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Talkininkai neleidžia
Pabaltijai taikinties

ESTONIJA NEBEDUODA 
VIETOS JUDENIČIUI. Denikinas serga kinkų drebejimu

Denikinas vėl sumuštas

Estonai nebduoda vietos Judeničiui

Paderewski vėl rezignavo
TALKININKAI TRUKDO 

■^PAKALTUOS TAIKAI SU 
BOLŠEVIKAIS.

Estonija tečiaus nebegali ilgiau 
kariauti, jei negaus pagelbos. 
Bolševikai atmeta paliaubą.

True trnnslation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 13, 1919 
as rcųuircd by the uct of Oct. G, 191?

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
(MARKOVĄ.

REVELIS, gr. 8.— Praneša
ma, kad gen. Estivar iš Fran
cijos armijos prašė Kstonjjos 

valdžios leisti atsleigti gen. Ju
deničiaus armiją ir leisti vaka
rinės Rusijos spėkoms, kurio
mis pulk. Bermondt (tas pats 
ką buvo su vokiečiais užpuolęs 
ant Rygos ir vis dar tebeplėšia 
Lietuvą), sumobilizuoti Esto- 
nijoj naujai atakai ant Petro
grado. Estonija atsisakiusi pri 
imti tokį pasiūlymą.

Atstūmė Denikiną 40 mylių at
gal 400 mylių fronte. Estonai 

atmuša bolševikus.DORPATAS, gr. 8. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas John Clayton).- 
kliutim greitam padarymui tai 
kos tarp bolševikų ir Estonijos, 
yra talkininkų ir ypač Franci
jos padarytas didelis spaudi
mas ant Estonijos valdžios.

Talkininkai, ypač Francija 
visai nenori nieko daugiau lei
sti, kaip kad ilga mušiu paliau skelbia apie bolševikų paėmi- 
ba butų padaryta Dorpato kon- mą Charkovo, kuris buvo De- 
ferencijoje. Bolševikai tame nikino baza. Bolševikai taip- 
daiykc nenusileis, užreikŠdami, jau paėmė Vaiki, 20 mylių Į 
kad jie negali priimti išsisuki-1 pietvakarius nuo Charkovo, 
nėjimą nuo tikrojo dalyko. | Bolševikai ajtmušti pietuose.

Kaukazo fronte bolševikai ta- 
! po atmušti su dideliais nuosto
liais prieš ’Cariciną. Dono ka
zokams taipjau pasisekė atmuš 
t i bolševikus.

Mūšiai pietiniame fronte pa
tapo panašiais į VVaterloo die
nu mūšius. Kavalerija vėl už- 

; ėmė svarbią vietą ir pasirodo 
esanti geresne už i>ėstiniūkūs. 
Didesnė dalis mušiu yra veda
ma gerai išlavintos kavalerijos.

Rytiniame fronte kaip Deni- 
Ifino, taip ir bolševikų infante- 
rija yru aprūpinta rogėmis, ku
riomis ji važiuoja į mušius. Dė
lei didelių šalčių mažai btina 
didelių mūšių. Daugiausia ap- 
sišaudo ginkluoti traukiniai.

Sibericčiai turi labai daug ar
tilerijos, apie vieną kapuolę ant 
1(M) kareivių, kas neišlaiko jo
kios proporcijos. Buvo reika
linga išgabenti niekurias kanuo

Didžiausia LONDONAS, gr. 12.—Bolše
vikų spėkos vėl smarkiai ata
kavo kairįjį sparną gen. Deni- 
kino armijos ir atstume jo ka
reivius nuo 30 iki 40 mylių al
gai nuo 3(M> iki 400 mylių il
gio fronte.

Maskvos bevielinė žinia pa-

REVELIS, gr. 8.— “Aš neat
sižadėjau savo mierio paimti 
Petrogradą,’’ pasakė šiandie 
gen. Judeničius. “Nežiūrint 
priešingų žinių, didžiuma mano 
armijos tebėra nepaliesta aifl 

Rusijos žemės. Tik penkta da-

nų.

Atmetė Francijos prašymų 
leisti prisirengti prie naujo 
užpuolimo ant Petrogrado.

Petrogradas bus mano 
giriasi Judeničius.

Frue transiatlon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Dec. 13, 1919 
is rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Po Aūgijos valdžia

Frue transiatlon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. Dec. 13, 1'919 
as requircd by the i’ct of Oct. 6,1917

Chiniečiai boiko- 
|tuoją japonus

CHINIECIAI DAR LABIAU
BOIKOTUOJA JAPONIJOS 

TAVORUS.

Angliakasiai 
grista

, t

, BET DAUGELIS ATMETA 
SUSITAIKIMĄ IR NEGRfšTA.

Nuima suvaržymus

Kasyklos veik visur pradėjo 
dirbti, nors tik apie pusę 

angliakasių tesugrįžo. Laukia
ma daugiau sugrįšiant.

12.—
Foo- 

boiko

True transiatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 13, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

IGNAC JAN PADEREWSKI 
VĖL REZIGNAVO.

. . ... 4 »

Skurdas šalyje ir didėjimas 
socialistų spėkų privertė jį 

apleisti vietą.

ANGLAI PERSEKIOJA IR 
ŽUDO ARABUS IR-KURDUS.

10,000 arabų ir kurdų užmušta 
anglų. Gręsia visuotinas ara
bių sukilimas ir gal skerdynės.

PANAIKINO ANGLIŲ VAR
TOJIMO SUVARŽYMUS.

Panedėlyj prasidės normalia 
visu biznių veikimas.

Estonijos valdžia yra labai 
nesmagiame padėjime dėlei ne- j 
tikėto sovietų atkaklumo iš vie 
nos pusės, ir talkininkų spau
dimo iš kitos. Galbūt jei pama 
tas svarstymas nebus rastas, ša 
lis bus įstumta į sovietų ran
kas.

Estonija nebegali ilgiau 
laikyties.

Karinių ekspertų nuomone, 
Estonija, kariniu žvilgsniu, ga
li laikyties daugiausia tik ke
lis menesius. Nežiūrint neno
ro sovietų pradėti veržymųsi į 
Pabaltijos šalis, jie bus priver- 
sti kariniu reikalu jeiti į mažų
jų šalių teritoriją.

Yra tik vienas išėjimas, 
talkininkai spiriasi ant vien 
paliaubos, kurią bolševikai 
meta. Tai tuoja 
sipriešinančioms 
Estonijos ir Lat 
ganėtinai stiprią ginkluotą spė
ką iš Francijos, Anglijos ir 
Amerikos. Tečiaus nėra vil
ties, kad tokia pagelba butu su
teikta.

Estonijos pozicija.
“Vakarinio pasaulio žmonės 

turi suprasti į kokį padėjimą 
mes esame įstumti,” pasakė Es
tonijos vadovas. “Musų kari
nė ir politinė situacija yra to
kia, kad mes turime sustoti ka
riavę, arba žūti. Kadangi bol
ševikai paskelbė, kad mūšių pa 
liauba negali būti ne svarsty
ta, vienatinėmis atdaromis du
rimis yra pasfirašymas taikos. 
Ir talkininkai uždarė ir šias du-

jei 
tik 
at- 
be-

bolševikams

Amerikiečiai čia lig pritartų 
kokiam nors padoriam išsirisi
mu! keblumų. Jei Dorpato kon 
ferencija pairs, atsakomybe tu
ri pulti ant kitų galvos. Nors 
Amerikos komisionieriai ’ tyli 
lame dalyke, yra priežasties ma 
nyti, kad Suv. Valstijoj mielai 
priimtų taiką.

PRIĖMĖ CUKRAUS KONTRO- 
LIAVIMO BILIŲ.

VVASIIINGTON, gr. 12—Se
natas priėmė McNary bilių, ku 
ris prailgina valdžios kontrolę 
ant cukraus dar \vieniems me
tams.

Smarki partizanių kova, su 
atgieža iš abiejų pusių, skelbia
ma yra Dagestane.

Santikiai tarp gen. Denikino 
ir Gruzinijos respublikos vėl 
yra įtempti, bet manoma, kad 
bus sutaikyta, tarpininkaujant 
Anglijai.

Estonai laikosi.
Pasak seredos naktį išleisto 

Estonijos oficialio pranešimo, 
bolševiku atakos tęsiasi į pietus

tus nuo Narvos. Smarkus mu
šis siautė Kovošel-Feodorovka- 
Jamburg sektore, bet estonai at 
mušė visas atakas.

Bolševikų oficialia praneši- 
irihs pripažįsta, kad smarkus 
mūšiai siautė Narvos apygar
doj. Jie sakosi suėmę daug be 
laisvių.

Kares

DENIKINAS VAROMAS 
ATGAL.

LONDONAS, gr. 12. 
ofiso Šiandie išleistas oficialis
pranešimas sako, kad gen. De- 
nikino armija 80 mylių į rytus 
nuo Kijevo tapo išvyta iš Piria- 
tin, Paltavos gubernijoje. De- 
nikino spėkos pasitraukė atgal

PARYŽIUS, gr. 12.—Artimi 
Ignac Jau Paderewski draugai 
kątik atvyko iš Varšuvos ir pra
neša, kad jo vėliausia rezigna
cija tapo priimta prezidento Pil 
sudskio ir kad jis prie dabarti
nių aplinkybių galutinai atsisa
kė nuo premierystes, nežiūrint 
ministerių tarybos kalbinimų 
jį dar sykį bandyti sudaryti na u 
ją kabinetą.

Nuolatinis ūgis socializmo ir 
pasibaisėtinas Lenkijos materia 
lis padėjimas pertikrino jį, kad 
atėjo laikas jog kus-nors kitas 
turi bandyti sutaikinti politines 
frakcijas ir vadovauti šalį atei
nančiuose mėnesiuose.

Padercpvskis gi mano palūkė
ti, kol nepasidarys permainų pa 
dėtyje ir kert nepersikeis ben
druomenės sentimentas.

Keletą dienų prieš jo rezigna 
ciją buvo socialistų demonstra
cija, kurioj apie 2,000‘ žmonių 
maršavo Varšuvos gatvėmis, 
nešdami raudonas vėliavas ir 
šaukdami “šalin Paderewskį.” 
Niekurie jų, sakoma, šaukė 
“Šalin talkininkus.’’ Mitria ap
supę Paderevvskio namus ir ty
čiojosi iš jo.

Prezidentas Pilsudskį pasilie 
ka tvirtu Padercwskiq draugu 
ir beabęjonės pasirūpins Pade-

padaryti premieru.
Paderewskii išsikėlė iš palo- 

ciaus ir apsigyveno Bristol vieš 
butyj.

EMMA GOLDMAN PASIDAVĖ.

Nenori skirties su Berkman ir 
sutinka su deportavimu.

NEW YORK, gr. 12.—Emma 
Goldman nenori skirties su 
AIexander Berkman, su kuriuo 
ji per daugelį metų kartu vei
kė ir kadangi jis bus deportuo
tas, tai ir ji nustojo kovojusi 
prieš jos deportavimą. Ji ga
vusi užtikrinimą, kad ji ir kiti 
deportuojamieji bus ištremti

KONSTANTINOPOLIS, gr. 
6.- Esantįs po Anglijos okupa
ciją kurdai ir arabai atsišaukė 
į Turkijos sultoną ir preziden
tą Wilsoną.

Kurdų ir arabų vadovai rei
kalauja ūmaus anglų evakavi- 
mo užimtų nuo mūšių paliau
bos teritorijų. Jie protestuoja 
prieš anglų dedamas pastangas 
priversti arabus ir kurdus atsi
žadėti priklausomybės kalifui, 
po kuriuo jie per šimtmečius 
gyveno “taikoje ir smagume.”

Memorandume kaltinama, 
kad tie kurdų ir arabu. kurie 
priešinasi anglų valdžiai yra vi
saip persekiojami ir ištremia
mi. Niekurie jų liko įriišti į 
maišus ir numesti nuo augštų 
kalnų, o mahometonų moterįs^ 
yra prievarta atiduodamos ar
mėnams. Prie mažiausio pre
teksto ir kartais prie aiškiau
sios provokacijos, Anglijos val
džia paliepia kareiviams šau

dyti gyventojus.
Anglai veikė priešingai prezi-^ 

denio Wilsono principams ii' d i 
delis rūstumas prieš anglus gi
mė pas viso pasaulio mahonie-į 
tonus.

Mūšiai tarp anglų kareivių ir 
niekurių genčių jau siaučia tū
lą laika ir jeigu prezidento Wil 
šono principai nebus panaudo
ti dėl Kurdistano ir Arabijos 
tarp Eufrato ir Tigris upių, 
kraujo liejimas turės tęstis per 
ilgą laiką ir tai didelėj skalėj, 
su galimais susirėmimais tari) 
mahometonų ir krikščionių. 
Memorandume kaltinama, kad 
angliui naudoja Armėnijos, 
Graikijos ir Nestorijos agentus 
kurstymui neapykantos tarp 
įvairių genčių ir prie1 tokių ap
linkybių neapykanta gali išsilie 
t i didelėmis skerdynėmis.

Kurdų ir arabų sukilimai 
prieš anglų valdžią darosi vis 
lankesni ir mūšiuose jau dau
giau kaip 10,(MM) arabų ir tur
kų tapo užmušta.

CI IICAGOrf—Public Utilities 
komisija vakar nuėmė visus sa
vo anglių taupimo suvaržymus. 
Tas patvarkymas įeina gailėn 

panedėlyj. Tuo pačiu laiku ku 
ro administracija nuėmė suvar 
žymus elektros ir gaso naudo
jimo.

Tas reiškia, kad panedėlyj, 
kiekviena sankrova, dirbtuve,' 
ofisas ir kita įstaiga Chicagoje

veiks normaliai, kaip kad vei
kė prieš dabartinį suvaržymą.

Negales dirbti tik tos dirbtu
vės, kurios neturi anglių. Bet 
tikimasi, kad anglių neužilgo 
bus užtektinai privežta.

Traukiniai irgi pradės vaigš- 
<5ioti normaliai.

Bet žmonės, kurie neturi an
glių, visgi negalės jų gauti už
tektinai dar per tūlą laiką ir tu
rės kęsti Šaltį.

True transiatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, 111. Dec. 13, 1919 
as reųuired by the act af Oct, G, 1917

MOTERIS protestuoja 
PRIEŠ RUSIJOS BLOKADĄ.
NEW YORK, gr. 12.—Daug 

žymiausių New Yorko moterų 
susim,obilizavo šiandie Broad- 
way gatvėj, kad įėjus į Wall SI., 
protestui prieš Suv. Valstijų 
valdžios atsisakymą leisti plauk 
ti laivams į Rusijos uostus. Jos

tuotojos,” o ne kaipo paroduo- 
tojos, kad neperžengus miesto 
patvarkymus apie parodas. Jos 
eis pavieniui, prisisegusios kas
pinus su įvairiais protesto už
rašais.

Amerikos moterų komitetas, 
kuris suorganizavo šią ir pir
mesnę demonstraciją, sako, 
kad valdžios atsisakymas išlei
sti laivus žudo tūkstančius vai
kų Rusijoje.

Mrs. Frank A. Vanderlip, pa
ti buvusio National City banko

Pirklybos butas nutarė baubti 
tuos, kurie pirkliaus su Japoni
ja. Japonija grąsina Chinijos 

valdžiai.
/ (
PEKIN, Chinijoj, gr. 

Nuo japonų atakos ant 
choxv studentų, chiniečių
tas prieš viską, kas yra japoni
ško, dar labiau padidėjo.

Telegramos iš visų didesnių 
miestų praneša apie milžiniškas 
protesto administracijas ir de
ginimą japoniškų tavorų. Ša
lies jungtinis pirklybos butas, 
atstovaujantis 1,400 miestų, pri 
grasino nubausti kiekvieną pirk 
lį, kuris bus sugautas perkant 
tavoms nuo japonų.

Japonijos laivai plaukia iš 
Clunijos be tavorų. Japonai 

pirkliai atsišaukė į savo val
džią, kad ji sulaužytų tą boiko
tą ir Tokio valdžia nesenai per 
davė Chinijai priemones, kurių 
ji turi griebties užgniaužimui 
boikoto ir sustabdymui anti-ja- 
poniškos agitacijos. Yra aišku, 
kad Japonija naudojasi Foo- 

chojw incidentu, kad privertus 
Chiniją duoti daugiau koncesi- 
jų.
Japonų kariniai laivai Foochow.

Chinijos ir Japonijos tyrinė
tojai dabar yra Foochow. Ja
ponija atsisako ištraukti savo 
karinius laivus, nežiūrint Chi
nijos protesto. Visos šalies rė
mimas drąsina valdžią reikalai! 
ti iš Japonijos nubaudimo kal
tininkų Foochow užpuolimo ir 
atlyginimo už sužeistuosius ir 
užmuštuosius..

Vakar Japonija užprotestavo 
prieš valdžios leidimą 40,000 
pirklių, sankrovininkų ir stu- 
denty purochiot i gatvėmis, lai

kyti viešus susirinkimus ir kai- 
beti žmonėms apie reikalingu
mą priešinties japonų užpuoli
mui boikotuojant jų tavoms. 
Protestas taipgi buvo atkreip
tas prieš populiarį reikalavimą, 
kad valdžia spirtus už atlygini
mą už Foochow pogromą.

Chinija atsakė, kad kadangi 
demonstracijos buvo tvarkios, 
valždia neturėjo teisės maišy- 
ties, kadangi žmonės turi kon
stitucines teises viešų susirin
kimų ir žodžio laisvę. Japonai 
yra neužganėdinti, duodami su
prasti, kad valdžia skatina de
monstracijas. Faktu yra, kad 
valdžia negalėjo kliudyti demon 
stracijoms. Jei ji butų tai da
riusi, butų ištikusios riaušės ir 
yra abejolimu, ar galima tikė- 
ties, kad policija sutiktų pulti 
demonstrantus.

Iš visur pranešama, kad an
gliakasiai pradėjo grįsti j dar
bą. Dar visai nedaug anglia
kasių sugrįžo—gal tik pusė jų. 
Daugelis angliakasių yra neuž
ganėdinti susitaikinto sąlygo
mis ir atsisako grįsti į darbą. 
Bet veik visur kasyklos dirbo, 
nors tik keliose buvo kasoma 
anglįs. Daugiausia vakar laiko 
praleista valant kasyklas ir pri
rengiant prie kasimo anglių.

Illinois valstijoj gal apie pu
sę angliakasių ir sugrįžo. Dau
gelis lokalų nutarė negrįsti į 
darbą • ir atmetė susitaikintą. 
Bet daugelis narių tų pačių lo
kalų vakar nuėjo dirbti. Tiki
masi, kad Illinois angliakasiai 
veik visi sugrįš į darbą panedė
lyj, kadangi kitokio išėjimo nė 
ra.

Keli lokalai Pennsylvanijoj 
irgi atmetė susitaikintą, bet di
delė didžiuma angliakasių su
grįžo į darbą.

Keli tūkstančiai angliakasių 
Obio yalst. taipjau atmetė susi
taikinto sąlygas.

Arkansas valstijoj visi augliu 
kasiai vakar sugrįžo į darbą. 
Michigan mainieriai irgi sugrį
žo į darbą, nors ir labai prie
šinosi susitaikimui.

Tikimasi, kad nuo panedėlio 
visos kasyklos galės pradėti ka 
sti anglis ir kad iki to laiko 
veik visi angliakasiai sugrįš į 
darbą, nors niekas angliakasiu 
nėra užganėdintas menku lai
mėjimu pakėlimo algos. Bet 
kad streikas yra atšauktas, pri- 
scis pasiduoti, nors, kaip ma
tyt. didžiuma an&lialca-
sių sutiktų ir toliau tęsti strei
ką, kol pilnai nebus išpildyti mi 
nintuin reikalavimai.

