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NAUJA MINISTERIJA 
RUMUNIJOJ.

Vokiečiai vėl gris
ta Lietuvon

Gal vėl užpuls Pabaltiją

BŲCHARESTAS, gr. 10.— 
Naujas kabinetas, užėmimui 
vietos lainio kabineto, kuris ta
po sudarytas po puolimui Bra- 
tiano ministerijos, jau tapo su
organizuotas. Taikos delegaci
jos narys Alexandre Viada bus 
premieru ir užrubežinių reika
lų ministeriu, gen. Fofoza Avė 
resco—-vidaus reikalų ministe
riu, gen. Raspanau—karės ir 
Aurel Vlada—finansų ministe
riu.

True translation fijed with the post- čius laukų kanuolių kurias jie 
inaster at Chicago, lll. Dec. 11, 19191 „ nn«dlniVvfi *Tip nrivor- as reąuired by the act of Oct. 6,1917 noi jjo pasilaikyti. Jie priver

|tė Judeničo oficierius nusiimti
Pabaltija ir taika

A

PABALTIJOS ŠALIS TURI .
TAIKINTIES SU BOLŠEVI

KAIS.

Viršininkai atšaukė streiką

Bolševikai sutiko tarties paliaubą

Vokiečiai išvijo talkininkų misiją iš Šiaulių
True translation fi)cd with the post 

mastcr at Chicago, III. Dec. 11, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIŲ KAREIVIAI VĖL 
GRISTA LIETUVON.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 11, 1919 
as

ESTONAI ATMUŠĖ 10 BOL
ŠEVIKŲ ATAKŲ.

ister at Chicagi 
reąuired by the act of Oct. 6,1917

ATSKRIDO Iš ANGLIJOS 
AUSTRALIJĄ.

Aviatorius gaus $50,000 prizą.

Vokiečių štabo paliepimu, ke
turi traukiniai atsisako apleisti 

Lietuvą.

Bolševikai sutinka tarties 
apie paliaubą. _

vien

Mažosios šalįs negali atsisakyti 
taikinties, jei talkininkai ne

duos joms tikros pagelbos.

RYGA, gr. 9. (Rašo Chicago 
Tribūne korespondentas Walter 
Duranty).—Rūsčios žinios gau
ta čia iš Rytų Prūsijos. Penki 
traukiniai 'vokiečių geležinės 
divizijos kareivių, kurie važiuo 
darni į Vokietiją, atvyko į Til
žę urnai atsisakė važiuoti to
liau, kaip to reikalauja talki
ninkų komisijos paliepimas.

Keturi traukiniai sugrįžo at
gal į Klaipėdą, iš kur jie grąsi- 
na Lietuvai ir Kurliandijai.

Vokiečių armijos kvatiera 
Karaliaučiuje paskelbė, kad tas

prisiima ant savęs atsakomybę. 
Vokiečiai vėl darosi nuožmiais.

Laike pastarųjų kelių dienų 
vokiečiai vėl pradėjo daryties 
nuožmiais. Talkininkų karinės 
misijos Šiauliuose nariai tapo 
užipulti ir franeuzų oficierius 

tapęs užmuštas. Talkininkų 
oficieriai buvo priversti aplei
sti miestą.

Daugelio čia esančiųjų talki
ninkų karinių atstovų nuomo
ne, Vokietijos reakcionieriai de 
speracijof gali padaryti naują 
bandymą prasimušti per Pabal
tiją, nepaisant to, ką talkinin
kai darytų palei Reiną. Yra 
svarbus argumentas už tokį žing 
snį, kadangi padėties Vokietijo 
je yra taip rusti, kad militari- 
stai gal jaučiasi, kad jie neturi 
ko pralaimėti ir galbūt ką-nors 
laimėti padarymu avanturos 
rytuose, nežiūrint kokios butų 
pasekmės.

Didelis pavojus Lietuvai ir 
Pabaltijai.

Pirmiausia pasekme sugrįži
mo gen. von der Goltz armijos 
butų dar didesnis supainioji
mas Pabaltijos problemos. Bol
ševikų pavojus yra gana didelis. 
Beto Lietuvos ir Lenkijos ki- 
virčiai kasdie 
niais.

Iš viso to 
išvada, kad
greičiausiai sutarti bendrą ir 
grieštą politiką. Jei jie to nepa
darys, gaisras yra beveik neiš- 
vengtinas.

REVHLIS, gr. 10.—Bolševi
kai pradėjo naujų ofensivų Nar 
vos fronte. Po smarkios arti
lerijos ugnies dešimt atakų bu
vo padaryta ant estonų pozici
jų. Visos atakos tapo atmuš
tos su dideliais nuostoliais bol 
šcvikų spėkoms.

(Nora tarybos tarp Estonijos 
ir Rusijos sovietų valdžių apie 
taiką ir laikomas yra Dorpate, 
vienok nėra susitarta pertraukti 
kariavimo. Panedėlyj datuo

ta Dorpato žinia sako, kad bol 
šcvikų delegatai tečiaus sutiko 
su Estonijos reikalavimu tar
ties apie mūšių paliaubą. Svar 
stymas karinių sąlygų turėjo 
prasidėti utarninke).

PORT DARWIN, Australijoj, 
gr. 10.—Australijos aviatorius 
kapt. Ross Smith šiandie atskri 
do iš Anglijos, tuo-laimėdamus 
$50,000 prizų, kaipo pirmas 
aviatorius, kuris atliko tokių ii 
gą kelionę.

Jis išskrido iš Anglijos lapkr. 
12 d. Lapkr. 18 jis atskrido į 
Cairo, Egypte, o lapkr. 23 bu
vo Indijoj. Iš ten skrido tie
siai į Australiją, sustodamas 
ant niekurių salų.

GARDINE ŽMONĖS MIRŠTA 
BADU.

CHICAGO.—Mike Zagrebu, 
1472 Milwaiikee Avė. gavo laiš
ką nuo savo tėvų iš (Gardino 
(Grodno), lenkų užimto Balt- 
gudijos miesto (Lietuva irgi tą 
miestą savinasi). Laiške tėrp 
kitko rašoma: “tavo brolis Jo
nas mirė nuo bado. Brolis 
Pranas paliegęs po karės. Tavo 
motina ir aš pamaži mirštame 
iš bado.” Bet tėvas nepataria 
siųsti jain pinigų. “Lenkijos 
valdžia niekad neleis, mums 
gauti juos,” sako nelaiminga
sis.

darosi vis rustes-

dalyko yra aiški
talkininkai turi

PARYŽIUS.—Kad pagerinus 
Francijos finansinę padėtį atei 
nančiais metais turi būti su
rinkta mokesčiais mažiausia 5 
ar 6 m ii i arda i frankų.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 11, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
SUV. VALSTIJOS NEBEREMS 

DAUGIAU KOLČAKO?

Jos esą laikinis nuošaliai Sibe- 
rijoj ir nebegelbės Kolčako.

HONOLULU, Hawaii, gr. 10. 
—Vietos japonų laikraštis Nip- 
pu Jiji išspausdino žinią iš To
kio, kad Suv. Valstijų valdžia 
pranešė Japonijai, jog ji priėmė 
nuošalumo politiką Siberijoj ir 
nebos iųs daugiau pagelbos Kol 
čako spėkoms. Kablegrama to
liau sako, kad gautos yra žinios 
iš Irkutsko, jog John Stevens 
vadovaujamos Amerikos gele
žinkelių komisijos nariai ap

leidžia savo vietas.

Japonija veda tarybas 
Amerika.

WASHINGTON, gr.

su

10.— 
Šiandie patirta, kad Japonijos 
ambasadorius Shidehara laikė 
kelias konferencijas su valsty
bės sekretorių Lansingu, ap
svarstymui viso Siberijos klau
simo, bet jokio susitarimo ne
padaryta.

Greitas bolševikų besiiferži- 
inas Siberijoj pagimdė didelį 

susirūpinimą Japonijoj ir ten 
prasidėjo judėjimas, kad kartu 
su talkininkais padarius grieŠ- 
tų žingsnių sustabdymui to bol
ševikų pavojaus.

CHICAGO—Negrė Gulino, 
743 Vedder St. vakar kuju už
mušė savo vyrą ir paskui pati 
užsitroškino gasu.

NIEKAS NENORI VALDYTI 
LENKIJOS.

VARŠAVA, gr. 7.—Muzikan
tas Ignac Jan Paderewski, ka
da jam nepasisekė sudaryti ka
binetas, buvo jau rezignavęs ir 
bepradėjęs kraustyties iš valdiš 
kųjų rūmų. Pakviesta tuojaus 
kitų dviejų, partijų vadovai, bet 
ir tie atsisakė bandyti organi
zuoti ministerijų. Tada vėl at
sikreipta prie Padermvskio ir jis 
vėl apsiėmė premierauti ir dar 
sykį bandyti sudaryti kabine;- 
tą. Kaip jam tas pasiseks, dar 
nežinia, bet tikrinama, kad jis 
turi didžiumą dešiniųjų atstovų 
seime, taipjau valstiečių frak
ciją, kuri betgi ikišiol atsisakė 
dalyvauti valdžioje.

Matyt, sunkios atėjo Lenki
jai dienos, kad ir ininisterių ne 
begali gauti.

True traasUUnu fUad wiih the post- 
master at Chicago, III. Dec. 11, 1919 
as reąuired by the act of Oot. 0,1917

JUGO SLAVIJA DIDINA 
ARMIJĄ DALMATIJOJ.

