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Estonija reikalauja pripa
žint nepriklausomybę

Talkininkai išarda Pabaltijos taiką

vergusiems žmonėms ir armi
jai. Jeigu musų pastangos ne
pavyks, aš manau, tai bus ne 
musų kaltė/*

Atsakymui į mano klausimą, 
kas kaltas butų už tą, niinis- 
teris pasakė:

“Pasaulis kada-nors patirs

537 žuvo 
ant laivų 

„J, I .........

DU LAIVAI PASKENDO.

j
True translatlon filed wilh the post- 
master at Chicago, III. Dec. 20, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

/BOLŠEV1 KAI K ALTIN A
ANGLIJOS VALDŽIĄ.

Dabar rūpinsis pirmiausia 
sumušti Kolčaką su Denikinu.

Berger išrinktas
Pašalintasis iš atstovų buto socia

Bolševikų tarybos su Anglija išįro

Dorpato tarybų likimas priklausys 
nuo talkininkų

ESTONIJA REIKALAUJA 
TAIJilNINKŲ PRIPAŽINTI 
jos nepriklausomybę:.

Talkininkai draudžia Estonijai 
kliudyti Judeničiui ir bando 
pakenkti Estonijos taryboms 

su bolševikais.

DORPATAS, gr. 15. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Michael Farbman).—Es 
tonijos valdžia formaliai parei
kalavo vyriausios taikos kon
ferencijos tarybos pripažinti 
Estonijos nepriklausomybę. 
Tas reikalavimas buvo padary
tas gruodžio 13 d., kada Esto
nijos valdžia atsakė į vyriau
sios tarybos notą, kurioj buvo 
reikalaujama, kad Estonija per 
mainytų savo poziciją “linkui 
šiaurvakarinės Rusijos val
džios ir armijos” gen. Judeni
čiaus armijos), ir kad “sustab 
dytų nuginklavimą tų spėkų ir 
duotų joms progą reorganizuo 
ties.”

Estonijos valdžios ' atsaky
mas buvo perskaitytas Ameri
kos, Anglijos ir Francijos mi- 
litarėms ir politinėms misijoms 
ir šiaurvakarinės armijos ir vai 
džios atstovams. Perskaitė jį 
ministerių pirmininkas Toennis 
son.

Savo atsakyme Estonijos val
džia pasakė aiškiai, kad jos po
zicija linkui šiaurvakarinės vai 
džios buvo atvirai draugiška ir 
kad ji nuginklavo tik tas dalis 
Judeničiaus armijos, kurios pe 
rėjo tonijos rubežių. Ji yra 
pasi/ėngusi be jokių sąlygų su-, 
grąžinti ginklus.
Bijosi Judeničiaus užpuolimo 

ant Estonijos.
Kasi ink leidimo armijai per 

siorganizuoti Estonijos teritori
joje, ministeris sako, kad val
džia atrado tai esant nepapra
stai sunkiu dalyku, kadangi ji 
neturi gvarantijos, kad Estoni
jos nepriklausomybė bus pripa
žinta ir todėl ji mano, kad šiaur 
vakarinė armija po paėmimui 
Petrogrado, gali atkreipti savo 
ginklus ir ifrieš Estoniją. Esto
nijos vimlžia tečiaus sutinka 
leis tįzfiers iorga n izavi mą šia u r- 
v/rfcarinės armijos, jei admiro
las Kolčakas, gen. Denikinas ir 
talkininkai pripažins Estonijos 
nepriklausomybę.

Estonijos valdžios atsakymas 
sukelia naują situaciją. Prie 
tokiu s aplinkybių talkininkai 
gali rasti būdų pertikrinti’Kol- 
čaką ir Denikiną pripažinti 
Estonijos nepriklausomybę. 
Tuoj tą sektų pertraukimas ta
rybų ir atsinaujinimas kariavi
mo Pabaltijos fronte.

Tik kelios dienos atgal dau
gelis tikėjo, kad Estėnijai bus 
leista padaryti kokia bus gali
ma dabartiniu laiku, sutartį su 
sovietų Rusija. Tas manymas 
pradeda greitai nykti. Tas tie 
sa, kad talkininkai nebandė ne 
daleisti Estonijai ir kitoms pa- 
rubežio šalims tarties su sovie

tų Rusija. Formaliai parube- 
žio šalims duolta pilna laisvė 

tame dalyke. Vienok susidarė 
tokios sąlygos, kurios susitari
mą daro praktiškai negalimu.

Sovietų valdžia pasiūlė 13 
punktų taikos sutartyje, bet pa 
sakė aiškiai, kad svarbiausiu, 
jų nuomone, yra 3 punktas, 
įsikala uja utis gvarantijų, jog 

Estonija nebus naudojama at
šokimo vieta atakose ant sovie
tų Rusijos. Praktiškai tas rei
škia paleidimą ir nuginklavimą 
gen. Judeničiaus armijos liku
čių. Nesutikus duoti tokias 
gvarantijas, Estonija negali ti- 
kėties susitarimo su sovietų Ru 
sija.

Tada talkininkai panaudojo 
didžiausį spaudimą. Prieš pat 
Dorpato konferenciją vyriau
sioji taryba prisiuntė notą, į ku 
rią dabar atsakė Estonijos val
džia. Tas surišo Estonijos val
džios ranRas.

ąpie tai viską.”
Talkininkų atstovai vyksta 

Copenhagenan.
Dabar visas centras atidos, 

matomai, persikelia į Copenha- 
geną. Ihilk. Tallents, galva čio 
naitinės Anglijos politinės misi
jos ir įtekmingiausias diplomą 
tas Pabaltijojc, išvažiavo į Lon 
doną, bet per tūlą laiką pasi
liks Copenhagene. John Gade, 
Amerikos komisionierųis Pabal 
tijoje išvažiavo iš Rygos į Co- 
penhagen.

— r-' ---------- ■■■■■ --------------------------------

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, |917

Bolševikai sumušė 
estonus

VIS DAR SIAUČIA MŪŠIAI 
ESTONIJOS FRONTE.

Bolševikai atėmė iš estonų 
keletą kaimų.

Ant vieno laivo žuvo 
chiniečiai.

493

19.— 
laivo 

laivui

Truo translatlon filed with the post- 
miister ut Chicago, III. Dec. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PABALTIJOS TAIKA PRIGU

LI NUO TALKININKŲ.

Sekamą žingsnį turi padaryti 
talkininkai. Estonai gi norėtų 
taikos ir gal priimtų bolševikų 

taikos sąlygas.

REVELIS gr. 17. (Rašo Chi- 
eago Daily Nevvs koresponden
tas Michael Farbman).—“Seka 
njas žingsnis turi būti padary
tas talkininkų,” pasakė man 
šiandie gerai patyręs diplomą- 
*tas, svarstant Dorpato taikos 
konferenciją tarp Estonijos ir 
sovietų Rusijos.

Viskas parodo, kad tas tiesa. 
Estonijos krizis vyriausia yra 
delei likimo Judeničiaus armi
jos ir panašių dalykų, kuriu 

išrišimo reikalauja sovieto val
džia antgalviu “karinės gvarar. 
tijos.”
Susitaikintų rubežių klausime.

Užrubežinii’t reikalų ministe
ris Birk pasakė, kad jis nema
no, kad trūkimas yra galimas 
rubežių klausime, nors Estoni
jos delegatai spirsis kad etno
grafiniai principai butų pritai
kinti, kada bus sprendžiama 
apie galutinus rubežius. Jis ne 
mano, kad delegatai atsisakys 
suteikti plebiscitą ginčijamose 
teritorijose.

Estonija daug ką užtyli.
Paklausus apie talkininkų po 

ziciją, ministeris atsisakė svar
styti tą “labai opią problemą.“ 
Jis mielai išaiškintų Amerikos 
viešąjai nuomonei sunkią Es
tonijos valdžios poziciją, bet 
tai negalima padaryti dabarti
niu laiku. -y

“Tie, kurie žino musų eko
nominius vargus,” sakė jis, “ir 
supranta didvyriškas pastangas 
musų mažos armijos, kuri di
džiausiame varge kariavo per 
daugiau metus laiko, aš tikiuos, 
nekaltins valdžios už bandymą 
įgyti labai reikalingą pailsį pa-

II|AL1FAX, N. S., gr. 
43 nariai įgulos anglų 
Manxman prigėrė vakar 
paskendus viduryje vandeny

no. Tik apie 12 įmonių išsi
gelbėjo.

LONDONAS, gr. 19.—Nedi
deliam aūgių laivui Lien Shing, 
plauk usjarii iš Hongkong į Sai 
gon, Indo-Chinijoj, paskendus, 
žuvo 493 chiniečiai ir vienas 
anglas. Tik 37 žmonės išsigel
bėjo.

True translatlon filed with the post- 
iryister at Chicago, IIL Dec. 20. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

350 ŽMONIŲ SUŠAUDYTA 
PETROGRADE.

Bolševikai raginami paimti 
Murmansko pakraštį ir atidary
ti kelią į Švediją ir Norvegiją.

LONDONAS, gr. 19. Mask
vos sovietų valdžia oficialiai 

praneša, kad smarkus mušis 
siaučia Narvos apielinkėje, Es 
tonijos fronte, kur bolševikai 
persilaužė per vielų užtvaras ir 
paėmė keletą kaimų.

Bolševikų kavalerija padarė 
puikų užpuolimą ant Kremena 
Spaskaja, 85 myl. į pietryčius 
nuo Narvos.

Bolševikai paėmė Turkestano 
miestą.

Rytiniame (Siberijos) fronte 
bolševikų kavalerija gruodžio 

15 d. paėmė Ust Kamenogorsk, 
Rusijos Turkestane, suimdama

True translatlon filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DENIKINAS LAIMĖJUS.

Suėmęs 10,200 belaisvių.

HEUSINGFORS, gr. 19.— 
Pranešame apie susekimą Pet
rograde aliti-boiševikiško suo
kalbio.

Si •900 žmonių, jų tarpe keli An 
Jglijos ir Francijos piliečiai ta- 

i po areštuoti.' 350 žmonių tapo 
! sušaudyta, nuteisus juos revo- 
, liuciniam tribunahii.

Pasak gautų laikraštinių ži
nių, Estonija suliko sugrąžinti 
{ginklus šiaurvakarinei Rusijos 
armijai ir dalyvauti atakoje ant 

| Petrogrado, jei talkininkai, ir 
Kolčakas pripažins Estonijos ne 
priklausomybę.

Sakoma, kad itas sutikimas 
buvo įrašytas atsakyme į Esto
nijos nesenai gautą talkininkų 
nota, c

Maskvos sovietų laikraštis Iz 
vestija ragina bolševikų valdžią 
pripažinti svarbumą ..veikimo 
šiaurėje. Jis reikalauja, kad 

butų įgytas Murmansko pakra 
štiš, taip kad bolševikai galėtų 
užmegsti pirklybinius ryšius su 
Norvegija ir Švedija, tuo veik'HELSINGFORS, gr. 19.—Pa

sak čia gautų žinių, gen. Deni- neujraijzuo(iami talkininkų, blo 
kinas laimėjo svarbią pergalę 
tarp Carycino ir Kamyšino, 
Volgos klonyje. Jis suėmęs
10,2(M) belaisvių, taipjau 5 ka- bolševikų kareiviai Murmansko 
nuolles ir 25 kulkasvaidžius.

kadą Rusijos.
Laikraštis priduria, kad Anti-

AMERIKOS LENKAI SOCIA
LISTAI REMIA LENKIJOS 

SOCIALISTUS.

apygardoje nėra skaitlingi, bo
to bolševiku ofensivą palengvin 

' tų tas faktas, kad svetimų ša- 
| lių liuosnoriai apleidžia šiauri
nę Rusiją.

CAMPANINI PASIMIRĖ.CHICAGO.—Amerikos lenkai 
socialistai visais įmanomais bu 
dais i 
socialistų judėjimą Lenkijoje. 
Jie taipgi gausiai remia Lenki
jos Socialistų Partiją pinigiškai i 
ir jau yra išsiuntę tam tikslui 
šimtus tūkstančių markių. Šio
mis dienomis Lenkų Socialistų 
Partiją išsiuntė Varšuvon Len
kijos Socialistų Partijai net 
250,000 markių. Tokiu budu 
Amerikos lenkai socialistai bus 
išsiuntę savo draugams Lenki
joje arti miliono markių. Gau- 
dąmi tokią stiprią paramą nuo 
savo draugų Amerikoje, Lenki 
jos socialistai ir gali vesti pla
tų ir tikslingą darbą.

Kada Amerikos lietuviai so-! ninkus. Bet mirtis neleido pil 
cialistai pradės taip duosniai 
remjli savo draugus Lietuvoj e 
—Lietuvos Socialdemokratų
Partiją?

rūpinasi kad sustiprinusChicagos opera, kurią jis 
laikinai uždaryta.

vedė

CHICAGO.—Vakar po 
mėnesio ligos, St. Luke ligon- 
butyj pasimirė Cleofonte Cam- 
panini, Chicagos operos vedė
jas. Jis jau keletą metų vedė 
operą ir ant tiek pakėlė Chica
gos operą, kad veik nebuvo jai 
lygios Amerikoje ir lygy uosi 
New Yorko operai. Jo svajo
ne buvo padaryti Chicagos ope 
ra viena geriausių operų pasau
lyje ir tam tikslui jis rinko ir 
traukė prie Chicagos operos vi
sus žymiausius pasaulio daini-

virš

nai įsikūnyti tai jos svajonei.
Chicagos opera, delei mirties 

jos vedėjo, tapo laikinai užda
ryta ir nebus atidaryta iki po 
jo laidotuvių.

COPENHAGEN, gr. 19.—Lit- 
vinov, kuris kaipo sovietų val
džios atstovas nesenai tarėsi su 
Anglijos atstovu James O’Gra- 
dy apie apsimainymą karės be-} 
.laisviųis, pasakė šiandie, kad I 

paįrimas ta.rjrbų įvyko delei. 
Anglijos valdžios pozicijos.

Paklausus ar jis mano dary
ti naujų žingsnių linkui taikos, 
jis atsakė negatyviai.

“Mes turime palikai dalyką 
raudonąja! armijai,” jis užrei- 
škė. “Mes supratome premje
rą Lloyd George, kad mes turi
me pirmiau apsidirbti su adm. 
Kolčaku ir gen. Denikinu. Tą 
bolševikų armija ir atlieka pa
sekmingai.”

frue translation filed with the post- 
riąister at Chicago, III. Dec. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos užpuolikai 
nuginkluoti

BERMONDTO PULKAI NU
GINKLUOTI VOKIETIJOJE.

Galbut tie Pabaltijos plėšikai 
bus išsiųsti šiaurinėn Rusijon.

RERL1NAS, gr. 19.-8,000 
rusų, kurie sugrįžo į Vokietiją 
kartu su pulk. Avalov-Bermond 
tu, kuris vadovavo ofensivu 
prieš Rygą, tapo nuginkluoti ir 
yra sustatyti Danzige, Nauen ir 
Grabdyve, Poznaniuje. Jie bus 
laikomi, kol atsiras proga pa
siųsti juos Rusijon.

Pasak Vossische Zeitung, 
pulk. Bermondt pasakė gynimo 
ministeriui Noske, kad didžiu
ma rusų nori sugrįšti į šiauri
nį Rusijos frontą. Noske už- 
reiškė, kad jie bus pasiųsti į ten 
kaip greit bus galima.

Transportavimas vokiečių ka 
reivių iš rytų Prūsijos į viduri
nę Vokietiją prasidėjo, , kaip 
skelbiama, šiandie.

Lietuva įieško 
paskolos 

LIETUVA TIKlŠf PASISKO
LINTI AMERIKOJE 

$100,000,000.

NEW YORK, gr. 19.—Atvy
kusi į čia Lietuvos valdžios fi
nansinė ir pirklybinė misija 
šiandie paskelbė, kad ji tikisi 
gauti iš Amerikos $100,000,000 
paskolą.

Miliūnai kiaušinių pūdomi 
sandėliuose.

Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas vakar laišku krei
pėsi į Illinois gubernatorių Loxv 
doną idant jis arba pats pasi
rūpintų ką nors daryti, kad su- 
valžius godžius kiaušinių spe- 
. kulia torius, ar pallieptų totai 
atlikti jo pakirtai maisto ko
misijai. Fitzpatrick sako, kad 
pastaroji sužiniai tylinti, kuo
met milionai kiaušinių pūdo
ma sandeliuose tik tuo tikslu, 
kad palaikius negirdėtai augš- 
tas kainas.

Už tokius supūdytus kiauši
nius spekuliatoriai dabar lupa 
vieną dolerį tuzinui.

PARYŽIUS.—Francija 1914 
m. išdirbo 30,000 automobilių,

listas vėl išrinktas
VICTOR L. BERGER VĖL 

IŠRINKTAS ATSTOVŲ 
BUTAN.

Kartą nepriimtas butan, jis vėl 
sumušė fuzijos .kandidatą.

MILWAUKEE, Wis., gr. 19. 
—Socialinių kandidatas Victor

riausia lodei Bergeris ir tapo 
vėl išrinktas, nes jis regulia
riais rinkiniais gavo tik virš 
trečdalio balsų, o dabar gavo 
virš pusės visų paduotų balsų.

PASIMIRĖ GARSUS AVIATO
RIUS.

