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True translation filed with the post- mnster at Chicago, III. Dcc. 26, 1919 
as reųaired by the act of Oct. 6,1917

Estonija susitaikė su bolševi-
kais svarbiuose klausimuose

Amerika šelps Europą
Šaukiama nauja Pabaltijos 

konferencija
ESTONIJA IR BOLŠEVIKAI 

SUSITAIKĖ RUBEŽIŲ 
KLAUSIME.

Tik imąsi, kad bus pasirašyta 
laikinė mūšių paliauba.

DORPATAS, gr. 24.—šiąnakt 
oficialiai paskelbta, kad Estoni
jos ir bolševikų delegatai pasie
kė susitarimų rubežių ir kari
nių gvanmtijų .klausimuose. 
( lai yra klausimai, delei kurių Į iš 
buvo < 
rybos buvo arti paįrimo).

Sakoma, kad galbūt dar šią
nakt jie pasirašys “pradinę mu- damasis tuo, kad Anierikos šel- 
šių paliaubą.” pimo fondai suteikti Vokietijai

Niekuriuose rateliuose kalba bus iščiulpti naujais talkininkų 
ma, kad bolševikai net'yra pa
linkę sutikti, kad Estonijos ar-

kietijos, kadangi ji vargiai lei
džia Vokietijai atsibudavoli. Tai 

! kininkai tiek daug reikalauja, 
‘“i Vokietijos, kad Vokietijai 

daugiausia ginčų ir net ta Į ims labai daug laiko kol ji at
sigaus. Jis priešinosi Amerikos 
šelpimo darbui Vokietijoje, rem

vos fronto, nes tam smarkiai 
priešinosi delei strategiškų prie 
žasčii’. Estonijos valdžia.
Nebus Judeničiaus užpuolimo.

Iš dabartinių atsitikimų spren 
džiauni, kad gen. Judeničiaus 
kareivių klausimas bus paten
kinančiai išrištas ir duota už
tikrinimai, kad nebus tolimes
nių veikimų prieš bolševikus iš

True traaaJaliou filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
us reųuired by the uct of Oct. 6.1917
VĖL SUSIRINKS PABALTIJOS 

KONFERENCIJA. >

Visos parubežinės šalįs svarstys 
sutvėrimą lygos ir taiką su 

bolševikais.

RYGA, gr. 22.—Čia laikomoj 
konferencijoj tapo nutarta lai
kyti susirinkimą HeĮsingforse 
pirmojoj savaitėj sausio mėn., 
kuriame bus atstovaujamos vi
sos Pabaltijos parubežinės šalįs. 
Susirinkimo tikslu yni pasku- 
binimas sutvėrimo Rusijos pa> 
rubežinių šalių lygos.

Klausimas tų valstijų bendro 
padavimo sąlygų taikos su bol
ševikais 'taipjau bus apsvarsty
tas toje konferencijoje.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
a*, reųuired by the act of Oct, 6.1917

AMERIKA GAL ŠELPS 
CENTRALINĘ EUROPĄ.

Manoma paskolinti badaujan 
čioms Šalims apie 

$1,800,000.000.
i

WASHINGTON, gr. 25.—Suv. 
Valstijų paskolinimas dar $1,- 
800,(MM),000 badaujančiai Euro
pai sušelpti bus svarstomas kon 
greso, kada jis susirinks seka
mą mėnesį.

Manoma suteikti badaujan
čioms šalims pašelpą sumoje 

$300,000,000 ir paskui paskolin 
ti $1,500,000,000, kurie bus su
rinkti IX'r tris metus iš nuošim
čių ant Amerikos paskolos tal
kininkams.

Klausime padėties centrali- 
nėj Europoj bus klausiama 
Herbert Hoover nuomonės.

Hoover mano, kad jei Ame
rika nepagelbės, tūkstančiai 
žmonių numirs badu Austrijoj, 
Vengrijoj, Lenkijoj ir čechijoj. 
Senatorius Lenroot padavė su-

manymą, kad Hooverį pašaukti 
prieš senato užrubežinių reika
lų komitetą išreiškimui savo su 
manymų.

Hoover priešingas taikos 
sutarčiai.

Hoover tikrinąs, kad taikos 

reikalavimais.
Hoover taipgi priešinasi Ame 

rikos priėmimui nfandalo ant 
Armėnijos. Jis skaito Armė
niją esant beturčių namu, ap
suptu tvirtų bankų. Jis nurodo 
j milžiniškus boyelnos laukus 
Mesi polamijoj, vario kasyklas 
Syrijoj ir aliejaus šaltinius 
Juodųjų jurų pakraštyje, ir visa 
tai tapo aneksuota Anglijos ir 
Fra nei jos.s .

Kaslin.k šelpimo centralinės 
Fjiropos, Hoover siūlo, kad gru 
du korporacijos fondai, siekiau 
lįs su susidariusiu pelnu $^50,- 
Oh(M),000, butų panaudoti tam 
darbui. Jis iš to fondo suteik
tų kreditus nupirkimui maisto 
Austrijai, Vengrijai, Lenkijai ir 
Čccho-Slovakijai. Jokio užtik
rinimo negalima butų gauti ir 
paskola butų labdarybe, kurių 
Suv. Valstijos turi suteikti iš 
savo pertekliaus vargstančiai 
žmonijai.

Truc transin’iun wtth the post- 
naster at Chicago, III. Dcc. 26, 1919 

as reųuired by tbe act of Oct. 6,1917
RUSŲ GENEROLAS UŽMUŠ

TAS.

Bolševikai suėmė 300 belaisvių 
ir daug arklių.

LONDONAS, gr. 24.—Paska 
Maskvos bevieliuos žinios, bol
ševikai paėmė 15 kanuolių, 
1,000 arklių ir 300 kareivių, po 
sumušimui Staroniensk apygar 
doj gen. Mamontov ir gen. Čel 
nckov spėkų. Žinia priduria: 

li^o užmušta, jų tarpe gen. čel- 
n.okov.

as

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 26, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6,1917
BALTASIS TERORAS 

VENGRIJOJE.

BUDAPEŠTAS, gr. 20.—Po
licijos viršininkas išdavė varau 
tą areštavimui buvusio premie- 
ro Alexander Gurbai ir kaltina 
jį prikurstyme 204 nužudymų.

I>ar penki komunistai tapo 
nuteisti ant mirties, jų tarpe 
rašytojas ir advokatas Eugen 

Lasclo.
Devyni kiti žmonės tapo nu

leisti ilgiems metams kalėjimo.

GALLATIN, Mo.—Tarwater 
vietiniame demokratų kliube nu 
šovė seną Gallatin Democrat re
daktorių Robertson.

True translation filed >vith the post- 
tnaster at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
as reųuircd by tuo act of Oct. 6,1917
APIE 100 ŽMONIŲ AREŠTUO

TA RYGOJE.

Gabenę ^pinigus bolševikiškai 
kampanijai Amerikoje.

BYGA, gr. 21.—Didelis bol
ševikų suokalbis tapo čia susek 
tas ir jo vadovai ir pagelbinin- 
kai, skaičiuje šimto žmonių, ta 
po areštuoti. Suokalbio tikslu 
buvo nuversti valdžią ir įsteigti 
bolševikų tvarką.

Tarp suimtųjų yra Rusijos 
kareivis, kuris batų paduose ve
žėsi didelę sumų pinigų ir dau
gybės brangakmenų, taipjau 
Lenino laiškų artimiausiems jo 
draugams Amerikoje. Kalba
ma, kad laiške paduodama smul 
kiausi nurodymai bolševikų 
kampanijai Amerikoje ir orga 
nizavinųii įvairių centrų ir kaip 
tai atlikti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
as reųuired by tlie act of Oct. 6.1917

Taikos klausime
GAL Už DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

BUS PASKELBTA TAIKA.

Karė pasibaigs kaip tik talki
ninkai ištirs kiek Vokietija turi 

laivų.

PARYŽIUS, gr. 25.—Galutina 
diena daug kartų atidėto apsi- 
mainymo ratifikavimo Ver- 

sailles taikos sutarties, dabar 
priguli nuo greitumo su kokiu 
talkininkų misijos Vokietijoje

skaitlines apie esančius jos ži
nioje laivus, kurių talkininkai 
reikalauja atlyginimui už pa

skandinimų Scapa Flow Vokie
tijos karinio laivyno.

Galva Vokietijos delegacijos 
baronas von Lersner pasakė, 
kad tam! užims mažiausia dvi 
savaites laiko, ar daugiau, dė
lei esančios paįrusios transpor- 
tacijos Vokietijoje ir delei rei
kalaujamų didelių smulkmenų.

VOKIETIJAI PALIEPTA 
PASIRAŠYTI.

BERLINAS, gr. 24.—šiandie 
sprendžiamu, kad talkininkų at 
siūlymas į Vokietijos notą rei
kalauja besąlyginio pasirašy
mo protokolo.

Svarstymas kiek Vokietija 
turės atiduoti laivų atlyginimui 
už Scapa F16w paskandintą lai
vyną, kaip sprendžiamu, atidė
damas paskesniam laikui.

Abelnai manoma, kad Vokieti 
ja pasirašys.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
200,000 BELAISVIŲ SIBER1- 
JOJE NETURI PASTOGES.

GENEVA, gr. 25.—Interna- 
cionalis Raudonasis Kryžius iš
leido atsišaukimų šelpti kares 
belaisvius Siberijoje.

200,000 belaisvių, daugiau au. 
strų ir vengrų, daugelis jų sUf 
imti 1914 m., dabar gyvena be 
pastogės, veik visai neturi dra
bužių ir gauna visai mažai mai
sto. ,

POLICIJA UŽPUOLĖ 
PIKIETUOTOJAS.

PUEBLO, Colo., gr. 23.—Po
licija šiandie buvo užpuolusi 
ant moterų pikietuoojų, kurios 
pikietavo plieno liejiklą. Jų vy 
rai jau nuo kelių mėnesių da
lyvauja visuotiname plieno dar 
bininkų streike. Keletas mote
rų sumušta ir apie 12 areštuo
ta.

Mayoras Mike Studzinski ta-
• po streikierių sumfuštas.

Persekiojimas 
žydų Vilniuje.

Žydų socialistų laikraščio 
“Forverts” korespondentas, N. 
šifrin, rašo iš Kopenhageno,
gruodžio 23, šitokią žinią apie 
tai, kaip lenkai kankina žydus 
Vilniuje. Jis rašo:

“Pirmiau pasiųstoj savo ka- 
blegramoj aš jau pranešiau, 
kaip 80 žydų, amžiaus nuo 20 
iki 40 metų, kurie dirbo Vil
niaus gelžkelio stotyj prie iš
krovimo druskos iš. vagonų, bu
vo lenkų žvėrišku bildu sumuš 
ti. Šiandie aš gavau smulkesnių 
žinių apie tuos lenkų smarka
vimus. Astuonios dešimtįs žy
dų buvo išrengti plikai, susta
tyti poromis eilėn ir rimbais 

pliekiami. Žydai dėl to padavė 
skundų Vilniaus miestų tary
bai, bet tarj’bos plrmininkihs at
sisakė viešai tų dalyką svarsty
ti. Klausimas buvo svarstomas 
uždarytomis durimis, ir nutar
ta pasiųsti paklausimą lenku vy 
riausiain kojnanduotojui. žy
dų atstovai teČiaus, Dr. šabad 
ir Vigockis, atsisakė dalyvauti 
delegacijoj į vyriausiąjį koman 
duotoją, nes, jų nuomone, iš to 
nieko geni žydai nesulauks, tei
sybės čia neras. Ir jie neapsi
riko. KuoTnet miesto tarybos 
delegacija atvyko pas koman- 
duotoją ir papasakojo jam apie 
biaurų kankinimą žydų, jis at
kirto: “Ar tai visa, ką jtjs tu
rite pasakyt?” Ir kada dplega-

i nie-ei j a atsakė, kad daugiau j 
ko pasakyt neturinti, koman- 
duotdjas nusisuko ir nuėjo sau, 
į delegacijos paklausimą iįt.e žo
džio neatsakęs. į

True translation file<1 with th 3 pnst- 
tnaster at Chicago, III. Dec. 2<i, 1919 
as reųuired by the act of Oct.
FIUME GYVENTOJAI N 
TARIA ITANNUNZIO A

TUROMS.

6,1917 
įlPRI- 
ČAN-

Nutarė, kad pati valdžia 
imtų miestą.

už-

klau-

RYMAS, gr. 24.—Preiiieras 
Nitti vakar pranešė ministerių 
tarybai, kad jis ketvergo 
re išvažiuos į Paryžių ir 
tik tada, kada galutinai tyus iš
rišti Fiume ir Adriatiko 
siinai.

RYMAS, gr. 24.—DeleS abe
jojimo apie pirmą plebiscitą 
Fiume, antras plebiscitas buvo 
padarytas nedelioj ir 75 nuoš. 
balsų pritarė Italijos valdžios 
pasiūlymui užimti miestą. Maj. 
Giuriati, viršininkas kapt D’- 
Annunzio kabineto rezignavęs.

Italijos valdžia laikys visą 

vaka- 
Sugrįš

teisę pačiam Fiume nuspręsti 
savo likimą. Fiuine jau esąs 
apsisprendęs ir Italijos valdžia 
niekad nepriims kitokio to klau 
simo išrišimo. Fiume gaus fi
nansinę. pašelpą, kad jis galėtų 
atsįsteigti ir pradėti savo vei
kimą po laisvojo uosto valdžia.

Laike pereinamojo periodo, 
valdžia nesinaudos viršenybe 
ant Fiume ir jo nepriklausomy 
bes neperžengs, bet taipjau ne
sutiks su jo atskirimu nuo Ita
lijos. Iki to laiko ji laikys už
ėmus Fiume ir apielinkę, priža 
dėdama pilną čelybę. Taipjau 
pripažins dabar suorganizuoto
sios Fiume vietinės milicijos, 
teisės.

True translation filed wtth the post- 
inasler at Chicago, III. Dec. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Airiai užgriebė sprogstančios 
medžiagos.

LISDUFF, Airijoj, gr. 23.— 
Būrys ginkluotų žmonių šian
die padarė užpuolimą ant gele
žinkelio dirbtuvės, netikėtai 
užklupdamas sargybę. Užpuoli
kai paėmė rastą dirbtuvėje 
sprogstantį gelingnitą.

NUTEISĖ KANADIETI 
DARBININKŲ VADOVĄ.

Winnipego generalio streiko 
vedėja rastas kaltu.

WINNIPEG, gr. 24. -Grand 
jury šiandie rado kaltu vieną 
Winnipego darbininkų genera- 
lio streiko vadovu K. B. Ru- 
ssell, kaltinamų maištingoj 
konspiracijoj sąryšyj su tuo 
streiku. Jis bus apkaltintas ir 
rastas kaliu septyniuose nusi- 
dčj linuose.

Bausme dar nepaskirta.

DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
ŠVEICARIJOJ.

GENEVA, gr. 25.—Vakar kai 
nų rezorte Davos nusirito nuo 
kalnų sniegas, kuris tarp gyven 
tojų ir atsilankiusiųjų pagimdė 
panikų ir palaidojo keletą žmo
nių.

Du žmonės užmušti ir keli 
sunkiai sužeisti sniegui užgriu
vus ant sanatoriumo. Du žmo
nės užmušti kitam kamuoliui 
sniego nusiritus ant viešbučio. 
Trečias kamuolis nusirito ant 
prieglaudos ir palaidojo keletu 
žmonių. Penki lavonai jau iš
imti, bet manoma, kad jų yra

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
SVARBŲ BIL1Ų.