VIENNA, gr. 10.—Iš Agram 
pranešama, kad Jugo Slavijos 
armijos pirmas ir ketviertas 
korpusai eina linkui Dalmati
jos ir šiaurines Albanijos. Ser
bijos valdžia išaiškino, kad tai 
yra atsargumo priemonė prieš 
italų bandymus užimti Dalma- 
tiją ar Albaniją, kam Jugo Sla 
vija butų priversta smarkiau
siai priešinties.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

HELSINGFORS, gr. 5. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas John Claytdn).-—Delei aš
trios Estonijos presos cenzūros, 
negalima išsiųsti žinių iš Dor
pato ar Revelio apie tikruosius 
faktus, liečiančiuM busiančią 
konferenciją tarp bolševikų ir 
Estonijos ir Lietuvos valdžių, 
kol generalis štabas neprisiren 
gia jas perleisti. Bet iš Hel- 
singforso galima duoti pilną su
pratimą ko galima tikėties lai
ke ateinančių dviejų savaičių ta 
me mažame universiteto mie
ste.

Aš kalbėjaus su atstovais Es
tonijos, Lietuvos Latvijos ir 
Finlandijos valdžių, su ameri
kiečiais ir anglais čia ir Reve-’ 
lyj ir Rygoj. J*ei bus mūšių 
paliauba, Latvija ir Finlandija 
galbūt nebus įtrauktos į šutai; 
tį. Jei taika^ tai mažai yra ube 

Jonės, kad Ilįatvijq turės pasek
ti ir atidaryti Pabaltijos uos
tus pirklybai dėl neutralių ša
lių ir sovietų. *

Bolševikų pasiūlymai.

Bolševikų delegatai Dorpate 
atvyko su tikrais pasiūlymais 
taikos.

Už taiką bolševikai reikalau
ja padaryti Rėvelį laisvu uostu 

ir leisti vartoti- geležinkelius. 
Jie yra prisirengę pa'tįą parū
pinti savo vagonus ir garvežius 
gabenimui savo medžių, linų ir 
kilusios žalios medegos ekspor 
tui ir maisto importui.

Jei vien tik mūšių paliauba 
bus pasirašyta, sąlygos galbūt 
bus skirtingos. Manoma, kad 
jie nereikalaus pirklybinių ry
šių, kadangi tai yra dalykas, 
delei kurio skilo paskutinė Dor 
pato konferencija, bet jie yra 
pasirengę kiek galima raginti 
tikrąjį pasirašymą po taikos su
tartim, kadangi tai leistų laisvą 
importavimą tavorų ir maisto, 
taip labai reikalingų atsteigi- 
mui Rusijos.

Viena iš nesuprantamiausių 
ypatybių konferencijos yra bu
vimas Kari Radek, kaipo sovie
tų delegato. Kari Radek iki
šiol buvo politiniu kaliniu Ber- 
line.

Bloga padėtis Pabaltijoje.
Politinė, ekonominė ir kari

nė padėties Estonijoj ir Lietu
voj yra tokia, kad kariavimas 
turi apsistoti. Jų armijos 
demoralizuotos, didžiuma 
linkusi prie “raudonųjų”; 
vadovai negalės įvykinti
stabdymo kariavimo, gali kilti 
atviras sukilimas, kas vėl Es- 
toniją įstumtų į sovietų val
džios rankas. Tai parodė bu
dai, kuriais sudemoralizuota 
šiaurvakarines Rusijos armija 
tapo nuginkluota.

Estonija bijojosi gen. Judeni 
čo. Ji skaitė jį susitariusiu su 
Kolčaku ir Denikinu, kurių lai
mėjimas padarytų Estoniją vėl 
dalimi didžiosios Rusijos ir su* 
naikintų jos tautinį gyvavimą. 
Taigi estonai netik nuginklavo 
Judeničo spėkas, kaip tik jos 
įėjo Estonijon, bet ir sunaiki
no jų ginklus, apart mažo skai

savo uniformas ir jie sugrudo 
kareivius į civilių pabėgėlių 
stovyklas.

Estonija pavojuje.
Kaip nė butų daroma, Esto

nijos respublikos gyvastis, yra 
pavojuje. Jei ji padarys taiką 
su sovietais, kaip tik ReVelis 
bus atidarytas kaipo laisvas 
uostas ir bdlševikų traukiniai 
pradės vaigščioti šalyje, daug 
palinkusių prie bolševikų žmo
nių, kurie nedrįsta dabar pasi
rodyti, tuosyk veikiai parodys 
save. Jei taika ir paliauba bus 
atmesta, kareiviai padarys at
virą sukilimą. Estonijos val
džiai taigi yra tarp dviejų ug
nių. Ji todėl labai laukia, kad 
talkininkai pasakytų kokia bu* 
jų politika ateityj linkui Rusi
jos. TečiauS ji mažai turi vil
ties, kad tas bus pasakyta ofi
cialiai.

True trartslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 11, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJA IR SOVIETŲ RUSI

JA NESUSIKALBĖJO.

LONDONAS, gr. 9.—Lordas 
Stanmore šiąnakt paskelbė, kad 
jokio susitarimo nepasiekta su 
sovietų Rusija belaisvių apsi- 

mainymo klausime.

60 GAISRŲ Į DIENĄ.

CHICAGO.—Vakar, šalčiau
sioj šią žiemą dienoj, kada šal
tis sieke keletą laipsnių žemiau 
zero (0), Chicagoje buvo 60 di
desnių ar mažesnių gaisrų. 
Prie tokio šalčio gaisrai gesin
ti buvo labai sunku ir du ug
niagesiai tapo sunkiai sužeisti, 
o keli lengvai. Tečiaus gaisrai 
didelių nuostolių nepadarė, 
apart gaisro prie 511 Plymouth 
Ct., kur sudegė bovelnos san
delis. Begesinant gaisrą [Minki 
ugniagesiai tapo lengvai sužei
sti.

Šaltis tęsis dar keletą dienų.

ATIDEDA SVARSTYMĄ 
TAIKOS SUTARTIES.

WASHINGTON, gr. 10.—Se
nato užrubežinių reikalų komi 
teto pirmininkas Lodge šiandie 
pasakė, kad jis nemano prieš 

sekamą savaitę pradėti svar
styti kokias nors sutartis ar 
svarbias rezoliucijas, kurios 
yra paduotos komitetui.

Trumpame posėdyje šiandie 
komitetas užgirė bilių, autori
zuojantį paskirti Amerikos am 
basadorių naujoj respublikoj 
Finlandijoj.

Liepia angliakasiams grįsti darbą
ANGLIAKASIŲ STREIKAS 

UŽBAIGTAS.
KURO SUVARŽYMAI VIS- 

TIEK PASILIKS.

yra 
pa- 
jei 
su-

AMERIKOS TAIKOS DELE
GACIJA GRISTA NAMO.

BREST, gr. 10.—Frank L. 
Polk, Amerikos valstybės sek
retoriaus pagelbininkas, gen. 
Tasker H. Bliss ir Henry White, 
paskutiniai pasilikę Paryžiuje 
Amerikos taikos delegatai, šian 
die 11 vai. ryte atvyko į čia. Jie 
tuojaus susėdo transportan 
America, kuriuo jie plauks į 
Suv. Valstijas.

Republikonų konvencija bus 
Chicagoje.

WASHINGTON, gr. 10.-^Re- 
publikonų partijos nacionalis 
komitetas Šiandie nutarė laiky
ti republikonų konvenciją Chi-

Angliakasių viršininkai nutarė 
atšaukti streiką ir paliepė 
darbininkams grįžti į ka

syklas.

1NDIANAPOLIS, Ind., gr. 10. 
—Angliakasių streikas užsibai
gė.

Šiandie angliakasių unijos 
viršininkai veik vienbalsiai (tik 
vienas balsavo prieš) nutarė 
priimti prezidento Wilsono pa
siūlymus ir užbaigti streiką. 
Angliakasių viršininkų konfe
rencija tęsėsi pusantros dienos, 
kol padaryta galutinas nuospren 
dis. Opozicija priėmimui pre 
zidento Wilsono pasiūlymui bu 
vo gana didelė, bet kada jos 
įnešimas atmesti prezidento 
Wilsono pasiūlymą nepraėjo, 
tada ir opozicija balsavo už pri 
ėmimą tų pasiūlymų ir užbai
gimą streiko.

Kaip tik tapo nutarta strei
kas užbaigti, prezidentas Lewis 
ir sekretorius Green tuojaus te- 
lęgrafu pranešė visų 4,000 mink 
šiųjų anglių kasėjų lokalams ir 
paliepė angliakasiams tuojaus 
sugrįsti į darbą.

Manoma, kad dalis angliaka
sių jau ryto sugrįš į darbą. Ki
ti gi sugrįš poryt ar vėliau. Gal 
dalis angliakasių atsisakys grį
šti priimtomis sąlygomis ir gal 
bandys ir toliau tętsti streiką, 
bet manoma, kad tokių anglia
kasių butų daug.

Sulig priimtomis sąlygomis, 
angliakasiai gaus 14 nuoš. al
gos pakėlimą ir kada jie sugrįš 
į darbą, bus paskirta komisija 
iš trijų žmonių—vieno anglia
kasių atstovo, vieno kasyklų 
savininkų atstovo ir vieno pre
zidento Wilsono paskirto na

rio. Toji komisija ištirs visą

statys pakėlimą algos,angliaka 
siams, darbo sąlygas, taipjau an 
glių kainą. Tai ji padarys bė
gyje dviejų mėnesių nuo jos pa 
skirimo. Ji vienok negali su
mažinti dabartinio pakėlimo.

Kas laimėjo streiką?
Kas laimųjo streiką? Tokį 

klausimą statoti daugelis žmo
nių. Valdžia sakosi, kad ji lai
mėjo streiką, kadangi privertė 
angliakasius grįšti jos pasiūlyto 
mis . sąlygomis. Angliakasių 
viršininkai sako, kad angliaka
siai laimėjo, nes pirmas val
džios pasiūlymas neteikė an
gliakasiams daugiau kaip 14 
nuoš., be vilties, kad j alga bus 
pakelta vėliau, dabar gi yra vil
tis, kad komisija visa ištirusi 
pripažins teisingumą pirmesnių 
angliakasių reikalavimų ir juos 
nors dalinai išpildys, yppč kad 
ji taipjau nuspręs apie darbo 
sąlygas kiekvienoj apygardoj, 
kas angliakasiams taipjau yra 
svarbu.