ROUFpI, Francijoj, gr. 19.— 
šiandie čia pasimirė nuo žaiz
dų kapt. Sir John Alcock, pir
mas aviatorius, kuris perskrido 
Atlantiko vandenyną be jokio 
sustojimo. Jis vakar tapo su
žeistas nukritus su aeroplanu

rinktas atstovų butan.
Bergeris jau trečiu kartu iš

rinktas atstovų butan. Pirmą 
syki jis buvo išrinktas keletą 
melų atgal ir išbuvo bute pilną 
terminą, bet sekamuose rinki
muose pralaimėjo. Antru kar * arti Gottevrard, Normandijoj, 
tu tapo išrinktas lapkrityj, 1918 į 
m., bet kad jis stovėjo prieš 
karę ir kad buvo nuteistas už 
peržengimą špionažo, tad atslo 
vų butas veik vienbalsiai jo ne
priėmė. Vienatiniu pastatytu 
kongreso apkaltinimu prieš jį 
buvo, kad jis nėra ganėtinai pa- 
triotingas ir Ipdel negalįs būti 
atstovų buto nariu.

Bergerio iu‘priėmus, tapo pa
skirti speciali rinkimai, kurie 
ir įvyko šiandie, kad užpildžius 
pasidariusią Bergerio neprieini 
m'u atstovų butan vakansiją, 
Bet socialistai vėl jį nominavo 
kandidatu ir nežiūrint susivieni 
jusiu demokratų ir republiko- 
nų partijų, jis vistiek vėl tapo 
išrinktas.

Kada Bergeris tapo nęminųo 
tas, senosios partijos pamate, 
kad jis vėl bus išrinktas, thdel 
jos visos susivienijo ir išstatė 
savo bendrą kandidatą Bodeii- 
stab. Kampanija buvo labai 
smarki, kadangi fuzija dėjo vi 
sas pastangas, kad neleidus vėl 
išrinkti Bergerį. Netik tapo pa 
naudota spauda, estrada, brt 
taipjau kunigai ir vyskupai at
virai agitavo bažnyčiose ir vi
sur kitur prieš Bergerį ir leido 
prieš jį visokius prasimanymus 
ir šmeižtus. Vienok nežiūrint 
kapitalistinių partijų fuzijos, 
Bergeris tapo išrinktas.

Pereitais reguliariais rinki
mais jis gavo 17,920 balsų. Kiek 
jis gavo balsų dabar dar neži
noma, kadangi dar neužsibaigė 
balsų skaitymas. Jo priešinin
kai tečiaus skelbė, kad gaus ne 
mažiau 20,000 balsę iš papra
stai 45,000 balsuotojų, todėl jie 
tikėjosi gauti nors mažą didžiu 
mą balsų, jei visi balsuos. Bet 
apsiriko.

Iš esančių penktame kongre
siniame distrikte 94 precinktų, 
balsai suskaityti 75 precinktuo 
se ir juose Bergeris gavo 2,000 
balsų daugiau, negu fuzijos kan 
didatas. Neabejojama, kad li
kusieji neskaitytais precinktai 
neperkeis dabar permatomų 
balsavimo pasekmių.

Bergerio išrinkimas yra dide
lis smūgis visiems atgaleiviams, 
netik nepriėmusiems jį kongre 
sau, bet taipjau ir tiems, kurie 
reikalavo to nepriėmimo. Ką 
dabar darys kongresmanai, 

kad Bergeris vėl tapo išrinktas, 
dar nežinia. Bdt Mihvaukeę 

balsuotojai parodė už ką jie sto 
vi ir ko jie nori. Daugelis bal
suotojų balsavo už Bergerį gal 
vien todėl, kad užprotestavus 
prieš kongresą, kad jei kas ta
po išrinktas, tai negali bu'ti pa
šalintas, kad ir kasžin kaip jo

NELAIMĖS SU TRAUKINIAIS.

COUNCIL BLUFFS, la.—31 
žmonės tapo sužeisti vienam 
traukiniui užbėgus ant kito ties 
Missouri Valey, la.

GIfICA(X). 30 žmonių liko 
sužeista vakar Chicago & Alton 
traukiniui sulužus tarp Argo ir 
Willow Springs.

GEN. PERSHLNG 
ATVAŽIUOJA.

CHICAGO.—šiandie mieste 
bus ncpiažai iškilmių, kadangi 
į čia šįryt atvažiuos gen. Per- 
shing, vadovus Amerikos ka- 

riuomerte Francijoj. Delei to 
jam rengiama didelė paroda, 

kuri prasidės 2:15 v. po piet., 
taipjau bus surengti keli ban
ketai. .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, IIL Dec. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasikėsinimas ant 
Airijos vaidono

PASIKĖSINIMAS ANT AIRI
JOS VALDONO FRENCH 

GYVASTIES.

Paleista keli šūviai, mesta bom 
bos, bet French ištruko 

nesužeistas.

DUBLIN, Airijoj, gr. 19.— 
šiandie buvo apdarytas pasikė
sinimas ant gyvasties viskonto 
French, Airijos lordo lieutenan 
to. Nežinomi žmonės buvo ant 
jo užpuolę netoli Dublino.

Keli šūviai tapo paleisti. Dvi 
kulkos užgavo French automo
bilių. Bombos ir rankinės gra 
natos taipjau mesta, bet Airi
jos valdonas išliko nesužeistas.

Vienas policLstas užmuštas. 
Vienas iš užpuolikų taipjau už
muštas. Du kiti |xdicistai ir 
šoferis sužeisti.

Užpuolikai nubėgo skersai 
laukus linkui Dublino. Jie iš
truko, bet dabar jų j ieškomą 
po visą miestą. Tankai irgi 
naudojime j ieškojime. Užmuš 
tasis užpuolikas turėjo du re
volveriu ir bombą. Niekurie 
sako, kad užpuolikų buvo 6 ar 
7, bet kiti sako, kad jų buvo 
apie 25.

“Begėdis banditas?

gi 1920 m. ketina padaryti 200, nenorėtų / kiti kongresmanai.
'aaa I Toks Šalinimas atstovu, iei rv-MADRIDAS.—Policija užda

rė streikuojančių redaktorių 
leidžiamą laikraštį EI Liberal. 
Streikieriai tuojaus išleido nau: reivių pulkelio arti EelaUa if gC Eberfe Tannery Co. garbar- džiuma tuo budu visuomet ga
ją laikraštį EI Popular. užmušė 10 kareivių, * nė. Nuostoliai siekia $1,000,000. l£tų pašalinti mažumą. Gal vy

MADRIDAS.—- Morokkiečiai 
užpuolė ant nedidelio įspanų ka

000, neskaitant įvairių trokų. I ^lin-hrias atstovų, jei sy- 
 ,kį pasisektų, galėtu, įeiti f pa- 

WESTFIELD, Pa.—-Čia sude- protį ir valdančioji kongresą di

Pons bandite, tamsta esi be
gėdis. Taip apie tamsta kalba 
ponia Bettie Gilebter, 1319 
East g-vė. Ji sako, kad tamsta 
ją užpuolęs ir pasisavinęs jas 
žiedus dagi prie jos namo durų. 
“Kodėl jis mane nepasitiko 
nors vieną bloką atstu nuo mt» 
no namų?“^klausia tamatd# 
ponia Bettie.



Prakalbos Laiškai iš Lietuvos
Iš PustapėdžVj, Vilkaviškio ap.

rengia
LIETUVIŲ LAISVĖS KLItTBAS
Nedėlioję, Gruodžio 21 d., 1919. 

1:30 vai. |>o pietų.
MILDOS SVETAINĖJ

Kalbės p. DUBICKAS.

KOMITETAS.

Rašo J. Valinskui, 4035 So. 
Cainpbe>ll sL, Chicago, 111. jo 
pusbrolis:

Mylimas brolau! Pranešu 
jums, kad mes visi šiuom tarpu 
esame gyvi ir sveiki, apart Ali
šausko, kuris apie du menesiai 
atgal numirė.

Kad aprašius^ iską, ką mes 
praleidome per sį prakeiktą ka-

I PROGRAMAS I 
t__________________________ !

“ Uzb urti Turtai”
Melodrama — trijose veikmėse penkiuose 

atidengimuose. Stato 
DRAMATIŠKAS RATELIS

Nedėlioję, Gruodžio 21mą d., 1919
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 West 23-rd l’lacc.

VEIKIANTIS ASMENS:
VEREŠAS, smuklininkas,....... V. PAČKAUSKAS
ELENA, jo duktė,... P. PETRĄ VIČIUTĖ-MILLER
PRANYS, jo sūnūs,........................... J. BURAGAS
MYKOLAS, sargas, senas kareivis

pėstininkas, ....................... , J. J. STASIŪNAS
VLADISLOVAS, jo sūnūs................J. SANKUNAS
HANGOŠAS, vargonininkas, ...  V. KONDROTAS
LIDIJA, jo duktė,..............................V. NAVIKAITĖ
TALIROŠ, feldfebelis, ......................J. VIRBICKAS
STEPUKAS, piemuo,........................... J. ČEPONIS
ELZBIETA, sodietė,...................  P. KEMEŽIENĖ
ŠANDORAS, kaimietis, ...............  J. BAGDONAS
JONUŠAS, kaimietis,...... ?.......................... N. N.

Jaunimas. • ■
Visa dedasi Vengrijoj.

Svetainė atsidaro 6 v.v. Lošimas prasidės 7 v. v. 
Po lošimui smagus balius — šokiai.

rą, tai reiktų kibą jaučio skūrą 
prirašyti, ir tai viskas netilptų. 
Viso prisiėjo iškęsti. Nuostabu, 
kaįp mes ištrivojom. Daugiausia 
baimės turėjome karo pradžioj, 
kada rusai traukėsi, o vokiečiai 
vijo juos. Tai buvo baisus regi
nys. žmonių pilni laukai. Su 
vežimais, su gyvuliais bėga na
mus palikę — o kur, ir palįs ne
žino. Tuo tarpu visur tik ugnis, 
kulkos švilpia, granatos trūk
sta ore.

Bušai traukėsi Vilkaviškio 
plentu, o vokiečiai per Moskabu- 
džius norėjo jiems už akių už
eiti. Čia ir iškilo mūšiai. Tik
ras Dievo sudus darėsi. Daug 
namų sudegė. Kur lik granata 
krinta, ten ir dega. Musų trioba 
išliko sveika. Mes niekur nebė
gome, tik duobes turėjome išsi
kasę. Viršų apdengėme įlanko
mis ir žemėmis užpylėme. J 
duobę lizdavonie per urvą. Savo 
daiktus buvome susikrovę į 
tris vežimus. Jeigu butų uždegę 
Iriobą, tai būtume nors rakan
dus išgelbėję. Tie, kurie pabėgo 
daug daiktų neberado sugrįžę.

Mama dabar gyvena mieste. 
Pirmiau buvo pas Simkutj,Jiet 
prusai sudegino jo namus, kur 
sudegė ir visi motinos skudurai, 
ba ant viršaus buvo, o iš apa;

M A Ii .1 11>: N , Ch J. » a ii i

PIRMAS KONCERTAS
RENGIA L.K.S. 4 KUOPOS MIŠRUS CHORAS

• SUBATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 20 d., 1919 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23-rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c, 50c ir 75c.

Ši#Žži

' s. •'___ X

Subata, Gruodžio 20, 1919

■H ^eVerOS Gyduoles uzlaik 
šeimynos sveikatą.

Gaukie kopija Severo* lietuviško kalen
doriau* 1990 metams savo aptiekoje. arba 
parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai I

Kosulys j 

yra tai įkyrius symptomas, kurs f 
neretai priduoda daug skausmo, . į 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- ■ * 
galima taip lengvai nusikratyti kaip J’ 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip , 
kiti daro: imk < >

s.P
X- .. (h ;

Severa’s
Balsam forLungs

(Severo* Balsamą Plaučiams) gy
dymui nuo kosulio, peršalimo, už
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. TinRa 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu
siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak
sų, arba 60 et. ir 2 et. taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

DR. F. O. CARTER
Iškaba besisukanti šviesa

DRAMATIŠKO RATELIO prieteliams žinoti
na: sekamas musų vakaras bus kovo 14 d., 1920 
C. S. P. S. svetainėj. Scenoj statoma puikus įstorin- 
gas veikalas “Marija Magdalietė”.

— DRAMATIŠKAS RATELIS.
j. -

buvo niekaip išratavoli.
Uršule tarnauja pas ūkinin

kus. šimet esti Teiberiuose pas 
Senkų. Mariutė gyvena drauge 
su motina mieste. Pirma ėjo į 
mokyklų, o dabar jau nebeina.

Dabar parašysiu apie tai, ko
kios pas mus kainos. Pernai už- 
simiušė mano kumelė, tai turė
jau pirkti kitą. Užmokėjau 1025 
rublius. O šiemet už tokią reiktų 
mokėti 20000 rublių. Už karves 
mokama po 15000 rub. ir dau
giau. Cukraus svaras 7 rub., 
žibalo svaras 5 rub., rugių kar
tis 50 rub.; kviečių — 80 rub.; 
Siūlų špulaitė kaštuoja 12 rub. 
'Lečiaus dabar viskas po biskį 
pradeda atpulti.

Pasilik sveikas tuom sykiu. 
Kitą karią daugiau parašysiu. — 
Jonas Jodis.

Nuoširdžiai kviečiamo Gerbiamą Publiką kuoskaitlingiausiai atsilankyti i šį musų pirmą koncertą, nes 
šiame koncerte minėtas choras pasirodys imt estrados pirmu kartu Chicagos visuomenei su savo gerai 
išlavintais balsais ir darbininkiškomis (luinomis po vadovyste draugo M. GIRNIAUS. Taipgi šiame Kon
certe dalyvaus gabiausi dainininkai ir dainininkės: Aktetai, Kvartetai ir Duetai. Taipgi gabiausi Chica
gos solistai ir solistės, apart dainų bus puikių Biologų Monologų ir Deklemacijų. Taigi kas mylit išgirsti 
naujos gadynės dainas, malonėkite visi atsilankyti. Po programų! bus šokiai iki vėlybos nakties. Gricž 
draugo J. GRUŠO ORKESTRĄ. Draugiškai kviečia visus L. K. S. 4 kp. Mišrus Choras.

ORKESTRĄ—BENĄ

PRAKALBOS, DAINOS, TEATRAS, 
DEKLEMACIJOS IR BALIUS 

Rengiu 
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ VIENYBĖ 

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PLACE
GRUODŽIO-DECEMBER 31 D., 1919, 

Svetainė atsidarys 6 v. vak.; prakalbos prasidės 7:30 v. vakare, 
įžanga 75c., 50c., 35c., ypatai?

Meldžiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio pui
kaus vakaro, linksmai senus nit.tus pabaigti ir naujų metų sulaukti. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius d. P. GRIGAITIS. Dainuos Chi
cagos vyrų choras. Perstatinės “Dairia be Galo” ir deklamacijos. 
Polam linksmus šokiai tęsis iki vėlybam laikui.

Kviečia KOMITETAS.

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, 111.
Fel. Cicero 2316

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Stato keturių veiksmų drama

“BEDARBE”
Iš darbininko grabų dirbėjo gyvenimo. 

Parašė Sofija Belaje, rusų kalboje, vertė J. L. R.
Nedėlioję, Gruodžio 28 dieną, 1919

M. Meldažio Svetainėje
, 2242 W. 23rd Place

Pradžia lygiai o:30 valandą vakare. Įžanga 35c., 50c., 75c. ir $1.00
Šitas. veikalas yra statomas pirmą kartą lietuvių kalboje, taigi yra la

bai puikus ir įdomus kiekvienam darbininkui; parodo koks darbininko gyve
nimas; koks jo likimas ir kokia jo mirtis. Taigi gerbiamiejre ir gerbiamosios, 
Privalumas kiėkvienam darbininkui ir darbininkei pamatyti šitą dramą, nes 
yra pakviesti puikiausi iš Chicagos lietuvių artistai. D-gas Stankūnas reži
sierus, deda visas pastangas, kad tą dramą atlošti kuopuikiausiai. Širdingai 
prašome visų atslankyti, nes šitas vakaras bus puikiausias iš visų vakarų 
Chicagoje. Po programų bus šokiai iki vėlybos nakties. Nesivėluokite, nes 
lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku, laiku.

Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 8 .Jūsų akjs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti. 
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti, $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

so $6, $7, $8, $9 
$10, $11, $12.

Specialu (loma atkreipiant j mo 
kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite galvos skaudėjimų arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kimą okulistą gyvenanti 22 metu 

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krei 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FBANKLIN O. CARTER, M. D.

120 So. State St., 2-ras augalas 
Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakaro.
Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas^ Garantuo

tas užganėdinimat. Vyrų Ir vaiki
nų neatsišaukd, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės tr konservatyvi mode
liui, $20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau. ,
Pirkitę, sau overkautus dabar pa-. , 

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vaL vak. Suhat(> 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Ilalstcd St Cbciago.

įsteigta 1907
LAISVES BONDSAI

Mokame Grynais:
1-mas $50 Bondsas .... $50,25 
5-tas $50 Bondsas ......... $50.25

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

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

Subatomfts iki 9 vai. vakare.
■ I ................... .. ■ !■ ■ 7-—

DIDELES 
PRAKALBOS

“BIRUTES”

KONCERTAS
t- .........-—— ■-■■■u s t.

Nedėlioj, Gruodžio 21 19 19
HULL JIOUSE TEATRE

Skaityk!
Pagalvok!

8:15 va1, vak.

Smulkmenas rasi vietinėse žiniose.

Lietuvių Masinis Susirinkimas
Visi lietuviai, dirbantieji gyvulių skerdyklose esate kviečiami atsilanky- . I ,

ti į masinį susirinkimą, kuris įvyks '

Nedėlioję, Gruodžio 21 d., 1919
Davis Sąuare Park’o Svetainėje

kampas 45tos ir S. Paulina gatvių

Gražus
ihzbainmkas

Pradžia 8 vai. vakare

Lietuviai, Stock Yardų darbininkai! Nepraleiskite šitos progos, kiekvie- ‘ 

nas ateikite ir išgirskite geriausius kalbėtojus, kurie išaiškins dabartinį Uni- 
$ jos stovį ir ką unija mano veikti ateity je. Bus geriausi lietuvių kalbėtojai, 

taipgi ir amerikonai.

