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Estonija susitaikiusi su Rusija
Kariavimas tarp Estonijos ir 

Rusijos pertrauktas
Taikos sąlygos priimtos

Tūkstančiai socialistų nužudyta 
Vengrijoje

Denikinas nori Pabaltiją privienyt 
prie Rusijos

ESTONIJA. IR SOVIETŲ RU- liniją prieš Kolčako ar Deniki- 
SIJA SUSTABDĖ KARIAVIMĄ. no atnaujinimą civilės karės iš

Kariavimas jau apsistojo ir da
bar bus rengiama taikos sutar
tis. Bolševikai gal gaus dabar 

priėjimą prie jurų.

na- 
Jie !

DORPATAS, gr. 24. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas John Clayton).—Likimo ka 
ledinė dovana Estonijai yra ry
toj taika.

Bendra Estonijos ir sovietų 
Rusijos komisija šįvakar pasie
kė susitarimą apie abelnas tai
kos sąlygas. Abi pusės palie
pė sustabdyti kariavimą savo 
frontuose.

Delegatai grfšta namo.
Delegatai šiąnakt grįšta 

mo pasilsėti per šventes, 
sugrįš į Dorpatą panedėlyj ir ne 
be su tokiu skubumu rašys tai 
kos sutartį.

Valdžia čia tikisi, kad naujo
ji taika pažymės pradžią poli
tikos visame pasaulyje nešimai 
šymo į sovietų Rusijos reika
lus.

Taika su Estonija duoda so
vietų Rusijai pirmą sykį priėji
mą prie uostų, kurie dabar yra 
liuosi nuo talkininkų blokados 
—ir tada prie pasaulio marke- 
tų. Sutartis tarp Estonijos ir 
sovietų duoda bolševikams tei
sę pirkti ir parduoti Estonijoj 
ir vartoti jos uostus. Talki
ninkai dar nepastkelbė bloka

dos prieš Estonijos uostus, nors 
nekantriai laukiama jų sekamo 
žingsnio.
100,000 raudonarmiečių Narvos 

fronte.
Estonai priėmė žinias apie 

taiką su tokiu dėkingumu, ko
kio negalima suprasti užjuryj. 
Yra abclnai žinoma šalyje, kad 
sovietų Rusija yra surinkusi 

" 100,000 kareivių armiją Nar
vos fronte tikslu pradėti didelį 
užpuolimą ant Estonijos, jei bu 
tų nepavykusi Dorpato konfe
rencija. Estonai įtempė visas 
pajiegas ir sudėjo visus turtus, 
kad pastačius ganėtinai karei
vių Narvos fronte, kad atmušti 
tą didįjį užpuolimą.

Konferencijos susitarimas ta 
po pasiektas . po 48 valandų 
svarstymo. Tečiaus didžiuma 
konferencijos darbo tapo atlik 
ta subkomitetų. Taipjau pa

dėtas pamatas rašymui taikos 
sutarties, kas užims keletą sa
vaičių laiko.

Padėtis labai pagerėjo pasi
elgimu gen. Judeničiaus, kuris 
perkėlė šiaurvakarinės Rusijos 
armijos bazą į kitą šalį. Rp to 
sunkios karinės gvarantijos pa
tapo vien formališkumu. Viena
tiniu tikslu dafbar yra įsteigti

buzos ant Estonijos žemės.

Estonin pranešimas.
“Mes norėjome padaryti tai

ką,“ pasakė Poška, galva Esto
nijos delegacijos. “Mes netu
rime priežasties vesti karę. Mes 

nenoriime užkariauti Rusijos, 
negi mes niekad nebandėm to 
padaryti. Mes kariavome vien 
tik palaikymui musų nepriklau 
somybės. •

“Iš kitos piy^es, gen. Kostia- 
jev pripažino konferencijoj, 
kad bolševikai pradėjo savo 
kampaniją tikslu pridėti Esto-

Delei tos priežasties musų abe
jojimas apie bolševikų nuošir
dumą nebuvo nepateisinamas.

“Mes negalėjome daryti tai
kos kol jie. spirėsi. kad mes 

pasitrauktumėm nuo Narvos 
upės. TVi butų buvusi musų tau 
line saužudyste. Mes sutinka
me pripažinti principą karinių 
gvarantijų, skirdamiesi daugiau 
šia būduose jų išpildymo. Te
čiaus budai vra svarstytini, kad 
radus draugišką išrišimą.“

(Ši žinia, kaip ir, visos atei
nančios iš Estonijos žinios, yrą 
miglota. Dar nėra žinoma kas 
dabar sutarta, taika ar tik mu
sių paliauba. O gal vien tik 
laikinė paliauba? Kiek žino
ma dabar buvo tariamasi vien 
apie paliaubą. Jei susitarta 
vien paliauba, lai dar nereiškia 
taikos ir Estonijos uostai ne
bus atidaryti sovietams ir ne
bus vedama su jais jokios pirk 
lybes, o vien tik pertraukiama 
kariavimas. Tai paaiškės pas
kui, kada ateis pilnesnės ir tik
resnės žinios. Bet vienas yra 
aišku—kariavimai, laikinai ar 
ant visados, tarp Estonijos ir 
sovietų Rusijos liko pert ra uk-

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

ESTONIJA IR BOLŠEVIKAI 
GAL IR PERTRAUKS KA

RIAVIMĄ.

Tikimasi, kad pasirašys paliau
bą, nes rubežių klausimas jau 
išrištas, bolševikams nusileidus.