WASHINGTON, gr. 25.- Pre 
zidentas Wilsonas pasirašė po 
Edge bilium, taikomam paleng 

leidžia tverties didelėms korpo
racijoms, atidaryti po valstybės 
priežiūra bankus užrubežyje ir 
finansuoti pirklybą su užrube- 
žiu. Tikimasi, kad tokių kor
poracijų greitu laiku susitvers 
nemažai: kelios jau yra susi
tvėrusios.

Trumpos telegramos.
NEW YORK, gr. 24.—Vakar 

į čia atvyko garsus belgų rašy
tojas Maurice Maeterlinck. Tai 
pirmas jo pasilankynias Ame
rikoje ir jį labai iškilmingai 
priiniita. Jis išbus Amerikoje 
apie tris mėnesius ir atvyko 

daugiausia pasižiūrėti perstaty
mo savo operos “Bluebird.”

BERLINAS.—Vokietijos ka
rinė misija atvyko j Odcssę su 
instrukcijomis nuo Vokietijos 
valdžios, kad ji išgautų išdavi
mą Rožė Luxemberg užmušė
ją ex-lieut. Vogei.

• —----- b
COPENHAGEN.—Dono kazo 

kų hetmanas išleido paliepimų, 
kuriuo daroma priverstinu mo
terims sinti kareiviams skalbi
nius iš valdžios joms suteiktos 
me.degos.

MASKVA.—Kad paskatinus 
lavinimąsi Kazaniaus raudieji 
kareiviai lapo paliuosuoti nuo 
stovėjome ant sargybos/per tris 
savaites, kad galėtų, lankyties 
mokyklon.

LONDONAS.—Lenkija nusi
pirko nuo Holandijos valdžios 
150,000 senų Holandijos specia
liu rezervo uniformų.

PARYŽIŲ.- Čia pasimirė gar
sus pianistas ir kompozitorius 
Louis Joseph Diemer. Jis gimė 
1843 m.

HAAGA.—Holandijos karės 
minist'eris Geusan rezignavo iš 
priežasties atstovų buto suma
žinimo kares ministerijos biu
džeto.

MADRIDAS.—Ispanijos val
džia atidarys penkias karines 
aviacijos mokyklas.

Kelia anglių 
kainas

ANGLIS NEUŽILGO 
PABRANGS.

Ir tai nežiūrint sutarties su 
valdžia, kad anglių kaina 

neturi būti keliama.

CHICAGO.— Anglių kaina 
vistiek pakils. Kasyklų savinin. 
kai visai nemano padengti iš 
savo milžiniškų pelnų to men-s 
ko pakėlimo algos, kokį suteikė 
angliakasiams. Daugiau to, jie 
nori pasinaudoti proga pakelti 
kainą, kad dar labiau padidinus 
savo ir taip perdaug didelius 
pelnus. Tai paaiškėjo vakar, an 
:glių kompanijoms pradėjus 
siuntinėti pranešimus, kad an
glių kaina yra pakeliama. Pa
keliama ne 11c ant tono, kaip 
pakelta kaina angliakasiams, 

Į bet 50c, taigi veik 4 sykius dau- 
! giau, kaip pakelta alga anglia
kasiams.

Kada angliakasiai tarėsi su ka 
sykių savininkais, valdžia dau
giausia spirėsi prieš angliaka
sių reikalavimus remdamosi 
tuo, kad jų reikalavimai pakels 
anglių kainą. Valdžia pagalios 
a įmetė darbo sekretoriaus Wil 
šono pasiūlymų angliakasiams 
pakelti algą 31 nuoš. ir padavė 
Garfieldo pasiūlymą 14 nuoš. 

Valdžia visą laiką tvirtino, kad 
ji tokį mažą pasiūlymą duoda 
angliakasiams todėl, kad tiek 
pakelius algų nebus pakelta an
glių kaina. Tai yra įrašyta ir 
prezidento WiLsono pasiūlyme 
angliakasiaim. Prezidentas ir* 
gi sako, kad ajiglių kaina ne
turi būti ir nebus pakelta. Dau
giausia delei to angliakasiai ir 
priėmė pasiūlymą ir sutiko grį
sti į kasyklas.

Bet vos tik užsibaigė streikas 
ir angliakasiai sugrįžo į darbą, 
kaip jau skelbiama, kad anglių 
kaina yra pakeliama. Mat jie 
rado sutartyj su valdžia kriu
kelį ir bando tuo pasinaudoti, 
nors sutartis su valdžia aiškiai 
sako, kad anglių kaina neturi 
būti pakelta.

Kada angliakasiai pareikala
vo pakėlimo algos ir sustreika
vo, sujudo visa valdžia, nuo 

mažiausio iki didžiausiam val
dininkui, tuoj panaudota prieš 
angliakasius teismui ir kariuo
menė ir vadovams prigrasinta 
kalėjimu (jie ir dabar tebėra po 
kaucija). Pamatysite ką valdžia 
darys kasyklų savininkam, kurie 
laužo sutartį su pačia valdžia. 
Valdžia dabar anaiptol nesiųs 
kariuomenės, bet užsiganėdins 
vien pakoliejimu kasyklų savi
ninkų už jų “nepatriotiškuma” 
ir vėl nutils.

WILS0NAS ŠAUKIA KASY
KLŲ KONFERENCIJĄ.

WASHINGTON, gr. 24.— 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pašaukė anglių padėties tyrinė
jimo komisiją susirinkti čia pa 
nedėįyj ir pradėti savo darbą, 
kad nustačius angliakasių algą 
ir anglių kainą. Tikimasi, kad 
komisija tuoj išdirbs plonus sa 
vo veikimui ir tuojaus pradės 
tyrinėjimus, kurie tęsis keletą 
savaičių.

KERENSKIS VIEĮNNOJE.

LONDONAS.—Vienuos laik
raščiai rašo, kad į ten atvyko 
buvusis Rusijos premieras Alek 
sandras Kerenskį. Jis ikišiol 
gyveno Anglijoje.

LONDONAS.—čia paskelbta, 
kad ateinančią savaitę premie
ras Lloyd George važiuos į Pa
ryžių, kad pasitarus su premie- 
ru Clemenceau.

Policija išardė 
demonstracija

fOLICIJA DAUG ŽMONIŲ
’ BAISIAI SUMUŠĖ.

Tvarki amnestijos demonstra
cija tapo užpulta policijos ir 

juodašimčių.

NEW YORK, gr. 25.—Kada 
žmonės linksminosi sulaukę ka
lėdų, apie 1 ,(XM) pažangesnių 
Omenių surengė nedidelę de
monstraciją Fifth Avė. gatvėj, 
kad priminus sotiemsiems ir 
užganėdinau tiemsiems, kad
daug politinių kalinių šiuo lai
ku. kankinasi kalėjimuose ir 
kad reikia juos paliuosuoti. De
monstrantai ėjo po vienų eilė
je, taip kad legaliai nepadarius 
demonstracijos, bet vistiek ant 
jų tuojaus užpuolė raitoji poli
cija ir visokio plauko juodašim 
čia! ir apnyko juos mušti. Bet 
demonstracija tęsėsi toliau. Iš
vaikyti vienoje vietoje, demon
strantai rinkosi kitoje vietoje ir 
reiškė savo protestą prieš lai
kymą kalėjimuose šimtų poli
tinių kalinių. Taip demonstran 
tai nuėjo iki 37 gatvės, kur vie
nok policijai ir juodašimčiams 
pasisekė juos galutinai išvaiky
ti.

Daug žmonių, jų tarpe ir mo 
terų, yra sumušta policijos laz
domis. Keliolika žmonių areš
tuota. jų tarpe mergaitė, kuri 
tapo areštuota ir sumušta baž
nyčioje, į kurią ji su keliais ki
tais užėjo ir ten pareikšti savo 
protestą.

29 I. W. W. NARIAI AREŠ
TUOTI.

CHICAGO.—Utarnin. policija 
padarė užpuolimą ant I. W. W. 
raštinės, 950 W. Madison St. ir 
areštavo ten rastus 29 žmones. 
Neturėdama niekame kitame 
jų apkaltinti, ji apkaltino juos 
netvarkiame pasielgime. Polici 
ja sakosi persekiosianti “raudo
nuosius,“ kol jie neapleis mie
stą.

DU ŽMONĖS NUŠAUTI.

Įnamis nušovė šeimininkę ir 
pats nusišovė.

CHICAGO.—Thomas Rugu- 
sa, 329 Kensington Avė. užva
kar nušovė savo šeimininkę 
Mrs. Scialaba, kadangi toji ne
sutiko pamesti savo vyrą ir pa
bėgti su juo. Paskui ir pats 
žmogžudys irgi nusišovė.

Įvairios žinios,
f m 11 ■ < ■

DANVILLE, Ilk—Dvi mote- 
rįs tapo rastos kaltomis žmog
žudystėj ir liko nuteistos kalė
jimam viena 20 metų, kitagi 
14 metų. Viena jų nušovė sa
vo vyrą, kita gi irgi bandė kar
tu nušauti ir savo vyrą, bet tik 
jį sužeidė.

N0RWICH, N. Y.—Kada jo
kie budai negalėjo pažadinti 
Mrs. Fred Tracey, 65 m., pa
statyta gramofonas ir tas ją 
nors trumpam laikui ją priža
dino. Ji išmiegojo be pertrau
kos 80 dienų.

TOLEDO, Obio.—šeši žmo
nės šiandie užpuolė ant pavieto 
kalėjimo ir paliuosavo iš jo 4 
plačiai žinomus plėšikus.

ROCK ISLAND, III.—Du vai
kai užmušti ir trįs sužeisti au- 
tomobiliaus jiems besivažinė- 
jant rogikėmis gatvėje. s

CHICAGO.—Jos. Chrupek, 
2834 W. 25th PI., bandė pasi
gerti nuo medinio alkoholiai!*. 
Dabar yra miręs.
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Paveikslai iš 
Lietuvos.

Seredos numeryje.tilpo kele
tas paveikslų iš Lietuvos, ku
riuos paYvežė nesenai parvažia
vęs iš Kauno leitenantas L. E. 
Messinger. šiame numeryje yra 
jų (langiaus. Tų paveikslų “Nau
jienos” turi dar daug, ir j k', visi 
bus įdėti į dienraštį.

žemiaus seka antras doku
mentas, liudijantis apie Įeit. 
Messinger’o veikimą Lietuvoje. 
Jisai tenai išbuvo nuo balandžio 
mėnesio iki rugsėjo ir užsiėmė 
organizavimu neturtingų vaikų 
maitinimo.
(Rašybos neliečiamo:)

Darbo ir , 
Sočia lės A išaugos

Ministerija
No. 3208

Socialės Apsaugos
Departamentas

Kaune.
Kaunas, 1919 m. Rūgs. m. 11 d.

Lieutenant L. E. Messinger.
Keturių metų karas, kurio ne

maža mūšių ir naikinimo arena 
teko būti Lietuvai, nemažai nu
vargino jos gyventojus. Jau pir 
muse karo dienose plūstant ru
sų armijai į rytų Prusus, Lietu
voj buvo rekvizuojami gyvuliai, 
grudai; be to atskirų kareivių 
dalių puolimai ir grobimai Iš
kart šalį gerokai nuskaudę. 
Traukenties rusų armijai iš 
Prūsų, rusų valdžia grįždama 
viską pakeliui naikino, gyven
tojus varė Rusijon. Užeidami 
vokiečiai dar aršiau elgesį ir 
tankiai rekvizuodavo paskutinį 
gyvulį, paskutinį grūdą, pasku
tinį skarmalą. Trijų metų vo
kiečių okupacija Lietuvoj nei- 
kiek šaliai nedavė atsigauti. Tik 
karui pasibaigus, kuomet An- 
tanta privertė vokiečius skaity- 
ties su žmoniškumu ir terpiau 
finomis teisėmis — kiek daly
kai pagerėjo. Tečiaus trūkstant 
aplink maisto, produktų kainos 
kilo neišpasakytai, labiau, kad 
puolant bolševikams, traukian- 
lies vokiečiams — maisto įvai
riais budais, šmuglerio keliu, da 
lis jo buvo gabenama kontra
banda į šalį. —

viena Lietuvių Draugijos nukentėjusioms dėl karės šelpti įstaiga — Valgykla, Kaune. Ba
landžio mėnesis nors saulėta, bet nešilta diena. Moters, mergytės įsisupusios šiltesnėmis skepeto
mis, bet vaikučiai ir mergiščios beveik visi basi. Didžiausias badas Lietuvoj tai autuvo ir rūbų. 
Prie įstaigos 'beturčiams šelpti stovi automobilius, atgabenęs amerikiečių misiją valgyklai apžiū
rėti.

nuošM kaimuose 5—10 nuoš. vi
sų gyventojų. Šių metų pavasa
ry butų buvusi didelė maisto 
stoka ir galima buvo laukti ba
do, tečiaus Amerikos prisiųsta
sis maistas daug padėjo Lietu
vai atsipeikėti. —

Tarp ko kito vaikų maitinimo 
reikalu/prisiųstasai maistas mi
st iprino šios priaugančios kar
tos geroką dalį (į 40,000).

Vaikų maistas pribuvo kaip 
tik pavasary, kritingiausiame 
laike, kada visas pereitų metų 
išteklius išsisėmė o alkio, pase
kmės įšaukė įvairias ligas ypač 
šiltinę. Ištisos šeimynos, net vi
sos vaikų prieglaudos gulėjo dė
mėta šiltine. Ačiū maistingiems 
vaikų produktams, amerikiečių 
prisiųstiems (kakao, cukraus, 
miltai, riebalai, pienas)' vaikai 
greit atsigaudavo ir jų mirtin
gumo skaičius buvo pažymėti
nai mažas.

Daugiausiai naudos tuo mais
tu padaryta miesto vaikams 
(Kaune maitinama 0.009 vaikų), 
tečiaus reik pažymėti, kad ir kai 
me esama daug bq/tnuolių, ku
rių vaikams reiketo maisto šutei 
kti ir kur dar to maisto, ypač 
pagamintu, sunku buvo pasiek
ti. •

Vaikų maitinimo misija Kau- 
I ne buvo viena iš visų misijų 
Į Lietuvoj populeringiausia. Ją 
žino, ją garbina visi Lietuvos 
kampai, dideli ir hiaži. Tą patį 
liudija piešoje įlipusieji straip
sniai ir atsišaukimai.

Tą pati liudijame ir mes Dar
bo ir Socialės Apsaugos Minis
terija, Socialės Apsaugos De
pą rtamcnlas, kurio atstovai ben
drai per kelis mėnesius kartu 
su gerbiamąją Amerikiečių Mi
sija vaikų maitinimo reikalu 
da rbavomies.

Be to pažymime, kad visi tos 
misijos nariai labai jautriai prie

Šio reikalo atsinešdavo, visame 
tame darbe parode daug širdies 
ir prielankumo, už ką vardan 
Lietuvos mažučių, vargo vaikų 
ir tėvų ir vardan Lietuvos Vald
žios, kuriai ytin rupi naujos kar
tos sustiprinimas, — tariam šir
dingą “AČIŪ” —

(Pasirašę) J. Paknys
Darbo ir Socialės Apsaugos 

Ministeris
K. Lekėackas, 

Departamento Vedėjas
Dr. Aldona Šliupas 

Morcvlčii%;
Labdarybės Skyriaus Vedėjas.
(Antspaudas)

Kas Dedasi Lietuvoj
VALSTYBES SPAUSTUVES 

’ PRIMAS.

Užtat muisto klausimas, tur
tingoj abelnai Lietuvoj, ir šiuo 
tarpu buvo opus. Ypač sunku i 
buvo bednuomenei, bedarbiams. ‘

Bedarbė ir Lietuvoj, ypač
miestuose vis augo, kadangi vi- • Kad Amerikiečių skiriamas 
sa kas buvo pritaikinta karo rei- Lietuvos vaikams maistas atne- 
kalams, dirbtuves ir kiti darbai, še tai ateities vilčiai daug nau- 
dabar vokiečiams išeinant, buvo dos, negali būt abejones. Tą ma 
likviduota. . te pačios misijos, lankydamos

Visų tų priežasčių deliai var- maitinimo punktus, kame išpra- 
gas tarp bedinesniųjų sluoksnių džių išblyškę, susiraukę vaikai, 
buvo ir yra didelis, o tokių skai- — atsigavo, įgijo gyvumo, k ra li
čius « siekia miestuose į 30—50 jo, žymiai pasitaisė.