Kelia anglių kainas
Nežiūrint susitarimo jau kelia

ma anglių kaina.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 12. 
—Nors susitaikinto sąlygose 
pabrėžiama, kad anglių kaina 
nebus pakelta, vienok kasyklų 
savininkai nutarė pakelti kainą 
kontraktinių anglių 14 nuoš., 
t. y. tiek, kiek pakelta alga dar
bininkams.

14 LAIVŲ NUKENTĖJO 
AUDROJE.

HALIFAX, N. S., gr. 42.
prie defensives linijos palei Pal sovietų Rusijon, atšaukė savo ' Laike pastarųjų dviejų dienų 
tavos-Kijevo geležinkelį, bet gi-! užvestą ją bylą augščiausiame siaurusijo j šiauriniame Atlanli 
naši pasekmingai pozicijose, ap (teisme ir nori, kad kuogreičiau ke audroj 14 laivų liko sudau- 
pupančiose Kijevą 20 mylių šia ją ir kitus išgabentų Rusi- žyli, prapuolė ar apdaužyti grį- 
radiuse. m jon. šia i savo uostus.

HINES KURO ADMINISTRA
TORIUM.

WASH4NGTON, gr. 12—Ku
ro administralo<;,aus Garfield 

rezignacija šiandie tapo perduo 
ta prezidentui ir bus priimta. 
Kuro administratoriaus parei-

prezidento nors dalyvavo šian- gas laikinai pildys geležinkelių 
die demonstracijoj, renka $100, administratorius Hincs, per ku- 
000 fondą, kad nusamdžius lai-Įrį ir dabartiniai suvaržymai bu 
vą, su maistu, vaisiais, žaismė- j Vo vykdomi. Paskui galbūt bus 
mis ir drabužiais Rusijai. Ple- paskirtas ir kitas kuro admini- 
nuojama laivą išsiųsti iš New stratorius, jei bus reikalas. 
Yorko Kalėdų dieną, jei leidi-1 
mas bus gautaš. MEDŽIOKLĖ ANT RADIKALŲ.

BALTIMORE, Md., gr. 12.— 
Justicijos departamento 'agen
tai šiandie darė medžioklę ant 

PARYŽIUS, gr. 12.—George ‘ nužiūrėtų radikalų ir kelias de- 
P. Rand, bankierius iŠ Buffalo, šimt jų areštavo. Jie yra lai- 
N. Y. užsimušė beskrisdamas iš komi kalėjime laukiant palie- 
Paryžiaus į Londoną. Aviato- pimų Wnshingtouo ką su jais 
rius sunkiai sužeistas. daryti.

Bankierius užsimušė.

JUODAŠIMČIAI RENGIASI 
IŠARDYTI SUSIRINKIMĄ. 
WAUKEGAN, III., gr. 12.— 

Streikuojantįs plieno darbinin
kai, nepaisydami mayoro už
draudimo, rengia viešą susirin
kimą nedėlioj. Delei to mayo- 
ras prisaikino 500 specialių po- 
licistų, kurie turės tą susirinki
mą išardyti. Tam darbui taip
jau pasikvietė American Le- 
gion. Jie, žinoma, mielai pri
sižadėjo pagelbėti atlikti tą did 
vyrišką darbą. v

SIUNČIA KAREIVIUS PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

INTERNATIONAL; FALLS, 
Minu., gr. 12.—Vietos* šerifas 
Mclntosh kreipėsi prie guber
natoriaus, kad tasis pasiųstų į 
čia kareivių, kadangi streikuo- 
jantjs Minnesota, Dakota & 
Western geležinkelio inžinieriai 
ir pečkuriai neleidžia dirbti 
streiklaužiams.

Viena rota/ kareivių jau išsių
sta iš St. Cloud.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Ežerėnai. Š. m. spalio 5 dienų kai duotų kareiviams n u rody

ki! n iviui surengė Ežerėliuose mų ne tik karo dalykuose, bet 
vakarėlį. Spektaklį sulošė ne-, ir mandagumo srityje. Tuomet 
blogai. Paskui buvo dek lama- niusų kareiviai gal gražiau elg- 
cijos. Vienas dzūkelis padėklu-’ tusi viešuose susi rink i minose bei 
mavo dzūkiškas ir šiaip eiles, pasilinksminimuose, 
keliančias ūpą. stiprinančių ka-l Kareivis V. Bandzaitis. 
reiviuose dvasių bei pasiaukoji-j 
mų. Bloga tik, kad deklama*j 
torius ant scenos negražiai sto
vėjo.

Gudavičiaus vedamas orkest-

Suvalkų'Kalvarija. Pravaiiuo 
jant nuo fronto Karininkui Žu
kui ir D-rui Nagevičiui, buvo 
sukviestas Kalvarijos moterų su

ras gražiai pagrojo. Taip-pat bu- sirinkimas. Minėti asmens nu* 
vo ir choras to paties Gudavi-jiiešė fronto kareivių padėjimų, 
čiaus vedamas. Dainos i _išėjo nurodė štokų baltinių ir tt. Kreipi 

pės į Kalvarijos moteris, nuro
siant, kad jos organizuotų minė-

1?a,na tdjam tikslui Komitetų. / 
lietu-* J

viskas dainas ne kurie sulenkė-* % .
ję (civiliai) pradėjo ardyt t va r- j Kaunas. — Lapkričio 7 dienų 
ką turi būt per nesusipratimų, sustreikavę geležinkelio dirbtu* 
Kad ddugiau butų rengiama va- vės darbininkai. Reikalavo algų 
karčlių, lai to tarp kareivių gal, pinigais užmokėti. Ant ryto- 
nebutų. Dar keisčiau buvo kai jaus reikalavimai buvo išpildyti: 
uždainavus Lietuvos < 
dauguma kareivių nusiėmė ke
pures. 'Čionai, žinoma, karinin
kų Raitė, kad nepamoklHa ka
reivių tinkamo apsiėjimo.

Butų labai gera, jog kariniu-

Publikos prisirinko 
daug. Dainuojant chorui

chininą darbininkai sutiko produktais 
1 priimti.

— Lapkričio 8 dienų sustvei- 
i kavo darbininkai cėntraVinėjet 
į karo dirbtuvėje, reikalaudami 
algos už praėjusį mėnesį. Užvei-

nžduroniu ir darbininkai pahuo- 
suojami, bet antradienį lapkri
čio H dienų darbininkams buvo 
išmokėta algos pinigais ir da
linai produktais^ Po to vėl prasi
dėjo darbas. ,

- Lapkričio 11 dienų Lietuvos 
Valstybės spaustuvės darbinin
kai sustabdė darbų reikalaudami 
užmokėti algas už praėjusį laikų 
Ministerių Pirmininkas p. Gal
vanauskas per spaustuves vedė
jo lupas pareiškė, kad spaustu
vė uždaroma ir darbininkai pti- 
liuosuojami. Darbininkai rem
damiesi įstatymais, pareikalavo kėjanis iš pafrontės apie 11 va 
užmokėti už mėnesį pirmyn.

Lazdijai. — Del lenkų pas Suvežtos prekes buvo išpirktos 
mus liaudies ūpas pakįlęs. Visi iki t2 valandos dienos. Nors 
randa, jog lenkai, kurie veržiasi prekymety buvo visko pilnų, bet 
musų kraštan, yra dvarininkų rekvizicijos neplldomos nū ja- 
vedami ir nori ponų valdžios, vais, ne gyvuliais. Vaduodamic* 
Juos sutinkame kaipo didžiau- si minėtais motyvais, posėdis 
sius priešus.

Kitaip žmonės nusistatę dėl 
bolševikų. Jie dabar jau išva
ryti iš musų krašto. Kariauti su 
jais dėl kitų ir savo kraujų lie
ti, nieks nenori. Delko Seinų 
apskričio seimelis spalių 7 d. 
nutarė siųsti delegatus Kaunan

jau 
len
kui’

stengiasi /gabenti javus į pa
frontes malūnus ir iš ten 
visokiais budais gabenti 
kams, rusams, vokiečiams, 
mokama daug didesnės kainos.
Marianipolės apskrities atsto
vai, dabodami reikalų aprūpini
mo armijos ir biednuomenės, 
negali leisti, kad išvežimas iš' 
apskrities ribų butų lais^įis. Pa
skelbus laisvų prekybų, Mariam- 
polės prekymety spalių 15 dienų į 
žąsų kainos pašoko nuo 9 iki, 
15 rublių, kiaules, pribuvus pir-

landą pabrango ant 25 — 30%.

Lietuvon

PIRMAS KONCERTAS
Rengia L. K. S. 4 Kuopos Mišrus Choras 

SUBATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 20 D., 1919 M.
Meldažio Svetainėje, 2242 West 23-rd Place.

frudžia 5:40 vai. vakare. ~ J Įžanga il5<\ 50c. ir 75c.
Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą publiką knoskaitlingiausiai 

atsilankvli i šį musų Pirnia Koncertą, nes šiame koncerte minėtas 
(boras pasirodys estradoj pirmu kartu (’.hicagos visuome
nei m savo gerai išlavintais balsais ir darbininkiškomis dainomis 
po vadovyste draugo M. Girniaus. Taipgi šiame koncerte dalyvaus 

"gabiausi dainininkai ir dainininkės: Oktetai, Kvartetai ir Durtai. 
Taipgi gabiausi Chicagos Solistai ir Solistės; apart dainų bus pui
kių Dialogų, Monologų ir Deklemacijų. Taipgi kas myli išgirsti 
naujos gatlvnfs dainas, malonėkite visi atsilankyti. Po programai 
bus Šukiai iki vėlybos nakties, (iries draugo J. Grušo Orkestrą.

Draugiškai kviečia visus, ■ L. K. S. 4 K p. MIŠRUS CHORAS.

su bolševikais, kurių jie siū
lo.

- šiomis dienomis pargrįžo 
Seimelio delegatai iš Kauno. 
Valdžia, pasirodo, nelabai klau
syti nori apie taikų. Kų, girdi, 
anglai pasakys, jei mes susitai
kysime su bolševikais? Kas gi

Davė jie mums ką nors ar padė
jo? Pagalios ne su anglais mes 
gyvename, bet su savo liaudimi. 
Negi mes eisime prieš jų!

Jaunutis.

fr

"BIRUTES"

KONCERTAS
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Nedėlioj, Gruodžio 21
HULL HOUSE TEATRE

8:15 vai. vak.

Smulkmenas rasi vietinėse žiniose.

Užburti 
Turtai

Linkuva. — Musų sąjunga 
pradeda plačiau veikti. Seniau 
ji buvo nutarusi įsisteigti prie 
kooperatyvo savo krautuvę. Da
bar iu>ri steigti savo klubų su 
arbatine ir valgykla.

Nelaimė tik, kad dalykas kiek 
sutruko. Namai, kur buvo klu
bui paimti, per apgaulę pateko į 
kitų rankas. Dabar rūpinamės 
atsiimti ir netrukus, tikimės jau 
turėti savo klubų.

Mariampolė. — Saplių 10 d. 
įvyko Mpriampolės Suėmimo 
Komiteto posėdis laisvos preky
bos klausimu.

dalyvavo ir visų kitų 
ir visuomenės įstaigų 
Priimta tokia rezoliu-

valstybės 
atstovai, 
cija:

“Apsvarstę laisvos prekybos 
įstatymų, mes matome, kad Len
kija siekia prie monopolijos. 
Rusija ir Vokietija taip-pat nor
muoja savo javų derliu. Supran
tama, kad Lietuva, būdama 
tarp lų valstybių, turėtų taip- 
pat normuoti savo derlių. Tokiu 
budu laisva prekyba tokiam mo
mente gali būti pražūtinga val
stybės ūkini ir palikti neapru- 
pintų armijų ir biednuomenę.

Ned.,Gruodžio 31,1919
Meldažio Svet.

2242 W. 23 PI.

Tai viena puikiausių lietuvių kalba melodramų. Vaidins gabiausieji. Cįi- 
cggos lošėjai — Dramatiško Ratelio nariai. Vaidinimas prasidės kaip 6 vai. > 
vakare. Po lošimui smagus balius. DRAMATIŠKAS RATELIS.

nutarė laikinai susthbdyti iš
vežimų iš apsktities iki bua 
atsakymas iš centro valdžios.

šakiai. — čia labai įėjo į ma
dų iškilmės. Kur nesidžiaugsi? 
Anglija, mat, pripažino Lietuvą 
ncprildausoma. Paskutinės iši 
kilmės — manifestacija buvo 
spalių 12 dienų. Nors purvynas, 
žmonių buvo daug. Prakalbos, 
dainos triubų orkestras. Rinka 
ir gatvės išpuoštos jaunais me
deliais. O viršum jų plevėsuo
ja trispalvės vėliavos nuo orga
nizacijų, tarp kurių viena rau
dona, kaip ožiukas rūtų darže. 
Iš džiaugsmo tos iškilmės, nors 
ir labai brangios. Padengti jų 
išlaidoms apskrities Seimelis 
net pasižadėjo duoti iš savo ka
sos. t '

Taip praėjo iškilmės. O kada 
ant rytojaus Seimely buvo pa
keltas klausimas pakelti K'onu- 
teto raštininkams ir tarnams* 
algas, tai Seimelio nariai beveik 
visi vienu balsu nurėkė: nerei
kia, nereikia! Antraip, vieton 
padidinti, jie priėmė rezoliuci
jų sumažinti algas visiems val
dininkams. Skundėsi, kad pini
gų nėra. ’ ' 1

Niekti sau bhyu žiūrėti, kaip, 
žmonės džiaugėsi, fiktai' ar bu* 
vo ko? Ar ne veltui tas džiaugs
mas? Juk su anglų pripažinimu 
gali taip atsitikti, kaip su vokie
čiu atsitiko? Nieks laisvės ne
duoda, kad ir už dėka. Jų tega
lima tik kovoje.su visų šalių dar* 
bo žmonėmis laimėti. — Kapsas.,

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Miškonių, Skapiškio vals. 

Rokiškio apskričio.
Aneje Jokantąite rašo savo 

broliui Jonui Jokantui, 3934 S. 
Rockvvell, Chicago:

Miškoniai, rugsėjo 9 d., 
1919 m. Sveikinu tave, mielas 
broliuk Jonai. Dabar pasakysiu 
apie musų baisenybes. Kaip pra
dėjo rusų vaiskai važiuoti 1915 
metais, lai nebuvo galo matyt. 
Vi^i pametėm ir rugius pjovę, 
lik pulkais vaikščiojom ir ver
kėm o sakintai sako: važiuokit*
Rusijon. Musų sodžiaus niekas 
nevažiavo, ale kitų tai išvažiavo 
labai daug. Musų laidotose ėmė 
kast apkasus; verkėm ir sakėm, 
kad nebeliksim gyvi. Musų sod
žiuj sustatė armotas, Kundrėnų 
lauke sustatė ruskių pėstinin
kus, o Kudrenėliuos buvo vokie
čiai. Taip ėjo prontas per dvi ne 
dūli. Pabuvę rusai armotas 
parvežė Salagirin, o»pėstininkus 
sutraukė Jurkupiuos, o vokie
čiai buvo Mikkuosc. Taigi mes 
buvom vidury ugnies, į duobes'

kad rusai traukiasi, o vokiečiai 
eina ant ji^/llusai bėgdami ty
čiomis ntitsų triobas degino. Mes 
kaip numirę žiūrim, kieno kie- 

Jmas dega. Dienų pradėjo šaudy-

GALIMA SIŲSTI
LIETUVIŲ PREKYBOS-BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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 teisingiausis. 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.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street Boston, Mass
ir...............  ■■■

lies, granatos truko ant musų, 
bet mes nuliūdom iš duobes, tai 
žmonių neužmušė; tik vienų 
Dapkienę užmušė, o sūnų su
žeidė. Gyvulių tai daug iššaudė. 
Bušai buvo pavogę musų arklį, 
tai aš nieko nebežiūrėdama, nei 
ugnies, būgnu j ieškoti; sakau, 
vistiek sinertis. Arklį suradau 
ir atsiėmiau. Husai bėgdami bu
vo ir galvijus musu išsivarę, ale 
pasivijom Jurkupiuos ir atsi- 
emėm. Tokioj baisenybėj bu
vom tik tris dienas, ha ir vokie
čiai atsitraukė už Kupiškio. Mes 
buvomlbe pastogės. Nedėliai 
praėjus, rusai vėl atvežė anuo
tas musų sodžiun, o Kundrė- 
nuosc pastate pėstininkus, tai 
šaudė, net žemė drębūjo. Pen- 
kkfe nedėliaš i$S‘pčr musų gal
vas granatos cypdomos, ir mes 
kožnų minutę laukėm smerties; 
drebėdami dirbom, rugius ve
žėm kluonai! ir krovėm, ba žino
jom, kad niekas neduos, jeigu 
gyvi liksim. Grūdus kasim že
mėn naktimlis, ir mes patįs lin- 
dom į žemę, maži ir dideli, po 
kelias šeimynas vienoj duobėj. 
Musų lauke granatos išmušė 
duobes, kad po kelias kapas linų 
gulima merkti. Paskui rusai 
atsitraukė į Dvinską, tai ir mes 
išlindom iš duobių; ale kur dė
ties be savo triohų? Išliko tik 
Motiejienes grinčia, Albino Vili
mo ir Povilo Tamošioko triobos, 
Giedrio Petro klojimas ir darži
nė, Jokūbo Kazio,’ klojimas ir 
Povilo Mikalausko klojimas, o 
šiaip tai visas sodžius sudegė. 
Mirė Jokūbas ir dėdė Albinas, 
o po 9 mėnesių mirė ir musų tė
velis. Tai supraskit, mieli bro
liai, kiek man vargo reikia ma
tyt. Kieno vyrai liko, tai tiems 
puse bėdos, o man pačiai reikia 
uždirbti sau ir seniems tėve
liams. Kai tėvelis mirė, tai ta
da dar didesnis vargas liko, nes 
tėvelis nors negalėdamas važiuo
davo ktrrmankas, o kai mirė, tai 
man vistiek reikėjo tie patįs žy
giai atlikti kartu su vyrais. Ar
klį turi, tai ir važiuok kartu, nie
kas neužtars. Tik vis sakiau, kai 
broliai pradės rašyt, tai jie ma
ne užtars ir pagailės mano var
gų. Dabar kad ir labai sunkiai 
dirbu, ale kur jus laiškų a įleid
žia t, skaitau, o vakarais rašau 
jums. Kai taip, lai giminių jya- 
lios, o kai vargas, tai nieko ne
prisiprašai; niekas nepadėjo dir
bti. Sudiev, sūneliai ir broliu
kai,' lauksim laiško ir jeigu ga
lima, atsiųskit kiek pinigų. Jū
sų Matule ir seselė Anele.

KONCERTAS
•• į * v r i , • .

Pirmo Apskričio

SUSIVIENIJIMO LIET. SOC. DAINININKŲ

Nedėlioj, Gruodžio 14,1919
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M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
' , 2242 W. 23rd Plaęe, f
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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.

Iš Varnaičių, Batakių vai. 
Tauragės npskr.

Juozui Bakšui į San Francis- 
so, Cal., rašo jo gimines:

Husų plieniečiai sudegino mu
sų jaujų su viskuo, kas joje bū

dom. Tėvas darbo dirbt nebe
gali, kuliamoji mašina jam kai
riosios rankos nykštį nutraukė, 
dėlto ir visa ranka suubagėjo. 
Motina jau 4 mietai kai serga. O 
šeimyna labai brangi, bernui nž 
šieno piovimų dienai moka po 
15 ir 20 rublių. Labai laukiame 
tav£s parvažiuojant namo. Vis
kas pas mus labai brangu, už 
gerų karvę moka po 2000 rub., 
o už arklius po 3 ir 4 tūkstan
čius; rugių purui 50 ir 60 rub. 
Ale žmonės pinigų tur įvalės, 
badu nemiršta nė vienas. Nebi
jok grįsti namo, tėveliai ne bied- 
nai gyvena. Atrašyk, ar nežinai 
kur yra Snapukai, Kasparaičiai. 
Tėvas jų ir Jurgis mirė. Petras 
šereikis apsiženijo su Dičmoni- 
ke, o Jonas dar nežinia kur yra, 
neparėjo iš vainos. — Dabar sa 
koni sudiev ir laukėm nuo ta- 
v ęs gromatos. — 1919, Sentcb- 
rio 14 d.