Angliakasiai mano, kad šiuo 
susitaikimu kuro administrato
riaus Garfieldjikimas tapo nu
spręstas ir jis turės pasitrauk
ti, nes jis buvo daugiausia kal
tas už prailginimą angliakasiu 
streiko.

WINNIPEG, Man.^14 metų
cagoje. Ji prasidės birželio 8 vaikas iŠ Poplar Field prisipa- 
d. ir joj bus nominuotas kan-jŽino nušovęs miegantį savo tė- 
didatas į Suv. Valstijų prezi- vą, kadangi tasis žiauriai su sa- 
dentus. vo vaikais apsieidavo.

Bus nuimami laipsniškai, 
didėjant anglių ištekliui.

WASHINGTON, gr. 10.—Ne 
žiurjnt, kad angliakasių strei
kas užbaigtas ir gal už kelių 
dienų prasidės normalia anglių 
kasimas, vienok visi ikišiol iš
leistieji suvaržymai anglių var
tojime, taipjau uždarymas dirb 
tuvių, aprubežiavimas sankro
vų atidarymo laiko ir t. p., pa
liks ir toliau veikmėj. Jie bus 
nuimami laipsniškai, didėjant 
iškasimui anglių ir didinanties 
anglių ištekliui visoje šalyje.

DIRBTUVĖS DIRBS UTARNIN 
KAIS, SEREDOMIS IR 

KETVBRGAIS.

CHICAGO.—Kad sulyginus dar 
bą, taip kad nė vienai dirbtuvei 
nebūtų skriaudos, public Utili
ties komisija nusprendė, kad vi 
sos dirbtuvės turi dirbti tik 
iiitarninkais, seredomis ir ket- 
vergais. Dirbtuvės, kurios dir 
bo panedėlyj, negalės dirbti 
ketverge. Tos gi dirbtuvės, ku
rios nedirbo pradžioje savaitės, 
galės tas tris dienas išdirbti 
šiandie, ryto ir poryt.

Chicagoje anglių labai trūk
sta ir ypač delei to kenčia bed- 
nuomenė, kuri negalėjo iškal
iu), dar prieš streiką, prisipirkti 
ganėtinai anglių. Tokie ištisas 
valandas stovi šaltyje prie an
glių sandelių, kad gavus nors 
kiek anglių, nors kokį bušelį, 
kad nors tuo tarpu pasišildžius 
namus ir išsivirus valgyti.

Pagerėjimo anglių padėties 
nelaukiama prieš pabaigą atei
nančios savaitės.

ŠALTA.

CHICAGOz—Vakar Chicago
je buvo šalčiausia diena šiemet. 
Šaltis vakar ryte pasiekė 8 laip
snius žemiau zero (0). Vienok 
Chicago nebuvo šalčiausia. Nie- 
kuriosc vakarinėse valstijose 
buvo dar šalčiau, ypač pora die

net 25 ir daugiau laipsnių že
miau zero.

šiandie nebus tiek šalta ir 
šaltis už kelių dienų praeis vi
sai. Jis atėjo iš vakarų ir eina 
į rytus. Dabar jis apims ryti
nes valstijas.

COLORADO ŠIANDIE RATI
FIKUOS MOTERŲ 

BALSAVIMĄ.
DENVER, Colo., gr. 10.—Re 

zoliucija, ratifikuojanti moterų 
balsaVuno priedą prie federa- 
lės konstitucijos šiandie tapo 

vienbalsiai priimta antrame 
skaityme abejuose legislaturos 
butuose. Galutinas balsavimas 
bus ryto ir nėra mažiausios 
abejonės, kad ji veik vienbalsiai 
bus priimta.

Ryto--
LSS. 174ta kuopa rengia 

svarbius prakalbas A. Ma- 
ženio svetainėj 3834 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas ir P. Dub ickas.
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Skaitytoju Balsaireikalavimas, kad Soc. Par
tija sušauktų visų šalių re
voliucinių socialistų kongi’e- 
są naujo Internacionalo i- 
steigimui. Ji dabar yra pa
duota partijos narių nubal- 
savimui.

Suvažiavime tečiaus dalis* 
delegatų buvo priešinga tai 
rezoliucijai. Jie norėjo, kad 
Soc. Partija tuoj įstotų į va
dinamąjį “trečiąjį” arba Ma 
skvos Internacionalą. Tuo 
tiksiu jie pagamino savo re
zoliuciją. Nors jai pritarė 
tiktai suvažiavimo mažu
ma, vienok ji taip-pat, kar
tu su pirmąja rezoliucija ei
na visuotinam partijos na- 

I rių balsavimui.
Kaip dabar balsuot tame 

klausime?
Balsuot už mažumos rezo

liuciją, reikalaujančią pri
sidėjimo prie “trečiojo” 
(Maskvos) Internacionalo, 
butų, žinoma, stambi klai
da. Nes Maskvos Interna
cionalas yra ne socialistiš- 
kas, o komunistiškas Inter
nacionalas. Jisai susideda 
vien iš tokių partijų, kurios 
priėmė komunistų progra
mą ir taktiką. Tą progra
mą ir taktiką socialistai at
metė, atsiskirdami nuo ko
munistų, todėl butų nesąmo
nė pritarti tokiam Interna
cionalui, kuris susideda iš 
komunistų.

Nėra gera tečiaus ir pir
moji re/oliucija (kurią pri
ėmė partijos suvažiavimo'di 
džiuma). Ne dėlto ji bloga, 
kad ji atmeta Antrąjį Inter
nacionalą, kaipo “negyvup- 
jantį”. Antrasis Internaci
onalas per keletą metų, ka
rės laiku, ištiesų kaipir ne
gyvavo. Atgaivinus Inter
nacionalą, dabar, galima, to
dėl žiūrėt į jį, arba kaipo į 
atgijusį senąjį Internaciona 
lą, arba kaipo į naują Inter
nacionalą. Tame didelio 
skirtumo nėra.

Bet reikia atkreipti d omą 
štai į ką. Karei sustojus, 
jau pradėta socialistų Inter
nacionalą gaivintį. Jau į- 
vyko tris Internacionalo 
konferencijos (Berne, Ams- 

Į terdame ir Luzeme), kurios 
paskyrė ^komisiją, suside
dančią iš įvairių šalių atsto
vų, ir apsvarstė daug daly
kų apie galutiną Internaci
onalo suorganizavimą. Už 

[trejeto mėnesių, ateinan
čiam vasaryje, ketinama su
šaukti Internacionalo kon
gresą Genevoje. Ar šitą 
visą darbą, atliktą Interna
cionalo atgaivinimui, mes 
turime dabar paniekinti?

Soc. Partijos suvažiavi- 
konferenciją, I mo rezoliucija paniekina jį,
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Lietuvos valdžia 
ir darbininkai.

Šiandie mes vėl perspaus
diname iš kauniškio “Social
demokrato” labai įdomų 
straipsnį apie santykius Lie 
tuvoje (žiur. ptr. “Įsidėmė
kit, draugai, laukų darbi-

Iš jo matome, kad Lietu
voje organizuojasi ir kovo
ja už savo būvio pagerini
mą ne vien miestų darbo 
žmonės, o ir sodžiaus darbi
ninkai. “Socialdemokratas” 
aprašo streiką, kilusį 95 
dvaruose Vilkaviškio aps. 
kričio; paduoda streikinin
kų reikalavntaųs ir nurodo, 
kaip buvo vedamas tas strei 
kas. Įdomu pastebėti, kad 
dvarų darbininkai tame ap
skrityje jau turi savo są
jungą (uniją) ir kovoja 
prieš savo samdytojus or
ganizuotu budu.

Dvarų ponai, žinoma, prie 
šinasi darbininkų reikalavi
mams. Bet jie neįstengia 
atsilaikyt prieš suvienytas 
darbininkų jiegas; todėl 
kreipiasi prie valdžios. Ir 
valdžia eina pagelbon dva
rininkams! Vilkaviškio ap
skričio komendantas (lietu
viškas, o ne rusiškas!) grū
do streiko vadovus ir gru- 
džia į kalėjimą. Ignoruo
damas darbininkų sąjungą, 
jisai šaukia dvarų ponų ir Į 
darbininkų ] 
kad suardžius streiką. Pa-1 siūlydama šaukti visad kitą 
galios, dvarininkai bėga j socialistų kongresą, vietoje 
Žemės Ūkio Ministeriją, to kongreso, kuris žada į- 
Kaune ir tenai jieško ūžta- vykt Genevoje. Tame ir y- 
rimo; ir Ūkio ministeris, p. ra jos‘blogumas. Soc. Par- 

de- tijos atsisakymas dalyvaut 
su- Gene vos kongrese ne pagrei 

ftina Internacionalo sutvar- 
ru Ikymo, o sutrukdo.
p0 I Del šitos priežasties kai

nų reikalais. Nors dėdama- socialistai mano, jogei 
si “demokratinga”,- ji eina reikia balsuot ir prieš pir- 
išvien su darbo žmonių en-[ln3jų (didžiumos suvažiavi- 
gėjais. mo priimtąją) rezoliuciją.

Ar mes, darbininkai,' gy- Bet tok« manyms yra klai- 
venantjs Amerikoje, , galime r11??3'?'. Yra juk tik dvi re- 
remti tokią valdžią? zoliucijos 

‘klausimu.
prieš vieną jų, tas stiprina 
antrą. Kas balsuoja prieš 
suvažiavimo (didžiumos) 
rezoliuciją, tas padeda ma
žumos rezoliucijos šalinin
kams, t. y. tiems, kurie sto
ja Vž Maskvos Internacio
nalą.

Taigi, nors suvažiavimo 
(didžiumos) rezoliucija ir 
hera tokia, kokios butų ga-

Draugelis (krikščionis 
mokratas) padrąsina ir 
stiprina juos.