DORPATAS, gr. 23. (Rašo 
Chicago Daily Ne.\vs korespon
dentas Michael Farbman).— 
Taikos konferencija priėmė nau

kad kariavimas tuojaus apsi
stos ir bus padaryta mūšių pa
liauba tarp Estonijos ir sovietų 
Rusijos, šiatndie ispecialė ko
misija pasiekė susitarimą apie 
rubežius ir karines gvarantijas
ir tas susitarimas 'lapo ratifikuo Narva ekonominiai rymo ant 
tas delegatų. įlos žemės. Ji reikalavo vien

Iki vakar dienai Estonijos 
delegatai atsisakinėjo ką-nors 
griežto pasakyti apie bolševikų 
reikalaiijhmos karines gvaran- 
tijns. Jie pakartotinai sakė bol
ševikams:

“Kam kalbėti apie gvaranli- 
jas, kuomet mes dar nesame 
susitarę apie abėlnas mūšių pa 
liuobos sąlygas?“

Iš kitos pusės bolševikai tvir 
tino, kad jie turi pirmiau žino
ti Estonijos užtikrinimus apie 
gvarantijas. Jie sakė, kad jei

Į tai sutiktų, koncesijų Estonijai 
svarbiuose dalykuose.

Vakar Estonijos delegatai 
pastatė savo priedinius terilo- 
rialius reikalavimus kaipo ulti
matumą, j kurį reikalavo grei
to atsakymo, jie iš savo pusės 
sutikdami tuojaus svarstyti ka 
r i nes gvarantijas.

Visa padėtis visai persimai
nė. Bolševikai tuojaus pareiš
kė, kad jie sutinka daryti naujų 
nusileidimų rubežiaus klausi
me. Abu klausimai tada tapo 
paduoti specialiai komisijai, su 
viršnimėtomis pasekmėmis.

Truc translation filed with the post 
master at Chicago, III. Dec. 27,, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI BIJOSI 
KLASTOS.

HELSlNGFOHS, gr. 21. (Ba
to Chicago Tribūne korespon- 
drūtas John člaVlbn).—Prezi
dentas bolševikų delegacijos 
Dorpate Joffe suteikė praneši
mą, kurį reikėjo atvežti į Hel- 
singfors, kad išvengus Estoni
jos cenzūros.

Nuo atsidarymo Dorpato kon 
ferencijos Estonijos valdžia 

griebėsi visų priemonių, kad 
neleidus laikraštininkanps pasi
kalbėti su sovietų delegatais. 
Kalbama, kad tos pozicijos lai
kytųsi delei to fakto, kad Ru
sijos blokada tebėra ir todėl ir 
jos delegacija yra taipgi suvar-

Joffe trumpas apibudinimas 
atsitikimų prieš konferenciją 
parodo kodėl yra reikalaujama 
karinių gvarantijų pirm sustab 
dant kariavimą.

Estonija padariusi klastą.
“Po Rodziankos sumušimui 

prieš Petrogradą, Rusijos val
džia pakvietė ėstomis ir kitus 
į tarybas Pskove, kuriose esto
nai dalyvavo. Kariavimas ta
me laike apsistojo. Bet Esto
nijos valdžia panaudojo tą per
trauką prisirengimui prie nau
jos atakos ant sovietų Rusijos, 
kurią pradėjo gen. Judeničius 
po pertraukimui Pskovo pasi
tarimų. Sovietų Rusijos dele
gacija mato reikalingu esant 
cstonų gvarantijas,. kurios ap
saugotų sovietų, Rusiją nuo pa 
sikarlojimo klastos. Kaip tik 
Estonija duos tuos užtikrini
mus, mes esame pasirengę su
stabdyti kariavimą.

“Rusijos delegacija pasiūlė 
projektą taikos sutarties, kuri 
parašyta prielankiai Estonijai. 
Rubežių klausime sovietų Ru
sija keturius sykius darė nusi
leidimus, kad išpildžius estonų 
reikalavimus. Sovietų Rusija 
skaito būtinu savo interesams 
palaikyti tikrus rubežius.

Bolševikai nusileidžia.
“Tečiaus ji (Rusija) sutiko 

atiduoti estonams didelį plotą 
žemės į rytus nuo Narvos, nes 

neutralizavimo to distrikto. Nar 
vos upė yra jų rankose karinia
me supratime. 1 pietus nuo 
Pskovo ežero mes sutikome a Ii 
duoti žemių, khr didžiuma gy
ventojų yra abejotina. Rusijos 
statistikos parodo kad iš 250,- 
000 gyventojų lik 40,000 yra 
estonai.

“Interesuose musų pačių ap
sisaugojimo mes turime reika
lauti lygios narystės komisijo
se, kurios pridabos išpildymą 
karinių sąlygų.”

True translation filed with the post- 
naster at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
is reąuircd by the act of Oct. 6,1917
NORI PRIVIENYTI PABALTL 

JĄ PRIE RUSIJOS.

Denikinas pradės tarybas su at- 
siskirusiomis valstijomis, kad 
jas vėl patraukus prie Rusijos.

LONIMINAS.—Denikino be
vieliais pranešimas sako, kad 
karinės tarybos susirinkime 
gruodžio 17 d. lapo nutaria pra 
dėti atskirai (tarybas su kiek
viena Rusijos parubežine val
stybe, tikslu suvienodinti veiki
mą visų anti-bolševikiškų spė
kų, privienijant prie Rusijos vi 
sas tas naujai iusidariusias val
stybes.

Tas nuosprendis padaryta po 
paskelbimui, kad talkininkai 
tvarsto apie sušaukimą visų 
Rusijos^ unti-bolševikų spėkų 
atstovų konferencijos.

True translation filed wHh the post- 
naster at Chicago, 111/Dec. 27, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

RUSUOS BOLŠEVIKAI
GRETINASI PRIE ITALIJOS.