Severos Gyduoles užtaiko 
šeimynos sveikatą.

< > Gaukis kopiją Severos lietuviuko kalon- < > 
. > dorinu s 1920 metams savo aptiekojo, arba • •
< parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo-mus. < •
. > Gaunamas dovanai I 1 >

Kosulys
' yra t*iwįkyrius symptomas, kurs ; ; 
; neretai priduoda daug skausmo, , , 

• ■ keptėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- ■ > 
' J galima taip lengvai nusikratyti kaip ;

! kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip , 
< • kiti daro: Imk • ’

Severa’s
Balsam for Lungs

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

. > kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško

J ; smaugulio. Pamėgink Šiandien.
. Gaunamas jūsų aptiekoje. TinRa.

■ ■ vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak-

> sų, arba 50 et. ir 2 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS. IOWA

Bazarąs Rankdarbių Bazaras ir Balius
'Mildos Abejose Svet.

prie Halsted ir 32-i*os gatvės, Chicago, III.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ypatai.

> rengiamas
Liet. Motery Dr-jos “Apšvietos”

Sirfl., Graudžio 13, '1
Li^luviij Moterų Dr-jos Ap.švietDs luirčs pridir

bo labai gražių įvairiausių rankų dirbinių, kurio 
labai tinka Kalėdinėms dovanoms, nes gali būti 
tikru papuošimu kaip žmogui taip ir stabai.

Taigi gerbiamą publiką nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, kur galėsite pamatyti ir nuslbirkti la-

V' i,

bai žemomis kainomis gražiausių rankų dirbinių; 
taipgi smagiai laiką praleisti, nes bazaras bus an
trų lubų svetainėje, gi trečių lubų svetainėje pa- 
silinksminima.s bei šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS. ,

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.
Moterims šilkines j akutės
Vyrų apredalai
Vaikų drabužiai 
Numažintomis kainomis

BECK’S DEPT. STORE 
3323 S. Halsted St., Chicago. 
VAKARIN«^^GLŲ~K ALBOS 

MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir kleso- 

nils. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITfi, 
Mokytoja

3223 Barneli Avė., Chicago 
Telef.: Boulevard 9923.

kovoje.su
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SUMMIT, ILL.

Summitas, tai vienas didžiu
lės Chicagos priemiestis. Čia 
randasi viena lietuvių draugija 
vardu Pirmutinė Liet. Tautiška 
Draugystė. .Gruodžio 7 dieną 
draugija laikė savo susirinkimą 
drgo. A. Zapelio bute. Draugijon 
įstojo du nauji nariai. Be kita 
skaityta Lietuvai Galbėti Drau
gijos atsišaukimas. Buvo duo
ta įnešimas laišką atmesti ir 
nieko neaukoti. Bet vienas 
draugų pradėjo aiškinti apie los 
draugijos naudingumą ir taip 
susigraudeno, kad galų gale vi
si jam pritarė ir be jokio balsa
vimo — aukoti ar ne — pasky
rė dešimts dolerių.

Taipjau išrinkta nauja drau
gijos valdyba 1920 m. Draugija 
gyvuoja neblogiausia,
gailėtina, kad tarp draugų 
reikiamo susitarimo. Ko 
bet nesutikimų tai reikėtų 
gli. Turiu pastebėti, kad 
dar ir tokiu turime žmonių, kur
nekartą su pasididžiavimu sa
ko: “Et, kad patikčiau ciciliką, 
tuoj paklausčiau — ant ko žvai
gždės kabo ir ant ko žemė sto
vi!“ Keista kad dvidešimtame 
šimtmetyje, o dar randasi žmo
nių, kurie ir tokių dalykų dar 
nežino ir norėtų, kad visa tai 
jiems paaiškintų jų niekinamieji 
‘“socialistai”. Tegul jie įsigija

vieną-kitą mokslišką knygą ir 
tegul skaito darbininkiškus laik
raščius, kaip “Naujienos ir kitus, 
o tuomet jie ir patįs visa tai su- v • fžinos.

Varge vargeli, kada tie musų 
ž i n o n ės a | >s iš v ies ?

— Tipų Tapas.

Tik pa
nyra 

ko, 
ven
ines

Lietuvių kooperatyviška val
gomųjų daiktų bendrove East- 
sitlėj jau gyvuoja apie trejetas 
metų. Neužilgo ketina įsigyti 
nuosavų namų. Tuo tikslu jau 1 
turi apipirkę žemės.

Šioje bendrovėje visi dirba su I 
tikime, kaip komunistai taip ir 
vietos klebonas Kemėšis.

Dabar susitvėrė antra koope-I 
raeija ir uždėjo bučernę (Wcst j 
sidėj). Kaip jiem seksis, neži-1 
nia 
šėrininkų skaičių

The į

12 Street Store
TTte&oreof* ^Satis/action

HALSTED SIcoR^ RUOStVtU RUAD
DIDELIS PRIEŠKALĖDINIS

Krautuvės Valandos 
Prasideda Panedėlyj 
nuo 8:30 iki 5:30 vak.

Ši buk turi aprubežiavus
- iki 30 as

menų. Šeras esąs $50.00, tai ka
pitalo daugiau negalėtų turėti.' 
kaip $1,500 dol. Kas ją užmanė 
ir kas vadovauja joje, neteko su j 
žinoti. Bet dievotos moterėlės 
bijo eit mėsos nusipirkti, šaky- i 

.dainos: “Ar aš eisiu šliuptarniui Į 
duot pelnyti.’’ 

šomis dienomis Ford Motor 
Co. paskelbė, kad atidarysianti 
savo darbininką mis krautuvę, 
nes atskiri krautuvninkąi esą 
per daug išnaudoja juos. Ar 
“gerasis” Henry Ford, paleng
vins savo darbininkams, tai 

ir kitur. Darbininkai kad ir už klausimas. Bet jeigu jis taip 
dirbdavo šiek-tiek, tai turėda- < padaryk su įsteigimu savo krau- 
vo namų savininkams atiduoti, tuvės, kaip su pakėlimu darbi- 
Pav., už keturis kambarius ir | ninkams algų, tai sergėk .Ine
tai nuošalesnėse vietose reikėda-: kau!
vo mokėti po $30 ir $40 rendos ' 
menesiui! Todėl dabar, dar
bams sustojus, tie darbininkai 
turės daugiausia nukentėti, o 
tokių, kurie savo namus turėtų, 
palyginamai mažai.

Abelnas darbininkų judėjimas 
čia tolygus kitų miestų darbi
ninkų judėjimui.

DETROIT, M1CH.

Iš darbininkų judėjimo.

Anglių trukumas palietė 
mus, detroitečius. Lapkričio 
dieną daugelis dirbtuvių užsi-1 
darė, užsidarė neapribotam lai- ’ 
kui, o tūlos žymiai sutrumpino 
darbo valandas. Del tos prieža
sties netoli 200,000 darbininkų 
tapo paleisti “vakacijoms.”

Iki šiol darbai čia ėjo neblo
gai, bet darbininkų gyvenimo 
sąlygos nė kiek negeresnės kaip

n

— Komunistas.

NORVVOOD, MASS.

Iš komunistiškos padanges.

Jau ne kartą buvo rašyta laik
raščiuose apie Nonvoodo komu- 

• nistų veikimą ir jų darbelius, o

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apyštovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis pampintuose jai 
pasilsio kambaruose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viklrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra |N> ranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su pagal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštą kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji rus puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos miešti , kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Chicago Telephone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui) iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiiurima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visanie. Gydytojai, kiti geriausieji 
rišame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaite gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su sarim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų larinimo skyrių pu. 311 \V. 
Washington St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vietos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si ksyriuj gali gauti vietą arti namų.

Jei norite knygelės, kur aprašomai apie visą šitą 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet L”

munistai nei nago juodimu nesi- 
i skiria nuo kitų miestų komunis
tų. Kiekvienam žmogui, kuris 
drįsta kitaip galvoti, jie duoda 
vardą judošiaus, sumišgalvio, 

i bjaurybės, grigaitinio ir tt.
LSS. 133 kuopos rimtesniuosius 
narius jie vadina buržujais ir 

i socializmo išdavikais. Tečiaus, 
I kada socialistai pareikalauja pri 
rodymų, kada ir kur socialis
tai “pardavė” darbininkų klesos 
reikalus kapitalistams, tai tie 
rėksniai tyli kampuose ausis su 
glaudę. 'Jie moka pakartoti tik 
tuos purvinus monologus, ku
riuos parašo Laisvė. Jie kitus 
niekina visokiais budais, vienok 

į nepasirūpina dirstelėti į tai, kas 
dedasi “savųjų” tarpe. Jie labai 
garsiai moka šaukti apie viso
kias “doras” ir “teises.” Te- 

I čiaus ta dora jų organizatoriui 
nė kiek nekliudo nutrinti nuo 
lentos LSS. 133 kp. pranešimą 
apie įvykstantį susirinkimą. Ir 
tai daroma socialistų svetainėj! 
Pagalios, komunistų tarpe yra 
labai “žymus” veikėjas. Jo var
das Juozas. Komunistų susirin
kime jis rėkė, kol išpylė septin
tas prakaitas, kad social-buržu- 
jai neteisotai kėsinasi užgrobti 
Namų Fondą. Teikėsi jis taip
gi kalbėti apie dorą, teises, są
žiningumą ir kitus puikius daly
kus. Visa tai labai gera. Te
čiaus aš vieno dalyko negaliu 
suprasti: kodėl Juozas skaito 
teisotu, leistinu ir doru dalyku 
svetimos žmonos paveržimą? 
Taip, kodėl Juozui galima palik
ti savo žmoną su dviem kūdi
kiais “gyvenimo likimui,” o 
gyventi “draugiškai” su kito 
žmona; gyventi tol, kol jos 
“draugiškumas’’ nenusibos?

Žinoma, tokių dalykų nerei
kėtų kelti viešumon. Tečiaus 
nordms-nenoroms prisieina ta
tai daryti: juk reikia kokiu nors 
budu užkirsti kelias tiems gai
valams. Tuo labiau tatai reikia 
padaryti, kad tie elementai per
daug jau paleido savo liežuvius. 
Kada bendruomenė sužinos apie 
jų “cnatas”, ji mažiau betikės 
jų pliauškalams. — Jus pats.

TERRE HAUTE, IND.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY LGD.-jos 59-to skyriaus 
veikimas.

OPEKATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. VVashington Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.

Lapkričio 2 dieną SLA. 46-os 
kuopos susirinkime buvo skaity
tas Lietuvai Gelbėti Draugijos 
atsišaukimas. Po ilgi) ir aštrių 
ginčų jisai tapo priimtas ir ant 
vietos išrinkta komitetas iš ke
turių narių, kurie vėliau vaikš
čiojo po stubas rinkdami aukas. 
Tik pagailčtina, kad nevisi tų

IŠPARDAVIMAS — GATA VOS DĖVĖJIMUI

Moterų ir Merginų Siutai, Kotai ir Dreses
Musų HtokaH yra per sunkus — 100 nuoš, per r.unkus ir jis turi buil sum.nžint Numažintas čia 
labiausia nužemintos kainos visoj krautuvė* istorijoj; jus galit nusipirkti naujausios mados 
gatavų žieminių drapanų kaip tik dėvėti už mažiau, negu Sausio mėnesio pratuštinimo išpar
davime po sezonui •—Ar užsimoka tau praleisti tokių progų?.Paklausk savęs šio klausimo?— 
, f /V, l>r»l«?I«ti ‘*U progų nusipirkti kotų, siutų ar dresę už nuižiau kaip tu manai užmo
kėti Sausio mėnesyje. I

Drapanos šitame išpardavime apima kiekvienų drabužį musų stako —- nėra išskirimų. 
Mes turime numažintas kainas ant kiekvieno drabužio ir nėra išėmimų. — Tie, kurie iš 
iusų esate susipažinę su musų tavoru, žinote pergalėjimų brangumo reguliarėse dra
panų kainose, | pagalvok koks didelis bargenas, jie yra numaŽintom kainom — Bran
gumas ir tikra pardavimo kaina turi būti nepagodojama — Musų tavoras turi būt Numa
žintas. Ateik >r pamatyk.'

19=

49s"dydžio Veluzo Kotai 
dydžio Seal Plušo Kotai 
tvirčiausi siutai

Puikios Satyno Dresės 
Gauruotos sputlvotos Dre.sės 
Trikntioės Dresės 
Vilnonės Veluro Dresės 
Puikaus Seržo Dresės

$35.00
$25.00
$30.00
$35.00
$30.00
$30.00 Silvertono Dresės

Baffin Seal” Kotai

Tricotiniai siutai, išsiuvinėti 
Sanipelinės Dresės (viena kaina) 
Extra 
Extra 
Duvet

Salutaras:

Prof.
Chicago, It],

rie suprato savo brolių vargus 
ir noriai aukojo. Aukų LGD.-jai 
aukojo sekami asmens:

$65
$65

$65 
$50 
$55 
$60

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL

$10 
$25 
$50 
$40 
$45 
$45 
$50

Alus Degtine Vynas
Pilna formule 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- 

miuus darėmč alų ir degtines, For- 
niulos įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

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

>75
$70 Gauruotais kalniečiais ir kult' plušo Kotai
$85
$80
$75
$70
$85

darbą rėmė. Mat, kada sumany-,/ 
mas buvo pakeltas, tai jie prita
rė, bet kai reikia prisidėti savo 
centu, tai jau kas kita. Bet buvo

Veluro de Nord Kotai I"
Spaustiniai spalvuoti Kotai MI
Plušiniai Kotai, pukikios katės kulnie-B B B B įj

riai ir rankovgaliai ^LBIWw
Sainpalinės Dresės dydžiai 16 ir 36 ■ ^^B____
Extra dydžio atmušti nes Dresės H B ■ 
Polo materijos Kotai 

silkiniai ir lininiai Kotai

Aksominės Dresės *7 F*
Crepe de Chine Dresės (extra dydžio) ^^B ^^B Į n 
Plušiniai Kotai ■ B B B_1 »|
“Chappic” Kotai (plušiniai) ^LB■ ■
Silvertono Kotai g
Puikios Trikotinės DresėH į ■ B
Gauruotos spalvuoto Veluro Kotai BU

$125 Slyvinių žiedų siutai gaurais apsiūti F*
$95 “Yukon Seal Kotai n I
$110 Boliviski Kotai, /lakūniškos spalvos ■ ■ į| ąg Į
$95 Velvetinės Dresės Kampeliai
$135 iki $150 Sam.peliniai siutai viena kaina B B
$95 iki $125 Sanipelinės Dresės viena kaina H B B'B —— 
$95 Katės Con<ey Kotai (nedidelis skaičius)

P.K.BROCHAS
lija Zomererienė, Aug. Tanioše- 
vičius, Emi, Tamošęvičiene, J. 
Mikolaitis, J. Masaitis, L. Klevin 
skas, J. Klevinskas, J. Būtis,
J. Rubinas, Ona Avulienė, A. 
Žigiene, Sim. Lorencas, M. La- 
tonis, S. Ūsaitis, V. Isodas, M. 
Bočkauskas, 1). Jokūbaitis Jur. 
Gribas, E. Podžiunienė, J. Skrip 
kiunas, Ant. Kairiūkštis, J. Gri
bas Kaz. Paliokaitis, P. Žalnie- 
raitis -—■ po $2.00; Aug. Jos- 
kaudis, P. Bcndžiunaš, J. Uido- 
tas, S. Chernay (svetimtautis),
K. Ragauckas, 1. Rubinas, O. 
Rutkauskienė, S. šarkauskas,
J. šarkauskas, P. Bukis, A. Bui- 
vidas J. Čereška, M. Podžiunai- 
te — po $1.00; VI. Daučauskas,
K. Jokubauskas, J. Stančikas 
(svetimtautis), J. šidagis, J. 
Darbutas, Pr. Marma — po 50c.; 
M. Morza (svetimtautis) — 30 
centų; J. Bočkauskas, J. Micke
vičius, S. Morčak (svetimtautis) 
J. Aidukas, Ona Pužauskienė, A. 
Podžiunaitė — po 25c. Viso 
$70.80. Taipgi ir drapanų suau 
kauta kelios dešimtįs svarų.

Visi suaukoti pinigai pasiųs
ta LGD-jos centrui, o drapanos

Dar kartą prašytume visų 
geros valios lietuvių, kad jie 
kuo ir kaip išgalėdami šelptų 
vargstančius savo artymuosius 
Lietuvoj. Visa dai duokite taiiį 
p&čiam komitetui, kuris vėliau 
jūsų auką perduos kyr reikia. O 
įvairių to darbo trukdytojų — 
jų nepaisykite!

Visiems aukojusiems varde 
LGD-jos 59-to skyriaus tariame 
širdingą ačiū.

—• Kaz. Palekaitis.
" 1 ........... ..  ■>■••■■■■«■ .................

Skaitykite ir Platinkite 
« AT A TT T T P NT A d »

JUBILIERINE KR AT U VE
3321 South Halsted Street,

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau
sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tamista nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorą už žemiausią gaunamą kai
ną. GVarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinam užganėdinimų ir teisingą patarnavimą.

Išsiskyrimas.

Deimantinių žiedų, la- 
volierių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzaletų, albomų ir 
taip toliau.

Priimame Liberty 
Bonds.

Krautuvė atidaryta 
kožną vakarų ir ne
daliomis iki Kalėdų. 
Puikus kalendorius vi 
sietus dykai.

i® 

.Va
■

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. 

1707 So. Halsted St- Telephone Canal 6417.

Rusiškos ir Turkiškos vanos
ž

Phonc Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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Pttbliahed Dali/ eseept Snnday by 
the Lithuanian Nevva PuK Ca^ Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED SI, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephono Canal HM

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
uedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. — Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kalni:
Chicagoje — pačtu:

Metams .................................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ........... .
Dviem menesiams ..............
Vienam menesiui ................

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

Chicagoje — bar neiiotojua:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ...................................... **
Mėnesiui ..................................... L0

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
pačtu: ak noMetams ................................... 65.00

Pusei metų ........................... J«00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1*25
Vienam mėnesiui ................ -65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............r..*............ $7.00
Pusei metų ........................... L00
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nauja socialistų 
pergale.

Nei reakcijai, nei “komu
nistiškiems” ardytojams ne
pavyko sulaužyti socialistų 
partijos jiegą.

Lapkričio rinkimuose so
cialistai, kaip jau buvo ra
šyta šioje vietoje, atlaikė 
savo pozicijas beveik viso
je šalyje, o kaikur, ypač 
New Yorko valstijoje, iš
kovojo net naujų pozicijų.

Dabar naują pergalę so
cialistai laimio Milwau- 
kee’je, Wis. Tenai buvo no
minacijų balsavimai (prim- 
ary elections) delei vieno 
kongresmano, kadangi soci
alistą Bergerį, kuris buvo 
išrinktas į kongresą, pasta
rasis atsisakė priimti į sa
vo tarpą, kaipo “nusidėju- 
jusį” prieš karės laiko įsta
tymus. Socialistų partija 
Milwaukee’je tečiaus vėl pa 
statė Bergerį kandidatu į 
kongresą, ir nominacijoje ji 
sai laimėjo.