Taigi Lietuvos valdžia 
pinasi ne darbininkų, o

Internacionalo
Kas balsuoja

Rezoliucijos apie 
Internacionalą.

Paskutiniame suvažiavi
me Socialistų Partija priė
mė rezoliuciją Internaciona
lo klausimu. Toje rezoliu
cijoje sakoma, kad Antrasis 
Internacionalas jau “nebe
gyvuojąs”, ir išreiškiama

Įima geisti, visgi reikia bal
suoti už ją. Geriaus prie jo
kio Internacionalo tuo tar
pu neprisidėt (kaip Šveica
rijos socialistai), negu dętis 
prie Maskvos, kuri yra prie
šinga socialistų partijoms.

ikraščių Redakcijoms 
Lietuvoje.

Lietuvos laikraščių Redakci
jų, kurioms siunčiame, ir ^ku
rios norėtų, kad ir toliaus sių
stume Naujienas, prašome sių
sti mums savuosius mainais.

Naujienų Redakcija.

Įsidėmėkite Draugai, 
Laukų Darbininkai.

Vilkaviškio apskrity spalių 24 
d. sustreikavo 95 dvarų darbi
ninkai ir pareikalavo iš dvari
ninkų: 1) padidinti ordinariją 
ir algas, 2) darbo dieną sutrum
pinti iki 8 valandų, 3) duoti dar
bininkams gyvenimui tinkami, 
butų, 4) aprūpinti našles ir naš
laičius, 5)^ samdymo laiką per
kelti pavasarin ant šv. Jurgio, 
6) priiminėti darban vien tuos 
darbininkus, kurie yra profesi
nės sąjungos nariais ir tt. vesti 
visų streiką, darbininkai pavedė 
savo profesinės sąjungos valdy
bai.

Vos prasidėjo streikas, kaip 
sukruto visos galybės. Vietos ko 
meiulantas bene pirmutinis šo
ko streiką stabdyti. Sekdamas 
caro gadynės pavyzdžius, jis 
pagavo ir kalėjimai! pasodino 
keletą darbininkių kurie neva 
streiką kurstė ir buvo “pavo
jingi“ žmonės. Pats su karei
viais jodinėjo po dvarus kalbin
damas darbininkus liautis strei
kavus ir ieškodamas naujų su- 
imtį. Siuntinėjo mitus karei
vius naktimis tarp dvarų jodi
nėti, .kad darbininkai negalėtų 
tarp savęs susižinoti ir tartis,— 
žodžiu, pradėjo uolią ofensyvą 
prieš streikuojančius visais įma 
nomais ginklais.

Kuomet pirmutine ataka nc- 
-pashtekėr pamėgino komendan
tas suardyti streiką kitokiu bil
du. Apeidamas darbininkų są
jungos valdybą, jis sušaukė dva
rininkų ir dvarų darbininkų at
stovų suvažiavimą tartis dėl 
pastatytų reikalavimų. Bet ir iš 
to nieko neišėjo: suvažiavę dęr- 
bininkai laiku susiprato ir pa
reiškė kitai pusei, kad streiko 
reikalai pavesti yra jų sąjungos 
valdybai ir.su ja betenka dvari
ninkams tartis.

Po to prasidėjo derybos tarp 
dvarininkų atstovų ir valdybos, 
dalyvaujant jose Darbo Departa
mento atstovui, valdžios pasiųs
tam iš Kauno.

Pirma negu pradėti derybas,
darbininkai pareikalavo, kad bn- 
lų įš kalėjimo paleisti suimtieji 
draugai, sutikdami laikinai su
stabdyti streiką. Suimtieji pa- 
liuosuota. Bet derybos nesisekė. 
Nors visą tarpininkavimą tarpi 
abiejų pusių paėmė valdžios at
stovas iš Kauno, neprašyti sku
binosi jam’ pagalbon: ir komen
dantas, ir apskrities viršininkas, 
ir Žemės Ūkio Ministerijos įga
liotinis, visomis keturiomis puo
lė darbininkus.

Susitaria vien dėl ašluonių va
landų darbo ir nutarta tolimos 
nes derybas perkelti Kaunan. 
Darbininkų atstovai sutiko va
žiuoti Kaunan, manydami, kad 
centro valdžia neguls ant jų tiek 
smarkiai ir nerems dvarininkų, 
kaip vietinė. Betgi teko jiems 
ajysirikti.

Kaune dvarininkai, matomai 
bijodami “demokratingosios“ 
valdžios, buvo iškarto derybose 
gana malonus. Bet teko jiems 
nueiti Žemės Ūkio Ministerijon 
ir iš ten dvarininkai sugrįžo į pa 
sitarimus nušvitusiais veidais ir 
pakeltomis galvomis.

Derantis dėl kitų darbininkų 
reikalavimu; jie griežtai parei
škė, kad ordinarijos nieko nega-

Vidaus Reikalų Ministeris, p. 
Draugelis, kurio atstovas tarp
ininkavo valdžios vardu dery
bose, lingavo galva, draugiškai 
pritardamas dvarininkams.

Mes dar neturime visų žinių, 
kaip atsake darbininkai ir vald
žia į kitus jų reikalavimus; ai
šku vien kad derybos neprivedė 
prie susitarimo. Darbininkų at
stovai grįš namo, šauks darbi
ninkų suvažiavimą ir praneš 
jiems, kuo pasibaigė jų kelione 
Kaunan. Namie darbininkai 
bendrai jau tarsis, kame galima 
ar negalima nusileisti ir kokių 
priemonių teks imties saviems 
reikalavimams paremti.

Vėliau mes dar grįšime prie 
to streiko, kai jo rezultatai pa
aiškės. Tuo tarpu paaiškėjo ke
letas daiktų, kuriuos Lietuvos 
darbininkai ir ypač laukų darbi
ninkai turi gerai satTgalvon įsi
dėti.

Vilkaviškio streikas parodė, 
kad musų dvarininkai, kuomet 
jie susiremia su suvienytais dar 
bin inkais, neištesėja jiems atsi
spirti ir senu papročiu ima ieš
koti plačios nugaros, kuri juos 
užstotų.

Antra. Streikas parodė, ‘kad 
dabartinė “demokratinė” Lietu
vos valdžia, dėdamosi darbo 
žmonių gynėja, ištiesų tegina 
dvarininkų reikalus. Vietoje 
jiems skubinasi pagalbon ko
mendantai ir ministerijų įga
liotiniai, Kaune vėl randasi ran
kų, kurios juos paglosto, pare
mia ir da pastumia griežčiau 
spirtis prieš darbininkus.

Trečia. * Darbininkai, siekda
mi geresnio gyvenimo, savomis 
paiegomis tegali pasitikėti, o jų 
galybė — vienybėje. Tik susi- 
.vieniję, susiorganizavę darbiniu 

kai, kildami tukstandiais, pa- 
iegs nugalėti savo priešus, mo
kės priversti ir valdžią klausyti 

’jų reikalavimų.
Draugai darbininkai! Jūsų 

priešai taip pat supranta kame 
jusį galybė ir todėl jie visų pir
ma puola jūsų organizacijas, 
tuos žmones, kuriuos jus pasta
tei savo reikalų vedėjais, mėgi
na apeiti darbininkų sąjungas, 
kalbinti atskirus darbininkus, 

derėtis su atskirais dvarais, kad 
tik išardytų jūsų vienybę.

Vilkaviškio apskrities dvari
ninkai mielu noru sutiktų dar
bininkams daug kame nusileis
ti, kad tik jie išsižadėtų savo ko
mitetų, savo sąjungų ir duotų 
jas išblaškyti. Išardę darbinin
kų organizaciją, jie ant rytojaus 
be vargo a t si nitų iš jūsų tai, ką 
šiandien buvo priversti duot. To
dėl, draugai, branginki! ir gin
kit savo sąjungas tie, kurie jas 
jau esate sudarę; skubinkitės 
susirišti į organizacijas tie, ku
rie dar nesat susirišę. Kai Lie
tuvos darbininkai savo daugu
moj darys visame musų krašto 
plote profesines sąjungas, susi
darys į vieną darbininkų parti
ją, jiem nebus baisu jokie prie
šai, jie mokės tie tik nuo jų ap
siginti, bet ir savaip sutvarkyti 
visą mūšų gyvenimą. Neužmirš
kit to ir jus, draugai, Vilkaviš
kio apskrities darbininkai.

(Socialdemokratas).

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 
*18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

[Ut išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

PASĖTI VAISIAI JAU AUGA

J. Bąltrušaitis ragino “komu
nistus” švilpauti pagal socialis
tų laikraščio redakcijom langus, 
o Laisvės redaktorius kurstė, ir 
dabar dar kursto “komunistus” 
neduoti organizuoti LSS-gos. 
Tai, vadinas, reiškia, kad “ko
munistai” ardytų socialistų pa
rengtas prakalbas.
K Ir tas niekšiškas kurstymas ne 
nuėjo niekais.

Jau “komunistai” viešai gi
riasi, kad jie kelią triukšmą so 
cialistų prakalbose. Laisves 60 
tame numeryje vienas “komuni
stas“ rašydamas apie Bagočiaus 
prakalbą sako: “Pasigirdo šauk
smai: MeluojiI meluoji!“ Ir to 
liaus tas triukšmadarys rašo: 
‘“Mat, vyčiai poną Bagočių vai
šino krėslais.“ Na, tai koks gi 
čia skirtumas tarp vyčių ir ko
munistų? Jeigu da jie nedrįso į 
Bagočių krėslais paleisti, tai rei
kia laukt, kad jie padarys tai 
kalbant Grigaičiui, arba Michel- 
sonui, arba kam kitam. Taigi 
rengėjams prakalbų reikėtų bū
ti prisirengusiems.

Prakalbas parengti ne dykai j 
atsieina, o “komunistams“ la
bai lengva jas išardyti. Taigi 
bukime atsargus rengdami pra
kalbas. — Zigmas.

