sto-

1 „jA

Kensington. — Lietuvių Bendro
vės priešmetinis susirinkimas įvyks 
seredoj, gruodžio 10 d., 7 vai vaj£. 
F. Shedvillo svetainėje, 341 Ken
sington Avė. Nariai visi atsilankyki
te, nes bus rinkimas valdybos 1920 
metams ir kiti svarbus reikalai.

— Direkcija.
• North Side. — LDLD. 86 kuopos 
susirinkimas jvyks seredoie. gruod. 
10 d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia, Avė. Na
riai malonėkite būti visi, nes yra la
bai svarbių reikalų.

— Sekr. J. Galvidia.
>■ -

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės rengiamas balius su

batoje, sausio 10 d., Lauterbaeh 
svetainėj, iš priežasties pavertimo 
minėtos* svetainės i kriaučių šapą, 
tapo atmainyta. Balius įvyks nedė 
lioj, sausio 4 d., 1920, J. Jukniaus 
svetainėje, 4837 W. 14th St. Išleisti 
tikietai bus geri tie pat|s. Tikietų 
pardavinėtojai, pasistengkite tikietus 
išparduoti ir pinigus arba tikietuš 
sugrąžinti iki Naujų Metų.

— Komitetas.

PAJIEšKAU Jono Mlkolaičlo, jis 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių apskri 
čio, Pakruojo vals., Daukštfalų kai
mo, pirmiau gyveno New Yorke, p 
dabar gyvena Clevelande, O. Atsi
šaukti adresu:

JULIUS GILDĄ, 
1933 Adams St., Gary, Ind.

PAJIEŠKAU Adolfo Slavinsko A- 
luntos parapijos. Gavau nuo pusbro
lio laišką iš Lietuvos, kur yra svar
baus dėl jūsų.

A. ZALAL1S, 
lt4 E. 107th St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU Pranciškaus Kelpšo 
Laumelių kaimo, Kaltinėnų parap., 
Raseinių apskričio, Kauno rėd., tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. Se
niau gyveno kietųjų anglių apygar
doje. Atsišaukite:

A. DARGIS, 
726 W. 18th St., Chicago, III.

Viktoras Radžiūnas, gyvenantis 
Lietuvėje pajieško savo brolių: Ju
liaus, Jono ir Konstantino Radžiū
nų. Žinantieji apie juos ar jie patįs 
tegul atsiliepiu į Klemensą Norkų, 
570 W. 18th St., Chicago, III. Radžiū
nai paeina iš Suvalkų gub., Kalvari
jos apielinkės.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PENKIŲ ruimų pagyvenimas dy

kai lietuvių šeimynai su 1 ar 2 vai
kais už prižiūrėjimą daktaro ofiso. 

Turi mokėti angliškai. Atsišaukti 
tarp 2 ir 5 vai. po pietų.

DR. CHAS. SEGAL, 
4729 So. Ashland Avė., Chicago.

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRANDAVOJA gyvenimui dve 

ji puikiai ištaisyti kambariai, ap
šildomi; gazo šviesu. Atsišaukite: 
2314 - 21 PI. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

4 . .. a . K i___ 1

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

Pupelėms rinkti, gražus, švarus 
kambarys, $15 —$18 savaitėje pra
džiai.
Paimk Clearing karą ties Archer 
Limits ir Austin Avė. laru važiuok 

iki galui linijos.

THE KIMBALL MARTINDALE CO. 
6556 So*. Ogden Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gerą mokestis.

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

V

DURKŠLINIO PRESO 
OPERATORIŲ

•

Mes galime pastatyti kelias 
merginas ar moteris skyles mu
šti plonuose metalo lakštuose. 
Darbas nuo štukių duoda gerą 

uždarijį, o valandines kainas 
užtikriname pradedančioms. 
Priims kelias be prityrimo.
Subatoj po pietų nedirbama, 

48 valandos savaitėj, dirbtuvės 
valgykla užČėdins pinigus ant 
užkandžių.

EDISON ELECT. APPL. CO. 
Ine.

5660 u. Taylor S t.