Prieš; Bergerį stovėjo p. 
Bodestab, kurį rėmė abidvi 
kapitalistų partijos ir visa 
kapitalistinė spauda. Vie
nok Bergeris gavo 14,000 
balsu, o jo priešas .tiktai 
9,200. '

Gruodžio 19 d. įvyks ga
lutiniai balsavimai, bet jau 
dabar beveik nėra jokios a- 
bejoftės, kad socialistų kan
didatas laimės.

Nominacijų pasekmės Mil 
vvaukee’je yra smūgis reak
cionieriams, smūgis visai 
kapitalistų 1 likai, kuri drį
so tyčiotis iš darbininkų, pa 
niekindama jų išrinktąjį at
stovą. Tą pripažinti yra 
priversti net ir padoresnie
ji “komunistai” (ne tokie, 
kaip lietuviški) . Komunis
tų Darbo Partijos organas, 
“N. Y. Volkszeitung”, pav. 
sako, kad Bergerio išrinki
mas į kongresą butų “revo
liucinis darbas”!

O kokiais darbais gali pa
sigirti “komunistai”? Tik
tai tuo, kad jie suskaldė so
cialistų partiją ir įnešė sui
rutę j susipratusiųjų darbi
ninkų eiles. Jie patarnavo 
reakcionieriams kaip tik to
kiu laiku, kada reakcija de
da didžiausių pastangų, 
kad nuslopinus socialistinį 
judėjimą.

Jeigu ne “komunistai” 
ardytojai, tai socialistai
šiandie -v{sur varytų j ožio Socialistams nepalieka nie vieta (antras rezoliucijos pa- 
ragą atžagareivius. ko daugiaus, kaip pavartot ragrafas): ,

Delei LDLD iždi
ninko atsišaukimo.

šiame dienraščio numery
je išspaudinta Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos iždininko, drg. K. 
Liutkaus, atsišaukimas. Te
gul visi tos organizacijos 
nariai atidžiai perskaito jį.

Tai jau ne pirmas toks 
balsas ' pasirodo spaudoje. 
Organizacijai, kaip matome, 
-grūmoja pavojus.

Jį užtraukė tie patįs ele
mentai, kurie atskilo nuo So 
cialistų Partijos ir kėsinosi 
suardyt Lietuvių Socialis
tų Sąjungų — “komunis
tai”. Savo “seime”, pada
rytam kartu su “komunis
tų” suvažiavimu Brooklyne, 
jie nutarė paverst L. D. L. 
b. “komunistų”1 partijos 
pielipa, ir ėmė “valyt” or
ganizaciją nuo nepritarian
čių jiems žmonių.

Kaikuriose kuopose “ko
munistai” jau prašalino na
rius, priešingus jų naujai 
partijai ir pradėjo varyt a- 
gitaciją, kad butų išmestas 
iš Literatūros Komiteto 
drg. St. Michelsonas.

Tai buvo ne tiktai ardy
mo darbas, o ir laužymas or 
ganizacijos įstatų, nes L. D. 
L. D. konstitucija reikalau
ja, kad jos nariai neitų 
prieš Socialistų Partiją. 
10-am konstitucijos pusla
pyje pasakyta, kad “ypata, 
kuri yra priešinga organi
zuotam į Socialistų Partiją 
lietuvių darbininkų judėji
mui, negali būt nariu šios 
draugijos.”

Vienok “komunistai“, ku
rie pagal konstituciją patįs 
negali būt L. D. L. D. na
riais, ėmė persekioti jos na
rius už pritarimą Socialistų 
Partijai ir Lietuvų Socialis
tų Sąjungai!

To negana. Šitą ardantį 
ir nelegališką darbą “komu
nistai” varo pagal dviejų L. 
D. L. D. viršininkų koman
dą—pirmininko Petrikos ir 
sekretoriaus Steponavi
čiaus; o tuo tarpu tuodu 
asmens šiandie visai neturi 
teisės būti L. D. L. D. cent
re, nei pačioje draugijoje. 
Nes juodu nėra nei Socialis
tų Partijos, nei L. S. S. na
riai. Draugijos konstituci
ja (6 pusi.) sako:

C. K. ir L. K. nariais ga
li Huti tik tie, kurie pri
klauso prie L. S. S. arba 
Soc. Port i jos ir yra išbu
vę vienus metus L. D. L. 
D. arba L. S. S. nariais.
Sacialistai niekuomet ne

norėjo, kad L. D. L. J), tar
nautų kokiai-nors frakci
jai. Jie nereikalavo net, 
kad visi nariai butų party- 
viški žmonės. Tokioje or
ganizacijoje, kurios tikslas 
yra leisti naudingas darbi
ninkams knygas, galėtų įsi- 
tekti visos darbininkiško ju
dėjimo srovės. Juk spėkų 
tasai judėjimas turi ne
daug; skaldyti jas net to
kiuose dalykuose, kurie ne
turi tiesioginio reikalo su 
partijomis, yra nusidėjimas.

Bet ką socialistai gali da
ryt, kuomet “komunistiški” 
atskalūnai kėsinasi paverst 
L .D. Ų. D. įrankiu savo ar
dymo politikai? Kuomet 
jie, iš vienos pusės šaukia
si į talką vyčius, vadindami 
juos “draugais”, o iš antros 
pusės atiminėja teises soci
alistams toje draugijoje, ku
ri tapo įsteigta socialistų 
jiegomis?

S5--1HSSSHS! 
įstatus prieš tuos ardančius 
elementus.

L. D. L. D. konstitucija 
draudžia žmonėms, kurie 
priešinasi Soc. Partijai arba 
L. S. S-ai, būti draugijos na
riais. Taigi “komunistai” 
turi būt prašalinti iš L. D. L. 
D. — iš kiekvienos kuopos ir 
iš centro.

Kiekviena L. D. L. D. kuo
pa privalo būt reorganizuo
ta, paliekant jose tiktai tuos 
narius, kurie aiškiai pasa
kys, kad jie sutinka pildyt 
konstituciją. Paskui tos 
kuopos turi prašalinti iš L. 
D. L. D. centro pp. Petriką 
ir Steponavičių ir išrinkti 
jų vieton kitus viršininkus 
Iš visų dabartinių L. D. La 
D. viršininkų tiktai drg. K. 
Liutkus teisėtai užima savo 
vietą. v

Drg. K. Liutkus jau su
laikė pinigų išmokėjimą iš 
L. D. L. D. iždo, kadangi 
dabartinė centro didžiuma 
yra nelegaliŠka. Kuopos ir 
nariai privalo paremti jį.

Apžvalga
iTan ■jMiniti i iiMrr~~iaRaa

“KOMUNISTŲ” REDAKTO
RIAI NEMOKA SKAITYTI.

“Naujienų” skaitytojai jau 
senai žino, kad Lietuvos sočiai- 
demokratų partijos atstovai da
lyvavo Pabaltės šalių socialde
mokratų konferencijoje, kuri, 
tarp kitą dalykų, išsireiškė už 
taiką su bolševikiškąja Rusija. 
“Nau j ienos” nuoširdžiausiai
pritarė tai konferencijos pozici
jai.

Bet štai dabar apie tą dalyką 
prabilo “komunistą” “Laisvė” 
ir atrado, kad reikia... išplūsti 
“Na u j ienas.”

Už ką išplūsti — ar už tai, 
kad jos pritaria taikai su bolše
vikais? Ne; plūsti už tokį daly
ką net ir “Laisvei” butų nedrą
su. Ji plusta “Naujienas” už 
tai, kad jos remia Lietuvos so
cialdemokratus, kurie esą ge
resni, negu jos! Mat, “Laisvės” 
redaktorius išskaitė toje rezo
liucijoje, už kurią balsavo Lietu
vos socialdemokratai minėtoje 
konferencijoje, kad jie

“nors ir nesutinka su bolševi
kais bei komunistais (reiškia, 
Rusijos bolševikai ir komuni- 

z štai tai ne tas pats! “N.” Red).
vienok prieš juos neturi jo
kios neapykantos, jų valdo
mą šalį pripažįsta demokrati
ška šalim ir trokšta draugiš
kai sugyventi.”
Iš kokių-gi rezoliucijos žodžių 

“Laisvės” redaktorius Išskaitė 
šituos dalykus? Iš paskutinio jos 
paragrafo, kuris skamba seka
mai: .

“Suvažiavimas (konferen
cija) pareiškia, kad Baltiko 
valstybių proletariatas, lygiai 
kaip ir visa demokratija, ne
turi neapykantos jausmą 
prieš tikrai demokratinę Ru
siją. Baltiko valstybių demo
kratija trokšta gyventi ramy
bėje ir draugiškume su rusų 
demokratija ir tvirtuose eko- 
nuominiuose ryšiuose su de
mokratine Rusija.”

' Iš šitų rezoliucijos žodžių 
“Laisvės” redaktorius ir išveda, 
kad Lietuvos socialdemokratai 
myli Rusijos bolševikus ir skai
to jų valdomą šalį demokratiš
ka.

Bet tokius išvedimus gali da
ryti tiktai žmonės, kurie nesu
pranta, ką skaito. Augščiaus pa
duotoje ištraukoje iš konferenci
jos rezoliucijos nėra nė vienu 
žodžiu užsiminta apie tai, kad 
ta demokratija su kurią nori už- 
draugiškai gyventi Pabaltės 
proletariatas, esą bolševikai. 
Kitoje gi tos pačios rezoliucijos 
vietoje aiškių-aiškiausiai sako
ma, kad bolševikai ir jų valdžia 
visai nėra demokratiški, štai ta

NAUJIENOS, Chicago., U. L.

“Kadangi Baltiko tau lys, y- 
pač darbininkai, atmeta bent 
kokį militarį kišimąsi į Rusi
jos reikalus, nes toks kišimąsi 
tarnauja imperializmo ir pa-
triotizino tikslams, kad nuver
tus komunistų diktatūrą (mu
sų pabraukta “N.” Red.) ir 
įsteigus militarę reakcinę dik
tatūrą, kuri negalės užtikrin
ti nei vidurinės, nei su kitomis 
šalimis taikos;”
Lietuvos socialdemokratai, 

reiškia, vadina bolševikų vald
žią “komunistų diktatūra,” t. 
y. partijos diktaturA, o ne demo
kratija I

Jie sako, kad kariška inter
vencija Rusijoje turi tikslą nu
versti tą diktatūrą, kad pakei
tus ją dar aršesniu dalyku —- 
“militarę reakcine diktatūra”, 
štai delkd jie priešinasi inter
vencijai 1r reikalauja taikos su 
bolševikais.

Taigi konferencijos rezoliuci
jos mintis yra aiški: ji stoja už 
Rusijos demokratiją (liaudį), 
kurią šiandie spaudžia komuni
stiški diktatoriai; bet kad ta de
mokratija galėtų atgautli savo 
teises, tai konferencija stoja už 
taiką su dabartine Rusijos val
džia ir priešinasi karei, nes ji 
žada atnešti Rusijos demokrati
jai ne pasiliiuosavimą, o dar di
desnę priespaudą. Ne iš meilės 
prie bolševiką, o tik bijodama 
dar aršesrpo demokratijos pa
vergimo konferencija reikalauja 
taikos. Lygiai tokios pozicijos 
taikosi ir “Naujienoj”.

O “komunistų” organo redak
torius nepajiegia suprasti tokio 
paprasto dalyko. Vienok jisai 
“redaguoja” laikraštį, ir “moki
na” darbininkus! Jam da;’ reikė
tų išmokt skaityt.

PAJUOKIA “DIPLOMATŲ” 
KOMEDIJJAS.

“Draugas” rašo:
Sercdojc, 3 gruodžio, šių 

metų, ąsnienys vedantieji lie
tuvių politikos reikalus Wa- 
shinglone, I). C., atvykę į Pil
domojo Tarybų Komiteto po
sėdį Nėw Yorkan viešbutyje 
Waldorf Astoria pfanešė, kad 
lietuvių kariuomenė atėmusi 
iš vokiečių-rusų du tūkstan
čiu armotų.

Pasirodo, kad Lietuvos De
legacija iš Paryžiaus telegra
favo. jog lietuviai minėtame 
laimėjime gavę “two hund- 
red cannon,” t. y. du šimtu 
armotų.

Kapitonas gi Bielskis iš Lon 
dono telegrafavo 7 gruodžio, 

z 1919 m., kad lietuviai taųie 
pačiame laimėjime atėmę 
“t|yVenty cannons,” t. y. dvi
dešimts armotų.
Ir baigdamas savo pastabas. 

“D.” sako:
Nesistebėkime, jei galų-ga- 

le patirsim, kad lietuviai iš 
vokiečių-rusų atėmė tik dvi 
armotį. Ir tai bus gerai. Bile 
ne anie atėmė iš lietuviu, i
.Te, musą “diplomatai” yra 

gabus pūsles pusti: kitokių ga
bumų jie turi nedaug.

P. GRIGAIČIO MARŠRUTAS.

Apie vidurį sausio mėnesio 
“Naujieną” redaktorius, P. 
Grigaitis, ketina apvažiuoti su 
prakalbomis keletą didesniųjų 
kolonijų rytinėse valstijose.

Pirmiausia P. Grigaitis atsi
lankys Baltimoreje, Md. — apie 
10 dieną sausio. Iš tenai važiuos 
į Brooklyną, Watcrbury ir Bos
toną, ir kiekvienoje tų apylin
kių išbus po trejetą-ketvertą 
dienų. Paskui užsuks į Bing- 
hamlon, N. Y., grįždamas į ChL 
cagą.

Brooklyno apielinkėje prakal
bų rengimu rūpinasi drg. K. 
Liutkus (131 Grand str.,); Wa- 
terburj^o apicilinkeje drg. P. 
Plečkaitis (110 Congress avė.), 
Bostono apielinkėje LSS. VI 
rajono draugai (“Keleivio” ad
resas) .

SKAITYKIT IR PLATTNKIT 
“NAUJIENAS”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc trnnslatlon vvitli Uie post- 
master af Chicago, m. Dec. 13, 1919 
as ro<|uired by Ihc act of OcL U, 1917

AUSTRALIJA.

Sydney. — [Visatini rinki
mai], Neužilgo Australijoj įvy
ksta visatini rinkiniai. Rinki
mais žmonės parodys, ar jie re
mia dabarties Hugheso anti-dar 
bininkišką valdžią, ar ne. Dar
bininkams reikia pravesti da 16 
savo atstovų Parlamentai! ir jie 
kontroliuos “turtingųjų” vald
žią. Bet Darbo Partija tikisi iš
rinkti ne 16, o 20 atstovų.

Brangymetis bus svarbiausi 
platforma rinkimuose.

T. J. Byan, Queenslando dar
bininkų premjeras (vienintelės 
darbininkų valdomos valstybes 
Australijoj), iiuicikė rezignaci
ją, kad dalyvavus Parlamento 
rinkimuose. Jo kandidatūrą sta
to West Sydney’s darbininkai. 
Darbininkai čia yra geriausia 
susiorganizavę ir todėl Ryano 
inšrinkimas yra beveik užtikrin
tas.

Apskritai Imant, yra pama
to įtikėti, kad darbininkai lai
mės šiuose rinkimuose. 
Duonkepių streikas pasibaigė.

Po dvisavaitinio streiko dar
bininkai vėl grįžo darban. Sani 
dininkai sutiko pakelti algą. 
Vėliau prižadėta mokėti da dau
giau. Nakties darbas (o tai ir 
buvo svarbiausia streiko prieža
stis) liko panaikintas. Viršlaikis 
ir-gi sumažintas. Be to, samdi
ninkai prisižadėjo žmoniškiau 
clgfcies su darbininkais.I

Deportuojama valdininkai.
Kiek laiko atgal pasklydo sen

sacingų žinių apie tai, kad Šiau
rinės Australijos gyventojai pa
liepė savo gubernatoriui kuo- 
greičfiausia išsikraustyti. Priešin 
game atvėjyj, jie grąsino jį pa
tįs iškraustyti. Gubernatorius 
(Gilruth) suprato, kad tai ne 
juokais sakoma ir tuoj išsinešdi
no.

Bet Australijos valdžia visai 
nesirūpino padaryti galas tai 
biurokratą tvarkai, kuri egzis
tuoja Šiaurinėj Australijoj. Vie
toj gubernatoriaus, ji paskyrė 
“Patarimą Tarybą,” susidedan
čią iš trijų senosios sistemos se
kėjų.

Valdžfios vardas persimainė, 
bet jos esybė pasiliko ta pati. 
Žmonės vėl ėmė nerimauti. Spa
lių mėnesio viduryj jie ,visoj 
teritorijoj laikė susirinkimus. 
Susirinkimuose liko nutarta pa
siūlyti Tarybai geruoju apleisti 
savo urėdą. Žmonių išrinktieji 
delegatai pranešė apie tai Tary
bai. Taryba šiaušėsi. Girdi, ne
galima taip elgties su valdžia. O 
kas dėl apleidimo šalies, tai ji 
visai nemananti to daryti. Dele
gatai pareiškė, kad Tarybai ta
tai neišeis ant gero. Po kiek lai
ko įmonių minia sučiupo itary- 
bin'inkus ir įsodinusi laivai! la
bai {tikrinančiai pareiškė, kad 
jie daugiau nebegrįžtų atgal.

Australijos valdžia grąsina pa 
siųsti kareiviu, kad padarius 
“tvarką.” Jeigu ji ištikrųjų 
tatai padarys, tai neišvengia
mai' turės įvykti susirėmimą. 
Žmonių ūpas yra t\ks, kad jie 
nepavclys niekam kišties į sa
vo reikalus.

FRANCIJJA. '

New Yorkas. — [Socialistai ir 
Parlamento rinkimai]. Dėka 
Francijos socialistų pralaimėji
mui rinkiniuose, didlapiai ėmė 
skelbti, kad buk Francijos so
cialistai “susmukę.” Bet juo to 
lyn, tuo daugiau žinių ateina 
apie rinkimų kampaniją.

šie rinkiniai buvo histeringi. 
Pergale davė prdgos šovinis
tams varyti kampaniją prieš 
Francijos “bolševikus” (tą var
dą jie prikergė socialistams), 
žmones, netekę, pusiausvaros, 
rėme šovinistų ir militaristų 
užmačius. Tuo burtu reakcio- 
ninkai da kartą laimėjo rinki
mus.

Bet butą nesąmonė manyti, 
kad Francijos socialistų jėgos 
“susmuko.” Priešingai, — jos 

sutvirtėjo. Paskutiniais rinki
mais už socialistų kandidatus 
paduota 700,000 balsų dauginu, 
negu prieš tai įvykusiais rinki
mais.

L.D.L.D. Reikalai.

j L D.L.D. kuopas ir 
narius atsišaukimas.

Draugai! Jus žinote, kad L. 
1). L. D. yra socialistų apšvietus 
organizacija, surišta su LSS. ir 
Socialistų Partija.

Jus žinote, kad Draugijos tik
slu yra: leidimas tokiu raštų, 
kurie keltų darbininkų miniose 
klesinę sąmonę, auklėtų darbi
ninkuose socialistiškąjį susipra
timą ir solidarumą.

Ir ve Jus, draugai ir draugės, 
matote, kaip dabar yra musų 
draugija tempiama į komunis
tų atskalą. Musų dabartinis C. 
K. Pirmininkas ir Sekretorius, 
su pagelba organo laisvės ir 
kaikurių “komunistų” veda di
džiausią agitaciją, kad kaip ga
lint atplėšti Draugiją nuo socia
listų ir nuvesti prie komunistų. 
Todėl, draugai, aš atsišaukiu į 
jus, kad gintute Draugiją ir jos 
teises ir neduokite jos nuvesti 
ten, kur kas nori.

Visos kuopos malonėsite šau
kti susirinkimus ir reorganizuo
ti kuopas. Reorganizavusios 
kuopos teiksitės išnėšlt tinka
mas rezoliucijas, kurias siųskite 
į laikraščius, arba man, iš ko 
bus galima žinoti, kurios ir 
kiek kuopų reorganizavosi.