JAUJAS, puikus p. Zolpip veikalas, kurį jo tru
pa sulos Naujų Metų vakarą, Sausio 1, 1920, 
. I

Dr-o Vinco Kudirkos rengiamam vakare
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 Place.

Platesnių paaiškinimų duosime vėliau.

M.

Rengia “BUTCHERS W0RKMEN’’ Liet Lokalas 257 RENGĖJAI.

Neužmiršk!

SĖS!

Kalėdų diena
švenčių diena. Tą dieną L.
S. S. 22 kuopa rengia šaunų

didelių

Kalėdini Koncertą
Po ilgo advento kiekvienas 

nori smagiai praleisti laiką 
ir pasilinksminti. O tinkamai 
pasilinksminti bus galima tik 
L. S .S. 22 kp. Kalėdiniame 
koncerte —

M. Meldažio svet.
2242 W. 23 PI.

Jau kelinti metai, kaip L. 
S. S. 22 kp. rengia Kalėdinius 
vakarus. Bet šis Kalėdinis 
koncertas bus vienas pui
kiausių. O tai dėlto, kad ja
me dalyvaus visos gabiausios 
musų choristų ir dainininkų 
spėkos. Tatai neužmiršk. 
Neužmiršk atsilankyti pats 
ir savo draugus atsivesti 
Gerų vakarų labai retai te- 
rengiama. Praleisti jį butų 
didelė tamstai nuoskauda.

L. S. S. 22 kp. Kalėdinis 
koncertas prasidės —

Lygiai kaip 4 vai. vakare.
Po koncerto smagus balius 

— šokiai ir kitos įvairios pra
mogos. Grieš puiki Balako 
orkestrą. Tikietii kainos tik 
50c. asmeniui.

Kviečia L. S. S. 22 KUOPA.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI



Subata, Gruodžio 20, 1919 NAUJIENOS, Chicago., III
*

n ligai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašą to, kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų. 1

E

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street Boston, Mass.

Kalėdoms Dovanos Į
Jau Nebetoli Kalėdos

VAI laikas pamislinti apie dovaną mylymoms savo ypatoms. Turėdamas tai atmintyje priruošiau 
» visokių gražiausių tayorų savo Zegarmeistriškoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip galėdamas že

mesnę. Didelis pasirinkimas laikrodėlių, žiedų, lūkėtų, labai pigiai, lenciūgėlių auksinių ir auksuotų, 
kaip vyrams, taip ir moterims guzikų į taankiefus, spilki . i ’----- “ . — ” ’ ‘
čiausios ir yismrių daiktų, kokius tik galima rasti 'hibilvriškoj’e įstaigoju. Taipogi turime 
gramofonų ir parduodame bemaž už pusę prekės; taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų, 

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

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

Su tikra pagarba,
JŪSŲ AUKSOBIUS 1B LAIKRODININKAS

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

učių į kravatą nuo mažiausios prekės iki augŠ- 
. Taipogi turime visokių 

ir visokių

į KŪRESPONOENCIJOS
GARY, IND.

Kuo pasižymi musų “komu
nistai.”

Gal kai kurie manys, kad 
Gary “komunistai,” tai ničnie
ko negali paveikti. Klystate taip 
manydami. Siūkite ką jie ga-

Šių melų pradžioj jie išardė 
kuriamąjį kooperatyvo susirin-

Šiais metais, Darbo Dienoj, 
kada darbininkai buvo surengę 
parodą, vieni “komlunistai” dvi
račiais Lakstė po miestą, o kiti 
ant kampų stumdėsi, bet paro
doj nedalyvavo.

Dabar musų “komunistai” 
gerai pasižymi streiklaužiavi- 
nųt. Nors jie gerai žino, kad 
Gary eina atkakli kova tarp dar
bo ir kapitalo, kad darbininkai 
visas pastangas deda idant 
streikas butų laimėtas, bet “ko
munistams” tai nė po kam: jie 
streiklaužiauja —Jr tiek. Matot 
kokie iš jų “darbininkų liuo-

Pereitą vasarą tie patįs “ko
munistai” į čia buvo atsikvietę 
žinomąjį jų barškalų. — Stitso- 
ną. “Komunistai” tada jį va
dino savo tėvu. Na, jeigu tas 
jų “tėvas” irgi taip-pat elgiasi, 
kaip jo “vaikai” kad elgiasi Ga
ry, tai saugok Jackaus nuo to
kių “liuosuotojų!”

Streikininkų komitetas an- 
dais pranešė, kad į Kalėdų fondą 
streikicrianis dovanų teikti į- 
plųukc daugiau kaip 9(K) dole
riu /

Andais streikininkų masinia
me susirinkime vienas streiki
ninkas prašė sušelpti jį — pa
dedant jam padengti jo miru
sios moters laidojimo lėšas. Ant 
vietos suaukota 32 jlol.

—- Streikieris.

$10,000 Kalė
Raudonaj

ės Lietuvos 
Kryžiui 

per L. G. D.

Kalėdinis Išpardavimas
žiemos šventėms siūlome Visuomenei didelį pasirinkimą 

Dailiausių
BATŲ IR KURPIŲ

• kokių tik kada buvo rinkoj. Kviečiame ateiti ir pamatyti.
Kainos šiame išpardavime laba pigios, kadangi par

duosime prekes dar pernykštėmis, daug pigesnėmis.
Turime puikiausį rinkinį įvairios spalvos* audeklinių 

kurpių ir šliuraičių, tinkamų Kalėdų dovanoms.
ŠTAI KELETAS SPECIALYBIŲ KALeDOMS

Moteriškos audeklinės Juliets kurpės, ranka siutais 
padais, visokių spalvų.

Kainos nuo M.50 iki $2.85 porai
Vyriškos dailios audeklo ar odos Juliet ar namams 

kurpės, geriausios rūšies,
Kainos nuo $1.75 iki $3.85 porai

Vaikams dailiais viršais batukai patent vamp ar tam
siai rusvos kid vamp, visokios mieros iki 8 specialiai po
ra ...................... -....................................... $1.95

Rasite čia dailiausių batų vyrams, moterims ir vai
kams, prieinamiausiomis kainomis, o todelgi daug dau
giau apsimokės pirkti sau batus Čia pas mus.

Mes ypatingai rūpinamės turėti ir turime nepapras
tos mieros batų moterims, įvairiausios spalvos, didumo 
dagi ir numerio 11.

Musų sankrova laiko pilniausi sandėli rusiškų kaliošų 
visai jūsų šeimynai.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. KALSTEI) STREET

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

1 SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1717 So. Halsted SU Telephone Canal 6417, Chicago,

ge
to-L. G. Dr-jos ižAęČyra .... $4,991.31 

RoChester, N. Y. skyr. 12,
j)er P. Perronį .................... 13.65

Springfield. Mass. skyr. 40,
per M. Tamošaiti ............. 32.05

St.| Poul, Minn. skyr. 13,
per A. Schultz ..................... 24.00

Eiisthamton, Mass. skyr. 41
per L. J. Juršą ................. 110.00

Indiana Harbor, Ind. skyr. 64.
per J. Yocį .....v,.......... 26.00

Philadelphia, Pa. skyr. 58,
per J. Grinių .................... 58.00

Wilkes-Barre, Pu. 55 kp. ALTS.
per J. Vaišnj ........................ 5.00

Cljicago, 111. "Atlantą”, L. T. D-ja
per V. Dovidaiti .............. .

Los Angeles, Cal. skyr. 66.
per K. Lubiną .............. .

Chicago, 111. šv. Boko D-jos
bariai, per B. Kazanauską..

Joliet, III. skyr. 62.
per Fr. ščiukauską .........

Chicago, III. Kalėdinė,
Kazys Karliauskas .............

N‘W ilaven, Gonn. skyr. 33.
per M. J. Vokietaitį.............

Chicago, III. skyr. 4.
Per S. Pctrauskr

M ilkes-Barrc, Pa.
LJ. J. Nionius ...

šiuo kviečiame gerb. draugijas, 
kliubus ir kuopas, lygiai ir L. G. 
1). skyrius, idant malonėtų prisiųsti 
Centran pinigus, nes jau Kalėdos 
už durų. Beikia siųsti $10,000.00 Ka
lėdinės Lietuvos B. Kryžiui.

Dr. A. L. Graiėunas, 
Am. Liet. Dakt. Dr-jos sekr.

ar-
pas

lai- 
bei

TEMYKIT
Didžiausia laikrodžių krautu-/ 

vė Westsidėj, kur galit pasirinkti 
naujausią ta vorą: deimantų, 
krodžių ir kitokių auksinių 
sidabrinių daiktų

Kurie turit skaudamas akis 
ba reikalaujat akinių, ateikit 
mane, aš duosiu patarimų ir pri
rinksiu akinius.

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

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

Ant Pardavimo

III.

59.76

43.00

20.32

80.50

10.00

MAUDE. “41, kaip man nieiti pal
vą! Itbanddiau visokius majpojimus, 
trinkimus, muilo ei mua — ir viskas tas 
nieko nepaaelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pida net darosi!" •

MARE. “Na, tai kam tau kfst be-' 
reikalingai l žiūrėk, kokie mano plau
kai pradus, švelnus ir ipsti. O tai 
tpdėl, kU «S vartoju RUFFLES!"

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Net! Ar kve-^ 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- 1̂ 
FLES yra tai paprasčiausia

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Aušros”

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į 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.

R

17.00

.. 200.00

.. 2.00

< v. r-,. . - . plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt į 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFLK®
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų at trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. *

> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai X 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite lųums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

• — F. AD. RICHTER & CO., 3(4-330 Broadway, New York*——*

Taupyk Laiką ir Pinigus

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalėj!- (
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

šitie namai, ką matote ant paveikslo, yra baigėmi būdavot! ir 
parsiduoda pigiai. Mes turime daug namų gatavų! naujų ir pagy
ventų už lagbai pigias kainas. I

Mūrinis 2 augšlų namas, 6 pagyvenimais, gariršildomas, su vi
sais naujos mados įtaisymais; visas vidus kieto medžio aržuolo ir 
klevo. Bandos neša $250.00 i mėnesį. Kaina $23,000.00

Mūrinis 2 pagyvenimų namas. Renda $57.00 mėnesiui. Keina 
$6000.00. ...

Medinis 3 pagyvenimų namas. Renda $38.00 mėnesiui. Kaina 
$3,300.00

Medinis 5 kambarių katedžius, 2 kampiniai lotai ir antras nuo 
kampo lotas; gera vieta dėl bučernės. Kaina tik $3,200.00.

Turime ir daugiau bargenų, čia visko negalima paminėti.
Mainom ant lotų ir farmų. Lotai gali būti Chicagoje ir apie- 

linkėj.. |

JOKANTAS BROS., 3934 So. Rockwell Street
Telephone McKinley 5277

l*iniM«i* ui

Laisves Bondsus
*50, *100. *500, ir (1.000.

Krause Valstijiuis Taupymo

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarstų 

šalčio. Katrie sergate, ateikit 
mane, ag duosiu patarimą dykai.

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

nuo
P«S

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKŲ 

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

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

Phone Canal 1013
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai
Geriausios žąsų 

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

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

Reikalaukit sampelių.

tik

$1.89

Ar jus pamislijote nors kada kiek pinigų 
ir laiko jus galite sutaupyti skusdamas pats 
namie. \

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skirtinio 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
britvą, kur mes i ša iškiliam žemiau. Jus ma
tote britvą ant šito pavęikslo, ji yra padaryta 
iŠ labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barberįai visoje šalyje. Reguliariška kaina šitos britvos tik $8.00 
su gvarantija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 laibai 
Vartojančius daiktus dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti,

Žirkles, Šukius ir skutimo brušelę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mes gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dblerj su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite tavorą. Neatidėliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimu prisek vieną dolerį prie jo ir 
riųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. 4th St, New York City 534 W. 18th Str., Chicago.

2)
3)
4)
5) _ 

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

Luomons; Lietuvių kulbyi —• Konsl. 
Augustinavičius: Mafem/tikos — V 
Mišeika. /

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos liksiąs suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagclba galima hutų pagerinti gy
venimą.

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

3001 South Halsted Street

Raumatizmas Sausgėla. |
Nesikankykile suves skuus- J 

inais, Reumatizmu, Sausgėla, Z 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu J 
—raumenų sukimu; nes skau- 1 
dėjimai naikina kimo gyvybę S 
ir dažnai ant patalo paguldo, J 

CAPSICO COMPOUND mo- J 
stls lengvai prašalina viršmi- T 
nėtas ligas; mums šiandie dau- C 
gybė žmonių siunčia padėka- J 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
paČta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis !
3259 S. Halsted St., Chicago, III. !

Knyga BALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyUea, kaL J 
na 50c. ■

Didžiausia Lietuvio
APTIEKA.

Parduoda, siunčia MOTERIMS ir 
VYRAMS per pačtą arba ypatiškai 
vaistus, prietaisus nuo išskritimo 
MACICOS, moterims diržai paleng
vinimui NAŠUMO, vyrams nuo KI
LOS taip ir toliau. Rašykite ar 
atsilankyktt

Augusi Yonaitta, ,

■MHNNNMMBiMHHiiiH •... ■ ,
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Vienam mėnesiui ..............
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Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų ...........................
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3.00 
1.65 
1.25

.65

87.00
4.00 
200

Lietuvos politika 
ir jos rėmėjai.

Skaitytojų Balsuose šian
die išspausdinome vieną a- 
kyvą “balsą” Lietuvos klau
simu. Akyvas jisai yra tuo, 
kad parodo, kaip sunku yra 
žmonėms, kurie vadovauja- 
ti tautininkų idėjomis, su
prasti visai aiškius ir pap
rastus dalykus.

----- Panas Čarunas iki šiol dar 
nepajiegė suprast, kad pri
pažinimas tautos Apsispren 
dimo principo yra sąlyga, 
be kurios negali būt išmin
tingo gyvenimo Nepriklau- 
somybės obalsio. Nepriklau 
somybė yra tam tikra Ap
sisprendimo forma, jeigu ji 
yra tikra nepriklausomybė, 
o ne “camouflage”. Juk vy
skupas Karevičius ir tie Lie 
tuvos Tarybos ponai, kurie 
kvietė Lietuvon kunigaikš
tį von Urachą, taip-pat sa
kė, kad jie nori padaryt Lie
tuvą “nepriklausoma”; jų 
“nepriklausomybė” tečiaus 
buvo tiktai skraistė Lietu
vos pavergimui pridengti. 
Jie stojo ne už tai, kad Lie
tuva pati — jos žmonės — 
nuspręstų savo likimą, o 
kad ją padarytų “nepriklau 
soma” kas-nors kitas. Bū
dami Apsisprendimo prie
šais, jie buvo ir tikros Ne
priklausomybės priešai.

Taigi yra nesąmonė girti 
Nepriklausomybės obalsj ir 
kartu smerkti “apsisprendi- 
kus”.

Kas dėl to, kad Nepri
klausomybės šalininkai turį 
daugiaus moralės teisės prie 
Lietuvos, tai čia p. Šarūnas 
irgi protauja navatnai. Ne
jaugi teisė keliauti į kokią 
nors šalį arba gyventi joje 
priklauso nuo politinių as
mens pažvalgų? Juk tai 
yra atžagareiviškiausia min 
tis, kokią tiktai galima sau 
įsivaizdint. Kiekvienas 
bent kiek progresyviškai 
protaująs žmogus . skaito 
bjauriu laisvės suvaržymu, 
jeigu įvažiuojančius į bent 
kurią šalį egzaminuoja dė
lei jo politinių įsitikinimų. 
0 p. Šarūnas nori, kad lie- < 
tuviams, norintiems grįžti į

Lietuvą, butų daromas toks 
suvaržymas!

Beje, Nepriklausomybės 
šalininkai rinko pinigų į sa
vo fondus Lietuvai ir žmo* 
nės aukavo į juos! Bet štai, 
kas buvo toliaus:

“Paryžiečiai nieko ne
nuveikė, vien pinigus eik
vojo”.

“Kas kolčakinius už
kvietė Lietuvon? Pary
žiečiai arba jų smegens 
p. pr. Voldemaras, muš
damas telegramą »šią va- 
sarą admirolui Kolčakui 
su pasveikinimu...”

“Naujasai kabinetas p. 
Voldemaro tuojaus pasi
rūpino paskirti Londone... 
grovą Tiškevičių (birži
ški) ir sekretorių p. 
Balutį.
Taip rašo apie Lietuvos 

diplomatiją žmogus iš Lie
tuvos legacijos Londone. Ir 
jisai dar sako, kad Lietuvos 
ministeriai ir Valdininkai i- 
ma dideles algas, laiko sa
vo pačias užsieniuose, važi
nėjasi automobiliais, geria 
šampaną ir pokylius daro, 
kuomet Lietuvos žmones 
skursta.

Bet juk šitą politiką, ši
tuos diplomatus ir šituos 
valdininkus remia tosios A- 
merikos lietuvių srovės, ku
rios renka pinigus iš žmo
nių neva Lietuvos laisvei.

“Apsisprendimas” nepa
dėjo joms šitame dalyke. Jie 
neaukavo ir neragino au- 
kaut. pinigų, kad paryžie
čiai galėtų juos eikvot, nie
ko gera nenuveikdami Lie
tuvai; jie neprisidėjo prie 
to, kad Balutis galėtų nuke
liaut į Paryžių ir paskui 
gaut vietą pas grafą Tiške
vičių ; jie nešelpė Lietuvos 
ministerių ir valdininkų, 
kad davus jiems progos ger
ti šampanu ir imti. dideles 
algas; jie nerėmė Voldema
ro, kuris parsikvietė kolča
kinius į Lietuvą; jie nėjo iš
vien su tais Letuvos valdy
tojais, kurie pirma statėsi 
“nepriklausomos Lietuvos” 
kovotojais, o šiandie taikosi 
parduoti Lietuvą lenkams.