? _ *. .j? .A. -
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REIKALINGA mergina arba mote
ris knri norėtų ir butų tinkama 
dirbti krautuvėj. Tegul ateina ypa- 
tiškai pasimatyti pažymėto antrašu: 

K. L1DEIKA
065 W. 18 St., Chicago.
------- - ........... ' j ,____ ____ __ ______ _

PRITYRUSIOS MERGINOS 
prie apskrito namų darbo, maža šei
myna, be skalbimo, arti augštutinių 
karų, Wilmette,-

Tel. Randolph 6876. Room 739.
20 S. LaSalle St.

1 tr . 1 , 1 c

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

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

REIKALAUJA 10 patyrusių mote
rų išmetamoms popieroms skirstyti. 
Mokama geriausia alga ir gera vieta 
dirbti.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 

626 W. TayibTP St.
Kertė Desplaines St.

REIKALAUJA MERGINŲ 
prie lengvo darbo dirbtųvUjė. Geros 
darbo sąlygos. Pastovios viėtoš ir 
gfcra ateitis.

ATSIŠAUKTI
AMERICAN CO.

lUilnSHl

MERGINŲ IR MOTERŲ išmokti 
viršelius dėti, lankstyti, lapus sudė
ti, susinti, auksuoti knygų rišykloj, 
švarus lengvas darbas.

A. J. COX & CO.
521 W. Monroe St.

PARDAVĖJŲ 
REIKALAUJA

Reikalauja dviejų pardavėjų 
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. Monroe St., H. W. ELMORE,

virš

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
jriversti taipgi pratuštinti daug ki
li seklyčios setų vėliausios stailės. 

Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME 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.

visuotinas vedėjas.

16 metų merginos

beistams traukyti musų šiaur
vakarinės pusės šapoje, arti 
Humboldt parko/Sutarimui at
sišaukti į didįjį samdymo sky
rių. i

ALFRED DECKER & COHN

Pietvak. kamp. Franklin ir
Van Buren. j

AUTOMOBILIŲ radiatorių 
taisytojų pirmos klesos.

FRANK CHAS. 0WEN
19 No. Morgan St.

MERGINŲ REIKALAUJA

Prie lengvo surenkamojo 
darbo, $l{^prądŽlai. 'Proga pa- 
$dary4i daugįiau pinigų, prie 
stukinio ir bonusinio darbo. Ge
ra

REIKALAUJA medžio dirbėjų 
skryndirbių prie žieminių viršų 
lengvų komercinių vėžinių.

LAWDER
69-ta gat. arti State gat.

ir 
ir

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. 

ifflvfinimilkfiis ati
duos su muo-

■■ stoliu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausį pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
te 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.

proga pakėlimui.

ATSIŠAUKTI 
McGILL MFG. CO., 
557 W. Jaclcson Blvd,

PRYŠAKIO PADARYTOJŲ 
NUPROSINTOJŲ

PRIE FRAKŲ

IR
PARDAVIMUI

REIKALAUJA 
KAMBARINIU

ATSIŠAUKTI J NAMU U2VEIZ- 
DO OFISĄ CONGRESS VIEŠBUTY!. 
CONGRESS ST. IR M1CHIGAN AVĖ.

ALFRED DECKER & COHN 
SAMDYMO SKYRIUS

Pietvak. kainfp. Franklin ir
Van Buren.

PARDUODAMA bučernės ir gro- 
sernės daigtai (Ice box, lentynos ir 
kiti) kuogeriaustame stovyje. Turi 
būti parduoti trumpu laiku, taigi 
kam reikalingi, pirks pigiai. Atsišau
kite.

5953 So. State St.

REIKALAUJA — nerginų į švie
sią rankdirbystės dirbtuvę. Prityri
mus nereikalingas, $14 į favaitę ni 
džiai, greitas pakc'imps. Atsišaukti.

C. E. BAP.Rh'TT and CO. 
538 So. Clark St.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONARD SEED CO. 

228 W. Kedzie St.

REIKALINGA
Moteris ar,,mergina prižiūrėjimui 

trijų vaikų; 3'mėtų, 10 metų ir jau
niausias dviejų metų; kambarys, 
valgis ir gera užmokestis. Kas ant
ras nedėldienis ir ketvergais po pie
tų liuosi. Susitarimui rašykite pas:

V. B. VICTOR,
337 S. Euclid Avė., Oak Park

REIKALAUJA merginų arba vi
dutinio amžiaus moterų skudurams 
rinkti. Pageidaujama prityrusios. 