Sovietų pasiuntinis Italijoje su 
speciale misija.

gr. 26.—Iš Ry- 
4<ad vakar į Ne

PARYŽIUS, 
mo pranešama 
apolių atvyko Rusijos sovietų 
respublikos pasiuntinis su spe- 
ciale misija prie Italijos val

džios.

rrue translation filed with the post- 
mastei” at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
is regaired by the rd of Ocl. G, 1917
SOCIALREVOLIUCIONIERIAI 

ĮSTEIGĖ SIBERIJOJE NAUJĄ
VALDŽIĄ.

Gal bandys nuversti Kolčako 
valdžią. Padėtis rusti.

WASHINGTON, gr. 26.—Val
stybės departamentas gavo ži
nių, kad susirėmimas tarp len
kų ir bolševikų spėkų Taiga 
apygardoj, kurią paėmė bolše
vikai, įvyko gr. 23 d. Tečiaus 
traukinis su Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus reikmenimis spė 
jo pasprukti už mūšio linijos. 
Amerikos vice konsulai Ray ir 
Hansen yra saugomoj.

Socialrevoliucionierių, elemen
tai sudarė valdžią čeremkovoj. 
Tie elementai darosi nuolat ne 
ramesniais ir nebūtų netikėtu 
dalyku, jei jie bandytų nuver
sti Kolčako valdžią. Politinė 
situacija yra labai rusti.

Adm. Kolčakas liko sutruk
dytas kelyje į Irkutską ir ma
noma, kad jis yra į vakarus 
nuo čeremkovd.

BRUSSELS, Belgijoj.—An
gliakasių streikas tęsiasi ir nuo 
Intos darosi rūstesnių, grąsin- 
damas sustabdyti visą pramoni 
ją. Kad Išvengus didesnės ka
tastrofos prisiėjo niekurlas ka
syklas užtvenkti vandeniu.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gruzinijos 
padėtis.

KAUKAZO RESPUBLIKA 
REIKALAUJA PRIPAŽINTI 
JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Socialistų valdoma Gruzinija 
yra gerai susitvarkiusi ir pra- 
vedusi daug svarbių ir pastovių 

reformų.

LONDONAS, gr. 24.—Traki 
Ceretelli, žymus Gruzinijos vei 

v ra

žinijos respublikos delegatas Pa 
ryžiaus taikos konferencijon 
reikalauti pripažinimo tos ša
lies, pasakojo apie lai, ką vei
kia ir yra nuveikusi Gruzinijos 
demokratija. Ceretelli paeina 

iš senos ir augštos Gruzinijos 
šeiniinos, yra geru kalbėtoju iš
buvo 10 melų Sibcrijos kator
goje už savo socialistiškas pa
žiūras. Jis buvo nariu antro
sios durnos ir buvo ministeriu 
Kerenskio kabinete. Jis 
grieštas anti4)olševikas.

“Kada 1917 m. revoliucija nu 
vertė priespaudos valdžią,“ sa
ke jis, “tautinės Gruzinijos as
piracijos, kurios buvo triuškina 
mos per paskutinį šimtmetį, at
gimė su nauja spėka. Visos kle 
sos susivienijo, kad sutverus 
nepril<lau«onią respubliką, mo
derniniais demokratiniais pama 
tais. Kąipo pavyzdį tautinės 
vienybės mes galime paduoti ku 
nigiją, kuri priėmė be murmė
jimo atskirtiną bažnyčios nuo 
valstybės ir didžponiją, kuri 
nors neteko klcsinių privilegi
jų, suteikė valstybei nuosavy
bes formoje bankų, kolegijų ir 
žemių, daugiau kaip 40,000,000

“Esant 'lokiai vienybei parla
mentas ir galėjo be jokios opo
zicijos Įvesti sekamas reformas: 
laisvę tikėjimo, žodžio, spaudos 
ir susirinkimų; visuotiną balsa
vimą, nežiūrint lyčių; propor- 
cionalę atstovybę tautinės ma
žumos ir priverstiną mokyklų 
lankymą. Kasyklos, miškai ir 
vandens pajiega tapo naciona
lizuotos ir koopera'tyvės drau
gijos veikliai dalyvauja jų pa
naudojime. Gruzinijoj yra 800 
vartotojų kooperacijų ir 4(M) ko 
operatyvių bankų, daugiausia 
miesteliuose.

“Tifliso universitetas, kurį 
steigti Trans-Kaukazijoj Rusi
jos valdžia atsisakė, buvo tuo
jaus sutvertas ir gruzinai iš Ru 
sijos universitetų sugrįžo į savo 
šalį. I>abar tame universitete 
yra 35 profesoriai ir virš 1,000 
studentų. Belo Tifliso veikia 
taip vadinamas liaudies univer 
įsitetas, kuris turi 25 skyrius, 
kuriuose mokina paeiliui Tifli
so universiteto profesoriai.

“Bet nors Gruzinija per tuos 
du metus, kurie atnešė Rusijai 
chaosą, pasilaikė tvarkoje ir 
taikoje, tečiaus ji labai kentė 
delei to, kad ji per penkis metus 
buvo praktiškai atskiria nuo 
Europos ir todėl pragyvenimas

“Kilu debesiu Gruzinijos ho
rizonte yra tas faktas, kad tal- 
cininkai ikišiol dar nėra pripa
žinę tos šalies. Kol ta suvilkin 
ta teisingystė nebus padarytą, 
Gruzinija negali pilnai reorga
nizuoti savo finansus. Bet jie

JIEŠKO PASKENDUSIOS 
ŽEMĖS. \

BUENOS AIRES.—čia lanko 
prof. W. A. Biryan iš Hawaii 

universiteto. Jis j ieško pėdsa
kų juostos žemės, kuri, mano
ma, milionai metų atgal jungė 
Pietinę Ameriką su Hawaii sa
lomis. —

Kitas profesorius j ieško nau-
tikisi, kad jų šalies atliktas dar jos planetos, kuri buk esanti 
bas bus apvainikuotas pripaži- apie Neptūną, 50 kartų toliau 
lumu jos nepriklausomybės nuo saulės negu žemė.