Bet “apsisprendikai” ir 
nesigaili, kad jie to nedarė. 
Jie bent žino, kad jie nepri
sidėjo prie Lietuvos išnau
dojimo ir jos laisvės žudy
mo.

0 kaip turi jausties žmo
gus - prasčiokėlis, kuris pa
klausė klerikalų ir tautinin
kų agitacijos ir davė šimti
nę, tikėdamasis, jogei jisai 
aukauja “nepriklausomos 
Lietuvos” labui, — tatai yra 
nesunku suprasti. Jisai turi 
jausties apgautu.

Jeigu musų atžagereiviai 
mano, kad Lietuvon turi tei
sės keliauti tiktai tie žmo
nės, kuriuos jiems pavyko | 
apgauti, tai jie turi labai 
prastą nuomonę apie Lietu
vą.

mandatų, pakliūtų į keblų 
padėjimą.

Todėl abidvi kapitalistų 
partijos Milwaųkee’je susi
jungė prieš ^socialistus. 
Joms į talką atėjo ir valdžia 
ir bažnyčia. Chicagos “Tri
būne” rašo, kad gubernato
rius Philipp ir arcivyskupąs 
Messmer išleido atsišauki
mus, ragindami balsuotojus 
stot prieš socialistus.

Pažiūrėsime, ar kapitalo, 
valdžios ir bažnyčios susi
vienijimas įstengs pergalėti 
susipratusius Mihvaukeh’s 
darbininkus.

Apžvalga
MINČIŲ PAKRIKIMAS

Škotijos lietuviai socialistai, 
kurių bepaliko tenai tiktai kete 
tas dešimčių, nukrypo į bolševi
zmą ir dabar taip-pat nachališ- 
kai, kaip ir jų vienminčiai A- 
merikoje, plepa apie “social- 
išdavikus.” Reikia pripažinti te
čiaus, kad jų organas “Rankpel- 
nis,” ne tiek daug vietos paveda 
keiksmams ir kolionėms, kaip 
amerikoniškųjų sočia La narei lis 
tų laikraščiai; jisai mėgina da ir 
argiunicntais kovot prieš savo 
oponentus.

Viename savo numer. “Rauk 
pcilnisT stengiasi sukritikuOt 
aidoblistų organą “Proletarą” 

ir gana išmintingai sako jam, 
kad, revoliuciją “tverti” nega
lima. Girdi:

Tikroji visuomeninė revo
liucija, t. y. socialistinė revo
liucija negali būt sutverta c ei
to, kad ji yra istorinis ir evo
liucinis reikalingumas. Ji yra 
spontaniškas (pats savaimi) 
žmonių sukilimas prieš pase
nusią tvarką.

Ir toliaus jisai vėl sako apie

# Ją gali pagimdyti tiktai pri
brendimas evoliucinių ir eko
nominių sąlygų ir spontaniš
kas sukihmas visų žmonių.
Bet kada “Rankpclnis” mėgi

na polemizuoti su socialistais, tai 
jisai šituos dalykus visai užmir
šta. Pirmesniam numeryje ji
sai, pav. “aiškina”, jogei Vokie
tijoje socialistinė revoliucija 
nepasisekė todėl, kad didžiom ie
čiai socialdemokratai susidėjo 
su kapitalistais ir atstatė gin
klus prieš spartakus. Čia jau 
išeina,' kad spartakai butų “su
tverę” revoliuciją, jeigu ne 
Scheidemann’b išdavystė; o ąi- 
doblistam “Rankpclnis” prirodi
nėja, kad sutverti revoliuciją he-

Tame pat savo straipsnyje te
čiaus jisai nupasakoja dar nuo- 
stebesnių dalykų. Girdi:

...Pasirodo Lenino pasaky
mo teisingumas, kad Rusija 
1917 ir 1918 m. buvo vienati
nė šalis, kurioje buvo galima 
pradėt vykinti Socializmą^ 
dėlto kad kapitalizmas dar be
pakankamai išsivystęs (Musų 
pabrauktą. “N.” Red.), o 
žemdirbystė jau prinokusi So
cializmui.
Socializmo vykinimas Rusijo

je galimus todėl, kad kapitaliz
mas joje dar nepakankamai iš
sivystęs! O “Proletarui” tas laik
raštis aiškina, kad socialistinis 
perversmas negali įvykti be pri
brendimo evoliucinių ir ekono
minių sąlygų! Taip suklerusi y- 
ra “Rankpelnio“ redaktoriaus 
logika. Vienok jisai drįsta, kaip 
koks autoritetas, sakyt pamok
slus socialistams. *

Reikia dar pastebėti, kad tasai 
redaktorius neturi nmžiausios 
nuovokos nei apie Rusiją apskri
ta^ nei apie Rusijos socialistinio 
judėjimo istoriją. Jeigu jisai 
bent šiek-tiek nusimlanytų apie 
Rusiją, tai jisai nepasakytų to
kių nesąmonių, buk jos “že 
dirbystė prinokusi Socializint i.”

Faktiškai, Rusijos žemdirbys
tė yra labiausia atsilikusi už 
visų Europos šalių. Ji stovi tąip 
žemai, kad milionai jos ukinin- 

pirma atsisakė pripažinti jo1 kų nuolatos gyvendavo pusbiid-

Visos galybės 
prieš socialistus

J <|

Vakar buvo nepaprasti 
rinkimai penktame kongre
siniame Wisconsino apskri
tyje, kad užpildžius kongre
se vietų, į kurių socialistas 
Bergeris nebuvo įleistas. Šį 
straipsnį rašant, rinkimų re 
zultatai dar nėra žinomi.

Kapitalistų spauda atRrei 
pia daug domos į tuos rinki
mus, nes Socialistų Partija 
pastatė kandidatu vėl Ber- 
gerį. Jeigu jisai butų iš
rinktas, tai republikonai ir 
demokratai kongrese, kurie

m-

žiais. Žehię Rusijos mužikas 
dirba prunityviškiausiais bu
dais ir įrankiais.

“Rąnkpelnid” (redaktorius,. 
mėgindamas pasiremti Lenino 
autoritetu, parodo, kad jisai 
“girdėjo skambinant, bet neži
no, kurioje bažnyčioje.” Leninas 
turbūt visgi nėra toks aklas, kad 
įsivaizdintų, jogei Rusijos žem
dirbystė stovinti augščiaus už 
visų šalių ir net jau “prinokusi 
socializmui.” Jisai kalbėjo ne a- 
pic Rusijos žemdirbystę, o apie 
jos sodžiaus ūkį arba tiesiog so
džių. O tai yra labai skirtingas 
dalykas.

Leninas ištiesų pasaltojo, ka<1 
Rusijos sodžius csųs tinkama 
dirva socializmo tvarkai. Kuo 
jisai tatai pamatavo? Tuo, kad 
Rusijos sodžiuje dar yra užsili
kusi nuo senovės bendra žemės 
nuosavybė — kaimai, kuriuose 
žemė jn’iklauso ne atskiriems 
ūkininkams, o visai “ūkininkų 
visuomenei” (obščestvu). Taigi 
jisai rėmje savo įsitikinimą, 
kad Rusijos sodžius tinkąs so
cializmo tvarkai, — esančia ta
me sodžiuje nuosavybės for
ma, o visai ne augštu žemės dir
bimo laipsniu.

Jeigu tečiaus <*Rankpelnio” 
redaktorius butų bent kiek apsi- 
pažinęs su Rusijos istorija, tai 
jisai žinotų, kad šita Lenino nuo 
monė yra visai ne originale ir 
ne nauja mintis. Rusijos sociali
stinėje literatūroje ji tapo pa
skelbta jau apie keturiasdešim 
mietų atgal, būtent Rusijos liau
dininkų. Paskui tą mintį priė
mė nuo liaudĮninkų socialistų- 
revoliucionierių, partija, įsikū
rusi apie 1900 m.

Bet socialdemokratai (mark- 
sinio socializmo pasekėjai) at
metė ją. Jau pirmutinė rusų 
socialdemokratų organizacija 
“Darbo PaliuosavimA Kuopa” 
(Griųipa Osvoboždenija Truda,» 
įsteigta 1883 m.) sukritikavo 
ją ir parodė; kad ji yra utopiška. 
Ir per trisdešimt su viršum me
tų Rusijos socialedmokratai lai 
kėši šitame klausime tos palios 
pozicijos; jos laikėsi ir pats Le
ninas iki 1917 m'. (į socialde
mokratų partiją jisai įstojo apie 
1900 m.), n . ...

Tai buvo svarbiausis ir pats 
pamatinis skirtumas tarpe so-

visokios rųšies liaudininkų bei 
socialistų-revoliticionierių iš 

antros. Šie, tikrino, joge! Rusi
ja socializmo žvilgsniu esanti 
laiminga tuo, kad ji yra eko
nomiškai atsilikusi — kad jos

sodžiuje dar užsiliko senoviško
ji komunistine nuosavybės for
ma; jie sake, kad, ačiū tam, Ru
sija gali “peršokti” įlcr kapita
listinio plėtojimosi tarpą ir su
syk įžengti į socializmo tvarką. 
O socialdemokratai aiškino, kad 
ekonominis Rusijos atsilikimas 
yra jos bėda, o ne laimė; statis
tikos žinioms ir kitokias faktais

mas Rusijoje vis labiaus įsigy
vena, kad senoviškoji sodžiaus 
bendrija (kaimas) po ekonomi 
nio plėtojimosi įtekme, tolyn vis 
labiaus į ra. Ir todėl jie darė iš
vedimą, kad Rusija, lygiai kaip 
ir kitos šalįs, susilauks socializ
mo tiktai tada, kada subręs jos 
kapitalizmas — atsiras didelės 
industrijos, užaugs skaitlingas 
fabrikų proletariatas ir lt.

Socialistų - revoliucionierių 
svajones apie “kapitalizmo ga
dynės peršokimą” socialdemo
kratai skaitė atžagareiviška u- 
topija; ir pačius socialistuš-re- 
voliucionierius jie vadindavo 
“socialistais- reakcionieriais”

(Leninas ir jo pasekėjai šituose 
smerkimuose net pralenkdavo 
kitus socialdemokratus).

O dabar Leninas staiga ėmė 
ir pats įtikėjo į tą “atžagareiviš- 
ką utopiją” ir pradėjo ją skelb- 
i—kada net socialislai-revoliu- 

cionieriai jau suprato jos klai
dingumą! Tokiems ignora li
tams, kaip “Rankpelnio” redak- 
orius arba kaip mūsiškiai “ko

munistiški” tuščiagalviai, šitas 
Benino atsivertimas išrodo bai
siai didvyrišku dalyku. O ištie
siu lai yra didžiausis proto puo- 
imas — renegacija, užsigyni-, 
nas principo. Priimdamas tą 

sočiai is fų-rc vol iucio nicrių uto-

piją, Rusijos bolševikų vadas pa 
tapo tuo, kuo jisai beveik per 
dvejetą dešimtmečių vadindavo 
juos — socialistu-rcakcionieriu.

Tokie vyrukai, kaip “Rank
pelnio” redaktorius, padarytų 
daug gerinus, jeigu jie paimtų 
gerą knygą į rankas ir pasimo
kintų, užuot ėję mokint žmonių. 
Šiaučiaus amato negalima mo
kinti kitų, pačiam jo neišmokus; 
O socializmą suprast visgi yra 
sunkiams, negu batus sinti.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

mo Minidteris. Taryba turės 
teisės rišti visus nesusipratimus 
tarp kompanijos ir darbinin
kų. Belo, turėtų būti sudary
ta Apeliacijos Taryba, kuri su-., 
sidėtų iš keturių kompanijos at 
stovų, ke’turių geležinkeliečių 

ir keturių publikos atstovų 
(vienos kurių turėtų būti pro
fesinių sąjungų narys, o kitas 
darbuotojas kooperatyviame j u 
dėjime). Prie to viso geležin
keliečiai turėtų Pildomąjį Ko
mitetą, kuris rištų, tarpu-savi- 
nius nesusipratimus; Tai tik 
pradžia. Geležinkeliečiai visai 
nemano tuo pasitenkinti. Jų 
galutinas tikslasA yra visuome
nine geležinkelių kontrole.

valdžią ištraukti kariuo- 
iš Rusijos. Tai jų per- 
Darbininkiški laikraščiai 

iš dienos skelbė tuos fak-

Truc translation with thc po.st-
master at Chicago, III. Dcc. 20, 1919 
as reųuired hy the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Londonas.—[Darbininkų per 

gale]. Anglijos darbininkai ga
li drąsiai tvirtinti, kad jie pri
spyrė 
menę 
gale, 
diena
tus, kuriuos valdžia visais ga
limais budais stengėsi ]>aslČpti. 
Jeigu ne ta agitacija, tai val
džia ir dabar tebeteiktų paspir
ties Kolčakui ir Denikinui.
Lloyd George permainė savo 

politikos kursą ne dėl to, kad 
jis butų įsitikinęs, jog ta poli
tika yra pragaištinga, bet to
dėl, kad jis ėmė bijoties nuo
lat beaugančios darbininkų jė
gos. Intervencija buvo daro
ma tuo tikslu, kad sugniužinus 
bolševizmą ir nedavus jam pro 
gos persimesti į kitas šalis. Tc- 
čiaus Anglijos valdžiai dabar 

labiau yra pavojingas darbinin
kų jėgų stiprėjimas namie, ne
gu bolševizmas. Darbininkų
pergales ką tik įvykusiuose nui- rjkos į^eaius.
nicipaliuose rinkiniuose, Profe
sinių Sąjungų Kongreso ir Dar

bo Partijos reikalavimai su
stabdyti intervenciją, podraug 
su sumušimu baltgvard iečių 
Rusijoj privertė Lloyd Gcorge’ą 
permainyti savo politiką. Tas 
pavyzdys kuoaiškia tįsia rodo, 
jog Anglijos darbininkai juo to 
lyn, tuo daugiau pradeda da-

garęįyišką parlamentą.
Nedarbas.

130,000 žmjonių su viršum ne 
turi darbo dabartiniu laiku. 
Vien tik Londone bedarbių esa
ma 124,000. Nesenai Auckiand 
Geddcs pareiškė, kad reikalin
ga suteikti darbas vienam mi- 
lionui žmonių. Ir {pašalinimui 
to apsireiškimo siūloma padi
dinti darbo našumą ir suradi
mą naujų rinkų. Tai esanti 
vienintelė išeitis. Darbininkai 
dvejopą atsakymą. Visų pirma 
į tą pasiūlymą duoda 
reikalauja, kad butų teikiama 
paramos bedarbiams. Antra, 
nedarbo pageidauja samdinin
kai, kurie stengiasi padaryti 
sau kuodaugiausia pelno. Ka
pitalizmas ir nedarbas eina ran 
ka rankon. Todėl negalima 
panaikinti nedarbo tol, kol ne
bus panaikintas kapitalizmas. 

Tos priežasties dėlei darbinin
kai reikalauja, kad valdžia su
varžytų pelnagaudas ir dalį 
pelno skirtų į Nedarbo Fondą, 
kuris teiktų reikiamos pašalpos 
bedarbiams.

Išdarbiai reikalauja darbo, 
kad Telaikius savo gyvybę.. Jei 
gu bendruomenė /skiria nuo 
$7.50 ligi $10.00 savaitei užlai
kymui įvairias rųšies krimina
listų, tai ji tuo labiau privalo 
rupinties savo darbininkais ne 
darbo metu. Žmonės ir-gi ge
rai žino, kad amunicijos dirb
tuvės sustojo ir niekas nesirū
pina sutvarkyti jąs, kad galė
jus jose išdirbinėti kitokios rų 
šies prekas. Anglijoj, geriau
siame alvėjyj, trūksta 500,000 
namų, bet ligi šiol pastatyta tik 
124!

Naujas planas gelžkelių 
tvarkymui.

Valdžiai įteikta naujas pla
nas gclžkelių valdymui ir tvar
kymui. Sulig tuo planu, turi 
)uti sudaryta Jungtinė Taryba.

panijos administratoriai ir pcn 
d geležinkeliečių unijų atsto

vai, kuriais vadovaus Susiscki-

JUNGTINES VALSTYBfiS.

New Y orkas.—[Vidurinių 
mokyklų diplomai bus išduoda
ma tik “ištikimiems”]. Nė vie
nas Ne,w Yorko vidurinės mo
kyklos mokinys negaus diplo
mo, kol neprisieks būti ištiki
mas Jungtinių Valstybių val
džiai. Tekis sumanymas įteik
ta New Yorko Apšvietimo Ta
rybai.

Anning S. Prall, Apšvietimo 
Tarybos prezidentas, pareiškė, 
kad sekame Tarybos susirinki
me bus svarstomas ir, jo many
mu, priimtas tasai sumanymas. 
Iš kiekvieno mokinio (ės) bus 
reikalaujama pasirašyti po se
kamų turinio deklaracijos:

“Aš prisižadu' gerbti savo ša
lies vėliavą ir ginti ją nuo na
minių ir išlaukinių priešinin
kų.

“Aš jirisižadu gerbti ir klau
syti Jungtinių Valstybių prezi
dento ir šalies įstatymų.

“Aš prisižadu remti moky
kloj ir už mokyklos durų Ame-

“Aš prisižadu statyti nacio na 
lį patriotizmą augščiau partijų, 
klasių ir atskirų ypatų.

“Aš prisižadu aktyviai prie- 
šintios rcvoliucibnieriškam ju
dėjimui, kaip tai: bolševizmui, 
anarchizmui, aidoblizmui, etc.”