Mihvaukee, Wis., 56-ta kuo
pa jau persiorganizavo. Tai pir
mutinė kuopa, kuri šoko ginti 
Draugijos teises. Šitą pavyzdį tu
ri pasekti ir visos kitos kuopos, 
nes laikas labai svarbus. Nerei
kia laukt; reikia griebtis darbo. 
Apsileisti “komunistams,” so
cialistinių darbininkų organi
zacijų ardytojams, butų didžiau
sias musų prasižengimas. Taigi 
į darbą, draugai?

— K. Liutkus,
LDLD. Iždininkas, 

131 Grand str., Brooklyn, N. Y.

Į L.S. Sąjungoje
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L.S.S. VIII:Rajono kuopų 
ir narių doniai.

Draugai ir Draugės!
Pirmutiniam VIII Rajcpo 

Laikinojo Komiteto posėdyje 
man teko užimti LSS. VIII rajo
no laikinojo sekretoriaus vietą.

Rajono reikalai man jau ge
rai žjnonri ir nusimanau kiek 
reikia jėgos ir laiko, kad visus 
juos tinkamai atlikti; tečiaus 
šioj valandoj darbo sunkumas 
neturi apeiti ir aš pasiryžęs pa
dėt visą savo energiją, kad Ra
jono reikalus sutvarkius ir or
ganizavimo darbą varius pir
myn visu smarkumu. Reikia te
čiaus pasakyti, kad darbo pasi
sekimas organizacijoj priklauso 
nuo visų jos narių, o ne nuo vie
no ir aš jaučiu, kad jus, draugai 
ir draugės, dirbate ir dirbsite 
kartu su manim.

Jau nupirkta ir pradėta už- 
’vesti reikiamos rajonui knygos, 
prirengtos spaudon įvairios po- 
pieros, konferencijos protokolas 
rengiamas siuntinėti kuopoms 
dėl priėmimo ir šiaip atlikta 
daug prirengiamojo raštinės dar 
bo.

Nominacijos blankos j Cent- 
ralinj Rajono Ko-tą bus išsiun
tinėtos gale šio mėnesio, ir ti
kiu, kad balandžio mėnesyje, 
Centralinio VIII Rajono Komi
tetas bus formaliai išrinktas ir 
užims vietą.

Mokesčius nuo kuopų, pradė
siu kolektuoti tik nuo pirmos 
sausio, 1920 m., nes Laikinas 
Ko-tas manė, kad ir pačios kuo
pos da nespėjo sustiprėti finan
sais ir kad užvedimas knygų 
ųž 1919 metus nereikalingas.

\Kuopos ar nariai, turintis ko
kių nors reikalų, prašomi visa
dos kreipties žemiau paduotu 
adresu; taip pat kuopų sekreto
riai, kurie da nepridavėte savo 
adresų rajono komitetui, malo-
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nėkit tuojaus man pasiųsti.
LSS. VIH Rajono Laikinasis 

sekr. J. šmotelis, 
10604 Edbrooke, Avė., 

Chicago, 111.

Iš Įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

TUNELIS PER KALNĄ 
MONT BLANC.

Ryme išeinąs italų laikraštis 
Corrįere della Serą praneša, jog 
Ryme dabar lankosi franeuzų 
komisija, atvažiavusi tarties su 
Italija apie sujungimą Franci
jos su Italija, tuneliu per aukš- 
čiausį Europos kalną Mont 
Blanc. Sumanymas ir pienas 
tunelio Italijos valdžiai paduo
tas dar 1908 metais; tunelio plo
nas apdirbtas franeuzų inžinie
riaus Monod; bet iki šiol jis gu
lėjo šalin atidėtas. Tik dabar 
franeuzai atnaujino tarybas ir 
jas jau galutinai pabaigė. Dabar 
jau prasidės tunelio kasimo dar
bas. Reikės nukasti tunelį 80 
kilometrų ilgą, nuo Chamonix, 
Franiijoj, į Aosta, Italijoj. Ant 
to kelio ilgio reikės nukasti 
net 15 tunelių per kalną Mont 
Blanc. Tunelio kasimo darbą 
ves franeuzai.

Franeuzai ir lietuvius su tune
liais arba keliais žemėj iškas
tais pirmiausiai supažindino, 
kuomet jie vedė geležinkelį nuo 
Virbaliaus į Petrogradą, ir Lie
tuvoj ant tomelio padirbo du tu
neliu: didesnį prie Kauno ir 
mažesnį prie Vilniaus. Bet tie 
Lietuvoj padirbti per jos kalnus 
tuneliai negali lyginties su per 
Mont Blanc kalną tuneliu, kurs 
bus daug didesnis.

Taip sakant.
“Kas bažnyčioje ar kitoje 
maldos vietoje maldos laiku 

* žodžiu ar raštu varys rinkimų 
agitaciją, bus baudžiamas iki 
1500 auksinų pinigines baus
mės arba areštu.”
Toksai buvo paragrafas įdėtas 

į Lietuvos kabineto sutaisytus į- 
stalymus rinkimams atstovų į 
Steigiamąjį Lietuvos Seimą. Į- 
statymus išnauja svarstant, kle
rikalai užsispyrė tą paragrafą iš 
braukti, ir išbraukė. Jei, sako, 
galima varyti agitaciją šiaip 
svetainėse, kodėl negalima.baž
nyčioj ?

Ištiesų, kodėl ne? Kuo papras
toji svetainė geresnė už bažny
čią? Kodėl valia paprastoj sve
tainėj agituot ir diskusuot vi
sokį politikos klausimai, o baž
nyčioje — ne?

Klerikalai, paėmę viršų ir at
metę tokį nelemtą suvaržymą 
bažnyčioj maldos laiku mitingą 
daryti, laimėjo bažnyčiai lygias 
teises su paprasta svetaine. Nuo 
šio laiko Lietuvos bažnyčiose 
galima agituot ir diskusuot vi
sa, kam iki šiol privilegijų tetu
rėjo paprastos svetainės.

Sakykite ką tinkami, bet šiuo 
atveju Lietuvos klerikalaji pa
darė daugiau ne kaip rusų bol
ševikai Husuose. Bolševikai vi
sam turėjo drąsos,Jiet sulyginti 
teises bažnyčios su paprastos 
svetainės teisėmis ni kak 
niet-s! — Pabraiža.

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. Halsted Si D7 I. Dearborn SI.
Ant trečių lubų 1111-13 Unlty Blčg.

Tel. Drover 1310 Tel. Central UM

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 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

K-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
3261 So. Halsted St. Chieato. Ui
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Skaitytoju Balsai
[/ZJ išreikštas Šicėne skiriu/c 
nuomonės Redakcija neatenk o |

DEL SĄJUNGOS TURTO.

V--- ------------- ------------- - ~ '
Ir dabar “naujo mokslo apa

štalai” nori paglemžti tą turtą, 
kad galėjus varinėti savo ambi 
ei jas. Sakoma, kad skęstantis 
griebiasi ir už brilvos. Taip ly
giai dabar daro ir komunistai. 
Atvirai prisipažinti, kad jie pa-

Sankrovos valandos: nuo 8:30 ryto iki 5:30 vakare 
DVIGUBI ŽENKLELIAI KASDIEN.

Sidabrinės cigaretams dėžutės, 
gražiai graviruotos; O PA 
viena ......................

Vaikams auksiniai laketukai ir 
grandenėliai; gražaus 
darbo, po .....................

Mergaitėms auksinės 
kės; plynos ar gravi
ruotos petrinos; viena 

Platina pavilktos kar- 
batkoms špilkos; viena

Moterims šilkinio aksomo kren- 
šiai; plyni ar naujiški Q QQ 
pclčiai; šilku pamušti po w»vw

Karoliuotais viršais aksominiai 
krepšiai; šifoninis aksomas; di
deli viršutiniai pelčiai; QQ 
veidrodėlis, po.............. ■

KALĖDINIAI

1.50
apvran-
1.50
1.00

Vyrams nosinaitės; geros baltos 
drobės, adytais kraštais su OOa 
vardo raidėmis; skryn. 6

Moterims skepečiukės su vardo 
raidėmis, balto šydo, adytais 
kraštais; skrynelėj

Karoliniai krepšiai Prancūziš
komis spalvomis; šil-
ku pamušti .......... ■ U-UU

Karališkojo šilkinio aksomo 
krepšiai, puikių pelrinų; gražiai 
šilku pamušti, E Aft
vienas ...................... ViUV

Moterims nosinaitės franeuzis- 
kojo šydo Įvairiomis spalvomis 
advtais kampais, skryne- 4 Eft 
lėj 6 už .................. ■

Saldainiai
Ambrosia Chocolate MAŽOMIS KAINOMIS 

Croam kompanijos 
plaktų paviršių^šoko- 
ladas, 1.15 ver- 
te po ..........

Parinktlniai pavir
šių ir šokolado saldai-

90c m“iSy,i’ 39c skl'y"1'1'1j ••••••••

Gružlys KalčcHniai 
maišyti sal- 
dainiai .......... HVV

E. J. Brocho šoko
ladu apvilkti vaisiai 
ir riešutai; 79 C

Satynine apibaigti 
įpiltais viduriais 

vyšnios; sva- CQa saldiniai, 85c CCp 
ro dėžutės ....wU vertė, po ....

ŠUTIS 1 ŠUTIS 2.
$8.00 “Beacon” drabužiai maudytis

Didelė jureivinė apikaklč, ki
šenini ir rankovgaliai, aptaisyti 
kontrastuotomis spalvų- 3.98 
mis; diržuoti modeliai

$12 “Bcaeon” drabužiai ir.audytis.
Gražios ša Ūkinės ar 

apikaklės, kišenini ir 
liai; aptaisyti šilkinio 5.98 
kaspino juostelėmis

jurcivinės

Siutai su dvejomis kelinėmis. Mackinaws.

Jūsų vaikutis daugiau gėrėsis 
Kalėdomis gavęs naujus drabu
žius; šitie drabužiai yra praklin- 
gi, tvirti ir į madų; padirbti iš 
grynai vilnonių materijų su dve
jomis trumpomis kelinėmiš; dy
džiai nuo 8 iki 18; E-f O Efl 
parsiduoda už ....

Kiekvienain vaikui patinka 
Mackinasv (burka) tai yra idealiai 
kotai atviro oro sportams; šitie 
kotai yra padirbti iš tyčia storų

ir naujų modelių. Puikus drabu
žiai taip sulig padarymo taip su
lig smagumo; dydžiai C 1 f) 
nuo 8 iki 18................. a U

ŽAISLAI įvairiausi žaislai ir žaidimui

Nuimk vaikų pasvikslų su KALRDŲ DIl-.Dl Kl jo A T
orbuvyj — — — — — UlKAL

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis i 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 Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. NcdčJiomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Pctratis, S. L. Fabijonas.

Sočia 1-anarchistų lapeliai ša
šo špaltose rašo labai įdomių da 
lykų apie Sąjungos turtąx Jie, 
pirmon vieton, nori įtikinti sa
vo sekėjus, kad LSS. visai nesą. 
Gjrdi, jeigu ne Grigaitis, Herma
nas ir Micbelsonas, tai niekas 
Namų fondo nė nereikalautų. 
Tuo pačiu metu jie reiškia, kad 
Grigaitis, Hermanas ir Micbelso
nas visai neprisidėjęs prie fon-

Suprantamas daiktas, kad tai 
yra tyriasio vandens melas, 
ir prasimanymas. Bet juk nie
kam nėra paslaptis, kad sucial- 

histų lyderiai dabar tik 
$ ir tesiverčiai. Jie taip 
įbrido į klainpynę, kad 
i jokios vilties iš jos iššeiti.

rodei jie ir stveriasi visokių 
imlų ir prasimanymų, kad da 
nors kiek laiko 'pratęsus savo

i

iar nebegalima: tuo keliu labai 
engva nustoti visų sekėjų. Už- 
ai jie visą laiką tik ir bubu i ja 
įpie Grigaitį, Hermaną ir Mi- 
ihelsoną, kad tuo keliu uukrei- 
)iis savo sekėjų (lomą nuo tik-

Jie puikiai žino, kad Sąjun
goj randasi daugybė narių, kurie 
tesutinka su social-anarcliizmu 
r Sąjungos graboriais. Ir tu na- 
ių tarpe yra seniausi tos orga- 
ijeacijos darbuotojai, kurie dau

stiprinimo. Gi komunizmo sė
jai yra didumoj atvejų liau
kai, kurie prisiplakė prie 
ngos įtik bolševikiškam 
iį užėjus.

ša
lie-o, kad socialistai niekuo 

risidėję prie turto padidinimo.
ai netiesa. Aš pats esu nema

ža paaukavęs Namo fondui ir

iždo padidinimo. Kada Stilsonas 
pareikalavo aukų, tai 22 kuopa 
tuoj paskyrė jam $200.00, nežiū
rint to, kad didžiuma narių su 
jo taktika nesutiko.

'Poliaus. Juk visi žino (neži
no tik tie, kurie nenori žinoti, 
kad Grigaitis, Hermanas ir Mi- 
chelsonas labai daug pasidarba-

jaut jiems, nemaža pinigų įpinti-

Pinigai Padėti Central Bankoje
Yra Visiškai Saugus!

Jeigu Tamsta nori, kad turėtumei 
pinigus saugiai padėtus ir gautumei 
procentą, tai pasidėk i CENTRAL 
BANKĄ.

Kas turi užmanymą pradėti tau
pyti pinigus, tai tegul pradeda tuo- 
jaus, nes dabar yra gėriausis laikas 
dėl pradžios.

Bankas šis yra vienas iš didžiau
sių ir tvirčiausių visame Bridgeportc.

prigulmingu per taupymo pinigų 
saugiame banke, kokiuom banku y- 
ra CENTRAL MANUFACTUR- 
1NG DISTRICT BANK.

Jeigu laikote pinigus kur nesau
giose vietose, tai pėrkelkit tuo jaus 
į šitą vis’škai saugų Valstijinį Ban
ką.

Suvienytų Valstijų, Miesto Chica- 
gos ir Valstijos Illinois pinigai yra 
lakomi šioje bankoje.

Suvirš dvidešimts tūkstančių ypa
tų laiko savo pinigus CENTRAL 
BANKE, kadangi žino, jog saugu
mas ir atsakomybė čionai yra užtik
rinta, nes šį banką valdo Dideles 
kompanijos po valdžios kontrole.

Užtikrintas Mandagumas ir Rūpestingas Patarnavimas.
Kapitalas $400,000.00. Perviršis $150,000.00.

, Pasirinkite šitą Banką Del Savęs.w fti- ‘ f >;: *
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Ą STATE BANK, y i
1112 West 35th Street, 3 blokai į vakarus nuo Halsted Street, Chicago, III 
PASARGA!

Užrubežinis skyrius CENTRAL BANKO persiunčia pinigus į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio po žemiausiam kursui ir greičiausiu budu. Reikale 

’krepkitčs ypatiškai arba per laiškus.
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų . Seredomis ir Suba

tomis vakarais nuo 6 iki 8 valandą. |
Užrubežinis ir taupymo skyriai Subatomis esti atdari per visą dieną iki 

8 valandos vakare.
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK.

' Banko Turtas Viršina $6,000,000.00.

Užtat jie ir išsisukinėja versda
mi visą kaltę ant trijų ypatų — 
Grigaičio, Hermano ir Michel- 
sono. Tuo budo gal ir pasiseks 
da tūlą laiką prigaudinėti na
rius, bet, galu-gale, tam bus

ile iš trijų asmenų, kaip barnio 
įtikinti save ir kitus socialaiuir- 
clijstai, bet iš didelio skaičiaus 
senųjų Sąjungos narių. Ir tas 
skaičius nuolat didėja. Tuo tar
pu “komunistiška’* Sąjunga

kaip kampukas be pipirų.
— P.< Miller

Visuotinis šalies gy 
ventojų suskaitymas

Prasidės tuojau po Naujų 
Metų.

Tuojau po Naujų Metų, bū
tent, Sausio mėnesio 2 dienų, 
1920, prasidės Jungtinėse Vals
tijose dešimtinetinis Census ar
ba visuotinas šios šalies gyven
tojų ir turto suskaitymas. Visas 
censaus darbas turės būt pada-

konstitucija reikalauja

šimti metai butų daromas vi
suotinas gyventojų suskaitymas, 
idant tuo bildu sužinojus ir nu
stačius, kiek kuri valstija, sulig 
savo gyventojų skaičiaus padi
dėjimu ar sumažėjimu, turi tei 
sės rinkti savo atstovų kongre
sai!. Be to darydama kas de- 
šiltuti metai censų, valstybė su
renka tikrų statistikos žinių apie 
šalies turtą, apie visą jos indus
trinę ir ekonominę padėlį.

Tokių dešini (metinių censų 
iki šiol Jungtinėse Valstijose bi 
vo jau trylika. Paskutinysis 
jų buvo 1910 metais. Taigi*da-

kus, sausio 1 d., 1920 m1., prasi 
dės keturioliktasis dešimtmeti 
uis census arba visuotinas šalie; 
gyventojų ir turto suskaitymas 
Valdžios paskirti tam tikri su 
rašinėtojai vaikščios iš namų 
namus, neaplenkdami nei vieno 
ir rinks visas reikiamąsias ži 
nias. Kiekvienas žmogus bu 
atklausiamas, ir kiekvienas tu 
rėš atsakyti į duodamus klau 
simust Tie klausimai maž-dair 
tokie:

Kiek melų sukakęs?

Kada atvykai į Jungtines Vai

Kokios tautos (kokia gimtoj 
kalba) ?

Ar nuosavuose namuose gy 
veni, ar nuomoji? Jei nųosa 
vuos, ar yra skolų (mortgage) 
ant namų?

Kuo užsiimi (kokį darbą dir

Įvyksiantį keturioliktąjį 
šimtmetinį Censu šios 
prezidentas paskelbia 
išleista į žmones savo 
macija:

šalie 
šiltoku

Prezidento proklamacija.

vo 3, 1919, patvirtintu, Keturio
liktasis Dešimtmelinis Jungti-

daromms pradedant su antraj: 
Sausio mėnesio, 1920 m., die
na; ir j

Kadangi Jungtinių Valsliji* 
Konstitucija reikalauja, idan’ 
kas dešimti melai butų daromai 
tikras šalies gyventojų suskailV 
mas tuo tikslu, idant butų ga
lima nustatyti kiekvienos Vals- 
tijos atstovybe Atstovų Bule; ii)

Kadangi visų Jungtinių Vab 
stijų žmonių interesais yra be
galo svarbu, idant šis Censuo 
butų pilniausias ir akuračiau

to raportas;
Dėlto tatai aš, AVoodrosv \Vil-

NAUJIENOS
Žinių Pa u kiti* Lanko Lietuviu* kasdien 
Paelkvlesk tų Vleinlų Ir Tu pa^ Savo. Rąžyk: 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
Mašinėlių laiškams drukuoti ir'ofiso darbairts yra 

naujausios mados, Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gratnafonns lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, urmonikų rusiškų ir prūsiš
kų iŠdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir straiikų, kokių lik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome Jai- , 
krodžius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.

6 v > S .

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

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

Telefonas: DROVER 7309

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 So. Halsted Street. Phone Drover 6369.
Kurie turite Lietuvoj levus, gimines ar pažįstamus,

jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon.
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, 
dėdami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome 
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagral^as 
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų 
peš, veselijas, pavienius ir 1.1.
Atidarą Paiiedūliais ir PūtnyČiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Ularninkais, Seredoniis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo 8 ryto.

iki 6 vakare. ,

su-

na-
gru-

3 m

jų Prezidentas, šiuo visų žiniai 
paskelbiu, kad aukščiau minė
tuoju Įstatymu, kiekvienas as

visus censaus riubrikose klausi 
mus paliečiančius jį ir jo šeimy
ną, kuriai j is priklauso, ir ūkį, 
kuriame jis arba jo šeimyna gy
vena; ir kad kiekvienas asmuo, 
kurs atsisakytų tiltai pildyti, 
privalomas bausmės.