■——-—— t———ss
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, 111. Dec. 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PRAŠO PAGELBĖTI SUSTA>*

DYTI BALTĄJl TERORĄ 
VENGRIJOJE.

Austrijos socialistai prašo su
stabdyti skerdynę Vengrijoje.

BERLINAS, gr. 23.—Austri
jos socialdemokratijos centrą li
ne taryba išleido atsišaukimą į 
viso pasaulio darbininkus, ypač 
j Suv. Valstijų, Anglijos, Frau 
cijos ir Italijos socialistus, kad 
jie spirtų savo valdžias pada
ryti žingsnių sustabdymui sker
dynių komunistų ir socialistų 
Vengrijoje.

Atsišaukime sakoma, kad lai 
ke Belą Kun valdymo Vengri
jos buvo nužudyta 500 žmonių, 

syk tiek tapo sušaudyta nutei
gus karės laukų teismams, su
lig puikiausiais kaltinimais da
bartinio Vengrijos kariuomenės 
{komanduotojo admirolo Hor- 
thv. v

6c KARFERIŠ ŠIANDIE.

CHICAGO.—Šiandie, nuo
12:01 vai. naktį, Public Utilities 
komisijos parėdimu, ant visų 
miesto linijų yra imamas 6c 

karteris, vieton ikišiol buvusių 
7c. Seniau nupirktieji tikietai 
taipjau bus priimami. Tas kar 
feris bus iki gegužės mėn., jei 
komisija kitaip nepatvarkys. 
Tikimasi mažo nupiginimo kar
terio ir ant elevatorių. Miestas 
ir toliau kovosiąs teismuose už 
5c karferį.

REIKALAUJA UŽBAIGTI 
TAIKOS KIVIRCIUS.

WASHINGTON, gr. 26.—Kai 
burna, kad daug senatorių yra 
labai nepatenkinti su vilkinimu 
priėmimo taikos sutarties ir jau 
rengiasi apleisti saVo vadovus 
Lodge ir Hitchcock, kurių vie
nas griežtai atmeta sutartį, o 
kitas nepriima jokių nusileidi
mų, kad sudarius vidurinę srio 
vę ir privertus padaryti senato 
didžiumai priimtinus kompro
misus. Ikišiol tarybos tarp se
nato vadovų nedavė jokių pasek 
mių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
i*, rectuired by the act of Oct. 6,1917

SMARKUS RUSŲ GENE
ROLAS.

šaukia Cechų generolą 
dvikovon.

IRKUTSKAS, gr. 25.—Iš prie 
žasities iškįhisių naujų nesusi
pratimų tarp ,čechų ir rusų po 
Kolčako ir Čecho-Slovakijos ko 
misionieriaus Siberijoje Dr. 
Vald Girsa apsimainymui kal
tinimais ir nusiskundimais, gen. 
Kapeli, rusų komanduoto jas 
vakarinių armijų iššaukė dvi
kovon čechų komanduoto ją 
gen. Surovy.

si

ieležinkeliečiai 
nepasiduoda.

REIKALAUJA ATMESTI 
C’UMMINŠ BILIŲ.

Geležinkeliečiai sako, kad jie 
niekad nepasiduos uždraudimui 
streikuoti ir net grąsina streiku.

WASHINGTON, gr. 26.—Or
ganizuotieji geležinkelių maši
nistai per savo prezidentą pra
nešė kongresui, kad jie niekad 
nepasiduos Cummins geležinke 
lių biliui, kuris uždraudžia ge- 
jležinkdiečiams streikuoti ir 
grąsina streikieriams kalėjimu.

Mašinistai apie mėnuo atgal 
balsavo streiko klausime ir 98 
nuoš. narių pritarė tuojauti- 
niams streikui, jei tasis bilius 
bus priimtas su uždraudimu 
streiko. Balsavimo pasekmės 
ikišiol nebuvo skelbiamos to

dėl, kad neišrodylų jog prievar 
ta verčiama kongresą atmesti 
įstatymus. Bet geležinkeliečiai 
yra pasirengę streikuoti, jei 
kongresas geruoju nesutiks at
mesti to biliaus skirsnį apie 
streikus.

K?tos geležinkeliečių unijos 
dar nieko nenutarė to biliaus 
klausime, bet dabar ant panedė 
lio yra ša ūkiama čia visų gele-

konferencija, kad apsvarsčius 
bilius apie geležinkelius ir nu
sistačius savo grieštą poziciją 
Cummins biliaus. Konferencik 
ją šaukia Šuninei Gompers,\ 
Amerikos Darbo Federacijos^ 
prezidentas. /

SUGRĄŽINS GELEŽINKELIUS 
JŲ SAVININKAMS.

WASHJNGTON, gr. 26.—Pre 
zidentas Wilsonas paskelbė, 
kad geležinkeliai bus sugrąžin
ti jų savininkams kovo 31 d. 
Darbininkai gi reikalavo, kad 
jei geležinkelius nepaimti val
džios nuosavybėn, tai kad dar 
mažiausia per du metus jie pa
siliktų valdžios kontrolėje.

įvairios žini
CHICAGO.—Vakar Bžilph 

Mihvicz, 3500 S. CalifornJa avė. 
ir James Srady, 3540 Califor- 
nia avė. pasimirė užsinuodiję 
per šventes išgertu mediniu al
koholiu.

DETROIT, Mieli.—Gatveka- 
rių kompanija sutiko įvesti 5c 
karferį neimant nieko už trans- 
ferius. Ji pirmiau reikalavo 1c 
už transferį, bet dabar atrado, 
kad ji gali operuoti lygiai už 
5c ir dar atlikti daug pataisymų.