Wcli, kode! p. Prall neįdėjo 
da tokio paragrafo:

“Aš prisižadu pifklausyti 
Amerikiečių Legionieriams ir 
chuliginiškai. ardyti darbiuinkų 
prakalbas ir susirinkimus...”

singa, kad tai lygybė? Visai ne! 
Todėl šiame reikale apsispren
dikai, reikalaudami lygių teisių, 
daro tik tą, ką daro didžiųjų 
kompanijų šėrininkai: nedirbę 
nieko savinasi kitų užprakaituo- 
tą darbą. O kaip socialistai va
dina tokius žmones?

Eikime toliau. Apsisprendi
kai pasikologiškai nėra net lie
tuviais. Jie nežino ko jie norėtų 
Lietuvai. Jei žmonės, išaugę 
Lietuvoje, sekę ir dalyvavę jos 
žmonių gyvenime, apsupti ap
linkybėmis kurios veikė ant lie
tuvių visuomenės, nežino kokia 
yra jų nuomonė kasi ink Lietu
vos likimo, prie ko jie, Iceipo lie
tuviai, siekia, tai, brolyčiui, to- 
kie žmones nėra lietuviais. Tik 
svetini buitis, kuriam rupi vien 
atitraukti (abstrakti) demokra- 
tybės idealai, galėtų reikalaut 
Lietuvai savęs apsisprendimo ir 
nebūtų padyvytas.

Dar toliaus peržiūrėdami mu
sų apsisprendikų darbus, atra
sime, kad jie dar niekur nieko 
nėra nuveikę nei Lietuvos žmo
nių pagelbai nei Lietuvos vals
tybei. Nėra jų fondų, nėra jų 
bendrovių, nėra jų net jiolitinės 
minties kunylojų organizacijos. 
Žodžiu, jie tiek tušti, kai]) ide
ale taip darbuose, kad užeina 
ant minties paklausti, ar išviso 
jų daug yra?

Taigi matotme, kad musų ap
sisprendikai randasi tokiame 
padėjime kaip Tvardauskas. 
Tas, anot pasakos, kabo tarpe 
mėnulio ir žemės. Ateityje ne
priklausomieji galės jiems akis 
badyti, kad jie nieko pozytyvaus 
nenuveikė idant pagelbėti Lietu
vai atsistoti ant nepriklauso
mybės kojų. Juoksis iš apsi
sprendikų ir Lietuvos proleta
ras (jei jo bus ateitis) kad ap
sisprendikai nežinodami kuriuo 
žirgu joti, visai nejojo, bet trep- 
seno ant vietos, meldėsi į savo 
pliką “savęs-apsisprendimo” dic 
vuką. ir verkė kuomet nepri
klausomųjų vadai teisingai su 
jais pasielgdavo.

— Šarūnas.

Taip sakant

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

PSISP DIKAI PRAVIRKO.

Pažiurėjus į “apsisprendikų” 
(žmonių, kurie reikalauja Lietu
vai savęs-apsispreiKlinib) elgi
mąsi visu tuo laiku kuomet “ne
priklausomieji” (žmonės, rei
kalaujanti Lietuvai nepriklauso
mybes) kovojo už invedimą sa
vo idealo, nesunku buvo nuspė
ti, kad ateis gadynė kuomet ap- 
sisprendikai lies ašarų ir rugo- 
nių klanus. Ta gadynė jau atė
jo, nes nepriklausomųjų širdies 
idealas išnyko. Taigi ir musų ap 
sisprendikai, pradedant “Nau
jienomis” baigiant drg. Skama- 
raku, užstrigę vilko balsu, kuo
met Vinikas ir Ko. pabandė ap- 
ru bežinoti taip vadinamų paš- 
portų išgavimą. Esą “kai]) tie 
]>onai galėjo mums nurodyti pa- 
siimtti iš Tautos ar Nepr. Fondų 

paliudijimus dėl invažiavimo 
Lietuvon ?”

Nekalbėsiu čia apie legalę pu
sę to žygio. Bet norėčia nurody
ti, kad moraliu atžvilgiu Vini- 
ko pasielgimas yra teisotas. 
štai kodėl. Tie visi žmonės, ku
rie kovojo ir ir sėjo pinigus i- 
dant Lietuva butų nepriklauso
ma, idant ten viskas butų “lietu
viškai,” turi pilną moralę teisę 
tarti “šiukštu” visiems tiems, 
kurie pirštą ant piršto nesudė
jo idant pagelbėti minėto idealo 
inkunijimui. Kai]) jaustųsi žino- 
gus-prasčiokėlis, davęs šimtinę 
“idant Lietuva butų nepriklau
soma”, kuomet jis matytų kad 
kitas žmogus, kuris nuolatos 
šaipėsi iš Nepriklausomos Lie
tuvos idealo ir nieko nedarė dėl 
to idealo, naudotųsi tomis pa
čiomis teisėmis kaip jis, dėjęs 
prakaitą minėto idealo inkuniji- 
miui? Ar jaustų jis kad tai tei-

Piktesnių koliojamųjų žodžių 
pristigę, mūsiškiai “komunis
tai” galinus pasigavo kolioti so
cialistus “smalaviriais.”

Koliotięs užsiėmimas labai 
prastas, bet žmonėms, kur nie
ko geresnia nežino ir žinoti ne
nori, kai]) kad mtisišikai “ko
munistai,” tai mėgiamiausias, 
nes lengviausias užsiėmimas. 
Socialistai kolioties nemėgsta, 
bet kai dėl “smalavirių” vardo, 
tai jie gali ponamp “komunis
tams” teisingai, ir lai visai ne
bus koliojimas, pasakyti:

—Smalaviriai esate jus palįs 
ponai komunistai. Jus juk tu
rite ir savo Smalinį Institutą 
įsikūrę komunistiškai smalai 
virti. O kas kuria smalinius in
stitutus ir ten smlalą verda, tas 
smala vi rys. Taigi savojo vardo 
neverskite boluojamuoju žodžiu 
ir netaikinkite juo į socialistus; 
prie jų jis visai nelimpa, bet 
grįšta patiems jo savininkams, 
smalinių institutų smalavi- 
riams-komunistams.

----------------------------------------- -

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip krimtnaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1321 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
\ll N. Beartum St. 

1111-13 Unily
Tol. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Waahington St. 
Marshail Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3S62 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telcphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DĘNTISTAS

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

TBUDO iš ilgojo miego liuosybė, 
Atbudo tarp kančių, skausmų...

Vos tik sužibėjo nuvargus liuosybė —
Priešai vėl ją žudo kardu...

Per pasistengimą atgijo liuosybė —
O priešai jai kelią užstojo;
Jie drasko vienybę ir skelb neteisybę,
Kelią arškečiais jai kloja.

Jie plėšia mus laisvę, visaip ją kankina
Ir verč ją amžinai vergaut;
Darbo spėką nuo mus’ užrakina,.
Teisybės žiedus nori nuraut.

štai pradeda spiestis jau spėkos teisybės, 
Ir kilsią žmonių supratimas;
Šalin tadriyronail... lai stojas liuosybė!...
Išnyks musų brolių tamsumas.

— Jurginas.

Kalėdų prasmė yra gamtos 
apsireiškimas, kuris atsikrato- 

Kalėtlos — kas jų nežino?...1 ja kas metę. Visi ižno, kad nuo 
vidurvasario dienos eina trum- 
pyn iki kalėdų, yra gamtiškas į- 
statas, kuris atsikartoja kiekvie
ną metęSenovėje, daug šimt
mečių atgal, kuomet žmonių ci
vilizacija buvo dar labai že
mam laipsnyje, ir kuomet žmo
nės neturėjo jokių moksliškų 

supratimų apie gamtos rėdymę-

KALĖDOS.

Sulaukę kalėdų visi žmonės y- 
ra pilni linksmybės. Žąsis kopa, 
puotas rengia, dovanas vieni ki
tiems perka, džiaugiasi, links
minasi, bet ar daug yni tokių, 
kurie paklausia, ką kalėdos rei
škia, ir kokią prasmę jos turi. 
Kodėl, sakysime, kalėdos visus 
linksmina?

Nepamirškite, Ryto Dramatiškas Ratelis stato puikų, 
begalo jdomų veikalą —

Užburti Turtai
Žiūrėk musų pCęgranią kitoj vietoj.

— DRAMATIŠKAS RATELIS.

A. PETRATIS & CO. Managera
3249 SOUTH HALSTED STREET, *'CHICAGO; ILL;

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ ir visas svieto dalis. Par
duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašertus į tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti. X* '

Perka Liberty Bonds po dienas 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. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po pietų. Telefonas Boulevard 611.

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

N Ali .1 IENOS.
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p^tėmysi ir jos apsireiškimus, 
davo, kad linkui viduržiemio 
dienos labai sutrumpėdavo ir In
kis gamtiškas apsireiškimas bū
davo jiems baisiu apsireiškimu. 
Nesuprasdami gamtos nei vei
kimo-planetų saulynėj sistemoj, 
ir negalėdami išaiškinti tokių 
dalykų, žmonės tų laikų many
davo, kad dienai vis trumpėjant 
ir nakčiai vis darantis ilgesne, 
kad galų-gale diena visai žus, ir 
naktis užviešpataus amžinai, o 
užviešpatavus nakčiai, viskas tu
rės žūti. Žmonės striokodavosi 

.ir nežinojo ką daryti. Bet jie 
pradėjo patėmyti, kad apie pa
baigą gruodžio menesio dienos 
pradėjo ilgintis — jie nudžiu
go. Nesuprasdami, kaip sakiau, 
gamtos apsireiškimų, ir nežino
dami priežasčių tų apsireiškimų, 
tų laikų žmones manydavo, 
kad tą viską valdo koki-tai virš- 
gamtiška esybė dieVas 
kad ta viršgamtiška esybe, su
simylėdama ant <ų žmonių, pa
darė tas dienas, kad jos eitų il
giu, ir tuos žmones išgelbėjo 
nuo pražūties. Toki atsitikimai 
žmonės nudžiugindavo, ir iš 
to džiaugsmo paimdavo alyvos 
medžio šakas ir mesdavo augš
tyn į orą tuomi atiduodami gar
bę ir godonę tam savo nesupran
tamam dtevAi, jų išganytojui. 
Tokis-gi garbinimas viršgamti- 
škų esybių, kurioms senųjų lai
kų žmones įkūnijo žmonių pa- 
vydalus, yra žinomi kaipo my- 
tai, ir tas mokslas šiandien yra 
vadinamas mitologija.

Valiaus, kriRfičioiiybci
mus, krikščioniški pasekėjai 
pasisavino daug mytologiškų 
prasmių ir reiškimų, ir taip tas 
prasmes prijungė prie krikščio
niško mokslo ir prie krikščio
niškų prasmių. Ketvirtam šiint 
metyj Kristaus laikų, katalikų 
bažnyčia pasiėmė šitą pagoniš
ką kalėdų mintį ir prijungė prie 
kas metą gimstančio jezusėlio 

ar tiesiog ji taip padarė.
Taip kad kalėdų prasme ori

ginališkai reiškia pradėjimas 
dienų eiti ilgyn, ir tas įvyksta a- 
pie 22-rą gruodžio; tai yra, rei
škė šviesą, o šviesa gyvenimą—- 
gimimą šviesos. Tą gimimą 
šviesos mes apvaikščiojame 25 
dieną gruodžio menesyje, kurią 
mes pavadiname kalėdoms. Mes 
esame linksmi sulaukę kalėdų, 
nes kalėdos reiškia gyvenimą:t 
ir tik tuomet žmonės yra links
mi, kada jie žino, kad dar jie tu 
ri progą gyventi.

— P. G. Luomons.

I
Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apielinkiy

LIETUVIAMS
kad suorganizavome naują lietuviu korporaciją-Chicagoje, vidurmiestyj, 

Baltic Consultation Bureau ir

*

1) Siunčiame prekes Lietuvon — eksportuojame,
2) Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur,
3) Važiuojantiems Lietuvon parūpiname PASPOĖTUS

ir affidavitus,
4) Visokiuose reikaluose informacijas suteikiam dykai.

«

< /

» Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite i

ALTIC CONSULTATION L 
Room 1508 Telefonas: Majestic 8347.

105 W. Monroe Street, kampas Clark ir Monroe gatvių, Chicago, III.

UREAU

M. J. Shileikis.
KERŠTAS.

gy-

Pirma Žmogaus Mintis 
kada jis**renkasi banką savo pinigams pasidėti arba čekių apyskaitą atidaryti, 
turi būt banko SAUGUMAS.

Mes užtikriname savo depozitoriams pilniausį saugumą savo grynu ir grei
tai augančiu turtu, remiamu banko kapitalu ir perviršiu.

Kviečiame visus savo bankinius reikalus atlikti musų konservatingais pa
matais vedamam bankui patarnaujant. Visus musų globai pavestus reikalus 
asmeniškai prižiūri banko valdininkai. z

Banko turtas $6,000,000.00 suviršum
Direkcija

NELSON L. BUCK 
General Manager of Factories Wm.

Wrigley Jr. Co.
J. W. EMBR^E 

President Rittenhouac & Embree Co.
A. HARRIS .

• President Harris Brothers Compahy
WM. N. JARNĄGIN 

President of the Bank
P. L. KNOEDLER 

President Mother’u Remedies Company
JOHN MAGNUS

President John Magnus & Company

ARTHUR MEEKER 
Vicc-Fresidont Armour & Company

FRANK J. PALT
Mortgage Banker

President Pioneer-Fire Insurance Company
H. E. PORONTO 

Vice-President Chicago Junction Railvvay Co.
HĄRRY S. SCHRAM

Socretary and' Treasurer Straus & Schram,
DAVID E. SHANAHAN 

y Rcal Estate and Bonds 
Director E. L. Essley Machinery Company

SIGMUND SILBERMAN
S. Silberman & Sons . /*

Central Manufacturig Distnct
1112 West 35th Street. 3 blokai į vakarus nuo Halsted Street, Chicago, III.

/
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandaj.

SUIMTOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro.

ŽIEMOS pūga sustaugė lau
ke, kaip šmėkla pralėkda

ma pro langus mažyčio, užgui- 
tjo didelių miesto mūrų buto. 
Vėjo nupūsti ledai nuo slogo 
nubirę jo ant žemės užgaudami 
sieną. Mažylė lemputė, pastaty
ta ant stalo Jono Bijūno kamba
ryje, tarytum krūptelėjusi baig
dama gęsti, pašokdama liepsne
le išbėrė žiežirbą ir a įmerkė Jo
no akis. Jis pašoko išsigąsda- 
inas iš snaudulio nuo krėslo, 
šiurpo sukrėstas ir išmetęs kny
gą ant žemės, tarytum iš sapno 
1)abudęs graibėsi sumišęs apie 
įaigiančią gęsti lemputę.* Bet 
am tuoj prisiminė žinomi bal
iai, kuriuos jis girdėjo užsnūdęs 
ant krėslo vėjo , pasiaubos su
ma išy toj meliodi joj:

—Tu biaurybe-... Ir vėl jau 
prisigėrei kai...

Jonas žinojo, kad šeimininkas 
Sinarkauskas parėjo namo. 
Jam buvo ne sykį girdėti pana
šus žodžiai už sienos jo kamba
rio, kur daug kartų jis šoko iš 
miego prišauktas įkirių vaidų. 
Pakėlė išmesta knygą nuo že 
mes, kurią skaitydamas užmigo. 
Atsidarė sugrubusiom rankom 
da paskaityti, bot lempa jau vi
sai gęso. Kambaryje per ply
šius rodėsi sniegas; vejas dvelkė 
per grindis, kurios buvo be ap
tiesalų, nesuleistos lentos švie
tė į skiepą. Naktis buvo šalta 
ir tvėrė šėlojanti pūga su neper
stojančiu sniegu. Jonui Rodėsi 
pirma žiemos niekad nebūdavo 
tokios šaltos, ir kambaryj buvo 
smagu ir šeimininkai buvo lin
ksmi. juokaudavo, žaizdavo. O 
dabar viskas Jkitaip išrodo: na
mai kai pustynė viduryj nak
ties... Tečiiaus Jonas šį sykį 
ymilėsi laimingu. Jis mane, kad 
šaltas kambarys jį apsaugojo 
nuo Alenos. Kuomet būdavo 
kiekvieną vakarą jį aplanko Jo 
no kambarį ir kartais net visę 
valdirą praleidžia su juom. J 
būdavo linlišma ir drąsi. Mokė

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

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 žemiausių gaunamų kai
nų. Gvarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinam užganėdinimą ir teisingų patarnavimų.

K.BRUCHAS
JUBILIERINE KRAUTUVE

3321 South Halsted Street,
Tekphone Drover 9687

Priunaiiu? Liberty 
Bonds.

Krautuvė atidaryta 
kožnų vakarų ir ne
dėliotais iki Kalėdų.

t Puikus kalendorius vi 
sienis dykai.

F*. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo paveikslą, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome re
nius visokiems paveikslams. Traukiame: pagrabus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijų gru
pes, vesdijas, pavienius ir 1.1.
Atidaro Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

> Utarninkais, Sercdomis ir Ketvergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
i Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedaliomis nuo <S ryto 

iki 6 vakare.
*................ ... 1 'i'1 ................... j ■'

šiai pažvelgia ir nuolat išmetinė
ja vyrui kam jis girtuokliauja! 
•r neuždirba kaip kiti vyrai.

II.
Nubudo diena. Per langus 

skverbėsi mėlynai lelijavi švie-

Jonui apie savo padėjimą ir vy 
rą, kad labai girtuokliaująs, ve 
lai vakarais ir kartais vidurnak 
čiais namo parcirtąs, paskui ke 
liąs itesmaguiną ir nekenčiąs 
josios-.