Kauno “Darbas” rašo:
“Lietuvon”' telegramos lap- 

i kričio 14 d. pranešė savo skaity
tojams, kad dėl v. spaustuvės 
darbininkų streiko “Lietuva” 
nuo Nr. 249 nebeina.

Mums gi praneša, valstybės 
spausutvės darbininai buvo su
streikavę dėl to, kad jiems ne
buvo laiku atmokėti pinigai. 
Darbininkams sustreikavus, pi
nigai jiems buvo užmokėti ir... 
darbininkai atstatyti nuo vietų. 
Kaip teko girdėti, dabar taria
masi su privatiniais vertelgo
mis, kuriems norima valstybės 
spaustuvė išnuomuoti.

jos šviesoje; M. Biržiškos. Apie 
lietuvių istorijoš dainas; V. 
Biržiškos Prie lietuvių spaudos 
uždraudimo istorijos; Igno Jo
nyno Lietuva XVI šimtmetyje 

j sulig Michalonis Lituani. “De 
moribus ac ritu Lituanoruiii, 

I Moschorum et Tartarorum”;
kun. Jono Šepečio Liaudies 
švietimas Lietuvoje,reformaci
jos pradžioje sulig “Monumen- 

' ta reformationis polohicae et Ii 
' tuanicae;” kun. Reinio Priežas
tingumo dėsnis; kun. J. Tumo 

! iš lietuvių pabėgėlių 1915-17 m.
Rusijos psichikos. Į L. M. Drau
gijos komitetą 1919-20 metams 
išrinkti: d-ras Jonas Basanavi-

I

čius, M. Biržiška, I. Jonynas, 
kun. J. Tumas, V. Biržiška, d-as 
J. šlapelis, S. Naginskas, d-ras

.................................................................................................................. ■

Pirmas Iškilmingas Balius
Aukso Rykštes Merginų Pašelpinio Kliubo 

SUBATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 27 D. 1919 M. 
T. MAŽENIO SVET., 3834 38th PI. ir Kedzie Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare. JERECKO BENAS.
Inžanga 35c. ypatai su padėjimu drabužių

VILNIUS.

Visuotinas Lietuvių Mokslo 
Draugijos susirinkimas.

Lapkričio 1 ir 2 dienose Vil
niuje buvo Mokslo Draugijos 
susirinkimas, kuriame tegalėjo 
dalyvauti Vilniuje gyvenantieji 
nariai. Buvo šios paskaitos: 
d-ro I. Basanavičiaus Lietuvių 
kalba archologijos ir etnografi-

L. Kairiūkštis, kun J. Šepetys; 
kandidatais — d-ras Alseika, 
d-ras J. Augevičius, kun. Rei
nys, d-rė V. Tumėnienė.

M. Draugijos posėdžius lankė 
apie 70 lietuvių inteligentų, 
šio skaičiaus buvo 21 naujai 
įsirašiusių, visi kili — senieji 
draugijos nariai. Iš viso draugi
jos narių esamą 840, kurių tar
pe buvo pagarbos narių 6, na
rių korespondentų 12, labdarių 
78, bendradarbių ir tikrųjų — 
748.

I Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Stato keturių veiksmų drama

“BEDARBE”
z Iš darbininko grabų dirbėjo gyvenimo.

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

M. Meldažio Svetainėje
2242 W. 23rd Place

Pradžia lygiai 6:30 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^erbiaiųiejie ir gerbiamosios, 
Privalumas kiekvienam 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 programo bus šokiai iki vėlybos nakties. Nesi vėluokite, nes 
lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku, laiku.

Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.
- - - - . i........................ . - ■ - .................... ....... ....................... • - -

DERYBOS SU LENKAIS.

Su lenkais vedamos derybos 
dėl susisiekimo geležinkelių, pa 
šta ir telegrafu. Tam tikra val
džios komisija išvažiavusi Vil
niun tuo reikalu tariasi su Len
kų okupacijos valdžia. Jau esą 
sutarta traukinius su prekėmis 
leisti tiesiai iš Kauno į Vilnių ir 
atgal, o pasažierių traukiniai 
eitų iš vienos ir antros pusės li
gi Vievio. Vievis butų neutrali- 
neje juostoje. Bent tai]) reika
lauja mtisų valdžios atsto/ai. 
Taip pat esą pienuojama Vil
niaus miestui iš Lietuvos prista
tyti maisto, ypač duonos.

«K t -

Lapkr. 16 d. atvyko į Kauną 
Vilniaus lenkų visuomenės gru
pių atstovai pasitarti su Lietuvių 
visuomenės atstovais.

—-———•—1

laiškai iš Lietuvos.
Iš Vainuto, Tauragės apskr.

Rašo P. S. Rindokui, Ind. Uar- 
bor, Ind., jo švogeris:

Sveikas gyvas Petrai! Visų 
pirma pranešu, kad jūsų tėtulis 
pasimirė. Mirė taip gi ir mano 
duktė Petronėlė. Bevaikščioda
ma į mokyklą ji peršalo ir susir
go plaučių liga. Sirgo ištisus sep 
tynius mėnesius ir daug man 
kaštavo, bet niekas nebegelbėjo. 
Likusieji esame sveiki.

Mums teko pergyventi baisiau 
šią karo audrą. Visi teriojo Lie
tuvos žemę, kas tik norėjo. Di- 
džiasis karas pasibaigė, ale Lie
tuva da .nepakajingtf. Reikėjo 
vesti kovą su bolševikais. Dabar 
jau visos bolšeVikų gaujos išvy
tos iš Lietuvos. Nespėjome į 
veikti bolševikus, kaip užpuolė 
buvusio caro bernai, lįolčaki- 
ninkai. Jie nori Lietuvą priker
gti prie Rusijos ir atsteigti joje 
carišką valdžią. Lenkai ir d(\ 
da visas pastangas, kad tik pa
grobus Lietuvą. Tai tau ir savi
valda. Bet visgi mes nenusi
gąstame; kovosime su visais li
gi paskutiniųjų, kol iškovosime 
Lietuvai nepriklausomybę.

. Rašai, kad išlaikęs inašinisto 
egzaminą. Tai ko belauki? Va
žiuok Lietuvon, nes tokių vyrų 
kaip (ik ir reikia. Galėsi gerai 
gyventi. Linkiu geros kloties.—» 
Jonas Motevičius.

Iš Kruopių, Vabalininkų vals
čiaus, Pasvalio apskr.

Rašo B. Balčiuniute savo sese
riai Onai Žalpienei, So. Omahoj, 
Nebr.:

Gerbiamoji Onute! T^abai a- 
čiu už laiškutį. Kaip jus dabar 
gyvuojate? Ar gerai darbai ei
na?

Pas mus, Lietuvoj, kai kam 
labhi gerai, o kitam labai blogai. 
Vieni paliko biotini, kiti turtin
gi. Niekados nebuvome manę, 
kad tokie laikai teks pergyventi. 
Daug namų sudegino, daug žino 
nių liko be pastogės. Vabalnin
ku bažnyčią sudaužė, miestelį su 
degino granatomis. Prie Kruo
pių mūšiai neilgai tęsėsi — tik 
vieną dieną. Namų nesudegino, 
tik vieną daržinę supleškėjo. Bai 
sumo malėme iki yalios. Buvo
me ten savaite ir vėl grįžome 
atgal. Aš labai norėjau važiuoti 
Rusijon, bet negalėjau. Dabar 
tai gyvenu namie. Ligi šiol bado 
nekentė j ome. Kaip toliaus bus, 

nėra žinios, ba da Lietuvoj 
nepasibaigė karė. Kada tik ir 
bus galas tai karei?

Miela Onute, kaip man nusi
bodo Lietuvoj* gyventi lai nega
liu nei apsakyti. Pamislyk tik 
šiais metais nieko negaliu uždir
bti: darbo ligi kaklo, o pelno jo
kio. Kad bučiau galėjusi nors 
savo drabužius parsivežti, tai 
vis butų buvę lengviau. Nuva
žiuoti Mintaujon nebegalėjau, 
tai viskas ten ir liko. Turbūt 
prapuolė. Apie Mintauja da tebe- 
simuša. Seniaus nemaniau A- 
merikon važiuoti, o dabar kad 
tik galėčiau, — tuoj važiuočiau 
Mano pinigai Mintaujos banke 
paliko.

Viskas butų gerai, jeigu ta ka
re pasibaigtų. Melai buvo neblo
gi — vietomis javai labai gerai 
užderėjo. Dabar biednų pasidau- 
gino, ypatingai padegėlių. Musų 
apielinkėj kone pusė namų sude 
ginta Cipen.ų 5 namai sunaikin
ta, o Remeikių 2. Cipiuose už
mušta penki žųionės — trįs vy
rai ir dvi moters. 0 sužeistų y- 
ra labai daug.

Brolį Povilą vokiečiai buvo 
paėijię prie darbų. Išbuvo ten vi
sus metus. Paskui įsirašo lenkų 
legionai!, iš kur prie pirmos pro
gos pabėgo.

—Barbora Balčiuniute.

PIRKLYBA. Junglin-ių Valsti
jų pirklyba su užmariu 1918 

sieks, sako, daugiau negu 
$11,000,000,000. sulyginus su 
$4,529,000,000 (914 m. Nežiū
rint taip didelės apyskaitos, 
Britanija užimanti pirmą vielą 
pirklyboje: jos pelnas 1919 m. 
perviršisiąs Jungt. Valstijų apy
vartą.

26 METINIS BALIUS
Rengia Leb.-Gvardija Didž. L. K. Vytauto 

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO (DEC.) 28 d., 1919 m.
LIBERTY SVETAINĖJ,, 30 St. ir S. Union Avė.

Balius prasidės 5 vai. vakare.

Kviečiame visus atsilankyti, nes tai bus pirmas 
balius po Kalėdų, kur)bus galima linksmai laiką pra
leisti prie puikios muzikos, kuri grieš visokius šo
kius ir mes stengsimės atsilankiusius užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

PUIKUS BALIUS!
Rengia LIETUVIŲ TAUTIŠKA DRAUGIJA

Gruodžio 27-tą dieną, 1919 m,
JOS. KALLARITSCH SVET., 4430 Wentworth Avė.

Piadžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c. ypatai.

Kviečiame visus ant šito puikaus vakaro, kuriame bus 
puiki muzikė, galėsime gražiai laiką praleisti.

Prašome visus KOMITETAS.
_ t ■... .. .    .. -  . . _ ........................... ................ ............. .
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Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti
nėjo, influenzos, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę bu

PAINEXPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
NeapRiloisk taip, kaa tavo pagautas raf- 
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniję, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje l*ain-Expellerio. 85c. ir 
G5c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizb&ženkli

IKARĄ
Nepriimk kitokiu patnainymu arba 

pamčgdžiojimu.
F. AD. RICHTER 6 CO.

326*330 Broadway . - New York

Taupyk Laiką ir Pinigus

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

Vidutiniškai jus praleidžiat ant skirtinio 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
melus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 
britvą, kur mes IŠaiškinam žemiau. Jus ma
tote brilvą ant šito paveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barberini visoje šalyje. Reguliariška kaina šitos britvos tik $8.00
su gvarantija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 lrtiwi 
vartojančius (Įniktus dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti, 

žirkles, šukas ir skutimo brušelę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mta gvarantuo- 

jame, kad jus busite užganėdinti visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dolerį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsit' tavorą. Neatidėliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimą, pnaek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 107 E. 4th St., New York City

Moksleivių atydai.
Paskutiniame “M. K.” leidi

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

Del los tai priežasties, kad pa
davus savo adresą ir iš savo pu
sės paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir narius siuntinėti raši
nėlius žemiaus paduotu adresu, 
yra tikslas šio rašymo. Taip
jau geidžiu ir kviečiu kiekvieną, 
kad rašinėtų tai]) dažnai kaip 
kuris gali.

\ Su tikra pagarba,
P. G. Luomans, naujas “M. 

Kelių” vedėjas, 123 So. VVin- 
chester avė., Chicago, III.

Moterim irVyram

Ofisai: 
North 

Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

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

11 ryte iki 7 vai. vak.

Dr. J. SHAMKS
Gydytojas irCk. urgjis
Jeigu jys nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane 1

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik kf) išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygulcje\ 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, Kad- kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekviename Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS, • 
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.
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•korespondencijos) Ūkininkų Balsas
MOTIEJUKAI IR DOBILAI.

SO. M1LWAUKEE, WIS. •

SLA. 133 k p. prakalbos.

buvo SLA. 133 kuopos parengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. S. A. De- 
inentis, iš Mihvaukee. Kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmiausiai nu 
rodė kokią naudą lietuviai turi 
prigulėdami prie pašclpinių or
ganizacijų ir ar jos yra reika
lingos. Kalbėtojas priminė ir 
apie SLA. 16 seimą, įvykusį 
1901 m. Wilkes Barre, Pas kur 
tada klerikalai pasisavino SLA. 
turtą ką buvo $6,476.78. Bet ir 
dabar rendasi tokių besočių (ko
munistų) žmonių, kur nori na; 
rių sutausotus centus pasigrieb
ti savo reikalams. Buvo, ir de
klamacijų. Drg. M. šilenskaitė 
deklamavo apie 9 dieną sausio ir

pATRIJOTiSMAS 
■ Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
' I0WA STATE 
SAVINGS BANK 

Kapitalas ir Perviršis— 
$120,000.00.

S. E. Cor. Fourth ana 
Jackson Sts. 

SIOVX CITY, LA.

su drg. J. Markevičių atliko 
“Gamta ir vandenįs.” Monologą 
laikė drg. J. Pūkis ir labai pui- 

Aukų surinktakjai nusisekė.
$4.40.

Antru atveju 
mentis aiškino 
darbininkų judėjimą ir kaip y- 

( ra darbininkuose lokių gaivalų, 
‘ kurie sykiu su alŽagareiViais 

trugdo socialistinį judėjimą. Tie 
žmonės nežino kur jie eina ir 

, ko nori. Tai musų “komunistai” 
arba tikriaus sakant rugsėjiniai

Motiejukai lobai plačiai augi
nami Jungtinėse Valstijose. Jie 
dėl savo didelės vertes ir mais
tingumo, užima pirmą vielą tar
tie pašarinių augmenų kaip au
ginimą taip ir pašarų turguose,

apie, dabartinį

mentis dar jaunas kalbėtojas, 
bet klausytojus labai užganėdi
no. Ateityje turėsime gabų kal
bėtoją.

Žmonių buvo .pusė tinas būre
lis ir visi ramiai užsilaikė, kol 
tęsėsi programas.

Draugijų čia (langiaus nėra

jienų, nes jas mes tnylinie skai
tyti. |

Darbų yra įvairių. Mokestis 
kaip ir kitur.

— Naujienų Skaitytojas.