Šie kun. J. A. McAfee žodžiai 
aiškjai rodo, kam kunigai ir 
bažnyčia tarnauja. Vadinas, ku
nigai nuėjo akebauti, kol para- 
pijonjs lai darė, o kada parapi- 
jonįs atsisakė skebau't, tai jų 
vietą užima patįs kunigai. Reiš
kia, bažnyčia turi tarnaut kapi
talui, kad ir da čia taip.

Tik ačiū dievams, kad jų ma
žai yra.

— Laisvės Mylėtojas.

Kazimieras Gugis
Veda vUokiua reikalui, kaipkriminalitkaoee 

taip ir clvlUtkuoss teismuos?. Daro 
visokius dokumentus irpopisrasi

Namų Ofisas:
332) t. Hilcted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

U7 N. tartarui!. 
1111-11 Haity BMf.

Td. Central 4411

KUNIGAI SKEBAL

Vienas St. Louis didlapis pa
skelbė sekančią žinią: Topeka, 
Kan. gruod. 3. — Kunigas John 
A. McAfee, Westminster Pres- 
byterian bažnyčios klebonas, nu
ėjo dirbti į Cro’vvford County 
mainas. Kun. John A. McAfee 
pareiškė:

“Aš manau, kad dirbdamas 
mainose,' patarnausiu daugiau 
žmonijai, negu bažnyčioj pa
moksi ininkaudamas.”

šeimynos sveikata.

Gnuklo kopiją Severas liotuvlJko kalen
doriaus 1920 metams savo aptiekoje, arba 
parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai t

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs

* neretai priduoda daug skausmo, 
■i> kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
; ; galima taip lengvai nusikratyti kaip
i: kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 

■i' kiti daro: Imk

Severa’s
Balsam for Lungs

' 1 (Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 

. |. kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
• ' gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
J; smaugulio. Pamėgink šiandien. 
<i> Gaunamas jūsų aptiekoje. ^Tinlla

• vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
'p siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak- 
< i. sų, arba 60 et. ir 2 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Redakcijos Atsakymai
F. Daveikai. — 1. Klausiamos 

bendroves stovio mes nežinome, 
todėl nieko nė patarti negali
me. — 2. Kuponai prie Laisves 
paskolos bondų tai nuošimčiai 
duotos valdžiai paskolos. Pasi
baigus bondų iterminui, valdžia 
juos išpirks, taigi išmokės pini
gais bondų vertę 
buvo jų pirkę.

B. K. Balučiui, 
taisėme.

tiems, kurie

Jau senai ati-

nupirksi gražų $125 fonogra- 
draufle su 24 rekordais, deimao- 

adata, groja visokio padarymo 
z rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi- 

II U me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja'is. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

leisti dvarų komitetų kontroles 
ant dvaro ūkio, kad sam
dymo laiko negalį perkelti pa
vasariu. Kol dvarininkai taip 
“drąsiai” kalbėjo į darbininkus,

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephdne Haymarket 25M „

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ii* visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So.‘Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9093

Valandos: 1-0—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdčlionis 10—12 dienai.

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti
nėjo, influenzos, pasirodymo ženklai.

ištrink gerklę ir krutinę su

PAINEXPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Ncapsiletsk taip, kad tavo pagautas Šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje Pain-Expellcrio. 85c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu p&mainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER 6 CO.

326-330 Broadvay - - New York

Etaropean American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus į tas šalis j kurias 
jau galima važiuoti.

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius NOTARIJALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarninke, Ket
verge ir Sukatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

AR BUS SVIETO PABAIGA
GRUODŽIO 17-tą d., 1919 m.?

Į viršui paduotą klausimą, bus aiškiai ir pilnai atsakyta

Pėtnyčioje, Gruodžio (Dec.) 12 d., 7 vai. vakare.

“SCHOOL HALL” Svet., 4758 Honore St., kamp. 48tos 
Town of Lake apielinkėje

ĮŽANGA liuosa. KOLEKTOS NEBUS.

Kviečiama vyrai ir moterys; vaikai nebus įleidžiami.

Rengia Biblijos Studentų Susivienijimas.
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Lankykifes į S. L. A. Savaitės Vakarus 
36-tos KUOPOS VAKARAS 

įvyks

Pėtnyčioje, Gruodžio (Dec.)' 12 d., 1919 m. ,
MILDOS SVETAINĖJ, 32nd ir Halsted Street.

1 ______________________________________

Pradžia 8 vai. vakare. Inžanga DYKAI.

Ateikite ir išgirskite gražių dainų, deklamacijų ir naudingų painokų.
Kalbės Dr. S. BIEŽIS ir kiti. Dainos p. P.STOGIS, p-l<5 O. RUDAUSKAITĖ, JUZAVITAS 

ir kili.
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P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

JUBILIERINĖ KRAUTUVĖ
laikas daryti šventėms užsisakymus kol pasirinki- 

Tamista nupirksit dovanas tikros vertės musų
. Ir bukit užtikrinti, kad jus nupirksile naujausios 

ir geriausių tavorą žemiausia gaunama kaina. Atsilankiu- 
užtikrinam užganėdinimą ir teisingų patarnavimų..

Išsiskyrimas
Deimantinių žiedu,

( Lavolerių - auskarių,
Laikrodėlių - lenciūgėlių, 

Branzelictų ir tt.
Priimame Liberty Bond. .

Krautuvė atidaryta kožnų vakarų ir ne- 
dėliomis iki'Kalėdų.

Puikus kalendorius visiems dykai.

ir.su
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Laiškai iš Lietuvos
IŠ Bejenių, Vaškų valsč. 

Panevėžio apskr.

Ona Usorytė ir giminūs rašo 
Antanui Armanavičiui j Chįca-

.. .Labai vargingas gyvenimas 
Lietuvoj, dėl to vargingas, kad 
duonos kąsnis labai brangus — 
šimtai ir šimtai už purus, o kaip 
tuos šimtus uždirbti? Dabar nė
ra gera Lietuvoj.

MĮelas broli! Tiek linksma, 
kad mano vyras sugrįžo iš karo 
namo sveikas, nesužeistas. Kaip 
carą numetė, tai jį aleido o kaip 
bolševikai pradėjo kariaut, tai 
jį vėl norėjo paimti, tada mes 
bėgom iš Petrapilio į Rigą. Vi
są kelionę buvo gerai, bet kai 
įvažiavom į Vilnių, negalėdami 
susišnekėti, didelės sau iškaltos 
pasidarėm: nudavėm bagažą, tai 
liko tik tai, ką buvom apsivilkę,
šiaip viskas prapuolė. Taip Ii- gerbiamas dėde ir kūmaiI Siun-

kom kaip iš ugnelės išbėgę. Ta 
kelionė daug man sveikatos atė
mė, niekad neužmiršiu. Išbėgę 
nuo bolševikų į Rigą j ieškojome 
darbo ir duonos kąsnio, bet dar
bo nebuvo, nei joks pdbrikas 
neina. Išgirdom, kam brolis Jo
nas gyvas, tai važiavom į Lie
tuvą ir lig šiandie gyvenam pas 
brolį. Laimingas buvai tamsta 
išvažiavęs į tolimą šalį, nors gal 
ir nelinksmas esi, pasilgęs savo 
krašto. Bet kaip rašai, kad dir
bi, tai ir pavalgęs esi, tai šimtą 
kartų laimingesnis negu mes 
čia Lietuvoj. Mes mislinnin va
žiuoti į Ameriką, pas tamstas 
tai prašom atrašyti, ar galima 
dabar važiuoti į Ameriką, ar 
įleidžia? Dabar sudiev, pasilie
kam sveiki. Mein lieber onkol 
afidersein, Auna Usoris.

Iš Tarvydų Telšių apskr.

Valentinui Rekašiui, 170 E. 
116-th str., Chicago, rašo jo gi
minaitis:

Tarvydai, 5-X-19. — Sveikas,

Kuralo Administracija
Leidžia Hoffmano mokyklai vesti savo Pradi

nę Mokyklą ir Augštesnę Mokyklą dienomis ir 
vakarais. Musų naujas semestras prasidėjo šią 
savaitę. Įsirašyk dabar! Jei įsirašysi prieš » < • 
gruodžio 18-tą, tai gausi musų 6 mėnesių kursą 
už $40!!!! Musų pradinės mokyklos kursas su
sideda iš žodžiu parašymo, skaitymo, gramati
kos, aritmetikos, geografijos, istorijos ir laiškų . 
rašymo. Musų mokytojai yra baigę kolegiją ir 
universitetą ir turi ilgų metų prityrimą kaipo 
mokytojai. Mes geibėjom jauniems vyrams ir 
moterims per praėjusią dešimtį metų ir šiandie 
musų prirengitHtt^jį-fRokykla yra didžiausia vi
soj Amerikoj.

Ateik ir pradėk šį vakarą! LIAUKIS GAIŠI
NĘS SAVO BRANGŲ LAIKĄ! GAUK MOK- 
SLĄ! Nei vienas negali būti laimingu be mok
slo. Šios dienos šauksmu yra: Laukan iš TAM
SOS j ŠVIESĄ! Pragumas beldžia j tavo duris! 
Pabusk! Atsiliepk i Pažinties pašaukimą! Pa
daryk tą dabar! Ateik pas mus, o mes parodysi
me kelią!

The Hoffman Preparatory 
School

1537-39-41 North Robey Street
Tel. Humboldt 8818. Arti Milwaukee Avė.

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 geriausi ir 

lengviausį 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 St., Chicago.

čiu tamstai širdingų linkėjimų, 
velydamas kuolaimingiausios 
kolties. Kitų Mokėjimų nera
šysiu — tėvas aprašys, kas gi
męs, kas miręs, kas vedęs, kas 
nevedęs ir kaip gyvename. Aš 
rašysiu tik apie dabartinį Lietu
vos stovį.