PARYŽIUS.—Eina kalbos, 
kad Austrijos kancleris Rcnner 
nesitikėdamas, kad Europos pa-

mia.no važiuoti j Ameriką ir 
prašyti čia maisto ir paskolos.

CHICAGO.—Vakar j čia iš 
Italijos atvyko gal žymiausias 
pasaulio dainininkas-ibari tonas 
Tilta Ruffo. Jis dainuos Chi- 
cagos operoje.

DELHI, Indijoj.—čia išleista 
parėdymas draudžiantis laikyti 
pas save Rusijos pinigus. Per
žengiantiems itai grąžinama 3 
metais kalėjimo ir konfiskavi
mu rasltų rusų pinigų.

i j', (į,.į,'^į; Tw Ph
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Kas Dedasi Lietuvoj
Kupiškis. Turklio ir mes kuo 

pasigirti, lai musu teismu. Tei
sėjo pareigas eina rusas, kuris 
daug melų Kupiškyje yra buvęs 
zemskiu; jau truputį ir lietuviš
kai moka.

Kiekx/enų bylų tardant yra 
kaltintojas ir kallinamasai. Kat
ras judviejų geriau teisėjui įtin
ka, tas visuomet bylų išloš.

O jei mužikėliui tenka bylinė
tis su kuriuo nors dvarininkė
liu, tai jau pavarksi, žmoguti! 
Ateini viena, antrų, trečia karta 
visais liudininkais vedinus, o 
dvariniVikūlio kaip nėr, taip nėr. 
Teisėjas laukia, kada ponelis tu 
rėš laiko. Mužikėlio nelauks.

šedorių apskr. suvažiavo gana 
daug gražių, jaunų vaikinų. Bet 
kaip jie negražiai elgėsi (žvieg
imui, šūkaudami, armonikų Čir
pindami, užkabinėdami praei
vius). Į krautuves įsibrukę bu
vo bepradedą jas plėšti, bet vie- 

Įno kito sugėdinti išsidangino iš 
i jų. O kai vakare traukimu sėdo, 
j tai jau net gėda ir kltyikn buvo 
klausyti.

t I

Kaž kodėl tvarkos dabotojų nė 
! vieno iv’simate naujokus drau
džiant. Didžiausias klaikumas 
apima pamanius, kad nū kiek 

, neatsimaine naujokų ėmimo vai 
ždas, vis toks tamsus, baisus 
tebėra, kaip ir caro laikais.

Leitenantas L. Messinger pasakoja kad Lietuvoj jam ypač 
labai patikę nedidukai, bet pastebėtinai miklus ir greiti že
maičių arkliai. Savo ekskursijoms po Lietuvą vaikučių 
šelpimo reikalais jis dažnai mėgdavęs tais arkliais vaduoties. 
Paveikslėlis parodo patį Įeit. Mbssingerį raita ant žemaitiško 
žirgelio.

Tikra bėda kupiškėnams, ne
turint gero teisėjo. Dejuoja žmo
nės ir nežino, ką daryti. Teisė
jui pašalinti siuntė skundas ir 
pavieni žmonės, ir valsčiaus val
dyba, ir net, pagaliau, pats įga
liotinių seimelis, reikalaudami 
paskirti kitų žmogų; bet atsaky
mo tfS|į>5iėr, taip nėr.

Telšiai. Čia norima įsteigti au
tomobilių draugijų. Tik gaila, 
kad supianytojai ar dėl neapsi
žiūrėjimo, ar dėl baimes, kad 
neįeitų draitgijon žemesnio luo
mo žmonių, nustatė pajų 200 
auksinu ir leisdami vienam im
ti 100 pajiy Ir kiekvienas gali 
turėti tiek balsų, kiek pajų.

Kiek teko girdėti, įstos į drau
gijų daug Klaipėdos pirklių, 
kurie, turbūt, viską ir suims į 
savo rankas.

Kaimelis, (Kidulių vals.) šis 
miestelis labai gražioje vietoje 
stovi. Bet žmonės gan tamsus. 
Jie tik težino gausių aukų ku
nigams duoti, pavyzdžiui, per 
Visų šventę, kuomet elgetos 
prie bažnyčios muro šąla, tru
pinius gaudami, o kunigui pil
ną kiemą prileido visokių gy
vulių ir paukščių. Mat vis Dievo 
garbei...

VILNIUS.

Žarėnai. Spalio 22 d. žmog
žudys kirviu užmušė Feleksavo 
dvaro nuomininkus žydus. Žino 
gžudys suimtas.

Telšių apskr. Nors visiems 
aišku, kaip yra įlinki našta ūki
ninkams stuika, bet vis dėlto 
apskrities seimelis nutarė ka
riuomenės reikalams viską vežti 
už stoikas nemokamai. Tik visi 
murina, kad varoma vežti pre
kes’(Irau gi jom s ir šiaip pirk
liams. .

Nekenčia čia žmonės vAkie
čių ir rusų, bet lenkų juo labiau.

įvykus valdžios atmainoms, 
žmonių lipas kiek nupuolė. Da
bar pradėjo kalbėti apie reika
lingumų steigti valstiečių ir dar
bininkų sąjungos, kad galėtų 
laimėti nors į Steigiamąjį Sei
mų rinkdami. 1

lankai sustabdė ėjusį Vilniuje 
lietuvių laikraštį “Aušrą.” 
Lenkų Vilniaus apygardos 

viršininkas lapkričio 12 d. raštu 
pranešė “švyturio“ spaustuvei, 
kad savaitraštis “Aušra” sustab
domas “dėl kenksmingo kryps
nio, kurs išsireiškė visoje eilėje 
straipsnių”. įdomu, kad lenkai 
pakelia nepaprastą riksmų, kuo
met Kaune areštuojami lenkai, 
norėjusieji Lietuvos valdžią nu
versti ir savo pastatyti, o patys 
sustabdo nekalčiausius lietuvių 
laikraščius.