žėjai, arklių persamdytojai ir 
arklių pirkliai reikalauja labai 
daug motiejukų šieno. Del to di
delė apšlis motiejukų' kasinėti 
gabenama nuo ūkių į miestus ir 
parduodama gera kaina. Motie
jukai turi didžiausią maistin
gumo vertę kuomet nuplauti 
pačiu žydėjimu arba ką-tik pra 
dėjus žydėti. Plaunant pribren
dusius, jų sėklos labai bįra, ir 
būdamos maistingos pražudo 
daug naudingų maisto elementų. 
Belo, nors pjovimas butų aillik- 
tas atsargiausiai ir neleista sėk
loms išbirti, vistiek iš jų nėra 
beveik jokios raudos; mat mo
tiejukų sėklbs yra mažytės ir 
kietos, ir patekusios i gyvulio vi
durius išeina laukan nesu virš-

jų viršūnių ir žieves nenugrauž- 
tųj Kad zuikiai neprieitų prie 
medelių ir jų negadintą, reikia 
juos gerai aprišti k,ornų slim- 
bais, arba skarmalais ir popie
rinis. Tepti smala, šmyru ar 
kuo kitu netinka; taipjau net in
kų tepti krauju ar taukais, nes 
nors zuikiai lo nepakenčia, bet' 
užtat prie to kimba kiloki gyvu 
nai ir ima žieves ėsti.

Kai-kuric ūkininkai deda so- 
dę ką nors ėsti zuikiams, kad jie 
n edelių neužkhbinėlų;Jkili de
dą siųstus, dar kili šaudo’ juos. 
Bet aprišimas yra geriąusias 
vaistas sodų medeliams apsau
gotu ir tam nereikia daug laiko 
gaišinti. Dėti zuikiams ėdalo, 
šerti juos ūkininkui šiek tiek 
kaštuoja, o šaudyti — šiuo žie
btos laiku kai-kuriose valstijų-

DIDŽIAUSIAS SURIS 
PASAULY.

Chicagon, pienininkystės pa- 
rodon buvo atgabentas iš Apple- 
on, Wis., suris, sveriąs 31,964 

svarus. Šitam milžiniškam sū
rini padaryti teko surinkti pie- 
įuis iš ūktų rtuo 112,000

karvių. — J. G—ba.

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

,LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negales 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, 
20 auksinų.

mes pasiųsime Lietuvon

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

>■

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
17.39 So. Habted St„ Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Cana! 257

tų to neužmiršt.
Motiejukai yra žole su plonu

čiais lapeliais, laibais koteliais 
ir ilgomis galvutėmis — varpo
mis, pripildytomis sėklomis. Jie

RAŽAI.
Nuolatiniai Brooklyno sočiai-

PATOGUMAS
Suteikia daug naudos, sutaupo laiką. Džentel-

moniškumo niekuomet nenustoja tas, kuris tik

vartoja musų “Self Filling” fontanines plunks

t i ir liuosi nuo dulkių, kas su
teikia jiems didelės vertės. Jie 
paprastini sėjami rudenyj ir ga
linta piaiuti sekamą vasarą. Kal
nuotose apielinkėse kur šienas 
yra svarbiausia javas, dideli lau
kai sėjama motiejukais ir augi
nama per kelis metus. Dirvos 
trąšumas palaikotmas pridedant 
dirbtinių trąšų.

Motiejukai auginami kartu su 
dobilais. Pirmieji gali būti pa
sėti niK^enyje antrieji anit jų pa
vasaryje arba abeji kartu pava
saryje ant kviečių arba avižų. 
Nuplovus javus, jų atolas duo
da genis ganevos kai-kuriems gy 
valiams. Pirmais metais dau
giausiai užauga dobilai, gi seka
mais metais — daugiau motie-

—Ain am, am — socialpatrio

—Am, am, am — sociališda- 
įvikai!

—Am, am, am — socialjudo- 
šiai!

—Am, 
jliošai!

—Am, ain,

nas nupiginta kaina. Paprasta kaina 95c:, $1.00

ir $2.25, o dabar 75c., 85c. ir $2.00.

Ta atpiginta kaina tiktai bus iki 15 d. sausio,

1920 m. Reikalingi agentai.

F0UNTAIN PEN DEPT. No. 1.
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

Etaropean American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

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

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Siųskite Pinigus j Lietuvą
Pinigai jau yra aplaikomi reguliariskai.

i LIETUVA \SIUNČIAME LIETUVIŠKAS MAUKĘS

Neatidėliokit, bet gelbėkit gimines tuojau 
Gvarantuojame pilnai kiekvieną centą.

ATEIKITE AR RAŠYKITE:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS
VLADAS KAIRYS, Mgr.

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

Vilkai: Mergaites: Klausykite
DYKAI! DYKAI!

Garantuojamas vyrų laikrodėlis, ka
mera ir tt. Parduok 16 gražių tikėji
mo dailės paveikslų po 2oc. Kiekvie
nas mielai pirks. Pardavęs prisiųsk 
mums $4.00 ir pasirink sau laikrodėlį, 
kamerą, ar kokį kitą daiktą iš musų 
katalogo dykai. Prisiųsk mums savo 
pavardę ir adresą, o mes pasiųsime pa
veikslus. Mes pasitikime šito laikraš
čio skaitytojais. Jei tusų vaikelis, ar 
mergelė nemoka rašyti lietuviškai, pa- 
■gsykitė angliškai.

LIBERTY ART COMPANY 
Dept. 763 Cambridge Bldg. Chicago, III.

Prisiųsk mums savo

Mes pasitikime šito laikraš- 
Jei jūsų vaikelis, ar

Dobilai turi didelę vertę ne- 
vien kaij>o pašaras, bet kartu 
padidina dirvos trąšumą, padau
gindami azoto dirvoj. Mat azo
tą paima iš oro tam tikros bak
terijos grupės kurios labai susi
giminiavusios siu dobilais. Dėlto 
tai dobilus sėja dažnai ten, kur 
praktikuojama javų pakeitimo 
sistema.

Tikrųjų dobilų yra bent ketu
rios rųšis: raudonieji, karmazi
niai, baltieji ir alsike dobilai. 
Tikraisiais dobilais vadina 'tuos, 
kurių lapai susideda iš trijų da 
lių ir žiedai randasi pavidale gal 
vikių. Raudonieji dobilai yra 
svarbiausi; jie, karmaziniai ir 
alsike sėjami dėl pašaro ir ga
nyklos. Karniaizinin.s danai sė
ja soduose. Baltieji sėjama išim
tinai dėl pievų ir ganyklų.

Tarpe aukščiau paminėtų do
bilų rūšių, dar yra ir daugiau, 
būtent saldieji, Floridos ir ja
poniškieji dobilai. Jie nėra tik
ri dobilai; jie tiktai taip vadina
mi. *

Karmaziniai dobilai yra vie
namečiai, taigi jie reikia sėti 
kas metai. Raudonieji yra dvi
metriniai, bet tinkamose sąlygo
se auga ir ilgiau. Yra ir daugiau 
dobilų.

Dobilai geriausiai auga sal
džiose (alkaline) dirvose, tai 
yra tokiose, kur randasi visai 
maža rūgščių (acids). Rugštosc 
dirvose dobilai visai neauga. 
Saldžiomis dirvomis vadinasi to
kios, kuriose yra pakankamai 
molio. Taigi dobilai anga mo
lingose dirvose. Dobilus galima 
auginti ir rugštose dirvose, pri
dėjus reikiamą apštį molio; mat 
molis neutraliziuoja rūgštį.

— A. Dvylis.

Ūkininkaujant, reikia, kad 
kiek vyras žino apie ūkį, apie 
gyvulius, tiek pat turi žinoti ir 
jo moteris; ir kiek moteris nu
simano apie kiaules, vištas ir 
kitus naminius paukščius, nema
žiau turi nusimanyti ir vyras.

Daugelis ūkininkų, žiemai be
siartinant, aptaiso sodų mede
lius, kad šalčiams atėjus zuikiai

120 Tremont Street Boston, Mass.

am, am, — socialka-

amam,

amam,

am,

am,

socialna-

am — socialkiau-

gramatika ir

Iii.

pa
sė
to-

am — sočiai niek-

P.K.BRUCHAS
JUBILIERINE KRAUTUVE

3321 South Halsted Street,
Telephone Drover 9687

am — socialbiau-

—r-Am, 
kustvos!

—Am, 
chaki i!

—Am,
ša i!

—Am, 
liaganiai!

Antifonas:
—Amamamamąmkimamama- 

amamamamamamainam...
Visi geri lietuviški “komunis

tai,” kurie ščyrai sukalbės šituos 
Brooklyno socialanarkistų or
gano poterius, gaus penkis tūk
stančius dienų atlaidų — po 
ščėstlyvos politiškos smerties.

Girdite, geri] žmonės, ar tam
stos galėtute įjan pasakyti šito
kį sekretą:
aritmetika neturi savyj social-
patriotiŠKumo? Brooklyno soci- 
alanarkistų organo redaktorius 
sako, kad ne. Andhis geras jo 
frantas, tikrų tikriausių lietu
viškų “komunistų” Aukuras, 
kreipėsi į jį, ir gavo tokį atsaky
mą:

-—Gramatika ir aritmetika ne
turi socialpatrio-tiŠkumo. Mums 
reikia džiaugties...

Dievaži, ir aš džiaugiuosi! 
Bet ar tas redaktorius neblofi- 
na? O jeigu taip, jeigu jis blofi- 
na — kas tuomet?

Draugai komunistai, bukite 
atsargus.

Kadaise musų “komunistai 
sakydavo:

—Mums minia, mums turtas, 
socialpatrio tams — špyga.

Vėliau jie salęS:
Socialpatriotai pasprings, 

šiur, pasprings. Mes taip sako
me ir taip bus.

Dabar j ie sako:
—Jiems turtas... mums mi

nia.
Truputuką palaukite, ir jie 

imis giedoti:
—Jiems minia, jiems turtas, o 

mums idėja.
O kada pas juos išdžius ir 

tos “idėjos,” jie pasakys:
—Dabar, draugai, grįžkime 

pas draugus vyčius.

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau
sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tomistą nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorų už žemiausių gaunamų kai
nų. Gvarantuojam ir už viską atsakam. Atsilankiusiems 
uztikrinam užganėdinimų ir teisingą patarnavimą.

Ką kožnai moterei reikia 
Tai garantuoto van
deniui nepersėstančio, 

prie nanni žiursto 
Kuris yra iš vieno 

šmoto, mieros forma, 
kakliniu šniūreliu ir 
nusileidžia užpakalyj 

surišti. Ma- 
terijolas yra 
Jš geriausio 
audimo rū
šies ir van
duo nieka
dos nepersės 
musų speci- 
ališku proce
su išdirbtas.

Lengvai išvalo
mas ir laikys per 
metus.

SPECIALIS 10 
dienų pasiūlymas 
NAUJIENŲ skai
tytojams, $1.00,pa

siųsk pareikalavimą Šiandie.
AGENTAI REIKALINGI 

BUSH MERCKANDISING CO. 
BUSH TEMPLE, CHICAGO, ILL.

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.

Išsisky rimas?

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

Priimame Liberty 
Honds.

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

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

sija.nevirinima.s pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojirnas 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, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjislei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. ’ 

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

tik

$1.89

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai
Geriausios žąsųplunksnos ............... 1.39
Jaunikliu žąsų..................69c

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago Reikalaukit sampeliy.
Alus Degtine Vynas

Pilna forniula ir pilnas pamoki-1 
nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
No kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus (lai ėmė alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

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

DR. F. O. CARTER
Iškaba besisukanti šviesa

Brooklyno socialanarkistų or- 
Jo 

po- 
JS 

dė-

ganas labai bažijasi. 
padonai nenorėję valgyti tą 
pierą, tik norėję pakavoti 

* (burnoje) nuo nedėkingojo 
dės, kadangi, matai, popiera da
bar labai brangi.

Tikiu, tikiu.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

O kodėl, sakysime, J. Balt i-

šaičiui neparašyt gerą ‘“komu
nistišką straipsnį” apie didžiau- 

us jo partijos vadovų naikin
tojus — “surpaipes”? Je, kodėl?

— Ražas.

Vyrišką Drapaną Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakb 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį 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. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sutarto^ 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto
Jusų 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.

Specialė donia atkreipiant i mo 
j kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite galvos skaudėjimų arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kimų okulistą gyvenantį 22 metu 

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

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

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

DRi JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

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

A
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Metams ................ . .............
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Pinigus reikia siųst Pačto Money

Vos išgelbėjo Itali
jos monarchiją.

Iš Italijos, kaip ir dauge
lio kitų Europos šalių,ateina 
nedaug žinių apie viduji
nius santykius. Kartais te- 
čiaus prasprūsta spaudon a- 
kyvų faktų, parodančių, 
kad tenai dedasi nepaprasti 
dalykai.

Italijoje, pasirodo, šiomis 
dienomis bemaž nebuvo nu
versta monarchija. Chica- 
gos “Daily News” korespon
dentas, Edgar Ansel Mow- 
rer, praneša savo laikraš
čiui, kad kad pereitų subatą 
Italijos parlamente socialis
tai padarė didelę demons
traciją už respubliką. Jie 
pąstatė reikalavimą, kad 
tuojau^ butų panaikinta ka
raliaus valdžia, ir jų reikalą 
vimas buvo atmestas tiktai 
nedidele balsų didžiuma.

Monarchiją išgelbėjo mi- 
nisterių pirmininkas, priža
dėdamas įnešti parlamente 
bilių, kuris atims iš kara
liaus galią skelbti karę ir 
daryt taiką ir paves ją 
parlamentui. Socialistai, 
reiškia, visviena atsiekė 
svarbaus laimėjimo. Minė- 
tasai korespondentas sako, 
kad demokratija Italijoje 
dar niekuomet, visoje šalies 
istorijoje, nebuvo taip arti 
pergalės, kaip tame parla
mento posėdyje.

Yra žmonių, kurie pasa
koja, kad demokratija jau 
atgyvenusi savo gadynę. 
Bet tai yra klaida. Panai
kinimas monarchijos tokio
je Italijoje ir įsteigimas res
publikos butų didelis pro
greso žingsnis ir tai šaliai ir 
visam pasauliui. Ir Italijos 
socialistai tą supranta, ne
žiūrint to, kad didžiuma jų 
teorijoje prtaria “komunis
tams”. Praktikoje jie ko
voja už demokratiją.

Demokratija yra ne galu
tinas darbo žmonių tikslas, 
o tiktai vienas įrankių ga
lutinam tikslui atsiekti. Juo 
šalis yra demokratiškesnė, 
tuo darbininkai turi dau- 
giaus laisvės judėt ir kovot 
už savo pasiliuosavimą .

Ne taip dar senai* Lietu
vos Steigiamojo Seimo klau 
simas, rodėsi, buvo aiškus 
visiems.

i Lietuva, pasiliuosavus nuo 
svetimų šalių — Rusijos ir 
Vokietijos — jungo, organi
zuojasi kaipo nauja valsty
bė. Ji turi pasidaryt savo 
tvarką, nuspręst savo val
džios formą ir nustatyt savo 
santykius su kitomis valsty
bėmis. j ‘įį'lįjį

Kas-gi gali geriausiai tą 
padaryt, jeigu ne Seimas, su 
sidedantis iš žmonių atsto
vų, išrinktų visuotinu, lygiu, 
tiesiu ir slaptu balsavimu? 
Šernas, kuris Utliks tą dar
bą — įsteigs valstybės tvar
ką, pagamindamas jai kons
tituciją, vadinasi Steigia
muoju Seimu (arba Konsti- 
tuanta).

Kad tokio Seimo reikia 
Lietuvai, pirmiaus pripa- 

[žindavo visi žmonės, kurie 
norėjo, kad Lietuva butų 
žmonių valdoma, reiškia, de
mokratiška šalis. Steigia
mojo Seimo negeidė tiktai 
tie elementai, kurie bijojo 
žmonių valdžios. Tai buvo 
dvarininkai, atžagareiviš- 
koji dvasiškija ir tie politi
kieriai, kurie daro karje
ras, tarnaudami žmonių iš
naudotojams.