Bet šį vakarą ji neatėjo kai| 
kad dažnai ateidavo. Gal ji ži 
nojo ką-nors? Jau. ne klausė

—Ar jum nešalta? Gal noriti 
kaldrą atnešti?., i

Jonas atsakydavo, kad neša' 
ta. Jis žinojo, kad ir jiems nūn 
kuom užsikloti,' nes neturėjo ii į 
šiaip reikiamų rubų.

Sinarkauskas pastebėjo Ale 
nos žvilgsnius linkui Jono reiš

visą naktį susidorojo, nutilo vė- 
ui, tarytum po sunKaus darbo 
Kiilsę ramiai ilsėjosi sniego pil

kuose įsikasę... ‘ v
Saulė spinduliais žaibavo ant 

angų ir augšlų sniego gaburių 
yg vortinkliais apsagstytų žvai
gždučių draikė akis ir skubiai 
kįlo augštyn šviesdama miegu is- 
as akis keliaujantiems žine
lėms | darbą.

—Jonai kelkis! Kelkis jau po 
■optynių!...

Jonas pašoko iš miego išgir-

aikrodį nustebo, kad vėlai šį-ryt 
i gaspadine prižadino, susipur- 
ę:; skubiai pradėjo rungties.

Greičiau rengkis! .Jau per-

'c ji. Motiejus vakar volai 
u.įėjęs sutrukdė mano miegą, 
iždai ir pramiegojau!...

.Jonas apsirengęs eidamas j

Ar tu žinai Jonai, kad..
/Tadėjo nuožvalgauti 
bet vis tylėjo žinodamas, 
moteris ką tai slepia nuo jo, < (l
į Joną su atviromis akimis drą- Jis^man vakar sake, kad matęs

juodu 
k;u Ar Motiejus jau išėjo darban 

Taip. Išėjo, atsakė jf.

Puikus Paauksotas Laikrodėlis

co.,

Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 
lai pirk ./tuojaus šilą laikrodi, kuri mes pa
aiškinimų* šitame apgarsinime, šitas yra la
biausia viliojantis lakrodėlis, kurį jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 metų. Heguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime ji kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85.

Nešiok šilą laikrodėlį per 15 dienų ir jei
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, Ne\v York, N. Y.

mudu ilgai kalbant, prieangyje, 
atmeni, kai aną vakarą'jis mu
du paleido eiti į koncertą pasi
likdamas prie vaikų namieje?

Ar-gi jis mato tame ką blo- 
gq? prabilo Jonas.

Taip! Jis l'yčia mus saugo
jo nuduodamas miegančiu kai 
mudu parėjome«naino.. .

Bet tame nieko bloga nebu-

—Jis man nuolat prikaišioja 
Jumis buk aš daugiau žiūrinti i 
iii.;, negu į šeimyną... Jis man 
koršidamas girtuokliauja ir pi
nigų neduoda. Matai ir pats, ne- 
Juriu jau ne čcverykų, ne žie
minio švarko. Bet žinau, kad

ir jis pinigų neturi ne cento... 
Visus prageria, o mažai uždir
ba!.. . Tu Jonai, turi mane gel
bėti!. ..

—Gelbėt?.
klausė Jonas.

—-Suk juos bala!.

nustebęs pa
ti vaikai?...

Gali jis 
juos Aureli!...- atsakė ji.

Pasakiusi tuos žodžius susi
maišiusi pradėjo verkti ir lyg 
susigčdusi atsirėmė sienos pa
slėpdama veidą. Jonas nebeži
nojo nėską daryti lik priėjęs ra
mino ją.

(Bus daugiau)

(Tąsa stlca ant *6-to puslp.)



KALĖDŲ 
DOVANOS
Deimantai, auksiniai žiedai, špilkos, laikrodėliai; 

branzalietai, lenciūgėliai, locketai, yra vėliausios ma
dos gaunami musų krautuvėj.

Didelis pasirinkimas gramafonų ir lietuviškų re
kordų. Kainos žemiausios ir parduodame ant lengvų 
išmokėjimų.

Columbia
Grafonola

A Merry Christmas 
and a Happy New Year

ACOLUMBIA GRAFONOLA 
vvith Columbia Records means 

a Christmas filled vvith merry music 
and the coming year crovvded with 
py. Corktng good (Lince records, 
popular song hits, gerns of Grand 
Opera and beautiful symphomes vvill 
all combine to give your friends and 
family many happy days and evenings 
every day of cvery year.

Ūžprašom visus savo kostumerius senus ir nau
jus. Kiekvienam duosim gražų kalendorių veltui.

Linkėdamas Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau
jų Metų.

Juozapas F. Budrikas
3343 So. Ralsted Street, Chicago, Illinois.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Pranešimas bizniui basibaigus rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 
viešų apskaitų peržiūrėtojo. 

SKOLINGUMAI 
san. įmokėta 20Q,000.00 

. 10.000.00 
. 33,444.27 

2,146,328.25 
......... 10.00 
. 12,837.41

Illinois valstijos 
VERSMĖS

Paskolos ir atskaitos $1,129,901 J)3 
S.V.Bondai ir paliud. 291,828.72 
Miesto ir Korp. Bond. (556,966.73 
Antviršiniai ištraukimai 226.43 
Intaisos ............................ 1,875.18
Nekrutamas turtas ........... 935.05
Gryni pinigai ir pripuolę 

iš bankų .... 317,885.89

Viso versmių $2,402,619.93 
Sausio 2, 1918 depozitų ......
Lapkričio 17, 1919 depozitų .........................

Gryno laimėjimo depozitais ...
VIRŠININKAI

AS/\ VVIERSEMA. Prezidentas NICHOLAS
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA; p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wierscma
Herman L. Barnes Catrines DeHaan
Theophilus Schmid Nicholas W. Wiersema
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick J.AViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Kapitalo
Antvii šinio Lšdo ..
Ncišdalintą pelną
Depozitų ...................
Neatmokėtų dalybą
Atidėta 'mokesčiams

Viso Skolingumų
$1,112,666.48
$2,146,328.25

$1,033.661.77.

$2,402,610.93

W. WIERSEMA, Kas.

Puikus Laikrodėlis
•

šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 
užsukimą. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo:,1. mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. liliputei; 5. 
sekundas. Padirbti < labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime i truinpą*laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šilą laikrodėlį per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grąžinkit ji mums ir mes sugrąžin
sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk koki 
parankunią jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiąskit visų pinigų, siusk $1.00 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėli ju- 
są namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

107 E. 4th St., New York, N. Y.

NAUJIENOS, Chicago
~ ~ ' rr-n.riniĮ~ ' ■ ■■■■■■r r

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) 
ŽODIS LMSA. NARIAMS IR 

RĖMĖJAMS.
Gerbiamieji:

Užimdamas p. J. T. i t kaus 
vietą, pasitraukusio “M. K.” ve
dėjo, skaitau reikalingu tarti ke
lis žodžius.į LMSA. narius ir san 
darbininkus. Nebandysiu pasa
koti apie savo autoritet iškilnius 
veidme “M. K.”, nes gerai žinau, 
kad pas mane nesiranda jokių 
autoritetiškumų, nei išreikšti sa
vo mintis apie busimą kalnų 
vertimą savo darbe, nes tokių 
mūšių aš dar nei sapnuot nesap
navau, bei noriu supažindyti sa
ve (langiaus su moksleiviais, ir 
iš antro atžvilgio, bandyti dau
giau pažinti draugus! ir drau
ges moksleivius, jų reikalus ir 
jų troškinius.

Apie mierius, tikslus, ir pa- 
žvalgas LMSA. ir “M. K 
rodos nereikia nei 
visi tai 
siu tiek 
pačiais, 
mimas
ir organo “M. K.”; 
iais lavinimasis it

MOKYKLA
Linki jums linksmų Kalėdų 

ir Laimingų Naujų Metų. Mes 
tikime, kad sekamais metais jus 
busite daug toliau pažengę, ne
gu šiais metais. Mes tikime, 
kad jus daugiau žinosite, dau
giau suprasite tų daugybės klau 
simų, kūne visus žmones ap
siaučia. Daugiau žinoti, dau
giau suprasti galima lik apsi- 
švielus. Neapšviestam žmogui 
gyvenimo klausimai tai chiniš- 
ka mįslė. Neapšviestam pat
sai gyvenimas yra ypatinga mį-

Mes užlaikome vėliausios mados Victrolas ir lietuviškus 

Rekordus dideliame pasirinkime. Mes priimame orderius 

kuololiausiai. • Pasiuntimas už dyką. Kaip Victrolas taip 

ir rekordus, lik nemažiau kaip pusę tuzino rekordą orderių. 

Taipgi mes taisome visokios išdirbystės graniafonus. Savo 
darbą gvarantuo'jam.

man 
minėti, nes 

gerai žino, bet pasaky- 
viskas pasilieka tais 

Musų mieriai yra re- 
ir platinimas LMSA. 

musų tiks- 
skleidimas

apšvietus tarpe lietuvių, ir dar 
ypatingiausiai raginimas visuo
menės prie mokslo; niusų pa-

Kas link vedimo “M. K.” tai 
taip: vesiu taip, kaip žinosiu ir 
kaip galėsiu. Supranti!, kad 
nesu jokis genijus ir neturiu ne
paprastų gabumų, ir tolinus, 
žinau, kad nesu Jaip išsilavinęs 
ir neturiu tiek daug patirimų, 
kaip kad tie, kurie vadovavo 
“M. K." Būvant trukumui pas 
mane daugumai tokių svarbių 
ypatybių ir patirimų iš visų at
žvilgių, žinau, kad padarysiu 
kaip kada klaidų ir neaiškumų. 
Dėlei tos priežasties prašau vi
sus moksleivius ir rėmėjus da
ryli patėmdjimlus mano darbe, 
ir pasirodžius klaidoms patai
syti jas. Šito dalyko, palaisv
ino klaidų, aš labai geidžiu, ir 
už kiekvieną pataisymą ištarii 
širdingą ačiū.

Iš kitos gi pusės reikalausiu, 
(kad moksleiviai ir sandarbinin
kai duotų man savo klaidas pa4 
taisyti; tai yra, melsiu kiekvie
ną, kad remtų ir rašinėtų į “M 
K.”; nes jeigu man vienam pri 
sieitų rašyti į “M. K.” gal man 
vienam reikėtų ir skaityti juos 
vienok netikiu, kad taip daly
kai virstų. Geisčiau, kad raši
nėliai turėtų įvairumų. Norė
čiau, kad nekurie iš moksleivių 
taptų poetais; kiti, — rašyto
jais vaizdelių iš gyvenimo; c 
dar kiti, mokslinčiais, filozofais 
ar tam panašiai. Tas pamargins 
“M. K.” ir moksleiviams žen
giant jais pirmyn, nebus taip 
nuobodu, jei pakelyj jie galės 
matyti panašius papuošimus.

Toliaus norėčiau priminti, 
kad “M. K.” jau yra visiems ži
noma neturi nieko bendra su 
jokiomis politiškomis partijo-

ar moteriškė, savo gyveninio 
turi tam tikrą pieną, tam tikrą 
tikslą. Apšviestam žmogui gy
venimas yra atdara knyga. Jis 
regi ir .silpninta, mąsto ir pie
nuoja, turi vilties ir troškimų 
- - visa tai inteligentijai. Tarp 
neindkšos ir negyvo žmogaus 
skirtumas gi visai menkas. Ap
šviestam būti reiškia ištikrųjų 
gyvam būti!

By-kas gal sekti, bet vadovau
ti tik apšviestas žmogus tegali. 
Sekti dagi gyvuliiai sugeba, bet 
vesti gyvuliai negali.

Pirmutinis dalykas, ką jus 
turėtumėt daryti Kalėdomis, tai 
pasirūpinti sau naudingos dova
nos, o tai yra — MOKSLO. Nu
spręskite, kad nuo šio laiko jus 
stengsitės pasitaisyti, išeiti iš 
inidėYČto tako ir žengti švieson! 
Nusispręskjte, kad nuo šio laiko 
jus stengsitės pažinti gamtos 
paslaptis, kad jus stengsitės su
sekti juodaugiau gyvenimo, 

žmonijos, laisvės, draugiškumo 
ir broliškumo tiešos.

Ateikite j Hoffmano Mokyk
lą, mokyklą, kurią daugelis lie
tuvių pamėgo' lankyti ir rand i 
joje mokslo ir šviesos- Ateikite 
pas mus, mes parodysime jums 
kelią žinijon. Išmokinsime skai
tyti, rašyti, kalbėti angliškai. 

Hoffmano Mokykla išmokins 
.jus aritpiętikos ir aukštesnės 
matematikos- Išmokins jus pa
saulio geografijos ir istorijos 
Europos, Amerikos. Supažin
dins jus su literatūra. Pamo
kins jus kalbėti viešai, taip kad 
jus galėtute patapti savo žino
mų vadovais. Ateikite pas mus 
ir mes suteiksime juihs tai, ko 
per paskutiniuosius dešimti 
metų esame suteikė daugeliui ki-

Varšnvinė Polka .................
Pad Espan ..............................
Himnus Lietuva tėvynė ... 
Eina garsas................................
Tautiškas Himnas...................
Vyčių Maršas .........................
Balandis .j.............. ....................
Venecijos Karnavalas .........
Vengerka ..................................
Kesnilta — Valcas.................
Aguonėlė ..................................
Suktinis 2, Klumpakojis ... 
Vai putė, putė.........................
Lopšinė ....................................
Pavasarėlis — Polka.............
Rupiapjutė — Valias...........
Vai Varge, varge .................
Ko vėjai pučia .....................
šaulių Maršas .........................
Gražiosios Dienos Valęas .. 
Kaukaziečių Polka ...............
Užmirštas Laikas .................
Ūkininką Valcas .................
Kaimo Bernelio Vairas ... 
Tykiai Nemunėlis Teka ... 
Pamylėjau Vakar .................
šių Nakcialy ................. ..
Ko Liūdit, Sveteliai .............
Ant marių krantelio.............
Vai aš pakirkčiau .................
Meilės Išpažintis —. Valcas 
Kaimo Polka .........................
Ant ežerėlio rymojau ........

EAGLE MUSIC COMPANY
< 3240 So. Halsted St., Chicago, UI.

Gruodžio 20, 1919

Geriausios Victor Vicktrolos

Rekordų
72350

65115

65114
65118
65118
65122
65122
65117
65117
65121

65127
65127
65126
65126
65111

65129
65125
65125
65130
65130
65128
65128
65123

. 72426 

. 69397 

. 69897 
. 72326 
. 72326 
. 69652 
. 69652 

. 72106 
. 72106 
. 72260 

. 72260 
. 72292 
. 72292 
. 72168 
. 72168 
. 69778 
. 69778 
. 69835 
. 69835 
. 72075 
. 72075 
. 69978 
.' 6997.8 
. 72018 
. 72018 
. 72191 
. 72191 
. 72486 
. 72486 
. 65129

Surašąs
Vilija upių ............................. ,....
Ant Kalno karklai ...........................
Siuntė mane motinėlė ...................
Ant krašto marių ...........................
Ubagų choras ...........................................
Ar negaila senele rūtelių .............
Atvažiavo meška .............................
Ar skauda man širdį .....................
Man tinka tas žiedas.......................
Bačką, silkių ..................-...................
Velnias ir boba ................................
Be apetito ..............................................
Tindžiulis ir Graibus .....................
Girtuoklio mirtis .............................
Skundos prasčiokėlio nemokančio 

rašyti ...................................
-Jau saulutė teka ...............................
Kaip gi gražus, gražus .................
Kas apsakys tas linksmybes ...., 
Pro darželi ėjau..............................
Mergyte mano ..................................
Lakštingalėle .................................. ’
Nėris ir Šešupė ............................. ... K,.,kk.k
Užtrauksime naują giesmę, broliai 65121 
Oi, žalioj, žalioj! ............................... 65116
Vestuvių daina ................................ 65116

Tindžulis ir Keraitis..............................65115
“Velnio prityrimas” ir “Du praš 

čioku” ..............
f . ■

ŠITĄ PASILAIKYKITE 
DEL ATMINTIES.

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

naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubiniUs' Ir dMmantinhis; graniafonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių armonikų rusiškų ir prūsiš
ką išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius žėnklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

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

Telefonas: DROVER 7309

žiūrint kaine mes prisilaikome 
ir kaip, politiškos partijos netu
ri jokių ryšių su “M. K.” Čia 
kaip kas nori tas rašo. Gi re
liginių prietarų “M. K.” ir jų 
sandarbininkai, aš tikiu, neto
leruoja, už tat “zodzinkoms” 
“M. K.” vietos vargiai ar rasis.

Tikiu, kęd visi moksleiviai 
draugiškai paduos vieni kitiems 
rankas ir kad jie ir visi sandar
bininkai rems ir platins LMSA. 
ir “M. K.” kaip ir visad remda
vo. Aš gi tariu nuoširdų ačiū vi
siems moksleiviams už suteiki
mą man vietoš vedėjo “M. K.’ 
ir pasistengsiu atlikti savo darbi] 
pagal savo išgalėjimą ir žinoji
mą.

Su tkra i>agarba,f
P. G. Luomons, “M. K.” ved,

Musų mokytojai yra baigę 
kolegijas ir universitetus. Jie 
draugingi ir demokratingi. Mo
kestis už mokslą prieinama. Mo
kyklos triobėsiai erdvus ir svei
ki. Ateikite ir .nuoširdžiai pa
sikalbėkite su pro f. Hofffmau
nu, principaht. Jis duos geriau
sių patarimų. Ateikite šį vaka
rą.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25*4

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visą, chroniškų ligą

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

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

Siuskite Pinigus i Lietuvą
Pinigai jau yra aplaikomi reguliariškai.

.Nealidėliokil, bet gelbėkit gimines tuojau... 
.. . (ivarantuojaine pilnai kiekvieną centą.........