Vienu-vienas šio Censaus lik
siąs lai surinkti visas statistikos

čių ir turtą; ir atsakymų rei
kalaujama iš žmonių lik tam,

listika sutaisyti. Nė vienas as
muo, duodąs reikiamų inforina-

mioskaudos. Census nieko ben- 
Ira neturi nei su n^okesčiais. 
nei su kareivijos ar teismo pri
taikintųjų tarnyba, nei su pri-

nei su imigracijos reguliavimu, 
nei su kurio-nors šalies, valsti-

bijoties nei to, kad kas nors nt 
butų aikštėn iškelta apie jo as
menį arba šiaip jo dalsJius: kai

čiuįu žmonių teises ir interesus 
kiekvienam Censaus Biuro dar 
'binihkui baustinai pribaust: 
niekam neišduoii ee jokių in 

rformacijų, kurių jis galėtų til( 
budu alsižinoli.

Delio aš rimtai graudenu vi 
sus viliones, kad jie stropiai 
pilnai ir aukuračiai atsakinėti 
i. visus jiems statistikos žiniif 
rinkėjų arba Censaus Biuro da’ 
bildukų duodamus klausimus 

’.ir tuo padėtų laimingai nuveik 
’i Šį didelį ir reikalingą visuo 
menį darbą. (

Šilai liudydamas, sava ranka

į. MĄGDE. \ aAk, kaip man niciti gal-
r(l •' HbandUa* visokCis taazgojiinus,/-r- ‘ImAN trinkimus, ittuilai'imus ir viskas tat 

// fiy / JL- \ nieko nepagc'tbiio nuo te bjauriu plets-
'"T, ‘

,/žj.Ud Į todil, bud ai vartoju HVFFLhS!1 MM

J -7^ I pianti^ vanduo? Nei! RUI;-
rįUL 'i ' I 1 FLES yra tai I paprasaausis

J.—U.■ .a p|auĮ,ų jr OJOS sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmoguti priklausanti grožį. <) kas gal 
būt gražesnio už ilgius, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio ilž čysta ncrįiežinči.'j galvos odą?

panaikina pleiskanas'! I Su jomis ncrt’ikia kelią mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų diejnų bėgyjekRUFI*'LES\l>radės mažinti 
pleiskanas, o savaitės llaike jų jau nei žynius neliks! Pttskui tik retkar 
čiais suvilgant galvą |bus/užtektinu, kad pleiskanos nAitsiiumjintų.

e» Nusipirkte šiąna'kt RUb'Dl.ES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysit t. Kad jote vertos daug daugiau, l'aaiskinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkLės. Jei jicgausite^ jūsų^aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c.'p«'ielo markėmis, ar money oider šiokiu adresu: 
—F. AD. RICBtTEli & CC.» 326-330 Broadwaj, Ncw York“—

1 i

Ma>i\ gėda net darosiI 
' au kfst be

mano plau- 
tfi. O tai

Apsauga \Padetiems pinigams. 
secority Bank 
teaamranBBsa m of ,• chscaoo jin

Mi!watjic4 e Avejcor. Carpentcs- St 
NARIAI FEO/RAL RESERVE SYSTEM 

3;. PELNO ANT PADĖTAI PINIGŲ
Saugios^ Oep’ozsitu Ą>ežes
Mainoma Svetimšaliu Fynigai

Atdara panedeii ašs ir subatomis iki S5 vai. vak

lesini lają Lapkričio 'dieną, Vieš-

dcvyniolikl'aisias, o-l / Jungtinių 
Valstijų nepriklaiisJniybčs Šim
ais ir keturįoS-dešimtįs kelvir- 
husitus. j

W()()])BOW- WILS()N

\Villiam Philips J
Linas Valst. Sekr.; pareigas.

PLUNKSIMOS v 
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.



Subata, Gruodžio 13, 1919

Juozapas F. Burtas
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

Didelis Išpardavimas Gramofonu 
Geriausiu Išdirbysčiu

Pirk gramofoną pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus, 
kiekvieno gramofono pridedant (i rekordus ir 500 adatų dykai, 
bert v BoikIsus priimame pilna verte, (.hicagoje parduodame leng
vais išmokėjimais. Krautuvė atdara nedėliomis iki (• vai. po pietų.

TYPE A $30.00
šita Grafonola yra labai dide

lės vertės, išduoda gerą balsą, 
groja visokius rekordus, gvaran- 
tuota 5 melams.

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola G yra kaip tik 

tai paranki turėti namuose ir ant 
vakaeijos 16%xl2% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TYPE E 2 $100.00.

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima gauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 42% augščio, 19
21% pločio. Type E 2 * 
$1.00.

Daugybė kitų modelių, kaina nuo $15.00 iki $250.00.

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.
E 4362 Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka.

4363 .................................. ..
2356
2357
2358
3348
4272
3905
3906
1248
4099
1249
4180
1161
2002

Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Suktinis ir Valia Valuže.
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle.
Bijūnėlis Žalias ir Važiavau Dieną.
Velnias ne Boba Dalis 1 ir 2.
Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie nosį.
Mano Palvis ir Diskusijos.
Medžiotojai — Dalis 1 ir 2.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ir Kokclka Polka. Ingrota Beno.
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų.
Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.
Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
PitVISkių Vaitais ir ant Alvito Ežėi‘6 BAngų Valčaš.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.
Kataliogą siunčiame kiekvienam dykai.

JUOZAPAS F. BUDRIKAS,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

E 
E 
E

I

E
E

E 
E

F
F
I

T

2397 
2581 
2343 
4165
418t

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui basibaiRus 
Illinois valstijos 

VERSMĖS
Paskolos ir atskaitos $1,129,901.93
S.V.Bondai ir paliud. 291.828.72
Miesto ir Korp. Bond. 656,966.73

rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 
viešų apskaitų peržiūrėtojo.

SKOLINGUMAI
Kapitalo sau. įmokėta 200,000.00
Antviršinių Išdo ......... 10,000.00

Šansonetka
(Feljetonėlis)

Lengvo budo merginos Ša n 
sonetkos, kol jaunos, dainuoja:

— Norėsiu, mylėsiu; nenorė
siu.- nemylėsiu...

Laikas bėga. Jų sekėjai pra
deda “ataušti”...

Mat, nieko nėra amžino. Kaip 
rudis kad naikina geležį, taip 
ir laikas naikina jaunystę, gra
žumą.

Ateina šansonetkoms gyve
nimo “ruduo" 
traukia:

h- Dešimtis 
uis užmiršau;
užmiršti negaliu...

Komunistų sąjunga pasirodė 
esanti labai “lengvo budo” mer
gina... /

Net savo gimimo dienoj ji 
pareiškė, kad nenorinti “mylė
ti“ socialistus. Jie jai esą anti
patiški...

Kas kita Masikvos Tnečiasis 
Internacionalas.

Jis vvras ir iš stuomens ir lie
• t

mens...

ir jos liūdnai

mylėjau, devy- 
tik tavęs vieno

Pasirodė, kad Komunistų 
Sąjunga “neužmiršo” socialistų.

Nors ir bandė tatai padaryti.

Brooklyno seime kc/ministai 
įraukė:

- Nenorime vadintis socia
listais ir nesivadinsime.

Pasekmėj jie įknrė Lietuvių 
Komunistų Sąjungą.

Praėjo kiek laiko ir tie pa
tįs komunistų vadai vėl užtrau
kė:

Dar norime būti socialis
tais ir busime...

Aš niekti bildu nepajėgiu su 
rasti, kur baigiasi šansonetkų 
daina, o prasideda komunistų....

Tiek daug bendrumo!

Taip, komunistų Sąjungai, 
toli gražu, nepasisekė “atsikra-

jungai dabar prisieina rimtai 
skaityties su “social-buržujais.”

Kalėdoms Dovanos!
Jau Nebetoli šventos Kalėdos

TAI laikas paniislinti apie dovaną niylyinoms savo ypaloms. Turėdamas lai atmintyje priruo.šiau 
visokių gražiausių tavorų savo Zegarmeislriškoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip galėdamas že

mesnę. Didielis pasirinkimas laikrodėlių, žiedų, lakatų, labai pigiai, lenciūgėlių auksinių ir auksuotų, 
kaip vyrams, taip ir moterims guzikų į mankietus, spilkučių Į kravalą nuo mažiausios prekės iki nugš- 

visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriškoje Įstaigoje.
ir parduodame bemaž už pusę prekės; taipgi visokių auksinių rašomų 

britvų. Liberty Bondsus priimame už pilną kainą.
Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys j mano krautuvę, gaus 

draugišką patarnavimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tau
tiečius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerumu.

Su tikra pagarba,
Jl'SV AI KSORIUS IR LAIKRODININKAS

K. MICHALAUSKIS
3303 South Morgan Street, Chicago, III.

'l eleplione Drover 7027

Pranešu Visiem
Kad Sahite Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 

’ !r taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė- 

jdinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ncy orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

| Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago, III.

Taipogi turime 
plunksnų,

čiausios ir 
gramofonų

visokių 
ir visokių

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

------------------------------( ------------

Dr. F. 0. Carter

DB. VAITUSH O. I).
, C lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių jtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

DAKTARAS NAMUOSE.

Akių, Ausų, 
Nosies ir

Gerklės

/
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

SILPNOS AKIS PAGIMDO 
NERVŲ LIGAS.

Akių silpnumas yra pavojin-Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojaina, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. •
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4,po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. .Utarninko ir Sukatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B.'BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirni. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

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

JONAS B. BRENZA,

Plaukai!imti suįra visa nervų sistema, ir 
ji galima atitaisyti lik atitaisius 
akis.

Per 23 metus savo praktikos 
Dr. F. O. Carter išgydė daugy
bę žmonių, kurie jau neturėjo 
vilties pasveikti. Jis atitaiso 
žvairas akis be skausmo, knip 
bematai, nevartodamas jokių 
užmigdomų vaisių; nuima mie
žius, užaugimus ant akių, ati
taiso užgriuvusias akis, ir lt.

Jo vardas kaipo akių, ausų, 
gerklės ir nosies specialisto yra 
plačiai žinomas visoje Ameri
koje. Apie sėkmingą jo gydy
mą liudija šįmtai padėkavojimų 

nuo jo išgydytų ligonių.
Taigi, jei turi silpnas akis, ar 

kokią klintį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pas jį ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra specia- 
■listati savo profesijos žJnova'i. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKAI.
Akinius prirenka okulistas 

tąja pačia kaina, ką ir optome- 
tristas. Kodėl gi nėjus pas žino
vą?

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., 2 lubos, antros 
durįs nuo Fair sankrovos 

į šiaurę.
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedėl- 

dienjais nuo 10 iki 12.

turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos,

plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.
The Westem Chemical Co.
Box J., Berea, Obio.

O kas blogiausia,-—prisieiiui 
mainyti savo vardas.

Mainyti tas vardas taip tan
kiai, kaip čigonas kad maino 
arklius...

Vakar jie buvo socialistai; 
šiandien—komunistai; ryto ke
tina likti socialistais, o poryt— 
vėl priimti komunistišką “krik 
štą” ir nusiplauti nuo visų 
“griekų...”

O gal lai ir geras dailykas?
Juk ir šventa bažnyčia sako, 

kad po krikšto žmogus esąs 
taip nekaltas, kaip kūdikis...

Gal kas nors panašai!
komunistų dogmose?

Bet, sulig “visų mok 
fesoriaus,” nq)t|idera , 

iš juokingų dalykų.
Kalbėsiu “serioziškai.
Ištikrųjų, juokties iš 

laimės nedera.

s vra ir

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

MII
Ncsikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vir&mi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia pa dėka- 
vončs pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcage, III.

Knyga:“iALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties, kai
na 50c.

30 LekcijųbivoW Dabar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS SUGRĄŽINSIME JUMS PINIGUS2,1 16.32S.25

.... 10.00
. 12,837.41

Depozitų .....................
Neatmokėtų dalybų
Atidėta mokesčiams

Intaisos ..
nok ties

Viso Skolingumų $2,402,619.93
$1,112,666.48 
S2,146,328.25 

$1,033.661.77.

1,875.18 
. 935.05

Grvni pinigai ir pripuolą
iš bankų .... 317,885.89

Viso versmių $2,402,019.93
Sausio 2, 1918 depozitų ....
Lapkričio 17, 1919 depozitų

(iryno laimėjimo depozitais ..
VIRŠININKAI

ASA VVIEBSEMA. Prezidentas NICHOLAS VV. VVIEBSF.MA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FBEDERICK J. VVIEBSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. II. Brandt Asą \Vierscma
Herman L. Barnes Gairinęs Dellaan
Theophilu.s Sohmid Nicholas W. \Viersema
George Dalonberg Chas. E. Reuding Frederick JAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

MCNATINIft RKGiaTRUOTAS RUSAS APTIKKORIU0 ANT BR1DGEPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai sukto rėmuose nuo |3.00 Ir *n- 
gėčisu. Sidabro rėmuose nuo 31.00 tt 
augiėisu. Pritaikome skintus 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervllku- 
mas, akių skaudėjimas, uivilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pU***^' 
mu, lity rimas uidykų. jei persti M 
skauda akis Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei bijgal matai, jei ak|s silp- 
•ta, net<»k Ilgiau, o jlelkok 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uldykų. Atminiu kad naša ko3- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenka®.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas. ___
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. A* duodu patarimus DYKAI., Paini 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
djraugM imontų.

S. M.Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, UI.

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINOS BANKĘ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS. Kapitalas ir Antviršis $250,000.00

........ —’ ■ —

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Scruin dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
I Hmm BaIma* 2221 So. Kedzie AvenueDr. J. van Faing vai. 1—3;7—9Popietų

dtu ne-c

'Hk pagalvokite! Pagalvoki
te apie komunistų nelaimę!

Jie turėjo savo antyj 
listišiką balandį (nannj 
pavidale). '

O dabar...
Dabar tas balandis paspruko

socia- 
t'ondo

Ir 'komunistai laužo sau gal
vas, kaip čia jį vėl pagavus.

Jus visi žinote, kad 
tojui prisieina tveri ies 
gudrybių.

Jani tenka ir paukščl 
ir žvėrių staugti, ir t 
eiti, kad tik prisiartii 
savo aukos.

Nieko nuostabaus lod 
kad komunistai vartoj:! 
tojų taktiką.

Nudavimų taktiką.
Žiauriosios aplinkybes 

juos tatai daryti.
Jeigu begailėstingas > 

nenaikintų šansonetkų \
mo, tai jos visą laiką tik ir dai
nuotų:

— Norėsiu, mylėsiu 
rėšiu,—nemyilūsiu...

'Pečiaus gyvenimo “flnduo” 
verčia jąs galvoti apie) buvu

sius numylėtinius.
Kurių- užmiršti jos įtegali...
Atėjo ir musų komunistams 

gyvenimo “ruduo.”

visokių

i ulbėti, 
epiornis 
us prie

1 tame, 
medžio

spiria

laikas 
gražu.

ncno-

ejime...

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, betrturi 
viską atminti. Jos persiūto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intore- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžia.si i mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

Sis kuinas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš <8 didelių puslapių — visos kitos iš 1 didelių 
puslapių. , L

Šiai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
‘•Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. 'Kaipgi, ačiū ir už konsulia- 
eiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPII KIJAUSKAS, Norristovvn, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
filO.OO už kursą yra tAip užganėdinti •— busi užganėdintas ir tamsia, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuoj aus—dabar, 
VėliaiiiS gali būt pervčlu. Atminkit, mes turime lik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
itgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Sis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Moncy Orde
riu” šiuo adresu:

BEN. WAITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVĖ.

Paspruko iš jų anties “socia- 
listiškas balandis” ir skrajoja 
oru, erzindamas juos.

Komunistų vadai sako, kad 
dabar dvidešimtas amžius, ir 
todėl galima ir paukštis pa

čiupti.
Reikia turėti tik “balionas.”
“Balionas,” advokato pavida 

le, jau gautas.
Padaryta ir reikiamų žings

nių, kad pagavus balandį:
Duota komunistams instruk

cijų balsuoti varde socialistų..,
Charles Dickenso delelktivas 

vienoj vietoj sako:
— Any possible movė is a

CHICAGO, ILI

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III. 
Tel. Cicero 2316

TEMYK1T
Didžiausia laikrodžių krautu

vė Westsidėj, kur galit pasirinkti 
naujausią tavorą: deimantų, 
krodžlų ir kitokių auksinių 
sidabrinių daiktų

Kurie turit skaudamas akis 
ba reikalaujat akinių, ateikit 
mane, aš duosiu patarimą ir pri- 
•inksiu akinius.

P. A. MILLER,
2128 W. 22 St., Chicago,

Skyrius randasi
4906 W. 14 St., Cicero, III.

lai
bai

ar
pas

III.

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarslų nuo 

Šalčio. Katrie sergate, ateikit pag 
mane, duosiu patarimą dykai.

P. A. MILLER, 
2128 W. 22 St., Chicago, 111.

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.
Tek Prospect 1157

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544 #

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų*

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dieną.

Moterim i r Vyram
probable movd, provided it’s in 
a \vrong direction.

Reikia manyti, kad ir šis ko
munistų žingsnis yra tiespana- 
šus, nes jis yra daromas...

“In a \vrong direction.”
— K. Sėjikas.

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

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

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

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.
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Lietuviu Rateliuose ROSELAND

WEST SIDE

LSS. 22 kuopom nariams 
žinotina.

Susirinki

Sekamą panedėlį, gruodžio 15 
dieną. Vienuoliktos Wardos so
cialistų organizacija šaukia vi
suotiną susirinkimą tikslu no
minuoti aldermaną.
mo vieta—jaunųjų socialistų 
organizacijos svetainėj, kam

pas 24 ir Oakley gatvių. Na
riai privalo susirinkti kaip 7:30 
v. vakaro.

Visi LSS. 22ros kuopos nariai 
todėl raginami dalyvauti tame 
susirinkime—būtinai. Draugai, 
musų pareiga yni sueiti ir ben 
dari pasitarti apie savo organi
zacijos reikalus. Beto, po ben
drojo susirinkimo, mes Įjatįs 
(£2 kp. nariai) turėsime pasi
tarti dėl tūlų serbių reikalų. 
Todėl tegul riė vieno LSS. 22 
kp. nario nestokoja Viė^plik- 
tos Wardos- susirinkimą.’,’ J,.* ,

Kuopos Valdyba.

Apie “pabaigą svieto.”

Šiandie čia žada būti didelis 
šunim burum. Stančiko sve
tainėj laisvamaniai rengia pra
kalbas apie “pabaigą svieto”. 
O khd violos tėvėlis žmonėms 
nieko apie tai neišaiškino, tai 
dabar visi tik ir kalbasi: “Nagi 
pažiūrėsime, ką tie laisvama
niai pasakys?” O laisvamaniai 
žadą pasakyti labai daug. Ir 
netik pasakyti, bet ir paveiks
lais parodyti profesoriaus Por
to pramasaujamą “sudną' die
ną.”

Be juoko. Tuo klausiniu 
žmonės labai susirūpinę, ir lais
vamanių prakalbos čia todėl ir 
laiku ir vietoj.

Roselandtetis.

NORTH SIDE

Rubsiuvių susirinkimas.

Šv. Petro ir Povilo Draugija 
buvo surengusi (kada?-Red.) 

meškinį balių, su dovanomis.
girnių dovaną, 25 dol., laimė 

jo vietos “Maskinis Kliubas,” 
kuriam priklauso nemažas bū
rys narių, suaugusių vyrų ir 

jaunuolių. Kliubas nutarė lai
mėtą dovaną, 25 dol., paauko
ti Lietuvos Raudonajam, Kry
žiui ir p. J. Dambrauskas tą su
mą pridavė L. R. K. R. 67 ta m 
Skyriui, Lietuvos vargstantiems 
žmonėms sušelpti. Tai labai pa 
girtinas Kliubo darbas.