Lietuvoje tie . elementai 
kontroliuoja Valstybės Ta
rybą, įsikūrusią dar vokie
čių okupacijos laiku su kai- 
zeriškosios valdžios palaimi
nimu. Taryba nebuvo žmo
nių rinkta, ji neatstovauja 
liaudies, ir reakcionieriai to
dėl nori, kad ji valdytų Lie
tuvą. Todėl jie, ir iš jų sė
brų sudarytasai dabartinis 
ministerių kabinetas, prieši
nasi Steigiamojo Seimo šau
kimui.

Bet šalę šitų Steigamojo 
Seimo priešų paskutiniu lai
ku atsirado da ir kitokių. 
Šie sakosi nepritarią dva
rininkams, kunigams arba 
atžagareiviškiems politikie
riams; jie skaito save net 
“revoliucionieriais”. Bet 
Steigiamam Seimui jie prie
šinasi.

Kodėl? Todėl, kad, girdi, 
tasai Seimas nepaliuosuo- 
siąs darbo žmonių Lietuvo
je! Štai, sako jie, Vokieti
ja arba Lenkija: jiedvi tu
rėjo steigiamuosius seimus, 
o ar tenai darbininkai nusi
kratė kapitalistų ir dvari
ninkų jungo? Ar jie ne
skursta, ar ne kenčia pries
paudą? Ar ne darbininkų 
priešams patarnavo tie stei
giamieji seimai?... Todėl e- 
są ir Lietuvos darbininkai 
jokios naudos neturės iš 
Steigiamojo Seimo.

Ne vieną silpnai protau
jantį darbininką šitokie ar
gumentai įtikina. Bet jie 
neišlaiko jokios kritkos. Tų 
argumentų autoriai juk ne- 
prirodo, kad Lenkijos arba 
Vokietijos darbininkai dar 
neįgijo pasiliuosavimo ačiū 
steigiamam seimui, t. y. kad 
steigiamasis seimas buvo 
kliūtis jų pasiliuosavimui. 
To jie neprirodė ir nemėgi
no prirodyt.

Amerikoje darbininkai tu 
ri balsavimo teisę, bet ne
žiūrint to, jie yra išnaudoja
mi. Ar iš to išeina, kad bal
savimo teisės jiems nerei
kia? Anarchistai daro šito
kį išvedimą, bet koks-gi iš
mintingas darbininkas gali 
pritarti jiems? Protaujan
tis darbininkas atsako

jiems: jeigu nežiūrint bal
savimo teisės mes dar neįs
tengėme pasiliuosuoti, tai 
tas tiktai rodo, kad darbia 
ninku pasiliuosavimui rei
kia daugiaus, negu turėt bal 
savimo teisę.

Lygiai taip yra ir su Stei
giamuoju Seimu. Tas fak
tas, kad Steigiamasis Sei
mas nepaliuosąvo darbinin
kų tose šalyse, kur jisai bu
vo sušauktas, rodo ne kad 
Steigiamasis Seimas yra be 
reikalingas arba kenksmiii- 
gas daiktas, o tiktai kad jo 
nepakanka darbininkų pasi
liuosavimui.

Vienok socialistai ir neši
ko, kad Steigiamasis Seimąs 
duosiąs darbininkams visa, 
ko jie geidžia; jie nesakĮo 
net, kad Steigiamasis Sei
mas įvykinsiąs pilną buržua 
zinę demokratiją. Juk sei
mas seimui nelygus. Jeigu 
rinkimų tvarka bus neprie
lanki žmonėms, jeigu agita
cija bus varžoma, jeigu bal
suotojai bus nesusipratę, 
tai seimas gali būt visai ne
demokratiškas, ir tada ji
sai, žinoma, ne ką gera duo
tų demokratijai.

Steigiamasis Seimas yra 
tiktai vienas iš etapų (sto
čių) darbininkų kelionėje į 
aisvę. Juomi anaiptol ne
pasibaigia darbininkų kova. 
Be to, jisai pats gali būti 
atsiektas tiktai per kovą. 
Kad Steigiamasis Seimas 
nitų kuoprielankiausis dar
bininkų reikalams, jie pri
valo kovot už tai, kad sąly
gos, kurįose jisai yra šau- 
<iamas> butų patogios dar
bininkams, kad balsavimo 
;eisė butų kuoaemokratiš- 
dausia, kad darbininkų, at
stovų butų išrinkta kuo- 
daugiausia, ir paskui jie pri 
valo kovot .pačiame seime.

Kiekvienam protaujan
čiam darbininkui, o ypač so
cialistui, šitie dalykai yra 
aiškus. Todėl kada “komu
nistai” mėgina diskredituot 
Steigiamojo Seimo idėją, sa
kydami, buk tos idėjos šali
ninkai tikisi, kad Steigia
masis Seimas “išganys” dar 
rininkus, — tai jie sukriti
kuoja ne tą idėją, o tiktai 
savo nesąmones.

Eidami prieš Steigiamą
jį Seimą, tie elementai pa
deda atžagareiviams, kurie 
priešinasi žmonių valdžios 

■ steigimui Lietuvoje. Lietu
voje šiandie yra tiktai du 
budai įsteigti pastovią tvar
ką: arba pavedant tą darbą 
Minams, kurie nori valdyt 
šalį, neatsižvelgdami į žmo
nių valią; arba pavedant jį 
patiems žmonėms. Kas pri
pažįsta žmonių valią, tas 
stoja už žmonių išrinktą 
Seimą; kas nepripažįsta jos, 
tas priešinasi tokiam Sei
mui.

“Komunistai” priešinasi 
Steigiamam ( Seimui, todėl 
jie faktiškai eina išvien su 
liaudies priešais, nežiūrint 
kokiais norais jie tame va
dovaujasi. Jie yra reakci
jos tarnai.

Darbo Statistikos Biuras skel
bia kad nuo 1913 m. iki spalio 
1919 m. naminiai rakandai ir 
drabužiai pabrangę 139 nuoš. 
daugiau. Maistas pabrahgęs 
daugiau kaip 80 nuoš. 
17.75 nuoš.,.o anglįs ir 
daugiau kaip 45 nuoš., 
nūs su 1913 m. aplamai 
šeimynos pragyvenimas pabran
gus 82.1 nuoš. šie skaitmens 

remiami tyrinėjimais padary
tais tarp 12,000 šeimynų 92 ap
skrituose.

nuoma
šviesa

imant
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
tnastcr at Chicago, III. Dcc. 26, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Och 6,1917

KANADA.
Winnipeg. — [Darbininkų 

tardymas]. Keletą menesių at
gal Winnipege įvyko streikas. 
Streiko metu buvo areštuota 8 
darbininkų vadai. Jie dabar 
kaltintinu kriminaliame suokal
by]. Kanados darbininkai deda 
visas pastangas, kad laimėjus 
bylą. .

Iš visų Kanados kampų, o taip 
gi ir iš Jungtinių Valstybių pro
fesinių sąjungų plaukia gausios 
aukos bylos vedimui. Kanados 
darbininkai gerai supranta, kad 
jų gerbūviui gręsia pavojus, to
dėl ryžasi kototi ligi paskutinių 
jų. Išleista “Laisves bonai,” 
kurie kaštuoja $1, .$2, $5 ir $10. 
Jų išpardtiota neapsakomai 
daug. Net suvargintos ilgu 
streiku unijos pirko jų, kiek tik 
galėjo.

Toks darbininkų solidarumas 
labai surūpina valdžią. Ir ji stvė
rėsi naujų įmonių, kad įveikus 
darbininkus. Nutarta teisti įka
lintus vadus skyrium. Tuo budu 
teismo procedūra gali užsitęsti 
labai ilgai. Maža, to, toks teismo 
vedimas reikalauja daug pinigų. 
Ir valdžia mano, kad darbinin
kai negalės atlaikyti tos kovos 
ir turės pasiduoti. Bet gynimo 
komitetas da uoliau stvėrės dar- 
Ijo. Jis kreipėsi į Jungtinių Val
stijų darbininkus prašydamas 
jų paspirties. Komiteto (sekreto
riaus adresas yra toks: J. Lan, 
Ruoni 1, McLean Block, 530 
Main So. Winnipeg, Man.

Apart astuonių vadų streiko 
metu areštuota daug ateivių. Su 
jais valdžia elgiasi kaip jai pa
tinka. “Teisia’* juos policijos 
viršininkai. \

Tarp areštuotųjų darbininkų 
vadų yra J. SaWoodšworth, bu- 
vusis metodistų kunigas; taipgi 
Wm. Ivens, darbo bažnyčios ku
nigas. i,

Iš visko nudyli, kad Kanados 
valdžia gauna instrukcijų nuo 
Anglijos valdininkų ir sulig tuo 
vadovaujasi savo politikoj.

FRANCIJA. 
/♦ ( •

Paryžius. — [Lusitanijos pa
skandinimas blanksta prieš tal
kininkų žiaurumus]. Vokietijos 
laivyno viršininkai davė įsaky
mų tarpeduoti Lusitaniją. Tai 
buvo nuožmiausias prasižengi
mas. Tečiaus Rusijos blokada 
savo nuožmumu viršija viską. 
Laikraštyj “Lc Populaire” Ar
ina nd Charpentier štai ką sako 
apie tą dalyką:

“P-nas Wilsonas ir visi En- i 
tentės valdžių galvos pareiškė, 
kad ši kare buvo vedama tuo ti
kslu, kad paliuosavus visus 
žmones nuo mililaristų ir impe
rialistų vergijos, ir kad paliuo- 
suotieji žmones galės išrinkti 
tokią valdžią, koki jiems patiks.

“Bet Ententės miiiisteriai ap
gavo savo žmones ir papildė ar
šesnį prasižengimą, negu Vokie
tijos laivyno viršininkai, kurie 
liepė torpeduoti Lusitaniją ir 
tuo budu — paskandino ligo
nius, vaikus ir moteris.

“Tie miiiisteriai šiandie papil
do šimtą kartų biauresnį prasi
žengimą. Jie pasidėkojant sayo 
atatinkamų parlamentų indife
rentiškumui ir žmonių tamsu
mui, skelbia blokadą 120 mili- 
ohų žmonių, kurie dėl tos prie
žasties miršta nuo bado, šalčio 
ir ligų. Jie skelbia blokadą 
tiems žmonėms, kurių vieninte
lis nusidėjimas yra gal tame, 
kad jie įtikėjo Wilsono 
principams, sulig kuriais kiek
viena tauta gali turėti tokių, 
valdžią, koki jai patinka.”

JUNGTINES VALSTIJOS.

Washingtonas, D. C. — [8,000 
kareivių pabėgo iš armijos]. 
Nuo kovo 1 d. iš Amerikos arini 
jos pabėgo 8,000 kareivių — vie 
nas kareivis kas keturias dešim
tis minučių. Pasisekė areštuoti 
lik 700 pabėgėlių. Tas įdomias 
skaitlines paduoda “VVasbing- 
lon Post”. Prie to da turi būti 

pridėta 5,000 pabėgusių jūrei
vių.

“Washington Post” paduoda 
ir priežastis, delei kurių karei
viai sprunka iš armijos. Tarp 
kita ko ten sakoma:

“Trečia frriežaslis yra ta, kad 
kai kurie kareiviai nenori kau- 
ties su savo viengenčiais Jungti
nėse Valstijose. Jie geriau suti
ko važiuoti Sibiran, neįju kovo
ti prieš savo gimines.”

Kita priežastis esanti ta, kad 
kareiviams nei kiek nepakelta 
algos.

“Post” bijosi to bėgimo pada
rinių. Esą žmonės pradės krei
vai žiūrėti-į armijos gyvenimą. 
Jis sako:

“Blogiausias dalykas yra tas, 
kad pabėgėliai ims skleisti pro
pagandą tarp žmonių. O toji 
propaganda gali užkenkti nau
jų kareivių rėk ru tavim ui.”

Chicago. — [Norima interna
cionalizuoti Amerikiečių Legio
nus]. Jeigu Coningsberg Daw- 
sonui, Anglijos kareiviui, rašyto
jui ir leptariui, pasisektų įgyven
dinti savo planus, tai greitu lai-/ 
ku Amerikiečių Legionai susi
jungtų su panašios rųšies orga
nizacijoms Anglijoj ir Franci- 
joj, kad palaikius “taiką ir tvar
ką.” Ligi šiol tie legionai, kaip 
žinia, pasižymėjo tik radikališ- 
kų susirinkimų ardymu.

Pasak Dawsono, Amerikiečių 
Legionai esą labai didelės svar
bos organizacijos. Atatinkamų 
legionų reikalinga įsteigti Fran
ci j o j ir Anglijoj. Tąsyk bus ga
lima palaikyti “tvarką ir taiką” 
pasaulyje.

Caro laikuose Rusijoj buvo 
įsikūrusios “Tikrųjų Rusų Są
jungos” arba, kaip žmonės sa
kydavo, “Juodašimčių Sąjun
gos.” Tomis sąjungomis vado
vavo didžiiausi “patriotai:” V. 
Puriškevičius, Markovas II ir 
Dr. Dubrovinas.

Tarp Amerikiečių Legionų ir 
buvusiųjų “Tikrųjų Rusų Sąjun
gų” nėra jokio skirtumo: są
jungininkai bandė užgniaužti 
kiekvieną laisvesnę mintį, — 
tuo pačiu keliu eina ir legionie
riai. ,, .................

Ir nežiūrint to, kūrimas tokių* 
legionų rekomenduojama Ang
lijai ir Francijai. Ret reikia vil
ties, kad tų šalių darbininkai, 
ypač Anglijos darbininkai, mo
kės tinkamai įvertinti peršamą 
sumanymą.

KALĖDOS
ŽEMAITĖS vaizdelis.

(Tijsa)

Vienas žodį kitas žodį metė. 
O Juozukas iš apmaudo ir sar
matos įsilindęs į kerčią šniukš- 
čioja.

—Ko jus čia vaiką veikiate, 
lygu piemenįs? — subarė ma
ma. — Juozuk, nebūk kvailas, 
Špygą visiems... Išsimiegojai 
šiltai; butmn sušalęs važiuoda
mas. Prauskis burną, valgysim 
pietų. Nežinojau, buč pusry
čio pašaukus.

Padrąsintas Juozukas nusi
prausė, šluostydamas sykiu ir 
ašaras nubraukė.

Pietus valgant kalbasi, pasa
kojasi ką kas matęs miestelyje, 
ką girdėjęs ar pastebėjęs: kaip 
bažnyčia išrėdyta, net blizga 
žvaigždės; kaip kunigas už deg
tinę. barėsi; kaip Palubys bemu- 
štravodamas ajklį į griovį su ro
gėmis įvirtęs; Jasučiui nuo ar
klio skambalą pavogę. Gode
liuose kažinkas sei’gąs, kunigą 
išlakino...

Visi važiavę tiek visako matė 
ir girdėjo, o Juozukas tik sprin
gsta sykiu su kugeliu ašaras vis 
rija, savo miegelį apgailestau
ja.

Ant pavakarės apžiūrėję gy
vulius pasigirdę, vėl visi suėjo 
į vųlų, Senutis kantičkas pasi- 
skleides, vartydamas tarė:

.—Na, vaikai, Bernelius už
trauksim. Tam ir Kalėdos. —

Užsidėjęs akinius pradėjo: 
“Gul šią dieną 
Jau ant šieno 

Karalaitis šio svieto;
Išganytas 
Ir rėdytas,

.Aprenk sau prastą vietą.

Piemenėliai,
Atbėkite;
Anam linksmai 
Giedokite —

Naujiena negirdėta!”
—Juozuk! Juozuk! Mat, tave 

čia šaukia giedoti “piemenėli, at
bėk giedoti!’*...

Išpradžiės pamažu giedojo, 
paskui tėtė su Jonu kaip sušuks: 
“Naujiena nc|girdėta!” tai ndt 
lango stiklai dzrrr!