THE HOFFMAN 
PREPARATORY 

SCHOOL 
1537 North Robey Street, 

Arti Milwaukee Avė.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Iloseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

ATLIKITE AR RAŠYKITE:

G0LDBER6ER & GOODMAN, BANKERS
VLADAS KAIRYS, Mgr.

136 E. 42-nd St., NEW YORK, N. Y.
- Arti Grand Central Stoties

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje 

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

Apsauga Padėtiems Pinigams
securitv Bank

PRANEŠIMAS.
Susirinkimas LMSA. 1 kuo|X)s 

įvyks subatoje, sausio 4 diėną. 
kaip 8-nios vai. vak. Susirinki* 
mas bus laikomas Hoffmano 
mokykloj, 1537 N. Robey St. 
netoli MiuAvaukee avė. Visi su
sivienijimo nariai ir kiti mloks-t 
leiviai yra prašomi skaitlinga 
atsilankyti. Bus daug svarbių 
organizacijos reikalų ir kitų da
lykų svarstoma. Taip jau bus 
priimami nauji nariai į moks
leivių, susivienijimą — nepamir
škite atsilankyti. — Valdyba.

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

8 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki z4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.y

VYRIAUSYBfi:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
V JONAS KROTKAS 

ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS C. BRENZA.

B. BRENZA,

ANTANAS BROŽIS 
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMK1EWICZ 
M. S. BRENZA

JONAS

Milvzaukee Avė. cor. Carpenter St» 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

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

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

CHICAGO, ILL.
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Chicago ir Apielinke
—.-Ti.;

“Birutės” Vedėjas

Dr, A. R. Blumentnal

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

KOMPOZITOHIUS STASYS ŠIMKUS

BIRUTĖS KONCERTAS

1
DR. C. M. GttSERI 

b Praktikuoja 28 metai

WEST SIDE

i/'- “Booklet I

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo viela 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime Įiasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtį už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs lik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko begiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsio kanibaluose, čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telcfonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusli, lai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užklodėinis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čcverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali talgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Chicago Telephone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky- 
riun iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slauges} 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai* kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
melu, ji gauna ligos pašclpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakarijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaite gera^ 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali alsivesli savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičiu, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
VVashington Si. ir ^pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vielos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietą arti namų.

Jei norite knygeles, kur aprašoma apie visą šitą 
įdomi;] darbo vielą, tai ateikite, parašykite, ar patele- 
fonuokite, paprašydami knygutes 

-i* ■ •

Rytoj, 8:15 vai. vak., liuli 
House teatre įvyks “Birutės” 
koncertas, šį koncertą “Biru
tė” rengia savo mokytojui, p. 
Šimkui. Žadama išleisti paro
do n visos stipriosios “Birutės” 
jįegos. Ten bus ir S. Šimkus 
su vargonais, ir M. Rakauskaite,

ir Karolis Sarpalius ir savo 
švelniu baritonu, ir griaustinis 
—Stogis, ir visa-visa “Birutė” 
su moterų, miŠruoju choru, sa
vo duetais, tercetais ir kvarte
tais. Nebereikalo tat į šį kon
certą rengiasi “visa Cbicaga.”

311 W. Washington Street

DIDELIS PASIRINKIMAS
Kalėdinių auksų, deimantų ir branzalėtų su laikrodėliais, la- 

valierių, lakietų, špilkų visokios rūšies. Auksu pripildyta šita 
krautuvė. Didžiausia krautuvė Ciceroje. Kainos ne augštesnės 
kaip kitų krautvių; jus palįs žinote, CicerieČiai. Tavoras užtik
rintas: auksą perkate, auksą gaunate.

M. M. URBAITIS JEVVELRY CO

4902 West 14th Street, Cicero, III.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- A JUT
Ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. ns/ “11
Atdara‘kasdte’n nuM ‘ . L G. SACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Sukatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

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

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

SERGANTI ’ ŽMONES I
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- j 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.1 2221 So. Kedzfe Avenueur. J. van Kaing vai. i—^;.7—9 Po pietą ”
--------------------- ■———

KAPITALAS
$200,000

PERVIRŠIS
Sfera $25,000

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Geras veikalas, geri lošėjai.
Ryto, gruodžio 21, Dramatiš

kas Ratelis rengia pirmą šiuo 
sezonu vakarą, p. NU Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 
23 PI. Ratelio nariai- 
mylėtojai vaidins keturių veik
mių melodramą ‘‘Užburti Tur
tai.” Veikalo turinys prieta
ringų ir godžių Vengrijos ūki
ninkų gyvenimas. Autorius— 
tikras savo rūšies meisteris. Vei 
kalas nuo pradžios iki galui gy
vas, interesingas. O kad jo vai
dinime dalyvauja pačios gabiau 
sios Chicagos lošėjų spėkos, ta 
tai tuo kad pirmasai šiuo sezo
nu tiSko Ratelio vakaras,

bus vienas šauniausių—negali
ma abejoti* Pats rateliečių var 
das kalba už save. Ra teliečia i 
niekuomet nesistengė surengti

pelno.” Jie rengė mažai vaka
rų, bet visuomet gerų, sėkmin
gų vakarų; sėkmingų visais at
žvilgiais. Reikia todėl tikėties, 
kadir sekamas Dramatiško Ra
telio vakaras bus toks jau sėk
mingas.

— Vakarų lankytojas.
-----------------------

Mikas Petrauskas žada 
būt Chicagoj.

Prieš ižvažiuosiant Lietuvon 
duosiąs atsisveikinamųjų 

. . koncertų.
\ Kompozitorius Mikas Petrau
skas rašo mums iš Bostono, kad 
ateinančią vasarą ketąs išvažiuo 
ti Lietuvon. Prieš išvažiuo
siant, jis duosiąs Amerikoj, J^ent 
didesniosiose Jietuvių kolonijo
se kaip Chicagoj, Philadeiphi- 
(>j, Brooklyne, Baltimorej, Cle-i 

velande ir k.x keletą atsisveiki- 
taniųjų.

Anglijoj duosiąs bent tris kon
certus. Chicagoj busiąs neuž- 
Igio po Naujų Melų ir duosiąs 

čia koncertą sausio'28 dieną.

Naujojoj

Majoras nepasiduosias.
Majoras Thompson be kita 

vakar pareiškė, jogei valstijos 
teismo paltVarkymas, užgirius 
Public Utilities komisijos žy

gius yra nepamatuotas ir lodei 
miestas nepasiduosias. Bylą 
už numažinimą važinėj imos 
<ainų bus vedama iki paskuti* 
niosios/

Pelnagaudoms karšta.
Teisėjas Stewart vakar nu

baudė dar du pelnagaudas na
mų savininkus. Užsimokėjo po 
50 dolerių pabaudos ir teisino 
lėšas. Nenorėję šildyti išnuo-

1 * I •Mokiniams ' vakarėlis.A ^77 '
University of Chicago Settlc- 

inento vedėja musų prašo pa
skelbti, kad šį vakarą, gruodžio 
20, kaip 8 v. minėtame Settle- 
mente bus surengta šaunus va
karėlis inokių.iahrs, kad pažy
mėjus rudeninį mokslo meto 
bedlainio uždarymą ir pradė

jimą naujo—žieminį mokslo 
irdeto bortainį. 13uis įvairių pra
mogų.

Žieminis mokslo meto bortai- 
nis prasidės sausio 5 1920 m. 
Lietuviai, kur norėtų pramogti 
anglų kalbos ir kitų kiekvienam 
būtinai reikalingu žinių, tegul 
lanko min. Settlemiento moky
klą. Pamokos teikiama dykai.

15c

5c.

12c.

svaras

boksas

svaras

TIK TRIS DIENAS
Pane'dėlyj, 22 d., Utarninke, 23 d., 
Seredoj, 24 d., Gruodžio mėn. 1919

Didelis Išpardaviinas 
Groserio

Mes užjaikome didžiausią grosernę 
ant Bridgeporto.

Nekuriu dalykų paminėjam ir kainas 
Sausi krekėsai 20c., 

o dabar
Baksas krekėsų 10c.,

o dabar 
Sausi balti žirniai 15c., 

o dabar
Navy mažos pupikės 15c .

o dabar 13c. svaras 
% svaro Salmon kenas 17c.,

o dabar 14c. kenas 
Alivinės sardinkos 10c., +

o dabar 8c. baksiukas 
o dabar už 25 centus 

o dabai' žu 25 centus 
10 uncijų stiklinė džclės 18c.,

o dabar 15 centų 
Didelis šmotas muilo 7c., o dabar 5c 
Gero kečiupo butelis 15c.»

o dabar 2 buteliai už 25c 
Armuro binzai 1 kenas 15c.,

o dabar 2 kenai už 25c. 
Geri rezinkai 35 centai,

o dabar 25 centai svaras 
Didelis butelis Snider kečiupo 28c.

o dabar 25c butelis 
i Pamėginkite Įnašų įšvtestą arba 
rūgščią ir saldžią Smetoną.

Mes užlaikome didžiausiame pa
sirinkime kavos, arbatos ir turime 
cukraus.

Laikome žalių fruktų pilname pa
sirinkime.

Mes parduodame obuolius baksais 
kuožemiausia kaina. Taipgi ir sal
dainių (kendžių) dideliame pasirin
kime. Ir turime kraj'avų baravykų. 
O taipgi turime geriau/sių apynių 
dėl naminio alaus darymo. Kas at
silankys, tas bus užganėdintas. Pas 
mus mandagus patarnavimas. Mes 
orderių niekam i namus nepristit 
tom. J

JOHN P. LEGEIKO
So. Halsted St., . .CJpcago,. 111.
Phone Boulevard 4372.

3352

SiuskitPinigus Lietuvon 
======= Savo gentims ir ================= 

Padarykit Linksmas Šventes 
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Musų bankas 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; .......
JOSEPII J. ELIAS, PREZ.

VVM. M. ANTONISEN, VICE PREZ.
>JOHN I. BAGDZIUNAS

VICE-PREZ. IR KASIERIUS.

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

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

i

paprastai visur vadinama “Daktaru Cukrai 
nių pavidale” dėl jo švelnaus bet tikro veiki 
pio, kuriuo išvalomas esti kraujas, prašali 
namas vidurių nevirškinimas ir sustiprina 
ma pilvas ir žarnos. ,

ena bonkutė. moka 1 dol., šešios bonfcutės 5 dol., perkant pir
mos klesos Apliekoj Partosa, 160 — 2-nd Avė., Ncw York.
. —L.- —i_______ ,t_________________________ ... _____ _______ _ ............. ... .......................................-

Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 
cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai

Žmonės sergantis laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt n’c- 
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei? 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare

^teisingai pritaikytais akiniais kuo- 
incl jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma
no^’ metą patyrimas Šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Pancdėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
ną. s

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

AKIŲ 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. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulpvard 6437

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- tvg kaipo patyręs grydyte-jos, chirurgas 

Ir «Uu6ex*is.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 

rą, moterų ir valkų, pagal naujauaiaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Offeas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

V1KNATINIS MGI8TRUOTAS RUSAS APT1KKOR1U8 ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo 88.00 Ir aa- 
gičiaų. Sidabro rėmuose nuo 81.00 Ir 
augičiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilka- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių Barų, kurioe ga
li būti prašalintos Kerų akinių pritaky- 
mu. lity rimas uidykg, jei perėti ar 
skauda akis. Jei joe raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s eilp- 
gta, netęsk ilgiau, o j Ieškok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mee koA- 

. nara gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei lūs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. Ag buvau ap- ttekorYu. Rusijoj virt 10 motų, Amerikoj 15^metų. Aš duodu
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esą 
draugas įmonių,

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

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

Tel. Drexel 2880.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas, 

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

vakare Phone Canal 257

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
pč> pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 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.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Moterim i r Vyra m
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai . 
ateikit pas 
mane \

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

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

11 rytą iki 7 vai. vak.

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <* 

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už- 
Įganėdinti.
12314 W. 23 Place, Chicago, III
I Tel. Canal 2199.
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$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Mu-

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

rekordus, vartotas 
tik 30 dienu.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

GYVENATE UŽMIESTYJE MES ----- _ _ . LEIDŽIAME 
yra stebėtina pro 

ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
prisiunčiame už Dyka.

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

liomis nuo 10 iki 4

JEI L_
PRISIŲSIM0 C. O. D.
APŽIŪRĖTI? ši yra

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ- 

DOMS.
Moterims šilkinės jakutės
Vynj aprėdalai
Vaikų drabužiai
Numažintomis kainomis

Visiems musų kostunieriains duo
sim Kalėdų dovanų puikius kalen
dorius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323 S. Halsted St„ Chicairo.

Alus degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKES
Ne kokie nudaviniai. Mes pir- 

miaus darėmė alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
S1.00 Money Orderiu ar pinigais.

yVilliam Klaes Institute, 
Den. 85. ___ MiįwHukpp.

Pranešu Visiem
Kad Salų te Stomach Bitters yru 

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 
ir taip toliau. Sahites Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

Galima gaut! kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunal 
tai prisiusime dėl lamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku «lvo antraša ir rašy
kit taip:

SA LUTE MANŲFA CTUR E 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

F*erlcu
Visokius tnuzikališkus instrumen- 

tus .senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubąs ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešanti praneškite 
per laišką man.
1907 So. Halsted St.. Chicago. III.

Pranešimas.
Turiu už garbę gerbiamiems drau

gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų. laikrodžių, 
laikrodėlių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių mu- 
zikaiiškų intsrumentų krautuvę. Ir 
taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausių britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH HALSTED STREET, 

CilICAGO, ILL.

Pranešimai
LSS. 37-tos kuopos susirinkimas 

bus nedėlios rytą, 10:30 vai. gruo
džio 21. Malinausko svet., Halsted 
ir 19ta gatvė. Visi nariai bukite lai- 
i<u. — Valdyba.

L. G. D.L. K. Vytauto priešmeti- 
nis mitingas bus nedėlioj, gruodžio 
21 d., 1 vai. po pietų šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 18 kambaryj, 32 
PI. ir Auburn Avė. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti ir užsimokėti 
mokesčius. Taipgi bus rinkimas 
valdybos 1920 m. ir daug svarbių 
dalykų apsvarstyti turėsime.

Valdyba.
\ ----------

Draugystėj Sūnų Lietuvos prieš- 
rretinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 21, kaip 1 v. po pietų sve
tainėj 831 W. 33 PI. Nariai, būti
nai atsilankykite visi, turime daug 
svarbių reikalų ir dar reikės rinkti 
naują valdybą 1920 metams.

— Valdyba.

Cicero. — Dr-stės Liet. Kareivių 
priešmetinis susirinkimas bus nedė
lioj, gruodžio 211, kaip 1 v. po pie
tų S. žvibo svetainėj, 1347 So. 50 
Avė. Bus valdybos rinkimas ir ki
ti svarbus reikalai. — Valdyba.

Chicagoa Vagabundų draugija ren 
gia didelį masini susirinkimą nė- 
dėlioj, gruodžio 21, kaip 3 vai. po 
pietų Colonial Hallėj, 20 W. Raą- 
dolph gat. Bus įdomus debatai.

LSS. 234 ;kp. susirinkimas įvyks _________
nedėlioj, gruodžio 21 d., 10 vai. ry- raškos. keli metai atgal gyveno Peli
to, University of Chicago Settlement nsylyanijos valstijoj. Jis pats ar kas 
svetainėje. Draugai, malonėkite pri-1 kitas, malonės man apie jį praneš

ti. Jis yra Suvalkų red., Mariampo- 
lės pav., Pareišupkos kaimo.

MUgdclcna Muraškiutė-šneiderienė 
4725 W. 12th PI. Cicero, 111.

būti laiku, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. — Valdyba.

LDLI) 45 kp. priešmetinis susirin
kimas bus nedėlioj,- gruodžio 21. 

lygiai kaip 10 vai. ryto M. Meldažio 
svet. 2242 W. 23 PI. Meldžiu visus 
draugus atsilankyti ir naujų atsi
vesti. — 45 k)), sekr. Ant. Jusas

Moterų Pai. Kliubo jirešmctinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruo
džio 21, kaip 3 vai. po pietų. Mark 
\Vhite Sųuare parko svet. (Engine 
room) prie Halsted ir 29 gat. Visos 
nbrės prašomos susirinkti laiku ir 
atsivesti naujų narių kol dar įstoji
mas dykai. Beto reikės rinkti nauja 
valdyba 1920 metams.

‘ — E. Juozaitienė.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 21 
d., 2 vai. popiety 1010 Main St. Drau
gai, pasistengkite visi laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — Org. S. J. Petrauskas,

Sūnų Ųietuvog Draugystės prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 21, kaip 1 vai. po pietų, 
svetainėje 831 W. 33 PI. Visi nariai 
prašomi atsilankyti ir užsimokėti 
už vienų mirusi narį. Beto bus rin

kimas naujos administracijos se
kantiems metams. •

— Ant. Gaudesius, fin. rašt.

. .L.G.I). 3-čio skyriaus susirinki
mas ir prakalbos įvyks panedėlyj, 
gruodžio 22, 8 vai. vakare, D. Še- 
midčio svet., So. Union Avė. ir 18 
gatves. — Valdyba.

Brighton Park. — Keistučio Pa- 
še.’pinio Kliubo metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 21, 
taip 1 vai. po piety, Liberty salėje, 
3925 So. Kedzie Avė., Visi nariai pri
valo būtinai atvykti susirinkinian, 
nes bus renkama valdyba ateinan- 
it'ins metams. — F. Jakavičia, pirm.