M. Biržišką Vilniaus lietuvių 
gimnazijos direktorių lenkai pa
baudė 300 rub. už tai, kad jo 
gimnazijoje buvo surengtas me
tinis gimnazijos aktas be vald
žios leidimo.

Kaišedorys. Spalių 12 dieną Į 
čia ėmė naujokus. Iš visos Kai-

Iš Kauno išvaryti vokiečių 
valdiniai. Lapkričio 14 dienų vo
kiečių įgaliotiniui Kaune užsie
nių reikalų ministerijos valdy
tojas įteikė raštų, kuriame pra
šo nurodyti, kurie valdininkai ir 
tarnautojai būtinai reikalingi 
Vokiečių pasiuntinybei. Visi ki
ti Vokiečių valdiniai, lygiai taip 
pat vokiečiai, ėjusieji okupaci
jos metu karinę ar civilę tarny
bų, nieku bildu pasilikti Lietu-

Tauragiečiams šis paveikslėlis bus gerai pažįstamas. Tai 
Tauragės bažnyčia. Karėj Tauragės miestelis daugiausiai, tur 
būt, nukentėjo. Vokiečiams su rusais gruiniantics, jis buvo 
beveik visai sunaikintas. Neišliko sveika nė bažnyčia, kas ma 
tyt iš šio paveikslėlio: bokštas, stogas ir sienos armotų kulko
mis sudaužytos, suardytos. j

voje negali. Jie turėjo išvažiuo
ti ligi lapkričio 16 d. Skaičiuje 
išvarytų yra ir Vokiečių įgalio
tinis Lietuvoje Cimerle. Lietu
vos valstybės tarnyboje užsi
likę ligi šiol vokiečiai karininkai 
pašalinti iš vietų ir turi išva
žuoti iš Lietuvos. Įsakymas ne ’ 
liečia lietuvių, Vokietijos vai-* 
dinių.
i,

Laiškai iš Lietuvos.
f •

Iš Gendyilią, Kupiškio vaisė.
Baso Kazimierui Čiurliui į1 

Chięaga, UI., jo draugė:
Gerbiamas drauge! Mes visi 

esame sveiki, tik bobutę pakavo- 
jom. Karo audros nemaža pri
bloškė mus. Vieną brolį sulau
kėm, kitą išlydėjom. Jonukas 
dabar mušasi su kolčakininkais. *
Nors karas ir nebe toks baisus, 
kaip pirma, alc vis dėlto pavo
jinga ir vargo nemažai tenka 
patirti.

Kazimieras sugrįžo po Naujų 
Metu. Mūšiuose išbuvo 5 mė
nesius, o paskui papuolė į vokie
čių nelaisvę, kur išbuvo pusket
virtų metų. Sugrįžo sveikas.

Kas teko pergyventi karo me- j 
tais — sunku ir neaprašyti. Nie
kuomet nesitikėjome tiek daug 
vargo pamatyti. Da gerai kad 
nannj nesudegino, tai turėjoihe 
nors pastogę. O šiaip jau bu
vome visai nusigyvenę: gyvulių' 
turėjome mažai ir tų pačių ne-( 
buvo kuo šerti. Dabar jau pra- i 
dedame po biskį prasigyventi.

Vasarų buvo labai lietinga, to
dėl bankų darbai labai užsivilko.

Klausi, kokios valdžios mes = 
norime? Mes ir patįs nežinome. į 
Bolševikai mums keistai atrodo:

jie su žmonėmis žiauriai elgiasi. 
Da rusų bolševikai buvo paken
čiami, bet lietuviški bolševikai 
— visokie driskiai — tai biau- 
riai skriaudė žmones. Sunku da 
bar pasakyti, ar Lietuva kada- 
nors susitvarkys, ar ne. Jos no
ri lenkai, ir bolševikai, ir kolča- 
kininkai. Kažin, ar ji įstengs 
atsilaikyti ir likti Nepriklauso
ma.

Nors gyvename ir sunkius lai
kus, bcll jaunimas nesnaudžia; 
Buvome surengę vakarėlį; vai
dinome “Ant bedugnės krašto.” 
Svieto prisirinko nemažai. Su
rengėme taipgi ir keletą geguži
nių. • 7

Su pagarba, Ona Puranaitė. i
------- <-------------

Iš Žvirblaičių^ Alsėdžių vai., 
Telšių apskr.

Rašo Juliui Viliumi! į Westvi- 
llę, III., jo sesuo:

Prašai aprašyti apie bolševi
kus. Pas mus jų mažai nebuvo. į 
Biedniešiems jie nieko bloga ne 
darė, tik nuo bagotų ir iš dva-' 
rų viską imdavo. Tie, kurie prie- j 
šinosi buvo baudžiami mirtimi. 

» i

Lenkai norėjo pasigrobti Lie-| 
tuvų, ale mes pasipriešinome. 
Pas mus yra savyvalda, tik la
bai da nesusitvarkiusi.

Pas mins siautė bjaurios ligos. 
Labai daug žmoniųį išmirė kar
ščiais ir rauplėmis. Mes irgi vi
si persirgome rauplėmis, ale 
rauplės nepaliko ant musų žy
mes. O šiaip rauplės daug svie
to subiaurojo, nemaža gav<f ir 
mirtį.

Mielas broli, tamsta kalbi apie 
pinigų prisiunlimų. Aš manau, 
kad dabar siųsti pinigus yra ne
patogu, nes gali prapulti. Pas 
mus dabar visokių pinigų yra:

Subata, Gruodžio 2?, 1919
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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. 