— Lazdynėlis.

Toney Jonės
Lietuvys vidutinio sunkumo ristikas 
iš Su v. Valstiją kariuomenės* risis 
su Jinai Best, graiką drutąoliu ga
lutinėj imtynėj VANDOS TEATRE, 
3214 So. Halsted St., gruodžio 13 d. 
š. ul Jonės yra vienu geriausią ris- 
tikų vidutinio sunkumo visame pa
saulyje ir šitos imtynės eis už $500 
pašalinią laižybą. Jis šaukia kiek
vieną vyrą jo sunkumo, stoti prieš 
jį. Kas nori suuuo ristis, tegul atsi
šaukia pas mamidžcrj G. W. Mills 
Tel. Haymarket 1292.

Praeitą penktadienį, gruodžio 
5 buvo priešmetinis Rubsiuvių 
Unijos 269-to skyriaus susirin
kimas unijos svetainėje 1564 
N. Robey st. Be atlikimo kitų 
organizacijos formalumų rink
ta dar skyriaus valdyba 1920 
metams. Valdybon išrinkta se
kami asmens: vice-pinnii n in
kų Prusis, sekretorium — Juo- 
zapavičia, iždininku — Kati
lius, maršalka — Čepelis. Biznio 
agentais didžiuma balsų nomi
nuoti P. Galskis ir F. Misius. Vie 
šojo knygyno reikalams tvarky
ti išrinkta šeši delegatai. Jų var
dų nenugirdau. Teko patirti, kad 
jų tarpe įeina dd. J. Buragas ir 
J. Bendokaitis. — Beje, sekreto
riaus ir kitų viršininkų algas 
pavesta nustatyti valdybai.

Dar keliatas 'žodžių apie rin
kimą valdybos. Į skyriaus vir
šininkus buvo nominuotas ir d. 
V. Pačkauskas, vienas pirmųjų 
rubsiuvių unijos veikėjų. Bet 
skyrius turi tokią taisyklę, kad 
nominuotieji viršininkai turi 
išeiti į kitą kambarį, kuomet ei
na apkalbėjimas jų tinkamumo. 
Taigi kada kalbėta apie d. V.

PaČkausko tinkamumą, kaipo 
vice-pirminink?, tai J. Katilius 
pradėjo varyti tikrą bolševikiš
ką agitaciją. Girdi, Pačkauskas 
buvęs pirmininku vienoj drau
gijoj (kokioj, to nepąsahė) ir 
ten taip susinervavęs, kad išbė
gęs iš susirink iirio. Tai, vadiua- 
•it svarbus “argumentaa.” Taip 
svarbus,, kad <Hei to, anot Ka- 
tili#u3« Pačkatiskų rinkti negali
ma, nes, esą, “jis ir. čia kriau- 
čiams gali iškirsti tokį šposą.” 
Bet kuomet ėjo apkalbėjimas 
palties Katiliaus tinkamumo, 
tai d. Pačkauskas Katiliui atsi
mokėjo broliškais linkėjimais, 
pagyrė jį ir patarė rinkti iždi
ninko vietai. Tai ką reiškia 
socialistiškas sąžiningumas!

Po diskusijų eita prie rinki
mo. Į vice-pirmininkus išrink
ta Prusis. Galbūt butų buvęs 
išrinktas d. Pačkauskas, bet kad 
balsų skaityt buvo pristatytas 
Prusto šalininkas Jakštas, tai 

jam, skaitant balsus, vienas 
akinys buvo truputuką apšerkš 
nijęs, todėl' ta akimi jis “nepa
stebėjo” trijų asmenų, balsavu 
šių už d. Pačkauską... Man, su 
prantaina, tų draugų tinkamu
mas ncapeina: ir vienas ir ki
tas gali savo pareigas atlikti. 
Vis dėlto, balsus skaityti 
reikia—teisingai. O kad vie
šas balsavimas butų teisingas, 
tai reikia ir vienoj ir kitoj pti- 
sėj pastatyt po du skaitytoju. 
Tada jeigu vienas padarys klai 
dą, kitas jį sukontroliuos. Mat 
dabar North Sidės komunistai 
biftinal stengiasi paimti savo 

kontrolei! visas vietos draugi
jas. Del to jiems visos įmonės 
yra leistimos. Savo tikslo bet
gi jie niekuomet neatsieks.

Šį kartą narių buvo ytin skait 
liūgas būrelis. — Siuvėjas.

BIRUTĖS KONCERTAS.

o

KAPITALAS 
$200,000

PERVIRŠIS 
$25,000

Siuskit Pinigus Lietuvon 
================ Savo gentims ir =========== 

Padarykit Linksmas Kalėdas 
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Musų batikas turi spccialį 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

—- ■ ■ :■■ ■ ■ VALDYBA -.r-; ;  =
JPSEPII J. BLIASE PI\EZ. (

VtM. M. ANTONISEN, VICEPBEZ.
JOHN I. BAGDZIUNAS

VrCE-PREZ. IR KASIER1US.

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

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

jsSSi Mano TikėjimasAtidengęs šitą didelę paslap
tį teisėjas i
Elgin and Chicago elevatoriaus 
darbininkai turį tenkinties gan 
darni mažesnių algų ne 
kad jų gauna Chicagos gatve- 
karių ir elevatorių darbininkai.

SalaveiSiaK—vagiliai.

Chicagoj dabar yra salavci- 
šių ir saJavcišių. Vieni jų tik
rai norį išganyti žmones, kiti 
gi—tik jų kišenius..

Sužinota, kpd susibūrę vagi
lėlių būriai, apsirengusieji sala- 
veišių uniformomis, vaigšto gat 
vėmis, dūduoja ir renka sala- 
veišių armijai aukas. Bet tos 
aukos einančios ne salaveišių 
armijai, o tik patiems salavei- 
šiams—vagiliams. Tikrieji sa
la veišia i todėl persergsti žmo
nes, kad jie butų atsargus ir 
nesiduotų “išganyti”—kišenius.

Nevykęs žygis.

“Patyręs banditas,” James 
Duncan, dar kartą turės pasė
dėti Couk paviečio kalėjime. 

Vakar naktį mat jis atliko vi
sai nevykusį žygį: bandęs už- 
kloroformuoti tūlą Hariet Graf, 
4641 Broadway gatvėj, ir pa
sielgęs su ja kaip tinkamai iš
vogti josios butą. Nepavyko. 
Moteris pabudo ir ėmė šaukti 
pagelbos. Žmones jį pagavo ir

Ima nagan pelnagaudas.

Sveikatingumo komisionie- 
rius Robertson žada traukt tic- 
son visus tuos namų savinin
kus, kur muidamies kilusiu an
gliakasių streiku, kone ♦visai pa 
liovė šildyt kambarius. Dau
gelis šeimynų kreipiasi į jį pa- 
siskuiudmu, kad nuomojamų 
butų savininkai šaldo juos ne 
lodei, kad jie neturėtų kuro, o 
todėl, kad jie nor pasipelnyti.

Reikalauja, kad jis—rezig
nuotų.

Birutė rengia didelį koncertą, 
Gruodžio 21, 1919, Hull House 
Teatre, kampas Halsted ir Bolk 
Sts.

Koncerte dalyvauja: P-lė Ma
rijona Rakadskaitė (soprano), 
Stasys Rimkus (vargonai) y P. 
Stonis (Bass), Karolis Sarpa- 
ius (bar.). Mergaičių kvarte
tas: panelės: O. Rudauskaitė, S. 
Staniuliutė, A. Žemaičiutė ir A. 
Volterąitė. Taipgi dainuos “Bi-1 ti ar būti patrauktu atsakomy- 
rutės” Mišrus ir Mergaičių Cho, ben. Matai, dėdė Madden, sa
rai “a capellc” ir su vargonais, ko, nesugebąs savo pareigas at- 
Tarp kit-ko bu& sudainuota nau likti.
as Stasio Šimkaus veikalas —------------

“Atsisveikinimas su tėvynė” pa 
rašytas trim solistams, mišram 
chorui • ir vargonams. I Didysis

Pradžia lygiai 8:15 vai. vak. | oficialiai
neveizint _________ „_

kai graudena žmonės tausoti ku 
rą. Tai dėlto, kad iš kurių-ne- 
kurių kasyklų rajonų gauta pra

Chicagos pašto valdyba pra-1 nešimų, jogei angliakasiai esą 
šo mus paskelbti, kad dabar nepatenkinti ir tąriasi tęst strei 

kas pancdčlis, kaip 9 vai. ryto, ką. 
vyriausioj Chicagos pašto įistai- -------- 1-------
goj laikomi kvotimai aplikantų Reikėsią areštuot... speku- 
pašto klerkų ir laiškanešių vie liatorius.
toms. Kvotimai susideda iš --------
“spelling,” adresų kopijavimo, Valdininkai ir vėl pradeda 
kaligrafijos, kopijavimo nuo kalbėti apie tai, kad vienintele 
paprasto rašto, ir aritmetikos. Įmonė cukraus. spekuliatoriams

Šiuo tarpu pašte esą daug va suvaldyti esanti—areštai. Gir- 
kansijų, ir išlaikiusieji kvoti- di, jie jau turį prirengę listą 
mus, kurie nėra sunkus, busią visų tų spckidiaitoriij, kuriuos 
veikiai paimami. Alga kler- reikėsią areštuoti. Nagi, nagi 
kams ir laiškanešiams pirmais —pamatysime.
metais 1200 dol.; kas metai ji —------------- ,\
padidinama 100 dol. daugiau, Nustatytą drabužių fabriki- 
iki pasiekiant 1650 dol. per me- ninku pelnus.
tus. . ■ . . I 7--------

Del a'plikadijų rdikia krdip- Federąlis apskrities prokuro 
ties prie langelio No. 2, Įfirma- ras, Clync,< vakar be kita pa- 
jame augšte, pašto rūmuose, reiškė, jogei valdžia neužilgio 
Clark ir Adams gatv. | nustatysianti drabužių gaminto

jų pelnus. Kas norėsiąs pasi
pelnyti daugiau nei valdžia leis, 
bus traukiamas tiesom

PAŠTUI REIKIA DAR
BININKŲ.

Bėdini gatvekarių baronai.

Iki šiol nieks, tur būt, ne ne
pagalvojo, kad Chicagos gatve
karių baronai tapo negirdėtai 
nuskriausti. Tai atidengė teil
sėjas Evan E. Evans. Užvakar, 
spręsdamas apie Aurora, Elgin 
and Chicago elevatoriaus kom
panijos darbininką algas, mo
dernusis Salamonas pareiškęs:

ninku algos buvo padidintos 
prievarta. Jos yra perdidelės. 
Tik todėl, kad nepadarius pu
blikai skriaudos, jų reikalavi
mą prisiėjo—išpildyt i.”>

AŠ TIKIU, kad devynios dešimts devyni nuošimčiai mu
sų silpnybių esti nežinystės sėkmė ir Gamtos 
dėsnių nepaisinimo.

Aš TIKIU, kad Gamta, yra vieninteliu ir didžiausiu įmo
nių gydytoju ir kad organizmas gali atgriebti 
savo sveikatą tik vartojant tokias įmones, ku
rias pati Gamta suteikia.

Aš TIKIU ir mane įtikino kasdieniniai prirodymai, kad 
Partola yra didžiausia randami gamtinė įmonė.

Aš tlKIU Partola, nes Partola susideda iš gamtinių su- 
taisymų ir kadangi tūkstančiai laiškų kasdien 
patvirtina, jog Partola niekuomet nesuvilia ko
voj su nevirškinimu ir vidurių užkietėjimu.

TIKIU, kad Partola apsaugotų ir pergalėtų devy
niasdešimta devynis nuošimčius silpnybių, nes 
ji pergali nevirškinimą ir valo krauju

Aš TIKIU, kad nėra geresnio vaisto už Partolą kovai su 
, nevirškinimu ir sugrąžinimui skilviui spėkos, 

reikalingos įimtiems maistams suvirškinti.
Aš TIKIU, kad visame pasaulyj nėra geresnio valomojo 

vaisto ir lygaus Partolai, nes žinau, kad Parto
lą vartoja beveik trjs milijonai žminių kasdien 
ir visi jie yra ja patenkint, vartojimas gi jos’ 
kasdine eina didyn.
Viena skrynelė lėšuoja 1 dol., o šešios, 5 dol. 
pirmaklasėj APTIEKOJ PARTOSO, 160 
Second Avė., New York, N. Y.

Saugokite Savo Akis

Aš

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriną ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galiriia 
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 St., Chicago.

EngĮewood nuovado kapito
nas, dėdė James Madden, turi 
didelio galvosūkio. Civil Ser
vice komisija jam liepė pasi
rinkti vieną iš dviejų: rezignuo

Kova dar neužbaigta.

angliakasių streikas^ 
tapo atšauktas. To 
atatinkami valdinin-

Pašovė verteivą.

vakarNežinomas piktadarys 
naktį mirtinai pašovė pasitu-

(Seka ant 8-to puslp.)

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

SubatoniM iki 9 vai. vakare.

r i, Jau Išėjo iš Spaudos
KNtGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapius. Dydžio 9x6. Kairia 
$1.00 su prisiunlimu.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į ląišką ir knygą tuojaus prisių
siu!. Adresuok;
JUOZAPAS F. SUDRIK, 3343 S. Halsted St.. Chicago, III.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet įąs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet Jąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su-1 
teiks jums geriausias y^sekmes.

Gydymas visų aklą, au»ą no
sie’ Ir aerkles ligą. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnycioms nuo 2 
Iki 5 po pietą.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
t Tėmykite j mano parašą, a

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

Dr. A. R. Blumenthal

IŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland ar. kamp.47 at. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

■j

DR. G. M. GLASER
* Praktikuoja 28 metai
* Gyvenimas ir Ofisas k 

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietą ir nu<5 6—8 vakare. Ne- 

delioinis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- (P A IHI 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. U U

S'uTu-G ‘ J. G. SACKHEIM & CO.
Utarnipkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta. -

a ai sSSSSCKSSSSE3EZS&£&SS3mSZ3SSSS& į m ■ ■ l..i i i ir iii n h—< <

9vv nupirksi grąžą $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei ejlę ir ki- Į 
lipią*

Mes taipgi turime ke' 
lėtą augštos klesos 
phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI* GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro- . 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKĄ.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

NUO 1-MOS RUGSĖJO

DR. M. HERZMAN

Pinigais už

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

KrauseValstijinisTaupymo 
BANKAS

1341 Mllwaukee Avė.,
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė*

“Aušros
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas,’ 
bus šie skyriai:

Anglą kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitą 

matematiką.
6) Braižymo (plianą pažinimo).
Mokytojai: Anglą kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

Dėlei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykią.

$001 South Halsted Street

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

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

vai.

■ - - - -j r - j j - .. ............... .......................

Didžiausia Lietuvio 
APTIEKA.

Paphtodti, siunčąi MOTERIMS ir 
VYRAMS per pačią arba ypatiškai 
vaistus, prietaisus nuo išskrilimo 
UAC1COS, moteriins diržai paleng
vinimui NAŠUMO, vyrams nuo Kl-' 
LOS taip ir toliau. Rašykite ar 
atsilankykit

August Yonaitis, , 
534 W. 18th Str., thicągo.

1)
2)
3)
4)
5)

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

po pietą; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedčliomis 9 iki 12 dieną. 

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

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. j

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Teisingus apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrą ir vaikiną gatavai padaryti 
siutai ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotą- siutą ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vnk. 
Nedčliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai, vak.

S. GORDON, ' »
1415 So. Halsted St., Chciago.

įsteigta 1907

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan SU 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.
12314 W. 23 Plaee, Chicago, III 

Tel. Canal 2109.
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ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARgINjNKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIADARBININKŲ NAMAI-žEMe
rintį valgomą daiktą sankro
vos savininką, tūlą Gioaehina 
l)e Rosa, 2218 Wenlworth gt. 
Sąryšy su tuo policija įieško 
tūlo Frank Sabano.

Pagavo penkis banditus.

Sus. Liet. Am. kareivių pirmos kp. 
susirinkimas įvyks panedėlyj gruo
džio 15,, 7:30 vai. vak. p. Ezaskio 
svet. kamp. 46 ir S. Paulina gat. 
Visi nariai ir norintis prisirašyti, 
malonėkite atsilankyti. — Valdyba.

Pagalios policijai pavyko su
čiupti penkis banditus, kur an 
dais po pat policijos nosia už
puolė Klein Loan banką. Kar
tu surasta apie už 18,(XM) dole
rių įvairių brangakmenų. 
areštuotieji jau prisipažinę.

Rado sušalusį kūdikį.

Namo 1040 E. 43 g 
zeniente vakar naktį 
rado negyvą sušalusį 
dienų amžiaus kūdikį 
ten padėjo-nežinia.

Du

įtvej ba- 
policija 

septynių
Kas jį

Nori perskiru, vyras—dėdė.

Ponia Mar^’ Glass tik dabar 
tesužinojo, kad josios prisieka, 
Samuel Glass, yra jos dėdė. 
Ji todėl ręikalauja, kad pons 

džiodė duotą jai paskiras.

Jauna nuotaka, Dėlto Peters,
3943 Lowell gt., vakar rytą, be

pasimirė. Širdies liga.

ATŽAGAREIVIAI GAVO ~ 
SPRAGTĄ.

VVisconsino atžagareiviai ga
vo stiprą spragtą. Praeitą pane- 
dėlį d. Victoras Bergeris ir vėl 
tapo nominuotas Jungtinių Val
stiją kongresmano vietai. Ne
veizint to. kad kapitalistinė spau 
da melavo kiek tik ji galėjo me
luoti. nominacijose V. Beargeris 
gavo didelę didžiumą balsų, bū
tent: 14,004, kuomet susivieni
jusiu republikoną ir demokra
tų statytinis tesurinko vos 9,282 
balsu. Vadinas, Bergeris gavo 
4,722 t)alsų didžiumą.

Suprantamas dalykas, kad iš 
nominacijos pasekmių dar ne
galima spręsti apie galutinuo
sius rinkimų rezultatus. I>ar ga
li būt viaip. Suvienijusioms ka- 
pitalislą partijoms, gali bątt pa
vyks sumušti socialistą kandida
tą, o gal ir ne. Bet kad džin- 
gą staugimas nepajiegia apdum
ti didelę dalį balsuotoju, tatai 
yni aišku.

Ponai VVashingtone šituo tu
rėtą pasimokinti.

— Genią Dėdė.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: CanaI 1504) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 

■ numeryj.

Sun. Air.. Liet, kareivių kuopa, Ci
cero, III. rengia nrakalbas nedėlioj, 
gruodžio 14, J. Jukniaus svet., kam p. 
14 ir 49 Avė. Pradžia 5:30 vai. vak.

—Valdyba

Kenosha, Wia.. — LSS. 58 kp. su
sirinkimas Įvyks nedėlioti gruodžio 
14, kaip 12 vai. dieną. Socialistų sve. 
321 Prairie Avė. Visi nariai, būtinai 
atsilankykite, turime daug svarbių 
reikalu ir bus išduota delegato į 
l.SS X suvažiavimu raportas. Tie, 
kur norėtų įstoti į LSS, taipgi pra
šomi atsilankyti. — Kp. raštininkas

LSS. 37 kp. nariai yra prašomi 
atsilankyti į 20 wardos Socialistų 
Partijos skyriaus susirinkimą, dėlei 
nominavimo aldermano. Susirinki
mas įvyks panedėlyj gruodžio 15 d. 
8 vai. vak. 1843 So.Halsted St.

— Valdyba.

PPD. Unijos susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 13 d., Aušnf* 
svet., 3001 So. Halsted St. 7:30 vai. 
vak. nariai atsilankykite laiku.