Kada vokiečiai šią žiemą iš
sikraustė, 'tada tuojaus stojo 
vadinama Apsaugos Milicija. Ji 
vokiečius išleido su dideliu 
džiaugsmu. Ta milicija buvo 
sudaryta iš tokių žmonių, kurie 
mokėjo vartoti ginklus, ypač to
kių, kurie buvo tarnavę rusų 
kariuomenėj. Milicijon stojo sa
vu noru, gaudami algos po 125 
rub., o raitieji po 150 rub. mėne
siui. Paskui susidarė valsčių 
komitetai, ir su milicijos pagel- 
ba valdė savo valsčius. Keletą sa 
vaičių sekėsi labai gerai, labai 
vyko plėšikus suimti, vagis ir 
visokius kitus spekuliantus. Bet 
laikui praslinkus ėmė veržlios 
Lietuvon bolševikai. Išpradžių 
atsirado muiliniai bolševikai, 
kol nebuvo tikrųjų iš Rusijos 
atplaukusių; ypač vietos bolše
vikų atsirado Kuršėnų bei Luo
kės miesteliuose. Susidarė did
žios gaujos ginkluotų plėšikų, 
kurių nei milicija nebegalėjo 
suvaldyįi. Jie ėjo dienomis, 
draskydami piešdami dvarus ir 
didesniuosius gyventojus; tada 
naktimis vagių nebeliko, nes jie 
galėjo ir dieną daryti kąnor. 
Ne ilgai trukus ir iš Rusijos at
plūdo; pirmiau jie užėjo į Latvi
ją ir tenai įvyko žymių susirė
mimų, bet latviai didžių jiegų 
bolševikų nesulaikė. Tada jie 
patraukė į Žemaičius; čia jiems 
niekas netrukdė ir jie ątitrau- 
kė į Telšius, o jų žvalgai pasie
kė net ir Plungę. Telšiuose aps
tojo, nes Plungėj j buvo vokie
čiai. Vokiečių ir bolševikų žval
gai dažnai susišaudydavo •ties 
TclSiai^ ECndrcjuuskio rnisilcc. 
Bolševikai buvo taip baugus, 
kad, būdavo, pamatys keletą vo
kiečių kareivių, tuojau iš Telšių 
ir dumia. Tatai Telšius ir užė
mė trjs vokiečių kareiviai. Gi
liaus bolševikai buvo išvyti iš 
Lietuvos, ir dabar jų Lietuvoje 
nebeliko. Prieš bolševikams atei 
nant, buvo pradėjus daryties 
taip vadinama Baltoji Gvardija. 
Į tą Baltąją Gvardiją ėjo daug 
gimnazistų ir dvarininkų ponai
čiu, baltas rankas tiesdami “už 
tėvynę”, bet už kokią? Už Len
kiją! Paskui pradėjo rasties tik 
rų susipratusių lietuvių, kurie 
ėmė skatinti jaunus vyrus stoti 
lietuvių kariuomenėn. Tuojau 
atsirado vis dagiau ir daugiau 
savanorių, kurie ėjo lietuvių ar
mijom Dabar jau buvo ėmimas 
vyrų 21 ir 22 metų. Daug sto
jo, bet daug ir nestojo; paskui 
kurie nestojo, buvo gaudomi ir 
beveik visus sugaudė. Dabar jau 
daug yra kariuomenės ir Telšiuo 
se yra apie 300 kareivių. Kovos 
su bolševikais musų narsiems 
kareiviams sekasi gerai. Su bol 
ševikais jau pusė bėdos, bet dar 
lenkai trukdo Lietuvos labui dar 
bą. Lenkai daro didžias agi
tacijas, skatina žmones stoti len
kų legijonininkų pulkuosna, 
bet lietuviai suvaldo tokius šinei 
žikus. Daug buvo jų ir musų ka 
riuomenėj, tai juos atleido, o 
kitus, kurie labiau kišosi ir rė
mė lenkų reikalus, sukišo į ka
lėjimus. Lai gyvuoja Lietuva 
ant visados!!! — Liudvikas Re
kašius.

Pinigai Lietuvon
GAUNA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJ^

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodant 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. \

JIEŠKO BROLIŲ.

Aš, Jonas Kamontaučis, bu
vęs kares nclaisvis Vokietijoj, o 
dabar dar 'tebesąs Belgijoj, nes 
neveža namo, paeinąs iš Pavi- 
šcčių sodžiaus, Panevėžio apsk. 
j ieškau savo brolių Juozo ir Pet
ro Kamontaučių. Prieš karę jie 
gyveno Chicagoj. Meldžiu, kas 
juos žino, arba jie patįs duoti 
man žinią adresu: Jonui Kamon- 
taučiui A. B. 6 Comp. Litaunie- 
ne Houthem [Furnes] Belgique,

I Saugokite Savo Akis]

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr S ubą tom i s 9—9

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

Boston, Mass.

Dr, A. R. Blumenthal
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Teisingai * pritaikytais akiniais, 
kuomet jus 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 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sie* ir gerkles ligų. Po priežiūra' 
. ’ specialisto. U-
tarninkais ir petnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

n JOHN SMETANA
'AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
• Tėmykite j mano parašą. • 

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
. ' Room 515 E.

130 Tremont Street,

ma

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
MaSinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra 

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

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

Telefonas: DHOVER 7309

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą”; ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6e 
krasaženklių.

Alus Degtine Vynas
Pilna forniula ir pilnas pamoki

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

x TIKROS PREKĖS
Ne kokie daviniai. Meą pir- 

miaus darėing alų ir degtines, <-'or- 
mulos įstatymiškai galima siųsti pdč 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$f,00 Money Orderiu ar pinigais.

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

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

sija.nevirinimas t>ilveli°, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nulstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, *aa 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

S A L U T A R A S n * 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

Dr. F. 0. Carter
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES

Daktaro patarnavi
mas Jūsų akims dasi- 
renlant akinius.
22 m. ant State St.

Ilgas prityrimas
Gaivos skaudėjimas 

nerviškumas, insom- 
nia ir nervišku

mas tankiai atsiranda 
nuo silpnų akių ir 
reikia tuojaus eiti pas

dftktirą. Kreivos akys pataisomos. 
Atdara subatej fo pietų ir nedalioj.

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

iki 12. Telefonas Central 837.

Plione Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lupai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardi jimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Boto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKA1TIS, 
451 Hudson Avc., Rochester, N. Y.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

LAISVES bondsai
Mokame Grynais:

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

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

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.

Gaunu iš namų laiškų. Sesuo 
ištekėjo už Povilo Kuzmos. Nuo 
brolių Mykolo ir Povilo negau
nu laiškų, nėra žinios apie juos. 
Namie visi gerai gyvena. — Ju-. 
sų tikras brolis, Jonas Kamon
taučis.

4

DIDžIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.
Moterims šilkinės j akutės
Vyrų aprčdalai
Vaikų drabužiai 
Numažintomis kainomis

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

Plaukai!
Kas turite nušipilsius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savtHmtrąšą ir 2c. štampą. 
The Wcstern Chemical Co. 
Bos J., Berta, Ohio.

Vyrišky Drapanų Bargonai 
. Teisingas apsiejimas. Garantuo
tas užganėdiniinas. 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 dr overkautar$1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau. 
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau. 
Pirkite sau ©verkautus dabąr pa

kol prieš ateinaučią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vaL vak. 
Ncdėlio/nis iki 6 vai. vak. Šutyto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So, Halsted St., « GhciagOi 

įsteigta 1902

IŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 

____ patinga doma at 
B t. kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
e Praktikuoja 28; metai

Gyvenimas ir Ofisas • 
3149 S. Morgan sL, kertė 32 st. 

Chicago. Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 

j ir nuo 6—8 vakare. Ne- 
liomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ręgelande: 10900 S. Michigan Avė. 
'racionai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergu vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

r

f

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas 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 Labaretorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Ftek St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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.1

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
< 2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

*
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Karininkų prakalbos.
Praeitą subatvukarį, gruodžio 

6. Susiv. Am. Liet, kareivių 4-ji 
kuopa surengė prakalbas brolių 
Strumilų svetainėje. Žmonių bu 
vo ytin skaitlingas būrys, nors 
oras tų vakarų buvo labai šaltas. 
Kalbėjo J. Kulis J. Zamkus ir 
P. T. Kalbėtojai kvietė, kad žmo 
nės rašytųs prie tos organizaci- 
jos ir kad paremtų savo šalį. 
Daugelis prisirašė.

Priešmetinis organizacijos su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruo
džio 14, kaip 1 vai. dienos. Visų 
šventų parapijinėj mokykloj— 
No. 6. — Narys fen buvęs.

Toks jų patarnavimas.
Gatvekarių baronai, kada jie 

imdavo po penkis centus nuo 
pasažleriaus, nuidlat tvirtinda
vo, jogei jie negalį duot tinka
mo publikai patarnavimo todėl, 
kad jie negali galų su galu su
durti. Važinčjimos kainos esan 
čios permažos.

Bet dabar? Gatvekarių baro
nai, dėka gubernatoriaus Low- 
deno komisijos mielaširdystei 
lupa po septynis centus nuo pa- 
sažieriaus. Bet ar patarnavimas 
publikai yra kiek geresnis? Nie
ko panašaus. Laike taip vadi
namų “Hush Hours” žmonės lau 
kia ir nesulaukia gatvekarių. 
Kur jie? Ogi laikomi gatvekn- 
rių stotyse — “barnėse”. Vadi
nas, žmonės turi mokėt po sep
tynis centus ir važinėti tarytum 
silkės bačkoje!

Bet užtai gerai pasišienauja 
bėdinėji gatvekarių baronai. Kas 
dienų jie turi po keliasdešimts 
tūkstančių dolerių gryno pelno.

Rodei cukrus brangsta?
Maisto spekuliatoriai kone kas 

dien šūkauja, jogei maisto reik 
mens brangsta todėl, kad jų nė
ra. Tų patį daro ir cukraus spe
kuliatoriai. Smulkusai cukrus 
nuo keturių centų svarui (prieš 
karę) šiandie pašoko ant dvide
šimt centų svarui. Tai, girdi, 
dėlto, kad jo nėra.