---------------------------------------------- —.s--------------------------------—
Balius prasidės 5 vai. vakare.

Nęsiusk Nei Cento.

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, i

PRAKALBOS, DAINOS, TEATRAS, 
DEKLEMACIJOS IR BALIUS

' Rengia
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ VIENYBĖ 

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

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

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

Kviečia KOMITETAS.
' ...... ■ ■ ........- ' - ' ' —...........J

GRAŽUS
RAZBAININKAS

Tą tikrai gražų ir naują p. Zolpio veikalą vaidins paties 
autoriaus sudaryta lošėjų trupa D-ro Vinco Kudirkos Draugi
jos vakare, sausio 1 d., taigi Naujų Metu dieną, p. MELDAŽIO 
SVETAINĖJE, 2212 W. 23 PI. Pradžia lygiai kaip 7 vai. vak. 
Tikielų kainos įmanomos. Kiekvienas būtinai privalo jį pama
tyti. P. Zolpio veikalai visuomet yra geri, įdomus.—Rengėjai

rusiškų, vokiškų ir skolinamos 
krasos ženkleliai; bolševikai ir
gi pridirbo savo pinigų. Rusiš
ki pinigai dabar neturi jokios 
vertos. Nėra geros valdžios, 
kuri tų reikalų sutvarkytų. Užtat 
tamsta prisiųstom gerus pinigus, 
o mums juos apmainytų niekam 
nevertais pinigais. Geriau pa
lauk, kol turėsime geresnę vald
žia. — Jogana Viliu na itė.

šimtai
DOVANŲ!

“Birutės” Draugijos Maskarade
Seredoj, Gruodžio 31 d., 1919 
baigiant senus metus ir sulaukiant naujus metus

PULASKIO SVETAINĖJE
Ashland ir 18-tos gatvių.

Prasidės 7:30 vai. vakare ir tęsis per naktį 
Inžanga 55c su karės taksais

Tai bus puikiausias maskaradų balius. Bus 
juokų 500 maišų, su kuriais galėsite gerai pil
vus padžiuginti.

Kviečia “Birutės” Draugijos KOMITETAS

Nadaro jokio skirtunfo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryli visokį pa
taisymų su šia yla, kaip tai: čcvery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų Šiaučiškos drotės ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kainuo- 
lėlis siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Neatidėiiok, bet Šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums į namus.

INTER. SALES CO.
Sta D. Box 122 New York, N. Y.

Alus degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miHUs daremė alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Monoy Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute, 
Dcp. 85, Mįlwaukee, Mis.

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.V——........  .... . /

Pirmas Iškilmingas Balius
Aukso Rykštės 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

European American Bureau
A. PETRAT1S & CO. Managers

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

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašporlus 1 tas šalis j kurias 
jau galima važiuoti.

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

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

A. Petrulis, S. L. Fabijonas.
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ŽMONA.
Juodu da nesenai tea|ksivcdė, 

bet Luces vyras jau turėjo pro
gos pusėtinai vargo patirti. Did
žiausi nelaime tai ta, kad Lucė.

paklausė, kas su ja šnekąs.
—Margarita! — atsiliepė bal

sas.
Telefono ragutis iškrito iš jos 

rankos. Ji net pajuodo iš piktu
mo. Svyruodama išėjo sau

f

ueuqsitiki savo vyru.
Andai vakare juodu išėjo pa

sivaikščioti, ir jis netycioms pa
žvelgė į prošalį einančią mer
gužę.

Tai tu tokis!? — užsišoko 
Lucė. — Tu žiurėjai į tą mergą, 
ir dagi rijai seilę!

Pavydi? - - atsiliepė vyras. 
— Aš žiurėjau j saldumynus lan
ge, o tu, mieloji, žinai, kaip aš 
juos mėgstu.

—Matai, kaip vyrai teisingi! 
šnekėjo Lucė. — Jei nebū

čiai! mačiusi, lengvai išsigin
tum bet dabar.. .

—Nutilk, mieloji! — ramino 
vyras. — Aš tave taip myliu, kad 
ir blogą mintį niekuomet nema
nau įsileisti į savo širdį.

Ji nuleido raukas ir tarė:
Blogas dalykas! Jei tik tiek 

temyli, kam reikėjo vesti?
Jis pasižiurėjo į savo žmonos 

veidą ir nusiminęs tarė:
O kad bučiau bent ką ma

nęs.
—Neprigausi, mielasai, tu 

manęs.
Mieloji! Ar tu juokauji, ar

namo.
Vakare vyras rado ją lovoje.
- Kas git mieloji? — šnekino 

vvras. - Dirbant man, kažiu- 
kns vis rūpėjo.

Mergos! — ji atšovė.
—Ir vėl! — nusiminė vyras.
Tikra nelaimė! Mergos, mer

gų si r mergos!
Aš tavo nelaimė! — ji pri

dėjo. — Bet kam tu vedei mane?
Todėl, kad mylėjau ir my

liu!
—Meluoji! — ji atkirto. — 

Jei tu mane myli, kokių turi rei
kalui darbe šnekėli ten su ta 
merga? .

— Kur? — jis nustebo. — 
šiandie netik su merga, bet nei 
su vyru nei žodžio nešnekėjau^

Galų gale šiaip taip jam pasi
sekė ją {tikrinti, kad jis uet ne 
ant to aiigšto dirba. Ir jo Lucė 
pagijo.

Mielasai! — jiv šnekėjo. — 
užsiaugink barz’dą ir tisus. Taip
gi apsivilk dirbti eidamas pras
čiausiais drabužiais. Nesiprausk 
burnos ir nesišukuok plaukų. 
Tik tuomet aš nebijosiu, kad ta
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is! i kiują?
Kam gi taip baisiai iš ma

nęs tyčiojiesi? — ji šnekėjo. — 
Jei tu ją myli — galėjai ją ir 
vesti.