Roseland. LMPS. 25 kp. pus
metinis susirinkimas jvyks su- 
batoj, gruodžio 20, kaip 7 v. v. 
Aušros kambariuose 10900 Mi- 
chigan Avė. — Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. priešnieti- 
nis susirinkimas įvyks nedėlioję, 

gruodžio 21 d., 10 vai. ryto J. Neffo 
svet. 1500 S. 49 Avė. Visi nariai at
silankykite, nes bus renkama valdy
ba ateinantiems metams, ir bus svar
stoma kiti svarbus reikalai.

— Org. P. Daubaras

Lietuvių laisvės Kliubas rengia 
prakalbas nedėlioj, gruodžio 21 d., 
1:30 vai. po pietų Mildos svetainėje. 
Kalbės P« Dubickas. Inžanga dykai.

— Komitetas.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
susirinkimas bus subatoj, gruodžio 
20 d., Unijos svet., 1564 N. Robey 
St., Pradžia 7:30 vai. vakare.

—- Ig. Žilinskas, rašt.

Paj ieškoji mai
ASMENŲ JIEšKOJiMAI

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

K . Astrauskienė ‘
| 2017 St. Paul Avė. . Chicago, III.1

Tėvas I

MOTERŲ VYRŲ

Mergmos--Moters

PAJIEŠKAU trijų pusbrolių Bal
traus ir Jono Diliunų ir Antano Mi- 
kaliujuno; paeina iš Panevėžio aps
kričio, Vadaklių vals. Alunčių kai
mo. Pirma gyveno Chicago, III. da
bar nežinau kur. Jei kas žinote mel
džiu pranešti arba Jie patįs lai atsi
šaukia. Noriu susirašinėti laiškais.

TONY M1KALUJUNAS 
1520 So. 49th Court, Cicero, III.

Ar jus nepatenkintos dabartiniu 
savo užsiėmimu? Kodėl nepradėjus 
Naujus Metus geriau?

Geriausia vieta dirbti tai švari, 
šviesi >ir gerai ventiliuota dirbtuvė.

Siūlome jums geriausios progos 
prasisiekti, su gera mokestini 
pradedant.

REIKALAUJAMA

PUNCH PRESS

IR KOJINES SPĖKOS
OPERATORIŲ

EXTRA!
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoja į Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. Kas nori pirkti, ka- 
dir 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 apielinkė apgyventa lietuvių. 
Taipgi parduoda klernatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

I). GALINIS
311 W. 4th St., So. Boston, Mass.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės sau už draugę. Geistina, kad bu
tų linksmaus budo ir švaraus užsi- 
lakymo, o laimingas gyvenimas už
tikrintas. Aš esu doras vaikinas, nie
ku 3 gerus amatus ir gerai 
32 metų senumo, 6 pėdu 
Meldžiu greitai atsišaukti 

čiant savo paveikslą.
TONY G.

710 W. Madison St., Chicago. 
dienomis galima telėfonuoti (Hay- 
inarket 2105)

uždirbu, 
aukščio, 
pasiun-

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU pastogės arti mokyk

los Brighton Parke. Esu našlys su 
devynių metų mergaite. Kas turite 
pastogę meldžiu duoti žinią.

J. BEPASTOGIS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUl
PAHSIUANDAVOJA keliui rui- 

mai ant pirmų lubų iš fronto. Sau
su garu apšildomj kreipkitės po 

num. 2314 West 21 Place. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DARBININKŲ SIUVIMODIRBTUVĖN
Alfred Decker

Cohn
Geriausios Rųšies

Rūbų Gamintojai

REIKALAUJA į savo šapas 
ŠITOKIŲ DARBININKŲ:

VIDlTRMIESČIO ŠAPOJ: 
MERGAITĖS 16 METŲ;

PATYRIMO NEREIKIA 
BEISTŲ TRAVKYTOJŲ 
ŠEIPERIŲ IR PIRMŲ

BEISTYTOJŲ
PIRMŲ BEISTYTOJŲ 
PRESERIŲ SMULKIAM

DARBUI
KELINIŲ ŠAPOJ 
MERGAIČIŲ M AŠINOMS

OPERUOTI

KELINIŲ ŠAPOJ:
antį;*; i'»'.:ist.tojų

KALNIERIŲ 'MBĖJŲ
FINIŠERIŲ .
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ
SURDOTAMS
OANVAS DIRBĖJŲ
BRIDLE A PAD BEISTERIŲ
EDGE TRIMERIŲ
OFFPRESERIŲ ŠVARKAMS 
SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 
ALL AROUND

OPERATORIŲ
ŠVARKAMS.

PAJIEŠKAU darugo Kazimiero 
Aiikštolio, paeina iš Kauno gub.,

Į Ukmergės pav., Balnikų valsčiaus,
M irtonių sodžiaus. Jam yra jau du [ , MERGINOS R{ MOTERS 
laiškai al^ję iš Lietuvos. Meldžiu at
sišaukti, rnba kas žinote meldžiu 
pranešti nnn šiuo antrašu: 

RAFOLAS PIROGIS,
364 — 22nd St. Dctroit, Mieli.

TURI PIRMENYBE.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Al
berto Grusia, girdėjau kad gyvena 
ChicagoJ. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu::

STANLEY MASIULIS
1500 Shields Avė. Chicago Heights, 
III. Turiu svarbu reikalą nuo jūsų 
brolio Leono.

SOUTH WEST SIDE ŠAPOJ: 
CANVAS BEISTDERIŲ. 
BEISTŲ TRAUKYTOJŲ-

Patogios darbo sąlygos ir ambitin- 
gos merginos ir moteris gali veik 
gauti brangesnę mokestį sulig savo 
gabumais.
Nuolatinis darbas per ištisus metus. 
Elgiamės su savo darbininkais tei
singai ir sąžiningai'.
Ateikite ir patirkite.

Barnhart Bros
& Spindller
Monroe A- Troop Street

REIKIA
Rašytojų rašomąja mašinėle ir Card.
File mergaičių. Geros progos, 
Nedidelis ofisas.

UNITED SUPPLY COMPANY 
3633 South Raclne.

REIKALAUJAMA moterų mazgoti 
padlagas; $2.50 į dieną nuo 7 
iki 1 vai. po pietų.

CHICAGO WINDQW 
clkaning CO. 

Room 41 
62 W. Washington St.,

ryto

REIKALINGA moteris perrinki- 
nėt senus ppperius. Gera mokestis 
mokama.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 

G26 W. Taylor St., Chicago, III.

REIKIA MOTERŲ
IR MERGINŲ

Lengvas darbas išskirstymų.
Gera mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kinzie St.

REIKALINGA
10 mergių, 17 mętų amžiaus ir se
nesnių prie lengvo mašinų ir patar
navimo darbo į Švarią sanitarę dirb
tuvę. Patyrimas nereikalingas. Tu
ri turėti savo amžiaus certifikatą. 
Atsišaukit.
FE LT and TARRANT MFG. CO.

1735 N. Paulina St.

....... m—M.——
Reikia moteriškes dirbti vir

tuvėje Woodlawn Lunch Room.
6319 S. Ęalstcd St.

Tel. Wentworth 1257.• ’ u.

b ■ ° -REIKALAUJAMA moterų dėl 
sortavimo skudurų. Gera mo
kestis.

HARRY DRAY
1447 Bhie Island Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA — mergina ar vai
kinas — dirbti ofise, kaipo užveiz- 
da ofiso.

A. PETRATIS & CO.
3249 So. Halsted St., Chicago.

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

GERA MOKESTIS

IR GERA PROGA

DEL ŠTUKINIO

DARRO.

Kabo Corset Co.

740 N. Morgan St. 
(Netoli Chicago Avė.)

REIKALINGAS vyras pardavėjas. 
Patyrimas nereikalingas. Musų vy
rai uždirba nuo $50.00 iki 60.00 į 
savaitę. Atsišauk
Room 911-912. 431 So. Dearborn St.

VYRŲ 
STATYMO DIRBTUVĖN 
NITUOTOJŲ. FITERIŲ 
DIRBĖJŲ. KROVĖJŲ. 
IR ŠIAIP DARBININKŲ. 
GERA MOKESTIS.

MORAVA CONSTRUCTION CO 
85th and STEWART AVĖ.

REIKALINGAS geras karpcnteris 
prie dirbimo trokų-automobilių— 
Bacly Trokų .
Gera mokestis, pastovus darbas. 

4644 So. Western Avė., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas, mo
kantis rašyti. Gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite 

LIBERTY CO.
3416 So. VVallacįe Si., Chicago.

REIKAI^AUJAMA 2 vyrai dėl a- 
belno darbo j senų paperiu dirbtu
ve. Taipgi žmogaus dreivvti vežimų. 
REPUBLIC VVASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., Chicago.

DARBININKŲ

REIKIA

NUOLATINIS DARBAS

REIKIA 
DARBININKŲ 

ATSIŠAUKITE 
WESTERN FELT WORKS 

4115 OGDEN AVĖ.

REIKALAUJA darbininku

Pastovus darbas.
Gera mokestis.

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

MOLDERIŲ PRIE MISINGIO 
PIRMOS KLESOS 

TOWER PUMP COMPANY. 
815 W. 47th ST.

REIKALINGI velkinai ne jaunes
ni kaip 16 metų amžiaus; dėl lengvo 
dirbtuvės darbo; 16 ant savaitės 

pradžiai. Atsiš.aukite
ROCKWELL RARNES CO. 

8*43 So. Wabash Avė., Chicago, III.

Noriu pirkti camputing scales 
ir kitus bučernčs įrankius. Senų 
daiktų pardavėjai neatsišauki
te.

Peter
55G W. 37th Str. ant trečių lubų

PARSIDUODA labai geras muzi
kos instrumentas alto sexefonas; 

geriausis, kokis tik galima padirbti. 
Jis yra žemo tono. Kas norite ma
tyti ateikite vakarais nuo 6 iki 8 se
kančiu antrašu:

S. J. MEIŽIS,
3202 Auburn Avė., Chicago, III,

ANT PARDAVIMO mastinė krau
tuvė ir abelna pardavimo krautuvė 
lietuvių apgyventoj kolonijoj; gera 
priežastis dėl pardavimo. Atsišau
kit į Naujienas po num. 25.
__________________ JS________

PARSIDUODA keptuvė juodos 
duonos ir keksų; biznis yra išdirb
tas gerai. Parsiduoda iš 
savininko nesveikatos, 

pirkti galit patirti viską 
po antrašu: 
1400 So. 48th Ct.,

priežasties 
Norintis 

ant vietos

Ciceri, III.

PARDUODAMA, Cigarų, ci- 
garetų, cukrinių ir smulkių 
groserių sankrova, labai geroj

1044 W. 51st. Str., Chicago.

PARSIDUODA
Dvi puikios keptuvės. 

Biznis išdirbtas nuo seniai 
ir eina labai gerai. Priežas
tis pardavimo: turiu išva
žiuoti į farmą už poros mė
nesių. Pirkėju apsiimu iš
mokinti vdsą keptuvės dar
bą ir kaip varyti biznį. At
sišaukti į “Naujienų” ofisą 
pažymėdami num. 27.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius arba 

mainyčiau ant Fordo ar mbtorcyklio 
Mano automobilius 5 cilindrų 1917 
metų pats ^‘sUurluoja” ir magnito, 
viskas pirmos kJesos. , 

T. KRIST 
3515 So. Union Avė

RAKANDAI

Chicago.

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
lu seklyčios setų vėliausios slailds 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PR1SIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
yvESTERN FURNITURE STORAGE

3810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. N« 

dėliomh nuo 10 iki 4 v*L
KALĖDŲ DOVANA

Didelis rakandų išpardavimas tik 
iki Kalėdų. Kas pirks skurinį sek
lyčios setą, gaus didelį 250 dol. ver
tės gramafoną dykai. Kreipkitės va
karais ir nedėliomLs. Pasimatykite su 
K. Baltas, 750 W. 31 St. Reziden
cija 3044 So. Union Avė., 1 lubos 
užpakalyje.

PARSIDUODA rakandai šešiems 
kambariams; fruntruimiui, valgo

mam kambariui ir miegamiems kam
bariams. Taipgi daug krėslų atskirų 
ir kuknės įtasymai. Grojamą mašiną 
Victrolą,vartotą porą mėnesių. Pi
giai kuris tuojau pirks.
1511 So. Kedziė Avė.

Pirmas Apartmentas.

I ARDAVIMUI. — Galit sutaupyti 
nuo 40% iki 60% ant pirmos klesos 
rakandų. Mes turime fronruimiui, 
valgomam kambariui ir miegamam 
kambariui setus; lempas ir fonogra
fus. I»vas geležines ir nikeliuoto 
metalo. Atidaryta nedaliomis ir va
karais.

3207 Ogden, netoli Kedzie.

NAMAI-žEME
BRIDGEPORTO BARGENAI

3 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas su visais įtaisymais elektra, 

maudynėmis ir augštu cemento apa
čia parsiduoda, labai pigiai; namas 
randasi netoM 32 ir Emeraid Avė. 
2 namai ant vieno Joto, mūrinis ir 
medinis, randog $38 į mėnesį, namai 
gerai sutaisyti, kaip nauji; parduo
siu pigiai arbd mainysiu ant loto ar 
automobiliaus.
6 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, užpakalyj garadžius 2 
automobiliams; randos neša $62.00 į 
mėnesį. Parduoda už $3,600; $500 
reikia įmokėti, kitus kaip randą

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

PUIKI PROGA. Parsiduoda vie
nas naujas puikus namas, ant dvie
jų fliorų, ant keturių pagyvenimų 
iš galo garadžius, 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 VVallace 
Street.
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2aukšČių mūrinis namas ant kampo 
apačioj Štoras ir paįfyvenimas, vir
šuj 5 dideli ridina i pagyvenimui, 
rendos $33.00 mėnesį. Parduosiu 
už $2,500; reikia įmokėti 4 Šimtus, 
kitus kaip renda kas mėnesis, arba 
mainysiu ant loto arba automobi
liaus, priimsiu už pirmą įmokėji- 
mą. Atsišaukite pas savininką

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St., Chicago, 111.

DIDELIS BARGENAS

Galima pirkti po vieną arba kar
tu. Dveji namai po du pagyveni
mu; šeši ir septyni kambariai kiek
viename. Du namai ant trijų lotų 
(150x75), cimento pamatai su skie
pais. švari vieta ir ramus gyveni
mas. 4363-4401 Emeraid Avė., Chi
cago, III. Priežastis pardavimo — 
givcnu kitame mieste. Pirkdami 
nuo savininko, sutaupysite pinigų. 
Reikale kreipkitės laišku ar ypa- 
f i u i• *

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo 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

90 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 Siuvinio, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

PAJIEŠKAU kūmos Jainės Mika- 
laičiutės, kuri metai atgal gyveno 
ant Bridgeporto pn. 3351 So. Lowe 
Avė. Chicago. III. Dabar nežinau 
kur ji randasi. Labai norėčiau su 

tamsta susižinoti; taipgi Marytė 
krikšto duktė labai pasiilgus jūsų. 
Meldžiu atsiliepti arba kurie žino
te praneškite, už ką iškalno tariu 
širdingą ačių.

VINCENTAS TARVIDAVIČIUS 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

Aš Ona Ribinskaitė, po vyru Bu
drienė, patjieškau savo draugo Sta
nislovo Gedmino, paeina iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių pavieto, Lūkės pa
rapijos, kaimo Rapolų. Ir Vincento 
Jankausko kš Lt|kės miestelio. Prat
isu atsišaukti tiesiai adresu:

ANNA BUDRAS
2462 Clyborn Avė, Chicago, III.

NORTH WEST SIDE ŠAPOJ: 
JAUNŲ SIUVĖJŲ MOKYTIS 
TOP KALNIERIŲ DIRBTI 
SIUVĖJŲ RANKOMIS 

VESČIŲ ŠAPOJ.
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ 
VESČIŲ ŠAPOJ.
TOP KALNIERIŲ DIRBĖJŲ. 
SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ.

ATEIKITE 
PASITEIRAUTI:

MAIN EMPLOYMENT OFFICE

REIKALAUJAMA
Molderiaus ant metamos maši
nos; gera užmokestis ir geros 
darbo sąlygos.

Atsišaukite

REIKALINGAS barbens seredos 
vakarais ir subatoinis.

V. LAUCIUS
3416 So. Auburn Avė., Chicago, III.

DARBININKŲ į faundrę.
Nuolatinis darbas.

LINK BELT CO.
39th St. ir Stevvart Avė. Chicago.

Ar Jos Norite 
•Barbeno?

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO. 

26th and Kenton Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
Nuolatinis darbas; gera mokestis. 
Ateikit į

PULLMAN CAR WORKS 
UOth & Cottage Grove Avė. 

Pullman, III.

Aš turiu ant rankų puikų $150 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $50.00.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
ly, geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų darbo; pastovus darbas, ge
ra mokestis. Atsišaukite

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

REIKIA DARBININKŲ

Bros Molderių reikia;
Patyrusių; Geros darbo sąlygos.
Pakankamai darbo: Gera mokestis.

PULLMAN CAR WORKS 
UOth & Cottage Grove Avė.

Pullman, III.

VAIKŲ
REIKALINGA

Vaikinų 17 metų amžiaus ir senes
nių prie lengvo mašinų darbo į šva
rią sanitarę dirbtuvę. Patyrimas 
nereikalingas. Turi turėti savo me
tų Hu^jantį certifikatą. Atsišaukit.

FELT and TARRANT MFŲ. CO. 
1735 N. Paulina St.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedėliomis.

PARSIDUODA fornyčiai už žemą 
kainą. Priežastis savininkas išva

žiuoja ant farmų. Atsišaukite 
LIBERTY CO.

3416 So. Walface St. Chicago.

VAKARINfi ANGLŲ KALBOS 
i MOKYKLA LIETUVIAMS.

Lekcijos privačiai ir Lieso
mis., Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITfi, 
Mokytoja

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nUo C 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED 8T., CHICAGO