— A. P. R.

Sus Am. Liet, kareivių 2 skyriaus 
prakalbos įvyks subatoj, gruodžio 
13, kait) 8 vai. vak. Dievo Anveizdos 
narapijos svet. prie 18 ir Union gt. 
Bus ir šiaip pamarginimų. Kveičia 
atsilankyti. —• Komitetas.

4-to wardo Lietuvių Pol ir Pašal
pos Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioti, gruodžio 14, 

kaip 1 vai. po pietų p. Ažuko svet., 
3301 Auburn Avė. Nariai prašomi at
vykti laiku. — Pirm. M.M. Juodis

Garfteld Park. — Visi LGD. 38 
skyriaus nariai irrėmėjai prašomi at 
vykti ’ lietuvių Janitorlų Vyrų ir 
Moterų Kliubo susirinkimą nedėlioj 
gruodžio 14, kaip 1 vai. po pietų, 
Janitorių svet. 3720 W. Harrison 
St. Gausite reikiamų serijų.

* Skyriaus rašt. J. Bagdyienko.

Rrighton Park. — SLA. 176 kp. 
priešmetinis susirinkimas bus gruo
džio 14. 1 vai. po pietų. Visi prigu
lintį* prie kuopos malonėkite atsi
lankyti ir užsimokėti mėnesinius 
mtokeučiu.s už 1919 metus pilnai 

Beto bus rinkimas naujos valdybos 
1920 metams. Susirinkimas įvyks 

A. Maženiosvet. 3834 So. Kedzie Avė.
— J. PovilaitiH.

Chicagog Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. metinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, gruodžio 14 d., 2 vai. p<> pie
tų, Zvviązek Polek svet.,. 1315 N. 
Ashland Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku atsilankyti, nes bus renkama 
draugijos valdyba ant 1920 metų.

— Seki*. J. Kalpokas.

Prakalbos su paveikslais apie 
“svieto pabaigą” Įvyks subatoj, 13 
d. gruodžio, Stančiko svet., 205 E.

115 St. Kensington, III. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Rengia Liet. Lais
vamanių Federacija. — Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės prieš- 
metinis susirinkimas įvyks subatoje, 
gruodžio 13, 8 vai. vakare, J. Norvai
šos svet., 3338 So. Auburn Avė. Drau 
gai malonėkite atsilankyti, nes bus 
renkama nauja valdyba sekantiems 
metams. į ■— Valdyba.

SLA. 63 kp. rengia prakalbas ne
dėtoj, gruodžio 14, J. Mačiukevi
čiaus svet. 1036 E. 93 St., kampas 
Dobson Avė. Kalbės P. J. Keršis. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Inžanga vi- Hioms* įlykai. Uoto, kiekvienus atsilnn 
kęs gaus dovanai naudingą knygutę.

— Kviečia Komitetą*.

j “Birutės” Draugija rengia didelį 
maskaradą pasitikimui naujų įlietu, 
gruodžio 31 d.. Pulaskio svet. Ash
land ir 18 gatvių. Bus daug dovanų.

— “Birutė”.1

West Pullnvan. — SLA. 55 kp. ren
gia prakalbas nedėlioj, gruodžio 14, 
kaip 3 vai. po pietų Turner Hali 
svet., 12003 So. Halsted St. Inžanga 
dykai. Kalbės Dr. A. L. Graičiunas 
ir P. J. Keršis. Visus kviečiame at
lankyti. — Komitetas.

. SIaA. 226 kp .rengia prakalbas su 
programų usbatoj, gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybčs svetai
nėje, 1832 Wabansia Avė. Kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas ir P. J. Keršis. 
Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. — Komitetas.

Roscland. — Rolando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės statymo kor
poracijos draugijų delegatų ir visų 
dalininkų-šėrininkų susirinkimas į- 
vyks subatoj, gruodžio 13, kaip 8 y. 
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 eertifikatų, tatai gausi
te ant vietos.

Laikinasai rašt. A. Grebelis.

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 Apšvietus Dr-stčs prieš- 
metinis susirinkimas jvyks subatoj 
gruodžio 13 d., kaip 7:30 vai. vaka
re. Ivanovo svetainėj, 2101 — 1371 h 
gat. Draugės ir draugai malonėkite 
būt visi laiku, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba sekantiems 1920 
melams. Kviečia ir naujus narius 
prisirašyti prie draugystės.

— Seki*. P. S. Rindokas.

LDLD. 19-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedalioj, gruodžio 

14 d., kaip 1:30 vai. po pietų 
Mark NVhite Sųuare Engine Roome, 
30-ta ir Halsted gt. Naujas LDLD. 
leidninys “Atmosfera” jau atėjo ir 
visi nariai, kurie yra už šiuos metus 
užsimokėję, gaus tą knygą.

— F. Zavist.

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

—• Sekr. M. Žalalienė.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
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Viktoras Radžiūnas, gyvenantis 
Lietuvoje pajieško savo brolių: Ju
liaus, Jono ir Konstantino Radžiū
nų. žinantieji apie juos ar jie patįs 
tegul atsiliepia i Klemensą Norkų, 
570 W. 18th St., Chicago, III. Radžiū
nai paeina iš Suvalkų gub., Kalvari
jos apiclinkės.

PAJIEŠKAU savo giminės Jono 
Vitaičio; 8 metai atgal gyveno Ka
nadoje, paeina iš Kauno rėd., Kė
dainių apskr., Skamaičių kaimo. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Atsišaukti adresu:

Antanas Svetika, 
6028 S. Talman Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozo Birmono, se
sers Onos, girdėjau, kad gyvenat 

Dctroit, Mich. Pranešu, kad tamstų 
brolis Juozas Birmon numirė lap
kričio mėnesyje Munisinge, Mich. 
Jeigu norite žinoti plačiau, tai ra
šykite pas

Tony Misiūnas, 
Grand Island camp 2

Munising, Mich.

PAJIEŠKAU savo dukters Stasės 
Astrauskaitės, kuri apleido mumis 
iš Mason City, Iowa 1915 m. Tėvas 
vra miręs ir aš einu silpnyn, noriu 
dar pasimatyti; taigi jūsų broliai ir 
sesers yra išsiilgę. Judviem yra 
viskas dovanota, atsišaukit greitai, 
arba kas apie juos žinote, meldžiu 
pranešti adresu:

K . Astrauskienė 
2017 St. Paul Avė. , Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Vinco Ba
rausko ir tetos Uršulės Barauskiu- 
tės po vyru Pagirickienė paeina iš 
Vilniaus pav., Butrimonių paraĮk, 

Radžnelionių kaimo, pirma gyveno 
Baltimorėj. Turiu svarbų reikalą; 
meldžiu atsišaukti adresu:

JURGIS GUčlNSKAS
149 Stanley Avė., Yonkers, N. Y.

PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės ne senesnės kaip 25 iki 35 me
tų; aš turiu 34 metus amžiaus vai
kinas ir turiu savo namą ir puikius 
vargonus pasilinksminimui ir jieš- 
kau linksmo budo merginos už gas- 
v»:i<<inv. kuri mylėtu tfyventi poroj 
pmšom atra&vti.JOHN MILLER

Box 272,1 Odanali, Wis.

PAJIEŠKAU puseserės Agės Sa
kaitės: turiu reikalą, gavau laišką 
iš Lietuvos, ir aš išvažiuoju j Lie
tuvą. Prašau atsišaukti.

Adolph žnuga,
531 W. 18th St., Chicago, III.

$100 DOVANŲ TAM
Kas suims ir paduos į policijos ran

kas Kazimierą Vaitkų, kuris šio 
mėn. 4 d. po pietų 5:30 vai. sušau
dė ir sunkiai sužeidė Juozą Adomai
tį gatvėje ties jo paties namais pn. 
3336 Lowe Avė Chicago, III. jam be
einant į darbą Jis Kazys Vaitkus 
rodos slapstosi Chicagoje. šitą $100 
užmokės pats sužeistasis Juozas A- 
domaitis, kuris randasi Peoples li
goninėj, ties Archer Avė ir 22 gat.

PRAPUOLĖ
Prapuolė šuo taksys, baltas su juo

domis dėmėmis ant nugaros, didelio 
ūgio. Kas suras, gaus dovanų nuo 
$5 iki $10. šaukite Drover 2489.
3210 Union Avė., .Chicago.

J IEŠKO DARBO
, SPAUSTUVNINKAS turintis ge
roką patyrimą prie spaudos darbų 
ir pažįstantis rašybą. Taipgi dirbęs 
ant “linotype” model 5. Norėčiau 
rasti užsiėmimą lietuvių spaustuvė
je. Atsišaukite laiku Naujienų ofi
sam

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA vienas apšil

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

PARSIRANDAVOJA šiltas švie
sus kambarys dėl vaikinų, merginų 
ar vedusių su maža šeimyna. Atsi
šaukite po šiuo antrašu:
3324 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
.................... J-UkULB

MOTERŲ
MERGINŲ j knygų rišyklų pa

duoti j linijuojamą mašiną, arba 
tuščias knygas siūti

• H. 11. Hoffman and Co. 
712 Federal St.

KEIKAI^AUJ A merginų arba vi
dutinio amžiaus moterų skudurams 
rinkti. Pageidaujama prityrusios.

Atsišaukti pn.
530G Federal St., Chicago.

MOTERŲ ir merginų virš 16 metų 
amžiaus prie lengvo darbo dirbtu
vėje. Smagios apystovos, $15 į sa
vaitę pradžiai. Pastovus darbas.

OIJSON RUG CO,
1508 W. Monroe St., Chicago.

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.

--- I---R------------------------ - ----- y " ' ...M.. .

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
I.EONARD SEBD CO.

228 VV. Kedzie St.

MOTERŲ VYRŲ VAIKŲ

▲

MOTERŲ

MOKYTIS PLYNAI

Rankomis sinti

Moterą norinčių mokintis viso
kią šnką rankinio darlx> į vy
rišką kriaučių, a t rasi t puikią 
progą 
amatą 
t u ve j.

išmdkti gerai apmokajną 
musu moderniško į dirb-

Gera mokestis apmokamu 
kinimos laiku.

Patyrusių rankų siuvėjų.

nio-

Taipgi reikalai! jlamė tuo jaus 
prie kotų ir veskių.

Rankovių skylių bei«terių.
FINIšERKŲ

IR SKYLINIŲ

A]flikacjijo3 gal bitft išpildytos 
bile kurioje dirbtuvėje.

Hart, Schafifner
& Marx

520 S. Wells St.
1922 S. Halsted St.
2303 St. Paul St.

REIKALAUJAMA

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
Tik merginos

Patyrusių darbininkių gera mo
kestis pradžiai ir stukinis (kir
bas. TaipįĮi pagdlbinirakiu dėl 
abelno dirbtuves darbo., 

kiaulsia jiToga dėl ateities.

5Yj dienų savaitėje,

Atsiimk Samidynio

KABO CORSET
740 N. Morgan

Pui-

Skyriun

CO.
St.

Netoli Chicago Avė.

REIKALAUJAMA

irMerginų dėl lejbeJiavimo 
pakavimo kavos, f raktų, šakne
lių, kotelių tavoro, etc.

HENRY HORNER CO. .
571 W. Randolph 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 Avc., Oak Park

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJA VYRO 
AR MOTERS 

KURTINOMS VALYTI.
2888 «R0ADWAY 

Tel. Lakė View 1470

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

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

Žilos kalamosios geležies 
plieno molderių.
ATSIŠAUKTI

Western Steel Car &
Foundry Co.

Hegcwisch) UI. /

ir

Paimk 5 num. karą iki dirb
tuvės.

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

T

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA DARBININKŲ į lentų 

kiemą. Išmokestis kas vakaras. 
THEO. FATHAUER CO. 
Cherry Avė., Goose Island.

VAIKŲ

1428

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE
Wrighttwood & Hcrmitagc Avė.

REIKALINGAS žinantis visą dar
bą barberys; subatomis, vakarais; 
nuo 12 vai. dieną iki 10 vai. vakare.

JUOZAPAS TRE1NIS, 
003 West 47th St.

REIKALAUJA gero, pastovaus 
darbininko įsengeležių kiemą; tu
ri būt dirbusiu r>rle žirkliu ir mo
kėti apskriti^ <larbq scngeleJ.ų kieme; reikalaujamu paliudijimas iš 
paskutinės darbo vietos; vedusiam 
yra gerus namus septyniais kamba
riais SU gazu virti įr elektros švie
sa; gražus miestas gyventi; jei ne
vedęs, gali rasti vietų būti ir gauti 
valgį nebrangiai. Ateik prie darbo 
tuojaus.

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

REIKAI^AUJA plieninių karų ni- 
tuotojų, lankstytųjų, kaitintųjų; dar
bas nuo stukių, pastovus, visai 
mai. Atsišaukti

THE RYAN CAR CO. 
Hegewisch, III.

žie-

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

REIKALAUJA prityrusių žirkli- 
ninkų i sengeležų kiemų. Pastovus 
darbas ir gera mokestis tinkamiems 
darbininkams.

LEOPOLD COHEN IRON CO. 
31st and Roman Avė.

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

DREXEL VIEAV APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

au- 
su-

HEIKAI*AUJA pirmos klesos 
tomobilių taisytojo, taipgi, kad 
prastų ir kaip kitus mokinti to ama
to. •

Platesnėms žinioms telefonuokit: 
Yards 4427 Vakarais ar nedėto (f: 

Klauskit: John Grakauski.

ALFRĖD DECKER & COHN

Dirbėjai Draugijinių Drabužių

Mes galime panaudoti skvernų ir 
kraštų dirbėjus; Bridal ir skvernų 
guzikų skylučių dirbėjus, 
užbaigėjus 
Beisterius 
Traukėjus 
Nuprosintojus full dress 
drapanų 
Atsišaukti 

SAMDYMO SKYRIUS 
•Pietų-vakanj kamp. Franklin 

Van Burcn Street
ir

REIKALAUJAME žmogaus dol pir 
mos pagelbos J West sido geležies 
dirbtuvę: paduok amžiaus patyrimą 
ir freikafaufamą mokytį Rašyk 1 

Naujienas, 333.

REIKALAUJA VAIKŲ 
Nuvalyti maliavą ir lėbelius 

klijuoti.
AGAR PROVISION CO.

310 N. Green St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA keptuvė juodos 

juodos, duonos ir keksų, lietuvių an
gy Ventoj vietoj; biznis yra išdirb
tas gerai; norintis pirkti galite pa
tirti ant vietos atsilankęs ypatiškai. 
.Parsiduoda dėl nesveikatos. Atsi
liepti į Naujienų ofisą po No. 5.

EXTRA1
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoljo i Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. Kas nori pirkti, ka
di r nemokantis barzdaskučio darbo, 
lengvai gali išmokti. Yra 4 skutami 
krėslai ir visokie elektriniai įtai
symai. Visa bus parduota labai pi
giai, gera proga ypatingai lietuviui, 

nes nke apgyvento
Taipgi parduoda klernatus ir smui- kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progps. At
sišaukti tuojaus.

D. GALINIS
311 W. 4th Si., So. Boston, Mass.

RAKANDAI

Savtamkas ati- 
dlinos sui Mo

steliu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirkias už $200, Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį pastoly 
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 pasiniatyki- 
te su mumis pirma pirkinio kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

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

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

2810 W. Harrison St.
Atdara i\uo 9 ryto iki 9 vak. Nc» 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio 

liaus rakandai bus parduoti už 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
člnė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir lt. 
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.

sti- 
bi-

KALĖDŲ DOVANA
Didelis rakandų išpardavimas tik 

iki Kalėdų. Kas pirks skurinį sek
lyčios setą, gaus didelį 250 dol. ver
tės gramafpną dykai. Kreipkitės va
karais ir nedėlioinis. Pasimatykite su 
K. Baltas, 750 W. 31 St. Reziden- 
ęija 3014 So. Union Avė., 1 lubos 
užpakalyje.

NAMAI-žEMĖ
DIDELIS BARGENAS

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 
Win. Kazlauskas.

DAR YRA LAIKAS
Jieškanticji pirkti geros farm'os 

kreipkitės pas mane, aš turiu parda
vimui farmų kiekvienoj valstijoj 
Suvienytose Valstijose irvisokio didu 
mo kokios kas norėtų, su gyvuliais, 
trobomis arba be; kiekvienam pri- 
cniamomis kainomis. Atsišaukite tuo 
jaus pas:

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

ATIDA
PARDAVIMUI namas ir lotas, 

vertės $2,100, aržuolo langai ir du_ 
rįs, 2 didelį niie^ruimiai, didelė kufc- 

niflp didelis frontrnimis; augštas; 
mes važiuojam i savo Šąli. Turi bū
ti parduota pusdykiai už $1,700. 
4736 So. Kolin Avė, netoli Archer 
Avė.

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.

Naujas puikus namas, su 4 lotais 
visa puikiai aptverta, garadžius, vj- 
Štlninkas, kiaulių teartas; 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 nąmo Bridgepor- 
te, Brighton Parke. Jeigu namas bu
tų brangesnis, galiu pridėti pinigais. 
Platesnių žinių kreipkitės pas.

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

BRIDGEPORTO BARGENAI
3 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas su visais įtaisymais elektra, 
maudynėmis ir augštu cemento apa
čia parsiduoda, labai pigiai; namas 
randasi netoli 32 ir Ėmerald Avė. 
2 namai ant vieno loto, mūrinis ir 
medinis, ramios $38 į mėnesį, namai 
gerai sutaisyti, kaip nauji; parduo
siu pigiai arba mainysiu ant loto ar 
autoniobiliaus.
(i pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, užpakalyj gar adžius. 2 
automobiliams; ramios neša $62.00 į 
mėnesį. Parduoda už $3,600; $500 
reikia imokėti, kitus kaip randą

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

PUIKI PROGA. Parsiduoda vie
nas naujas puikus namas, ant dvie
jų iliorų, ant keturių pagyvenimų 
iš galo parodžius, dėl dviejų auto
mobilių: taipgi sykiu parsiduoda ir 
šalia namo lotas. Namas randasi po 
num. 5936 — 59-tos gatvės ir Tal- 
man Avė. Savininkas gyvena ten 
pat, iŠ užpakalio, ant pirmo floro. 
Iki 18 d. šio mėn. busiu 3301 AVallace 
Street.

Galima pirkti po vieną arba kar
tu. Dveji namai po du pagyveni
niu ; šeši ir septyni kambariai kiek
viename. Du namai ant trijų totų 
(150x75), cimento pamatai su skie
pais. švari vieta ir ramus gyveni
mas. 4363-4401 Emerald Avė., Chi
cago, 111. Priežastis pardavimo —; 
gyvenu kitame mieste. Pirkdami 
nuo savininko, sutaupysite pinigų. 
Reikale kreipkitės laišku ar ypa
tiškai:

M. BUDRUNAS, 
Spring & Water St., Waukegan, 111.

PARDUOSIU farmą labai pigiai, 
lengvomis išmokestimis. 440 akrų 
žemes, pusė išdirbtos. Budinkai, 
mašinos geri, arti rtnesto, 51 galvi
jų, 7 arkliai, 31 kiaulė; 80 akrų 
gių, daugelis javų. Parduodu 
senatvės.

P. ŠLAUŽ1S.
2315 Powe|J Avė., Chicago, 

Tel. liumboldt 6277

MOKYKLOS

i u-

III.

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 geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvinio skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
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- 
at mokėjimai s. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

VYRŲ BARDASKUTYSTĖS 
MOKYTIS.

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells SI.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vąlst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys .

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TIKRAS MEDUS 

4 svarų viedrukas .......
10 sVarų viedrukas ..... 
60 svarų blekinėse., sv .. 

Prisiunčiam dykai Chicagon 
PETER SELINTUS, 

8463 Gilbert Ct., Chicago, III.

$1.85
$3.50

29 ^c.