Begiedant įnešė vakarienę — 
su smetona šildyto alaus, ir bal
to pyrago paraikė. Kas norėjo, 
gėrė alų su duona. Pavalgęs Jo
nas ėmė armoniką liurlinti; 
mat išsiilgęs, nes advente senu
tis neleido nė pačiupinėti. Tuoj 
atsirado pieninų, vaikų iš sod
žiaus, vaikinų. Mergaites per 
virtuvę sulindo. Atėjo ir Šukys 
tisus papūtęs. Mama pastatė šal
to alaus uzboną, stiklines; lie
pė tėtei įpilti. Įnešė visą retį 
surmalkių; jiadėjusi ant stalo ta
rė:
—Augusti, pakalbink surmalkį 

griaužti; ko čia vaikai be darbo 
stumdysis.

Tuoj Galinio Augustis įvėrė 
siulą per balkį ir pririšo surmal
kį, paskyręs kur sudžiuvusį; tas 
'tintahioja viduryj aslos.

—Na, jokim griaužti! — ban- 
dinasi vaikai. Jie žino: kas dan
timis sukąs, tas surmalkį atsi
ims. Tuoj Kukučio Prancė apsi
žergęs kėdę jiašliukšt, pašliukšt, 
artyn surmalkio. Jodamas turi 
rankas užpakalyje susinerti, o 
dantimis surmalkį kąsti. Kaip 
tik prijos arti, surmfclkis prie 
pat nosies; išsižiojęs, am! Sur- 
malkis — sprust, atšokęs — 
takšt per nosį. Prancė vėl tyko, 
kol sustos vėl nori sukąsti, ir 
vėl gauna per dantis ar į kaktą. 
Vaikai juokiasi, šokinėja. Pran
cė nieko nepadaro, neįgriatižia. 
Pasišoko kitas, dar kitas, ir mer
gaitės mėgino: surmalkis vi
siems nosis, dantis sudaužė. 
Kažikas nutvėręs nusilaužė; ki
tą pakabino — vėl joja griaužti. 
Prisijuokė visi kol tik nusibodo.

Senutis su vyrais kortoms lo
šia; vaikinai apstoję žiopso. 
Mergaitės po kerčias šnibždasi... 
Kažikas praminė “puiMhts deg
ti”. Gerai! Tuoj visi sustojo as
loje ratu nosimis į vidų, o ran
kas i užpakalį atkišę laiko. Vie
nas turi susivijęs žiužę: nešda
mas aplinkui, įduoda vienam iš 
būrio j rankas; tas žiužę gavęs, 
greta stovinčiam po dešinei — 
pliaukšt, pliaukšt !| skersai nu
garos. Mušamas lekia aplinkui, 
o tas genasi pliaukšindamas: 
“puodai dega, puodai dega!” 
Gintasis atsistoja savo vietoje, 
mušeika neša žiužę aplinkui ir 
įyluoda kitam. Visi pamato tuo 
met, kaip įdiud'asis 'sušunka 
“puodai dega” ir pliauškina po 
dešinei stovintį, gena aplinkui. 
Taip žiužė eina iš rankų j ran
kas ir puodai nevienam įdegina 
kailį. Laksto gainiojasi sušilę, 
suplukę. ' *

—Verčiau “pušinėli”!...
Gerai Tuoj Augustis suvarė į 

gardą, triobos gale, į eilę. Pats 
aslos viduryje, nusitvėręs skare 
lę, pasilenkęs, pro tarpkojį lin
guodamas sako:

—“Zylele, kielele, kiek tavo 
vaikų? — Du ant pečiaus, du po 
pečiaus; du ant suolo, du po suo
lu; du ant Stlogo, du po stogu; 
put pušies” — stakt! mete ska
relę į būrį. Kam pataikė, tas turi 
akis užsirišęs pušinėli. Pakliu
vo skaralė Jonui. Mergaites už
rišo jam akis, kad nieko nema
tytų. Ėmė išsiskleidęs rankas 
gaudyti; visi lakstyti saugoties. 
Lįsti kur į kerčias slapstyties — 
nevalia: sugavęs ausį nusuks. 
O asloje )<ą sugavęs klaus: “kas 
Čia? — atsako: “pušis!” — “aš 
tą pušį kirsiu,” — “aš nevirsiu.” 
— “Su kirviu juodu, su šiupi
nio puodu, geležiniais batais 
stikliniais ratais — ar ganysi 
pono Dievo aveles?” —• ”Gany- 
siu!” — “škiuš į gardą!” Sugau 
l'ąjį pastumia ir vėl gaudo, kol 
visus išgaudo. Ir vėl suvaro į 
gardą, vėl mėta skarelę. Jei pa
kliūva dideliam, merginai ar vai 
kinui, akis užrišti, tai visi laks
to; o pataiko skarelė mažam pic 
menini ar mažai mergaitei gau 
dyti, tuomet visi dklięji atsi
traukia į kerčias, nenori laksty-

Paskui rnlama praminė “ožka
pilę degti”. Atsisėdo ant lovos, 
ant kelių pasidėjo mažą prie- 
galvėlę; liepė vienam įsikniaup
ti; kiti apstoję aplinkui. Vienas 
iš burto įsikniaupusiam 
per nugarą skarele šmaukšt! 
Kitas sykiu sušunka: “Ožka, 
pilčdeg!” Tas atsisukęs turi įs
pėti, kas jam padegė. Jei įspėjo, 
10 Paguldo į savo vietą, d neįs
pėjo, turi išnaujo gdlties, kol 
įspės.

Taip vaikai, mergaitės spėlio
ja, kits kitą guldos. Juokų kva
tojimo iki valios. Teko Jonui 
ir Marei Jr Juozukui spėlioti. 
Sykį paguldžius Joną, tėtė, pa
šokęs nuo kotfų, su pančiu 
šliukšt, Jonui per nugarą: “ož
ka, pilė deg!” čia jau tėtės ran
ką Jonas įspėjo. Na, reikia tėtei 
gulties. Vaikai šokinėja, džiau
giasi. Mama laikydama tėtį, 
antra ranka sugumurpjus skarą 
plumpt! per nugarą, o vaikai 
šaukia: “ožka, pilė deg!’’ Kvato
ja. Tėtis neįspėjo; vėl guldo, 
ir vėl mama padegė. Neįspėjo. 
Gulasi, — vėl mama. Tgtis nie
kaip neįspėja, o čia visa trioba 
kvatoja — “ožka, pilė deg!”

— Kas čia vilkas yra? — tėtis 
neįspėjęs sako: — Dcgkit smar
kiau, kad pažinčiau ranką.

Kad taij) nori, Marė su pan
čiu šmaukšt!

—Žinau, žinau: Marės čia ran
ka ! — sako tėtiš. — Gulkis, da
bar aš tau padegsiu.

Degė, degė, kaskart^ smar
kiau. Kaip įsilingavo, mergai
tės pėrė kailį vaikinams, tie prie
šais atsilygindavo. Įėjo j^larbą 
pan&ai ir nuo pilvo diržai; kliu
vo piemenimis ir vaikams, net 
manija cine barties:

—Nemokate jus mandagiai 
žaisti. Kas čia smagumas, ty
čia skaudžiai mušties? Nebelai
kysiu. Ant savo nugaros pafleg 
kitę ožkapilę!

Metė priegalvį.
Pamėgino šokti, bet Jonas ne- 

paliurlina šokiams. Pradėjo 
ant1 armonikos dainas išvedžio
ti; mergaites balsais pritarti; pa 
inažu ir vaikinai prisidėjo. Bu- 
asedę dainavo visokių dainų, 

kokių tik armonika užvedė. Vy
rai prie stalo kortomis rėžia ir 
alų gurkšniuoja. Mama įnešu
si apsiputojusį uzboną, dalino 
alaus kas tik norėjo, dagi ir ne
norinčius paragino gerti. Pie
menis, vaikai aplink pečių pe
ša tik žvirblius, peša — kol tik 
senutis nepradėjo guliu varyti.

—Vaikai, šiandien šventė, ir 
ryto neprasta: gal kas į bažnyčią 
pasiliaus? Švento Stepono die
na — pašventins avižas"... Lai
kas gulti; jau po dvyliktos.

Taisydamos gulti Juozukas 
durnojo: tai jau ir pusė Kalėdų 
praėjo. O taip laukiau!... Ant 
to čigono betariant nepajutau, ar 
įsmuko ar prasmuko... žemaitė.

Kazimieras Gugis
. advokatas

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikaose 
taip ir civlliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 S. Halsted St 127 N. Deafborn St.

Ant trečių lubų 1111-11 Haity BW<.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411 

fl

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
. 25 E. Waahington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Are. 
Valandos: 6 dki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rerjdencijos telefonas West 6126

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenuc. 

WM. VORSATZ, Savininkas

Pinigais už

Laisves Bondsus
150, #100, 1500, ir 01,000.

Krause V alstijinis T aupy mo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė.,
Bahkas atdaras subdtomis iki 8 vii.

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.



Gruodžio 1919 B 
n

Guy de Maupaasant.

Vaikas
P-nas Lemonier paliko našlys 

su vaiku ant rankų. Jis visų savo 
gyvenimu neapsakomai mylėjo 
savo pačių, mylėjo jų be pa
liovos neaprubežiuota, grakšte 
meile. Jis buvo geras, sąžinin
gas, paprastas ir atviras, be jo
kių gudrybių. *

Jis įsimylėjo į neturtingų kai 
mynę, pasipiršo ir apsivedė su 
ja. Jis turėjo nedidelę drabužių 
krautuvę, neblogai uždirbdavo 
ir nė vienai valandėlei nedaleis- 
davo, kad mergina priėmė jo 
pasiūlymų vesti dėl pinigų, o ne 
dėl jo imties.

Su ja jis buvo laimingas. Jis 
visame pasaulyje tik jų ir ma
tė, apie jų galvojo ir nenuleisda
vo nuo jos savo akių. Prie stalo 
jis be paliovos žiūrėdavo į jų, 
o todėl nuolat darydavo kvailys
čių: įpildavo vynų į torielkų, o 
vandenį į druskų. Po tokio ne
pasisekimo jis nuoširdžiai kva 
lodavo, sakydamas:

“Matai, aš tave perdaug my
liu ir todėl nuolat elgiuosi ne
taktiškai.”

Ji atsakydavo ramiai, bisku- 
tį nusišypsodavo ir nukreipda
vo galvą j šalį, lyg tie vyro žvil
gsniai jų varžydavo. Ji bandy
davo kalbėti apie pašalinius da
lykus, bet jis paimdavo jos ran
kų ir sakydavo:

“Mano brangioji Joana! Ma
lio mieloji Joana!”

Ant galo, jai pritrukdavo 
kantrybes ir jinai drausdavo:

“Nadaryk kvailybių, valgyk 
ir man leisk valgyti.”

Pirmais penkiais metais ne
buvo vaikų. Bet štai ji pasidarė 
nėščia. Jis jautėsi dar laimin
gesnis. Nė ant valandėlės jis 
nenorėdavo pasitraukti nuo jos. 
Ir ne kartų senukei virėjai rei
kėdavo jį stačiog varyti laukan

vo akių nuo vaiko, o jo galvon 
skverbdavos daug liūdnų ir 
linksmų minčių. O kada vaikas 
užmigdavo, jis pasilenkdavo ir 
verkdavo. Ašaros riedėjo į vy-

mirė; iš 
nemirė.

susitrau-

Jis susidraugavo su jaunu 
žmogum, kuris pažino jo pačių 
nuo pat mažens; valdžios įstai
goj jis užėmė sekretoriaus pa- 
gelbininko vietų. P-nas Dure
tur tris kartus savaitėj ateida
vo pas jį pietų; šeimininkei jis 
nešdavo gėlių, o kartais — te
atro bilietų. P-nas Lemonier da
žnai sakydavo pačiai:

“Turint tokių draugę, kai tu 
ir tokį draugų, kai jis, galima 
laimingai gyventi.”

Vaikui gimstant, ji 
gailesio kų tik ir jis 
Bet vaikas — mažytis
kęs sutvėrimėlis — pridavė jam 
energijos.

Jis mylėjo vaiką neaprube
žiuota, liguista meile, kuri už
vėrė atsiminimus apie mirtį ir 
mirusią ją. Jis matė vaike jos 
dalelę. Pati mirė, palikus kit^i 
gyvybę savo vieton. Jis bučiuo
davo vaiką be paliovos. Rot juk 
tas vaikas ir užmušė ją, jis atė
mė jos gyvybę, jos sielą. P-nas 
Lemonier dėdavo vaiką į vygę 
ir žiūrėdavo, žiūrėdavo į jį. To
kioj padėtyj ir pasilikdavo išti
sas valandas, jis neatitraukda-

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

ILSOIS^^BACOI

lėti

N Alt r . i-.iH

7’

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ DOVANOS

Pažinkite geresnį Wilson’o 
Certified Bacon skonį

SPECIALIAI imti iš geriausių kiaulienos 
palčių; ekspertiškai sūdyti m ilsu pačių 

sutaisytame saldžiai-suriame rašale; rū
pestingai išrūkyti — Wilson’o Certifikuo- 
ti Lašiniai turi saldų, malonų kvapą, gau
sų ir turtingą skonį, kurį jus visados pa

žinsite ir norėsite. Jūsų sankroyininkas 
parūpins jums, jeigu tik reikalausite, kad 

duotų jums Wilson’o.

4Ima gat. ir’AshFaiid Avė., 
9227 Ballimorc Avė. 1257 Oakdale Ąvc.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met 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- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

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

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chičago, III. 
Kampas 18-tos gatvės.

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

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki H 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.
......................................

Dr. A. R. Bliimentlial

Vaikas augo. Tėvas neatsi
traukdavo nuo jo nė ant valan
dėlės. Jis pats prižiūrėdavo, 

jį, vesdavo pavaikščioti, reng
davo ir maitindavo. Jo draugas 
— p-nas Duretur, matomai, ir
gi prisirišo prie vaiko; jie taip 
karštai bučiuodavo jį, kaip bu
čiuoja tik tėvai. Jis nešiodavo 
vaikų ant rankų ir supdavo.

P-nas Lemonier linksmai sa
kydavo :

“Dušytėl Ihišytė!”
P-nas Duretur suspausdavo 

vaikų glėbyje ir savo ūsais im
davo kutenti jo kaklų.

Tik senukė virėja Selesta ne
mėgdavo vaiko.

Ji pykdavo ant jo už jo pa
sielgimus ir šposus. Gi abiejy 
vyrų prisirišimfets prie kūdikio 
jai, matoma, nepatiko. Kartais 
ji sakydavo:

“Ar-gi galima taip
vaikų? Jus padarysite iš 
beždžionę I”

Laikas bėgo. Jonukui sukako 
dešimtis metų. Jis buvo išlepin
tas, sugadintas ir beveik negalėj 
jo skaityti. Jis buvo labai ka- 
priziškas, beprotiškai atkaklus.

Tėvas visuomet jam nusilenk
davo. P-nas Duretur nuolat 
jam pirkdavo žaislų ir nešdavo 
saldainių ir kitų gardumynų.

Selesta netekdavo kantrybės 
ir šaukdavo:

“Tai gėda, pone! Gėda j mus! 
Jus žudote vaikų, žudote — 
girdite? Tam reikalinga padą? 
ryti galas. Priešingame atvėji- 
je, bus blogai! Pamatysite, buš 
blogai.”

P-nas Lemonier šypsodamas 
sakydavo:

“Kogi tu nori? Aš labai myliu 
vaikų ir negaliu priešinties jo 
norams. Tu jau turi su tuo su
sigyventi.”

Jonukas buvo silpnas, ligui
stas vaikas. Daktaras rado, kad 
jis turi maža kraujo ir liepė duo
ti jam geležies, žalios mėsos ir 
riebių zupę.