šita pasaka gali patikėti tik 
paskutinis mulkis. Cukraus bu
vo ir yra užtenkamai. Jeigu 
jo nėra rinkoje, tai tik todėl, 
kad cukraus spekuliatoriai laiko 
jį sandėliuose. Apie tai jau bu
vo rašyta ir faktais priparody- 
ta. Šiakite dar vienas pavyzdėlis. 
Municipalio maisto biuro direk
torius, Russell J. Poole, vakar 
paskelbė, kad jo biuro inspekto
riai suradę šešis traukinius cuk
raus, kurie laikomi jarduose 
nuo septynių iki aštuoniolika 
dienų. Laikomi tuo tikslu, kad 
rinkoj butų ntiolatinis badas 
cukraus ir kad galėjus dar lab
iau sukelti kainas.

O ką daro valdininkai? Jie 
kalba, kalba ir kalba — apie 
“įmanomas (reasonable) kai
nas” cukrui! / ’

vienos Raudonojo Kryžiaus nur 
sės. Žmogžudystę jisai atliko 
Francijoj, ir ten pat buvo nu
teistas. Bet savo bausmę turės 
atlikti čia.

4.875
Susirgimai' influenza kasdien 

Ijuvo šituo laiku pernai rudenį, 
ir tai tik viename New Yorke 
—taip praneša Sveikatos Komi 
tetas.

Visi gerai pamename tų baisų 
marų, -taigi dabar privalome ap 
sisaugoti naujo išsiveržimo.. In
fluenza paprastai užpuola to

kius žmones, kurių organizmas 
yra nusilpnintas,—kurių krau
jas neturi gana pasipriešina
mos jiegos.

Dėlto mes turime parūpinti 
j-usų kraujui, raumenims, ner
vams, kaulams ir visam kunui 
tokių gaivingų elementų, kokie 
yra garsiame Elixire Partoglo- 
ry. Jie sustiprins jūsų kūnų— 
suteiks jums pasipriešinamų jie 
gą atsilaikymui prieš ispaniškų
jų influenzų, ar kokių kitą šito 
sezono ligą.

Dešimtis tūkstančių žmonių var
tojo Partoglory su kuopuikiausio- 
mis pasekmėmis — ir paliko mums 
dėkingais užtai. Jus — taipgi — jau
sitės dėkiųgais. Suvartokite penkias 
bonkas, o' įsitikinsite patįs tame. 
Jos lėšuoja tik $5.00, viena Partoglo
ry bonka lėšuoja $1.25. Rašykite 
šiandien, negaišinę laiko, tiesiog j: 
Aptieka Partoso, 160 — 2nd Avė. 
New York, N. Y.

Perkalbėjo brolį.
Teisėjas Joseph Sabath va

kar ttirėjo ypatingų “keisą.” 
Prieš jį stovėjo bėdina, išbadėju
si moteriškė, Agnės Bėgai. Jų 
kaltino teisėjo brolis Leon Sa
bath, pašiluirnčios drapanų krau 
tuvės prezidentas. Jisai kaltino 
moteriškę, kad ji šeši menesiai 
atgal pavogus iš jo krautuvės 
šešias suknias. Moteriškė prisi
pažino, bet kartu ji prisipažino 
ir tai, delko ji taip dariusi. Tai 
dėlto, kad išgelbėjusi nuo bado 
keturis savo mirusios sesers kū
dikius. Pasakius tai moteris 
sukniubo ant suolo. Teisėjas 
užsimąstė. Galiaus jisai kreipėsi 
į brolį: z

—Ar tamsta, Mr. Sabath, bu 
tuin patenkintas, jeigu toji mo
teriškė sugrąžintų paimtas suk
nias?

—Ne, atkirto verteiva, šiandie 
jos išėjusios iš mados.

Teisėjas ir vėl užsimąstė.
‘ —Bet — prabilo teisėjas — 
aš neturiu tiek drąsos, kad 
siųšti <tą bėdinų moterį kalėji
mai!.. . Užmiršęs savo, kaipo 
teisėjo pareigas aš kreipiuosi į 
tave, kaipo savo brolį: priimk 
nuo jos tas suknias.”

Brolis pagalios sutiko. Mote
riškė tapo paliuosuota.

Tai visgi savo rūšies reteny
bė. Tokiuose atsitikimuose tei
sėjai dažnai turi net perdaug 
drųsos.

Kuro verteivos apgaudinėja 
publikų.

Kad visi naudojasi, tai kodėl 
nesinaudoti kuro verteivoms? 
Daugelis žmonių įteikė miesto 
svarsčių komisionieriui skundų, 
kad kuro spekuliatoriai duoda 
jiems ‘‘netikrų vogų.” Vieno ang 
lių jardo savininkai vakar buvo 
pašaukti į komisionieriaus rašti
nę. — ‘‘pasiaiškinti”.

Pinigais už

Laisvės Bondsus
*50, *100, *500, Ir *1,000.

Krause V alstijinis Taupymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

“Valys” iždo departamentą.
Federalis teisėjas Landis, tur 

būt, įsakysiąs padaryt generalį 
“cleanrup’ą” federaliame iždo 
departamente. Tai dėl išėjusių 
aikštėn tūlų valdininkų sukty
bių. Mat pasirodė, kad tie valdi
ninkai netik nedaboję, kad Chi- 
caga butų “sausa”, o dar pada
rę su niekuriais saliunininkais 
sumoksią, idant ji butų “kuo- 
šlapiausia.” To “clean-up*o”, 
sako, reikalaująs apskrities pro
kuroras Clyne.

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sampelių.

DR. JOHN N. THORPE 
gydytojas ir chirurgas 

1687 WJH St. kampJVfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Streikas vandens parupinimo 
įstaigose.

Dviejose vandens parupinimo 
įstaigose ant Lawrence ir 39-os 
gatvių vakar kilo streikas. Dar
bininkai metė darbų, kad užpro
testavus prieš nederamų valdi
ninkų elgimąsi — prašalinimų 
vieno valdininkams nemėgiamo 
darbininko. Streikininkai rei
kalauja, kad atstatytasai jų drau 
gas butų priimtas atgal.

■ -r—-.. *
Gavo 99 metus kalėjimo.
Buvęs karininkas, negras 

Thom Murray, įtapo nuteistas 99 
metams kalėjimo dėl nužudymo

Milionieriai vis laimingesni.
Milionierius, koks jis nebūtų: 

“komunistiškas“ ar '‘buržuazi- 
škas,” vis laimingesnis.

Netikite? Klausykitės. Chica- 
gos “komunistiškas” milionie
rius, \Villiam Bross Lloydas, 
andais smarkiai “paspydino”. 
Policistas jį pasigavo ir prista
tė džiodžei Hackettui.

—Tamstos malonybė, — liu
dijo policistas. Jis pasiutiškai 
lėkė... Aš vos-vos spėjau su
čiupti jį ir pastverti automobi
liu us rankeną kairiam šone...

—Netiesa! — protestavo “ko
munistas” milionierius. Ranke
na yra dešiniame šone.

Teisėjas Hackett pasiuntė kitų 
policistų, kad įsitikinus kuria
me šone randasi milionierio 

automobiliaus... rankena. Po
licistas sugrįžo ir trumpai pa
reiškė:

—Dešiniame šone.
—Išteisintas! — pareiškė džio 

(Iže Hackett.
Kitą kartų milionierius žadąs 

nusipirkti automobilių, kuriai^ 
rankena bus kairiąjam šone, ir 
vėl — ‘‘pasiutiškai lėkti.”

n i
’ Kėsinosi sužagti 9 metų 

mergaitę.
Policija areštavo tūlų John 

Franks’ą, gyvenantį 714 W. 
North avė. Kaltinamas dėl kėsi
nimosi sužagti jaunų, devynių 
metų amžiaus mergaitę, ^Annų 
Heintz. Areštuotasai nepaliuo- 
suojama be dešimties lankstan
čių dol. kaucijos.

Piktadarys mergaitę pasitikęs 
viename kratomųjų paveikslų 
teatrėly. Iš čia jisai (saldainiais) 
parsiviliojęs ją į savo butų ir 
bandęs atlikti biaurų darbą. A- 
reštuotasai prisipažino.

Nieko, nieko tvarkos dabotojai.
Policijos viršininkas Garrity 

įsakė padaryt “nuodugnų nagri 
n ėjimą” dėl išpiešimo Klein 
Loan banko 122 W. Madison 
gatvėj, kuris randasi tik šimtų 
pėdų nuo policijos stoties. Poli
cijos viršininkas negalįs supra
sti, kokiu būdu banditai galėję 
atlikti savo žygį niekieno nepa
stebėti, dagi policijos panosėj.

Užmušo 387 žmones.

Neatsargus automobilių šo
feriai nuo sausio 1 dienos iki 
gruodžio 10 d. Chicagoje suva- 
žinėjo-užmušo 387 žmones.
6 L.1.1 ,.T JT—L-? įl11 l...

Pranešimai
Brighton Park. — LSS. 174 kuopa 

rengia svarbias prakalbas pCtnyčioj, 
gruodžio 12, A. Maženio svetainėje, 
3831 So. Kedzie Avė. Kalbės Dr. A. 
Montvidas ir P. Dubickas. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare. Visus kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės statymo kor
poracijos draugijų delegatų ir visų 
dalininkų-Šėrininkų susirinkimas į- 
vyks subatoj, gruodžio 13, kaip 8 v. 
vak. J. Stančiko svetainėje, 205 E. 
115 St. Visi, kurie turite pirkę mu
sų bendrovės šėrų, būtinai atsilan
kykite. Kurie jau esate pirkę šėrų, 
bet negavote certifikatų, tatai gausi
te ant vietos.

Laikinasai rašt. A. Grebelis.