Atsišaukti pn.
5306 Federal St., Chicago.

♦ - -- .
MOTERŲ ir merginų virš 16 metų 

amžiaus prie lengvo darbo dirbtu
vėje. Smagios apystovos, $15 į sa
vaitę pradžiai. Pastovus darbas.

OLSON RUG GO,
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS darbinin
kas į Naujienų ofisą. Turi 
mokėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

vakarais. Gera mokestis. 
Darbas ant visados. Kreip
kitės j Naujienų ofisą.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co. 
900 West 18-th Street,

REIKTA -DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras.

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

BEIKALAUJA darbininkų 
į lentų kiemų. 
Pastovus darbas.
Gera mokestis.

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

REIKALAUJĄ DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hermitfege Avė.

DARBININKŲ IB PORTERIŲ

Pastovios vietos keliems pas
toviems, ištikimiems dailinin
kams. Turi ateiti su geromis re- 
kvmendaęijomb,

HART SCHAFFNER & MARX
36 S. Franklin St.

VYRŲ lentoms^kraustyti.
Atsišaukti 7 vai. ryto.
Išmokestis kasdien.

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

REIKALAUJA darbininkų ir 
mano į kitą miestą. Nemokamas 
vežimas; nėra jokių kliūčių; $4.1 
dieną ir gyvenamieji patogumai. 
Room

for- 
nu- 

.95 į
20 — 112 N.’ La “Šalie’ St.

REIKALAUJA gero, pastovaus 
darbininko į sengeležių kiemą; tu
ri būt dirbusiu prie žirklių ir mo
kėti apskritą darbą sengeležų kie
me; reikalaujama paliudijimas iš 

paskutinės darbo vietos; vedusiam 
yra geras namas septyniais kamba
riais su gazu virti ir elektros švie
sa; gražus miestas gyventi; jei ne
vedęs, gali rasti vietą būti ir gauti 
valgį nebrangiai. Ateik prie darbo 
tuojaus. \

DIXON IRON METAL CO.,.. 
DIXON, ILL.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

Vaikų 16 metų amžiaus

Piįikids vietos su kiekviena 
proga pakėlimui. Gera mokestis 
pradžiai.
ALFRED DECKER & COHN

SAMDYMO SKYRIUS
Pietvak. kamp. Franklin 

Van Buren.
ir

AUTOMOBILIAI
BEIKAI^AUJAM pirkti mašiną 

Ford Touring car 5 sėdynių. Kas no
ri parduoti greitai atvažiuokit ar
ba atsišaukti.

CHARLES PATKUS, 
3667 Archer Avė., Chicago.*

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA labai gražus 2_jų 
lubų augščio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. jx) 4 kambarius su beismentu, 
7 pėdų prie 3204 So. Wallace St. 
namas turi būti greitai parduotas, 
taipgi parsiduos pigiai, nes savinin
kas perka didesnį namą. Kaina tik 
$3500. įmokėti $800, o likusius kaip 
randa.

jFIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

840 W. 33 St. Tel. BOULEVARD 2437 
Win. Kazlauskas.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų. 

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gerian- 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Ąur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mia- 
rą — bile stailės arba dydžio, U iri- 
le madų knygos.
MASTĖS DESIGNING 8CHOOL

J. F, Kaanieka, Parditials190 N. STATE STOVĖT. CHICAGO.
Kampas Lake St. ant 4 lubų

■----------------------------- . ■ - -r,
’ VALENTINE DRESMAKING

COLLEGES
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dol blinio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi ižmokOjimal. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininke

VYRŲ BARDASKUTYSTfiS 
MOKYTIS.

Buk neprigulmingu už kelių sa
vaičių. Vietos laukia. Didelis parei
kalavimas ir didelės algos. Ateik, ar 
parašyk klausdamas katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewrlting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys'ta

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