O vaikas mėgo tik saldumy
nus ir j jokį kitų valgį nenorė
davo nė žiūrėti. Tėvas, nežino
damas nė kų daryti, maitino jį 
šokoladais ir saldžiais pyragai
čiais.

Kartų Selesta atnešė zupės ir 
pastatė ant stolo. Ji autoritetin
gai pareiškė:

“šiandien toki zupė, kokios 
jums niekuomet dar neteko val
gyti. Vaikas būtinai turi valgy
li.’’

Lemonier nuleido galvų. Jis 
nujautė, kad tatai negerai užsi
baigs. Selesta paėmė jo torielę 
ir pripylė zupės.

Paragavęs jis tarė:
“Zupė ištikrųjų gera.”
Tąsyk Selesta padavė

vaikui. Ji pasitraukė į šalį ir 
pradėjo laukti.

Jonukas pauostė zupę ir su 
matomu pasibjaurėjimu atstu
me jų. Selesta išblyško. Ji pri
ėjo prie stalo, paėmė pilnų šau
kštų zupės ir per prievartų įki-

Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437............  J

Ji priėjo visai arti ir dreban
čiu balsu tarė jam:

“Jus manote, kad jus, galite 
su manim taip elgties? Ne! Ir 
vis dėlto vaiko, kuris yra ne jū
sų... Ne, ne jūsų... Ne jūsų! 
Ne jūsų! Visas svietas tai žino, 
apart jūsų: paklauskite duonke
pio, [mėsininko, krautuvninko...

Geriausios bus Nauja Knyga MEILĖ IR DAILĖ. Kaina $1.00 tiktai, bet 
naudos suteiks vertės $25.00. Reikalaukite tuojaus, nes nedaug liko.

Siuntinėjamo savo katalogus veltui visiems, prisiuntusiems už 2 cen
tu krasos ženklelį.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS
3238 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ai’ senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstote:; nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus'globo-' 
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz-x 
nię. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsiu laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis pampintuose jai 
pasilsio kambaruose. 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 telefonuos 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusli, tai ji gali t 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykąi ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už- • 

v kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti 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
riui! iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašclpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges siusavini ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes, jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
Washington St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vietos 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 šitų 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet L”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFFICIAL ?00.

zupės

Nuo pykčio jos liežuvis py
nėsi. Paskui ji nutilo ir pažvel
gi į ji-

Jis stovėjo kai įkastas, mirti
nai išblyškęs, rankos jo buvo 
nuleistos. Kelioms minutėms 
praslinkus, jis tverės murmėti. 
Tame murmėjime buvo galima 
įstebėti didelį nerimavimą:

“Kaip?... Kaip?... Ką tu sa
kai?”

Jo išvaizda nugąsdino ją. Ji 
tylėjo, o jis vis kartojo:

“Kaip?... Ką tu sakei?”
Ji kiek nurimo ir atsakė:
“Aš kalbu tik tai, ką visi ži

no.”
Jis puolė su iškeltomis rauko 

mis, kai įsiutęs žvėris, pasiren
gęs ją užmušti. Nežiūrint savo 
senumo, ji buvo dar stipri ir len 
gvai išspruko iš jo rankų. Ji pra
dėjo bėgti aplinkui stalo ir pik
tai šaukė:

“Pažiūrėk į jį tu, kvaily, ir 
įsitikink, kadvjis panašus į p-ną 
Duratur; pažiūrėk į nosį, akis, 
ar tai jūsų akįs? O nosis? O plau 
kai? Ar tai jos plaukai? Aš 
jums sakau, kad visi tatai žino, 
apart jūsų! Visi miestelėnai juo 
kiasi iš jūsų! Pažiūrėkite tik į 
iii”

Ji priėjo prie durų, atidarė 
jas ir dingų.

Jonukas, baimės apimtas, sė
dėjo visą laiką prie zupės...

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 xyto. nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Puikus

Jis susijudino, sukosėjo, ėmė 
spiaudyties ii’ pagriebęs stik

linę sviedė į virėją. Stiklinė at
simušė į virėjos pilvą. Tąsyk ji 
suspaudė jo galvą po pažastim 
ir prievarta pradėjo pilti zupę į 
burną. Jis viską, tuoj išspjauda
vo lauk, spardėsi kojomis, mu
šėsi rankomis ir paraudo, tary
tum, kas jį smaugė.

Išpradžių tėvas buvo taip nu
stebintas, jog negalėjo nė pasi
judinti. Paskui jis staigu pašo
ko, sugriebė virėją už gerklės ir 
atstume ją prie sienos. Pykčio 
apimtas, jis rėkė:

‘‘Šalin!... Salin!... šalin!... 
Gyvuly!”

Ji pastūmė tėvą į šal.. Plaukai 
jos susidraikė, o akįs metė žal
ius. Ji šaukė:

“Ką, iš galvos išsikraustėte? 
Jus norite mušti mane už tai, 
<ad aš-rengiaus duoti tam val
iui zupės! Jųa jau sugadinote jį 
savo auklėjimu!”

Jis visas drebėjo ir kartojo:
“šalin! Kraustykis sau! Gy

vuly!” i ;

Valandai praslinkus, ji sugrį
žo pažiūrėtų, kas dedasi kamba
ryje. Jonukas jau suspėjo su
valgyti saldainius, o dabar šau
kštu valgė uogų kisielių.

Tėvo nebuvo kambaryje.
Selesta paėmė vaikų ant ran

kų, pabučiavo jį, tylutėliai nune
šė į kambarį ir paguldė į lovikę. 
Paskui ji sugrįžo atgąl ir nuėmė 
viską nuo stalo. Ji buvo labai 
nerami.

Namuose viešpatavo tyla. Ji 
priėjo prie pono kambario ir 
pradėjo klausyties. Ten ir gi 
buvo ramu.

Selesta įėjo virtuvėn ir atsi
sėdo. Ji nujautė, kad atsitiks 
kas tai negero. .

Besėdėdama ji užmigt ir at
sibudo ant rytojaus.

Tąsyk ji pradėjo dirbti savo 
darbą •— iššlavė kambarius, iš
dulkino viską ir 8 valandoj ryto 
išvirė ponui kavos.

Ji nedrįso nešti jam kavos ir 
aukė, kol jis paskambins. Ęet 
i-nas Lemonier neskambino. 
Tuo tarpu išmušė devynias, pa
skui dešimts.

Laikrodėlis
Šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 

užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: L mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime į trumpą laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šitą laikrodėlį per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grąžinkit jį mums ir mes sugrąžin
sime jūsų pinigus.. Tik pamąstyk kokį 
parankamą jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiųskit visų pinigų, siųsk $1.00 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėli jū
sų namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

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

Selesta pradėjo nerimauti. Ji 
sudėjo pustyčius ant tazos ir nu
vyko link pono kambario. Šir
dis ėmė smarkiai plakti. Prie 
durų ji sustojo ir pradėjo kiau
šy ties. Pilniausi tyla. Ji suda
vė į duris. Jokio atsakymo. Tą
syk ji atidarė duris, bet tuoj su
riko ir pametė tazą.

P-nas Limonier kybojo kam
bario viduryj. Liežuvis buvo iš
kištas. Vienas pantaplis gulėjo 
ant grindų, o kitas buvo ant ko
jos. Netoli nuo lovos gulėjo 
apversta kėde.

Baimės apimta, Selesta išbėgo 
iš kambario ir tvėrės šaukti. At
bėgo visi kaimynai. Daktaras 
pareiškė, kad p. Limonier pasi
korė apie pusiaunaktį.

Ant stalo gulėjo laiškus p-no 
Duratur vardu. Laiškas susidėjo 
iš vienos eilutės:

“Aš apleidžiu šį pasaulį ir pa
lieku jums vaikų.”

Vertė K. Sėjikas.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų 
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. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.5i St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25M *

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chronišką ligą 

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rogelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergij vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.
rmr-........ 1 ' s

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas !r Labaratori ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canai 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Hslsted Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

►*—--------- -— ------------------------
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. 

b—.—— ,, -.........-.... ............. .
Telephone Boulevard 21G0 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S. Morgan SL Chicago, UI.

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 kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canai 2199.



N A UJIENOS, Chicago., 11L

Lietuviu Rateliuose
T0WN OF LAKE
Skerdyklų darbininkų 

prakalbos.
Praeitų nedėldienį, gruodžio 

21, Stokjardų darbininkų uni
jos, susivienijusios su Ameri
kos Dirbo Federacija, 257tas 
lokalus surengė prakalbas erd
vioj Davis Stptare svetainėj. Pir 
mus kalbėjo angliškai. Pasakė 
daug karštu, raginimo žodžių. 
Po jo kalbėjo d. P. (ialskis. Nu
rodinėjo kokių milžiniška svar
bų darbininkams turi gerai su
organizuotos unijos. Kaipfr pa 
vyzdį nurodė į kriaučių unijų. 
Po jo kalbėjo Naujienų redak
torius d. P. Grigaitis. Pradėda
mas savo kalbų jis pareiškė, 

joge i tik-ką sugrįžęs iš Keno- 
shos, kur taipgi sakęs prakalbų, 
ir todėl yra pavargęs. Bet to 
neveizint savo prižadų norįs iš 
pildyti: kad sutiko kalbėti, tai 
ir kalbesius. Dg. Grigaitis kal
bėjo apie Stokjadrų darbininkų, 
reikalus ir vėliau—viso pasau
lio darbininkų reikalus. Nuro
dinėjo, kaip kapitalistai naudo- 
ya pavienius darbininkus ir 
kaip jie kėsinasi sutriuškinti jų 
unijas ir kas darbininkams rei
kia daryti, kad visa tai atrėmus.
Pakartotinai ragino darbinin

kus organizuotis ir tartis-švie- 
stis, xad prisirengus prie toli
mesnių laimėjimų.
r^.^.1
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Geresni Biskvitai Geresniu Budu Daryti 
Mašinomis Pakuoti

(riSDO (rad^rs

Lengvi, čiupus, trupus krekeriai — Ak! Koki jie geri! 
Ir kepti kepykloj taip švarioj, kaip kad Olandietės 
virtuvė.

Mes dedame j juos tik gryniausių ITMtiamų daiktų ir 
kepame pavyzdingoje savo kepykloje

— ir paskui visą jų iš pečiaus imtą šviežumą uždarome 
trimis apsatigojamaisiais dangteliais. Tie krekeriai 
begalo puikus. Pamėginkite jų šiandie.

Gausit savo Grosernej,
Sawyer Biscuit Company

Phone, Haymarket 5160

Puikus Paauksotas Laikrodėlis

NATIONAL SALES CO.,

Ar jus jieškotc gero laikrodžio? Jeigu taip, 
lai pirk tuojaus šitą laikrodi, kuri mes pa
aiškiname šitame apgarsinime, šitas yra la
biausia viliojantis Jakrodėlis, kuri jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 likrij akmeny. Vidutinio didumo. Lai
kų laiko punktuališkai ir yra gvaranluotas 
20 mėty. Reguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime ji kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėlių tik už $11.85.

Nešiok šitą laikrodėli per 15 dienų ir jei
gu jys busite neužganėdinti, grąžinkite ji 
iiiiuns. o mes sugrąžinsime jusu pinigus at
gal iki cento. Nesiusk mums visų pinigu 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėli i jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną doleri prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

Prakalba žmonėms labai pa
tiko, kurių buvo pilna Davis 
Sųuare svetainė.

— Petronės Sūnūs.

NORTH SIDE
Iš vietos lietuvių veikimo.

Northsidicčių palinkimas prie 
mokslo taip didelis, kad jie čio- 
nais palaiko net dvi lietuvių 
kalbos mokyklas. Vienų prie 
Hoffmano n>okyklos„ ę kitų— 
Draugijų Sąryšio. Nors, kaip 
vienoje taip ir kitoje, mokyto
jauja tas pats mokytojas, bet 
mokiniai vienos mokyklos į ki
tų žiuri labai šnairai. Kodėl 
taip, sunku ir suprasti.

Del “ramybės šventos,’* to
kiam apsireiškimui turčių būt 
padaryta galas, nes tai gali pri 
vest prie blogų pasekmių.

Draugai mokiniai, pagalvoki 
te, ar nebūtų geriau sueiti į daik 
tų ir padaryti vienų stiprių mo
kyklų, tuomet visiems butų pa
rankiau ir naudingiau.

Sųryšio mokyklos naudai yra 
rengiantis vakarėlis nedėlioj 
gruod. 28 d. knygyno svet. Pir 
ma vakarėlio Dr. Strikolis skai
tys prelekcijų kaip 3 vai. popiet, 
ir žadėjo pasakyti tai, ko north 
sic liečia i nėra girdėję. Todėl nė 
vienas neturėtų praleist šio va
karėlio. — Jonas.

CICERO
Musų namo reikalais.

Lietuviu Liuosvbės Namo Ben 
drovės organizavimo darbas ei-

LKXX)QOOOOOOOQ

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokinamo pagal naujauaioa 
mados ii petriny ir desalną 
kirpti ir aluti vyrišku* aprėda- 
lua. 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 mokyk|oje 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 
8CHOOL

3103 So. Ralsted 8t„ Chicago.

na pirmyn. Yra vilties, kad ne 
užilgo turėsime savo svetainę.

Praeitas Bendrovės šeriu inkų 
susirinkimas buvo gan skaitlin
gas ir visi rodė palinkimo dar- 
bnoties, kad atsiekus tikslo.

šį mėnesį prisidėjo ir Lietu
vių Jani torių Vyrų ir Moterų 
Pašelp. Kliubas, iš Garfield Pa r 
ko. Cicerus Lietuvių Pa.^ęlp. Kliu 
bus ir Lietuvių Vakarinės žvaigž 
dės Pašelp. Kliubas. Kiek pra
eitų mėiič^-neprisirašė šeriu in
kų, tai dar Šerų perdavėjai ne- 
privade atskaitos. Bet kiek 

žmonai, tai jų bus virš 
200.

Lauterbako svetainėje Sausio 
10, Bendrovės rengiamas pra
mogų. vakarų neįvyks. Kalba
mas vakaras atsibus tuojaus po 
Naujų metų, būtent: sausio 4 
d. J. Jukniaus svetainėje, 4837 
W. 14 st.

Įstatų komitetas man prane
šė, kad Bendrovės įstatai jau 
parašyti-gatavi.

Ateinančia vasarų nutarta 
rengti piknikų ete. naudai sta
tomos nuosavos svetainės. Ko
mitetai) išrinkti septyni asmens 
—visi Antanai: Ant. Linge, Ant. 
Liutkus, Ant. Tupikaitis, Ant. 
Balčiūnas, Ant. Demikis, Ant. 
Stanišauskas ir Ant. Klainis.

Iždininkas, T. Bartkus, be kį 
ta pareiškė, kad jeigu šėrinin- 
kai taip pasidarbuos nors per 
pora mėnesių, tai ateinantį pa
vasarį jau bus galima kast beis- 
mantų ir statyt svetainę. Tai 
ko, girdi, laukti! Butų labai 
geidaujama susilaukt daugiau 
talkininkų iš Chicago. Kų jus, 
Chicagiečiai, manote?

— Ant. Liutkus.

“Rondausių” darbininkų 
streikas.

Gruodžio 18 dienų metė dar
bų 125 Western Indiana “ron- 
dausės” darbininkai. Dirbtuve 
randas prie 49 gatvės. Taipjau 
metė darbų ir Beit kompanijos 
darbininkai, viso 65 žmonės, 
dirbantis Clearinge. Beje, juos 
pasekti žada ir visų kitų “ron- 
dansių’’ darbininkai, jeigu tik 
samdytojai nesutiks išpildyti jų 
reikalavimus. Mat darbininkai 
reikalauja mokėti 55 už valan
da darbo ir pusantro karto tiek 
už viršlaikį bei šventadienių dar 
ha. Be to reikalaujama, kad bu 
tų mokama “back pay” prade
dant pirma diena gegužės. Kol 
kas, kompanijos atsisako išpil
dyti savo darbininkų reikalavi
mus. Pasekmėje to—dalis dar 
bininkų jau streikuoja.