Sus. Liet. Am. Kareivių organi 
zacijos skyrius II, turės susirinkimą

<.džio 12 d., I vai. vak. Dievo Ap- 
veizdos parap. svet., kamp. 18 gat. ir 
Union Avė. — Valdyba.

Roseland. — SLA. 139 kp. rengia 
prakalbas (SLA. savaitę) gruodžio 
12 d., pėtnyčioj, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 115 St. Kalbės Kl. Jurge
lionis apie svarbą SLA. ir jos tikslus, 
taipgi bus duodama veltui knygutė 
atsilankusiienis. Inžanga veltui.

— Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Ame
rikoj susirinkimas bus subatoj, gruo
džio 13, G. M. Chernausko svet., 1900 
So. Union Avė. Nariai prašomi atei
ti kaip 7:30 vai. vakare. Be kita bus 
renkama nauja valdyba. —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietos Dr-stės prieš
metinis susirinkimas įvyks subatoj 
gruodžio 13 d., kaip 7:30 vai. vaka
re. Ivanovo svetainėj, 2101 —' 137th 
gat. Draugės ir draugai malonėkite 
būt visi laiku, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba sekantiems 1920 
metams. Kviečia ir naujus narius 
prisirašyti prie draugystės.

— Sekr. P. S. Rindokas.

PRANEŠIMAI
LDLD. 19-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio
14 d., kaip 1:30 vai. po pietų 

Mark VVhite Sųuare Engine Roome, 
30-tn ir Halsted fit. Naujas LDLD. 
leidninys “Atmosfera” jau atėjo Ir 
Visi nariai, kurie yra už Šiuos metus 
užsimokėję, gaus tą knygą.

— F. Zavlst.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Harvey, III. — SLA. 289 kuopa ren
gia dideles prakalbas ketverge, 11< 

d. gruodžio, Dudak svetainėje, 
15639 Halsted St. Phoenix, Ilk pra
džia lygiai 7 vai. vakare. Kalbės A. 
L. Graiciunas, ir mokinys P. J. Ker
šis. Kviečiami visi lietuviai ir lie
tuvės skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

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

' Sekr. D. Miller.

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

— Sekr. M. žalalienė.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. 1-m.o 
Apskričio mišraus choro generoliš
kos repeticijos įvyks pėtnyčioje, 
gruodžio 12, 7:30 vai. vakare. M. 
Meldažio svetainėje. 2242 W. 23r< 
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.

Pa j ieškojimai
"asmenų JIEŠKOJIMAI

Jonai—Kas su tavim atsitiko? 
Atsiliepk kuogreičiausia.—Emi
lija.

PAJ IEŠKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno g u b., Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., Sauslapkio kai
mo, apie 50 metų senumą. 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.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
VYRŲ

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

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

AUTOMOBILIŲ radiatorių 
aįsytojų pirmos klesos.

FRANK CHAS. 0WEN
19 No. Morgan St.

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

MERGINŲ REIKALAUJA

Prie lengvo surenkamojo 
darbo* $15 pradžiai. Proga pa- 
Islidiaryti daugiiau pinigui prie 
stukinio ir bonusinio darbo. Ge
ra

REIKALAUJA medžio dirbėjų ir 
skryndirbių prie žieminių viršų ir 
lengvų komercinių vežimų.

LAVVDER
69-ta gat. arti State gat.

proga pakėlimui.

ATSIŠAUKTI 
McGILL MFG. CO., 
557 W. Jackson Rlvd

REIKALAUJA
•T _______________

MERGINU IR MOTERŲ

Pupelėm^ rinkti, gražus, švarus 
kambarys, $15 —$18 savaitėje pra
džiai. 
Paimk 
Limits

Clearing karą ties Archer 
ir Austin Avė. 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

DEŠRELIU DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKALAUJA 
KAMBARINIŲ

ATSIŠAUKTI I NAMŲ UžVEIZ 
DO OFISĄ CONGRESS VIEšBUTYJ 
CONGRESS ST. IR MICHIGAN AVĖ

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

A. Z ALAUS,
114 E. 107th St. Chicago, III.

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

A. DARGIS,
726 W. 18lh St., ' Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo švogerio Antano 
Saleles, Kauno gub., Lidokų parap., 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

MOTIEJUS KAVALŪNAS 
Box 169, 1 Auburn, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA vienas apšil

domas kambarys, vienam arba dviem 
draugams. Atsišaukit šiuo antrašu: 
3409 So. Union Avė., ant 2-rų lubų.

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRANDAVOJA gyvenimui dve 

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

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJAM pirkti mašiną 

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

CHARLES PATKUS, 
3667 Archer Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DURKŠLINIO PRESO 
OPERATORIŲ

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

uždarbį, 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 St.

REIKALAUJA MERGINŲ 
prie lengvo darbo dirbtuvėje. Geros 
darbo sąlygos. Pastovios viėtdš ir
gera ateitis.

ATSIŠAUKTI 
AMERICAN ELECTRIC CO.

6401 S. State St.

REIKALAUJA — merginų į švie
sią rankdirbystės dirbtuvę. Prityri 
mus nereikalingas, $14 į savaitę pra
džiai, greitas palclmas. Atsišaukti 

C. E. BARRFTT and CO. 
538 So. Ch>rk St.

REIKIA MOtERŲ IR MERGINŲ 
Lenavas dąrhąs išskirstymų. Ge 

ra mokestis.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

REIKALINGA
Moteris ar mergina prižiūrėjimui 

trijų vaikų, 3 metų, 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

REIKAIAUJA mergini) 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 CO,
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir~MOfERŲ ~

REIKALAUJA VYRO 
AR MOTERS 

KURTINOMS VALYTI.
2838 BR0AI)WAY 

Tel. Lake View 1470

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKALINGAS darbiniu
kas į Naujienų ofisų. Turi 
mokėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

vakarais. Gera mokestis. 
Darbas ant visados. Kreip
kitės į Naujienų ofisų.

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.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wnighttwood & Hermitage Avė.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

REIKALAUJA darbininkų ir for- 
mano į kitą miestą. Nemokamas nu
vežimas; nera jokių kliūčių; $4.95 į 
dieną ir gyvenamieji patogumai. 
Room 20 — 112 N. La Šalie St.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bh 
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.
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PARDAVIMUI
PARDUODAMA bučernės ir gro- 

sernės daigiai (Ice box, lentynos ir 
kiti) kuogeriausiame stovyje. Turi 
būti parduoti trumpu laiku, taigi 
kam reikalingi, pirks pigiai. Atsišau
kite.

5953 So. State St.

PARDUODAMA barzdaskutykla 
labai geroj vietoj, apgyventoj lietu
vių ir visokių tautų. Biznis išdirb 
tas per 15 metų. Parsiduoda labai 
pigiai. Artesnėms žinioms atsišaukti 
į Naujienų ofisą, ir klaust 24 nurn.

PARSIDUODA Jceptuvė juodos 
juodos duonos ir kėksų, lietuvių ap
gyventoj vietoj; biznis yra išdirb
tas gerai; norintis pirkti galite pa
tirti ant vietos atsilankęs ypatiŠkai. 
Parsiduodh dėl nesveikatos. Atsi

liepti į Naujienų ofisą po No. 5.

NAMAI-žEMĖ
REIKALAUJA gero, pastovaus 

darbininko i sengeležių kiemą; tu
ri būt dirbusiu prie žirklių ir mo
kėti apskritą darbą sengcležų 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.,.. 
DIX()N, ILL.

DIDELIS BARGENAS
I PARSIDUODA labai gražus 2_jų 

lubų augščio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. po 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.

FIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

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

REIKAIaAUJA plieninių karų ni- 
tuotojų, lankstytųjų, kaitintųjų; dar
bas nuo Mokių, pastovus, visai 
mai. Atsišaukti

THE RYAN CAR CO.
Hegewisch, UI.

žie-

DEŠRELIU DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

PARSIDUODA
Jeigu jums nusibodo gyventi mie

ste tarpe surukusių fabrikų ir norė
tumėte pirkti namą ant kaimo, ant 
Šviežio oro, tai čia jums yra proga.

Nąująs puikus namas, su 4 lotais 
visa puikiai aptverta, garadŽius, vi- 
.štininkas, kiaulių tvartas; galima 
laikyti daugybę paukščių arba kiau
lių, ką tik norėtum, geroj vietoj, prie 
pat karų lainės, visai netoli nuo Ar
cher Limit dypuko, parduoda arba 
mainau ant gero namo Bridgepor- 
te, Brighton Parke. Jeigu namas bu
tų brangesnis, galiu pridėti pinigais. 
Platesnių žinių kreipkitės pas.

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

REIKALAUJA darbininkų 
į lentų kiemą. 
Pastovus darbas.
Gera mokestis.

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

REIKALAUJA prityrusių žirkli- 
ninkų į sengeležų kiemą. Pastovus 
darbas ii' gera mokestis tinkamiems 
darbininkams.

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31st and Homan Avė.

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti i namo užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drcxel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
7 VAIKŲ

REIKALAUJA VAIKŲ 
Nuvalyti maliavą ir lėbelius 

klijuoti.
AGAR PROVISION CO. 

310 N. Green St.

RAKANDAI
^^^^^^HM^rK**^****"^*******^^*^*^*****1***^**#*******^***^*******#

Savmimlkffis ati
duos su nuo

stoliu sau
Trišmoti tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausi 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 pirkinio kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

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

DAR YRA LAIKAS
J ieškantieji pirkti geros fanuos 

kreipkitės pas mane, aš turiu parda
vimui fannų kiekvienoj valstijoj 
Suvienytose Valstijose irvisokio didu 
nio kokios kas norėtų, su gyvuliais, 
trobomis arba be; kiekvienam pri- 
en i amoni i s kainomis. Atsišaukite tuo 
jaus pas:

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroK 
.pijaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši-
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, diena ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Pattarns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTEB DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaaaicka. Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO. 
- Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madisoif, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

VYRŲ BARDASKUTYSTftS 
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.