— Streikieris.

Naujas rubsiuvių laimėjimas.
Rubsiuviaį atsiekė naujo' ytin 

žymaus laimėjimo. Skelbiama, 
kad jų algos padidinama vidu
tiniai po šešis dolerius savaitėj.

Ir iki šiol rubsiuvių algos bu 
vo palyginamai geros. Dabar 
jie laimėjo dar daugiau. Ir lai
mėjo ačiū tam, kad jie yra ge
rai organizuoti. atviron
kovon su tokia Jtipria unija, 
kokia yra Amalgameitų unija, 
sli indy tojai nedrįsta.

Tai geras pavyztiis kitą, indus
trijų darbininkams.

Skandalas dar nesibaigia.
Apskrities prokuroro agentai 

užvakar sučiupę trįs svaigina
mųjų gėrimų pardavinėtojus, 
bandžiusius papirkt valdininkus, 
kad jie “nieko nematytų.’’ Ap
skrities prokuroras sako, kad 
jis turįs lindynių, jogei tūli val
dininkai iš vietos mokesčių de
partamento esu gavę ytin riebių 
kyšių, delei kurių neužilgio jie 
turėsiu “pasiaiškinti."

Pašovė savo draugo moterį.
' Thomas Rugusa, 11705 India
na gatvėj, ir Fanta Scialaba bu 
vo geriausi prieteliai. Išeida
mas kariuomenėn Rugusa pa
vedė jo globon savo jaunų 
graikščių pačiutę. Užvakar Ru 
gusa sugrįžo iš armijos iry už
vakar gerasai jo prietelis Scia
laba bandė prikalbėti skaisčiajų 
Rųguis’ienęi bėgti su juo “kur 
nors.’* Moteris nesutiko. Scia
laba išsitraukė revolverį ii’ pa
leido į jų—kulkų. Po to pats 
nusišovė. Moteris gal būt pa
sveiks.

Deportuosiu 26 svetimšalius.

Fedoralės valdžios agentai 
inesenai areštavo 26 svetimša
lius, dalyvavusius įvairiuose 
viešuose susirinkimuose, kur 
buvę “raginama spėka nuversti 
valdžių.’’ Visi pastatyti po 
10,000 dol. kaucija. Skelbiama, 
kad jie buk busiu deportuoja
mi.

Mergelė—žudeika paliuosuota.

Prisaikintieji teisėjai užvakar 
išteisino jaunų steuognilę, p-lę. 
May Byrne, kur trejalųs dienų 
atgal ant vietos nušovė turtinga 
šaudomos galerijos savininką, 
John Beynolds’ų, 709 N. Clark 
gatvėj. Paaiškėjo, kad tatai bu 
vo padaryta netyčia. Merge

lės palydovai taipjau paliuosuo-

Drasųs banditai.

Trįs nepažįstami banditai už
vakar naktį užpuolė cigarų krau 
tuvę ant Madison ir La Šalie 
gatvių. Laike puolimo šimtai 
žmonių ėjo pro šalį, bet nė vie
nas jų nepatėitiijo. Išsinešė 
140 dolerių.

460 mokytojų metė savo 
amatų.

Nuo sausio I iki gruodžio 24 
dd. Chicagoj metė savo darbų 
460 mokytojų. Tai dcltcjSįcad 
gaunamomis algomis jiy** nega
lį deramai pragyventi. Moky
klų vedėjai susirūpinę.

Nušovė krautuvės savininkų.

Nežinomi piktadariai užva
kar naktį ant vietos nušovė ma 
žos maisto produktų krautuvė
lės savininkų, John Driscoll, jo 
krautuvėj ant kampo Congress 
ir Robey gatvių. Užpuolimo 
nieks nematė ir nežinia kiek 

jie ten laimėjo. Policija įieško 
piktadarių*

Ar daktaras bučiavo tų 
mergelę?

Apeliacijų koHiVs dabar turės 
nuspręsti: ar daktaras William 
Loeser bučiavo savo tarnaitę- 
knygvedę, panelę Auna Patskę, 
ar ne? Dr. Loeserio amalo 
draugas, Dr. A. 'Sprecher, sako, 
kad jis bučiavęs, ir prisaikintie- 
ji teisėjai jam patikėjo- liepė 
išsimuvinti iš Sprecher’o ofiso. 
Bet Dr. Loeser jr panytė Pats- 
kė sako, kad lai netiesa. Jiedu 
todėl kreipėsi į apeliacijų kor
tų-

Devynių dienų nuotaka.
Ponia Mary Johnson tik de

vynias dienas gyvenusi laimin
gai. Dešimtoj dienoj jos pri- 
sieka Jurgis suteikęs jai stip
rų antausį. Dabar ji reikalau
ja—divorso. d V

Į

L. G. D. VEIKIMAS.
Lietuvos Raud. Kryžiui siun

čiama $5,000.00.
Chicago, gruod. 23.—Šiandie 

Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
vardu Dro Roko šliupo, tos 
draugijos prezidento, Kaune, 
siunčiama $5,000.00.

Dr. A. L. Graičiunas,
L. G. D. Centro Sekretorius.
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Pranešimai__
The Vagabonds — “Can free love 

solve.the sex problem?” A debate 
by Sirfessor Sullivan and Lough- 
nian, Sunday, Dec. 28, at 3 p.m., 
Colonial Hali, 20 W. Randolph St.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvVks gruodžio 28 d., 2 vai. po pietų, 
Fellovvship Housc, 831 W. 33 PI. 
Kviečiame visus narius būtinai at
silankyti ir naujų atsivesti.

— Organizatorius.

Metinis Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos susirinkimas įvyks sukatoj, 
gruodžio 27, Moldažio svetainėj. Yra 
daug svarbių rekalų ir naujos val
dybos rinkimas, todėl nariai pra
šomi atvykti visi ir laiku. Valdyba.

East Chicago, Ind. — L.A.U. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, gruo 
džio 28, 2 vai. po pietų, K. Grikšos 
svetainėje, 150 ir Northcote Avė.

— R F.r. Svireski.

L.M.P.S.A. 29 kp. rengia dideli 
koncertą nedėlioj, sausio 4, M. Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd Place 
Pradžia 5:30 vai vak. Programe da
lyvaus gabiausios Chicagos spėkos.

— Komitetas.
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PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 

veikalo "Bedarbė” generališka re
peticija įvyks pėlnyčioj,, gruod. 26, 
kaip 7:30 vai. vakare, Meldažio svet. 
Visi lošėjai Imtinai turite būti pas
kirtu laiku, nes ši yra paskutine re
peticija. — J. Gedraitis.

Visų chorų, priklausančių Susiv. 
Liet. Soc. Dainininkų ir turinčių ko
kių nors reikalų, (lomai šiuo paskel
biu, kad kreiptumėtės į sekretorių 
sekamu antrašu:

E. .lanilionis,
3347 S. Union Avė. Chicago, III.

North Side. — Svarbią prciekciją 
skaitys Dr. M. T. Strikolis nedėlioj, 
gruodžio 28 <1., 3 vai. po pietų, Kny
gyno svet. 1822 AV’abansia Avė. Po 
protekcijos bus šokiai prie geros 
muzikos. Dr-jų Sąryšio Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 26 d., 7:30 vai. vakare. O. 
TanuiliunienOs svet. 1447 So. 49th 
A Ve. Po repeticijos bus priešmeti- 
nis susirinkimas. Visi nariai prašo
mi būti laiku. | Valdyba.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšv. 
Draugystės priešmetinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj, gruodžio 28 d., 
1:30 vai. po pietų, J. Neffo svet., 
1500 So. 49tli Avė. Bus rinkimas val
dybos 1920 metams ir kiti svarbus 
reikalai. Visi nariai ir narės buki
te laiku. — Valdyba.

Cicero Liet. Skolijimo ir Budavo- 
jimo Draugystės metinis susirinki
mas įvyks subatoje, gruodžio 27 d., 
7:30 vai. vakare S. žvibo svet. 1317 
So. 50 Avė. Bus rinkimas valdybos 
ir kiti svarbus reikalai.. Visi nariai 
atsilankykite. — Direkcija.

Harvey, III. — Nepaprastas visų 
vietos lietuvių draugijų susirinki
mas tikslu sutvarkyti aukų rinkimo 
darbą Liet. Haud. Kryžiuj įvyks 

gruodžio 26 d., kaip 7 vai. vakare, 
svetainėj 15639 So. Halsted St. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMA1

PAJIEŠKAU draugo Vincento 
Preikšo paeina iš Gubernijos dva
ro, Šiaulių apskrities. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti laiš
ku ar žinanti, pranešti; už ką busiu 
dėkingas.

GEO. SAVICKAS
1757 Park Avė., Chicago, III.

“PJŪIESK^^ Kibo#,
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Joniškės vals., Paudriuvės kaimo. 
Gavau laišką iš Lietuvos iš jo gimi
nių, atsišaukite, arba kas žinote, 
meldžiu pranešti ,

J. GUSČIUS.
1337 So. 50th Avė., (’icero, UI.

JIEŠKO PARTNERIŲ
BEI K AI. IN G A S PA KTN EB IS
Iš priežaislies ligos-mano pusi

ninko pajieškau jo vieton jauno 
žmogaus su įnašu $800. Biznis yra 
išsiuntinvsiės ir gerai užvestas.

W. WAJCIECH()VSKI
1621 VVabansia Avė. Chicago. 

Inėjimas nuo Marshfield Avė.
Valandos: nuo 8—10 iš ryto

5—7 po pietų.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MERGI
NŲ VILNOMS SORTUOTI. 
DARBO VALANDOS: NUO 
7:30 A.M. IKI 4:50 P.M.; SUBA-
TOMIS IKI 12:30 M.
MOKESTIS NUO $18.00 IKI 
$20.00 SAVAITĖJE.

FELSENTIIAL-SLEPII 
COMPANY

755-759 W. TAYLOR STREET.

B»-IKAI.INGA MOTERŲ
PRIE SKUDURŲ SORTAVIMO.

GERA MOKESTIS.
1530 So. Halsted St., Chicago.

MOTERŲ IR MERGINŲ

AR JUS JIEŠKOT NAUJOS 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

X

MES NORIME MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVES 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS- VISUOTINAS DARBAS. 
PUSE DIENOS SUBATOMIS PER 
APSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
AUGŠTESNES VIETAS. TURI* 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.

TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE SULIEJIMO SU GELEŽIA. 
DARBAS PASTOVUS. PUSE DIE
NOS SUKATOMIS PER METUS. 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

ATSIŠAUK. :
IMPERIAL BRASS MEG. CO.

524 SO. RAGINE AVĖ.

REIK AIJ N G A M,ERG IN Ų

DEL LENGVAUS DIRBTUVES 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. GEROS DARBO SĄLY
GOS IR GERA MOKESTIS.

PUSE DIENOS SUBATOMIS.

The PIANO & ORGAN SUPPLY Co.
2100 N. Ručine Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ ——

Reikia moteriškės dirbti vir
tuvėje Woodlawn Lunch Room, 

6319 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 1257.

MOTERIŠKES skalbiniams, fin
tuose. Taipgi indų plovėja ir kuknė- 
je pagelliininkė. Gera mokestis 

2546 Montrose Boulevard.
Telephbne Montipello 5813

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
reikia prie operavinio punč ir 
ki'ker presų, tapgi pagelbai prie 
varstotų, lengvam švariam dar
be. Patyrimo nereikia. Mes iš
mokysime jus į labai trumpą 
laiką. Gera alga mokama besi
mokinant. Patyrusios mergai

tės gali uždirbti $30 į sava&itę 
(Urlnlamos nuo štukių. Mokama 
extra bonus kas savaitė už nuo
latinį lankymąsi darban. Valan
dos — nuo 7:30 vai. iki 4:30 vai. 
subaltomiis iki 11:45 vai. Malo
nios aplinkybės naujoj dienos 

švęstas dirbtuvėje. Kreijikitės: 
VICTOR MANUFACTUR1NG 

& GASRET CO.
5750 Roosevelt Road.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ ~

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

A. PETRATIS & CO.
3219 So. Halsted St., Chicago.

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

DREXEL VIEAV APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

RE IKI A DARBININKŲ
VYRV

DARBININKŲ į faundrę.
Nuolatinis darbas.

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

REIKALINGA
DARBININKŲ 

EENSKE BROS.
1666 Mc Henry St.

_R^KlVor^^^
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS I
STEIN-HALL MFG. CO.

2811 So- Ashland Avė.

REI KALINGA
PEČKURIO LAISNEMIS 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry Avė.

REIKALINGA
PATYRUSIŲ

MAIŠŲ
t LOPYTOJŲ

M. S. GOLDBERG
1508 So. Newberry Avė.

REIKALINGAS vyras pardavė
jas, visą laiką arba trumpą laiką. 
Patyrimas nereikalingas, Musų vy
rai uždirba nuo $50 iki $60 į savai
tę. Atsišaukite Room 9111912. 
431 So. Itearborn St.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUA3ANTEE IRON & STEEL LO.

2849 W. Lake St.

REIKALINGA
Pirmos klesos VARIO MOLDE-
R.1Ų, |)rie kuĮbilų ir pagrindų 
darbo.
Pirmos klesos suolo rankų jirie 
vario darbo. Taipgi tyrusio 
vyro prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai.
Pirmos Jdesois mfetalo šukėjų. 
Reikia kalbėt anglų kalba. 
Kreųikitės
IMPERIAL BRASS MFG. CO. 

521 So. Ručine Avė.

REIKALINGAS — KALVIS
UŽ PAGELBININKA 

AMERICAN SAW & TOOL W0RKS 
2431 W. 14th St. Chicago, III.

Pčtnycia, Gruodžio 26, 1919

PARDAVIMUI
EXTRA!

Bnrberys 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 pąrduoda klernatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

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

PARDUODAMA, Cigarų, ci- 
garetų, cukrinių ir smulkių 
groserių sankrovų, labai geroj 
vietoj.

1044 W. 51 st. Str., Chicago.

ANT PARDAVIMO krutomų pa
veikslų teatrai’ Teatras randasi la
bai geroj vietoj, biznis nuo seniai 

išdirbtas. Parsiduoda iš priežas
ties ėjimo j kitą biznį. Kas pirks, pa
darys pinigų..
4151 W. Madison St. Chicago.

EXTRA^iARGI£N7\Š
PARSIDUODA grosernė pigiai. 

Biznis geras nuo senai išdirbtas. 
Lietuvių apgyvento) vieloj.
3245 So. PaineiI Avė., Chicago.

DIDELIS BARGENAS 
Greitam pirkėjui.

PARSIDUODA didelė grosernė ir 
su iviass įtaisymais. Šlakas vertas 
$3,000, parduosiu už $2,000. Priežas
tis pardavimo, turiu apleisti miestą. 
Biznio vieta, apgyventa gausiai lie
tuviais ir lenkais. Biznis g/rras vi
sais ^laikais. Norintis progos, atsi- 
šaukit greitai.
1415 So. 51 Ct., Cicero, III.

Namų tel. Seeley 1534.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
te koki priimtiną pasiūlymą sykiu 
af atskirai. Vėliausio stiliaus sckly- 
Činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimui, 
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.

Ar Jos Norite 
Bargeno?

Aš turiu ant rankų puikų $150 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei- 
mantinė adata, NEMOKAMAS PR1- 
STATYMAS, už $50.00.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.

’ TIKTAI ši MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puiku 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divanų, 
fonografas. PR1SIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

. 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 siuvinio 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
didaktikos 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.

Patterns 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. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na- 
nuims. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimąis. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS” d