Aš myliu tave, ir nurimk! 
pikiai tarė vyras. — Tu savo 

nepasitikėjimu užgauni mane, 
ir tai bereikalo.

Na, aš tylėsiu, — ant galo 
pareiškė ji. — Bet tegu pasitai
ko šitaip da sykį!

—Nelauk.
—(ierai, mielasai!
Juodu sustojo prie sankrovos 

lango, kad pasižiurėjus į auk
sus. Vyrui rūpėjo, kad jo žmo
na užmirštų atsitikimą ir lo
dei jis šnekėjo apie žibučius.

B y te.
Po vestuvių, šiandie Lucė da 

pirmą kartą eis dirbt. Ir eis jie
du kartu. Vyras bijote bijosi su
sitikt mergų. Einant į darbą pa
matys iš tolo mergą, užriečia 
galvą augštyn ir taip eina pro
šalį. Na, ir šiaip netaip išsisu
ko neužrustinęs savo žmoną.

Darbe.
.Ji neliek į savo darba, kiek 

pro langą žiuri, ar nepamatys 
savo vyrą. Ir pamatė?’kad jos 
vyras šnekasi su merga. Paba
lo ir apalpo. Visi subėgo, pradė
jo į burną pilti vandens, ir at
gaivino. Perdėtinis teiravosi dėl 
priežasties šitokio atsitikimo.

Aš labai myliu savo vvra, 
o čia aš jį pamačiau besišnekant 
su kita merga, — ji paaiškino.

Ka gi tai kenkia?
Ji piktai pažvelgė^į perdėtinį 

ir tarė:
Leiskit mane prie telefono.

Ir ji priėjo prie telefono. Ga
vusi nu marį, visų-pirmiausiai

DR. C K KLIAUGA)
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME 
1739 So. Ualsted St„ Chicago, III. | 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 Į 

vakare I’hone Canal 257 I

ve mylėtų mergos.
Bet... bet man gėda! — 

atsakė jis. — Aš nelabai norė
čiau būt panašus į valkatą.

— Matai, mielasai! Tu nemyli 
manęs.

— Darysiu viską, tik buk ra-! 
m i.

Ir dabar jis apšepęs, susivė-1 
lęs ir nuskuręs eidavo į darbą,! 
kad lik patenkinus savo žmoną.

Kartą jis išėjęs iš darbo žiuri, 
kad jo žmona ant gatvės kampo 
šnekasi su kaž-kokiu vyru. Jis 
užrietė galvą į viršų ir praėjo 
pro šalį.

--“Kvailas!” — jis nugirdo 
savo žmonos balsą.

Parėjęs vos sulaukė, savo pa- į 
čios. Kitą vakarą ir vėl tas pats 
aktas. Iš piktumo jis nusisku
to barzdą ir nusiprausė burną.

— Kas tai? — prašneko jo 
žmona. — Jau vėl Kiužai savo 
žodį.

—O tu? — pasižiurėjo į ją.
-Dabar aš tavęs nepaisau!—• 

ji užgiedojo.
Kas pasidarė, mieloji?

—Aš turiu jaunikį!
- Ar negaila manęs?

Ne! — ji atkirto. — Nėra 
ko gadėties.

Mat, kokios moters geros!
— jis pastebėjo. — Jei žmonai 
širdis plyšta, tai vyras stengiasi 
ją užlopyti: bet moteris mina 
širdį po kojų ir da džiaugiasi.

Nepasakok jau man apie sa 
vo širdį!

—Kodėl?
Argi negėda? — ji pasakė.

Aš su tavim persiskirsiu ir 
mylėsiu tokį, kuris man. geriau 
patinga, ne kaip tu.

—Negaila manęs?
—Žiūrėsiu, ar tu mirsi.
Praslinko kelios dienos ir 

jis vakare namo parėjęs rado , 
raštelį, kuriame buvo pasakyta, • 
kad jau jis jos daugiau nebeina- 
tysiąs. — šliburis.

Tokia knyga yra išleidžiama dar pirmu syk Amerikoj. Ji bus 
labai žingeidi ir reikalinga kiekvienam pirkėjui.

Šitoje knygoje telpa adresai visų tų biznierių ir profesionalų, 
kurie tik patarnauja lietuviams ar tai pirkimo, ar pardavimo, ar 
tai kituose įvairiuose gyvenimo reikaluose.

Šitą knygą kiekvienas lietuvis visuomet turės po ranka ir teirau- 
sis jos kiekviename reikale: ar tai norėdamas paprastą daiktą nusi
pirkti ar navatną, ar tai norėdamas sužinoti adresą daktaro, ar
akušerkos, ar banko, ar advokato ar barberio, ar kriaučiaus, ar sai- 
nų malevotojo, ar graboriaus, ar kontraktoriaus, ar chiropodisto, 
ar ekspreso, ar pinigų siuntimo agentūros, ar fotografo, ar lum- 
bėrio, ar cemento, ar elektros, ar automobilių užlaikytojų ir gara- 
džiaus, ar plaukų taisytojų, ar pečių pardavėjų, ar šokių mokytojų 
ar kitų kitokiausių biznių, įstaigų ir žmonių, be kurių žmogus gy
venantis ant šio svieto negali apseiti. \

Šią naudingą ir visų šenai pageidaująmą

Metine Lietuviu Biznio Knyga 
NAUJIENOS 

Visiems Savo Skaitytojams 

DOVANU

jį

Duos

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

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

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

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

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

JONAS B. BRENZA,

Ši knyga bus duodama kaipo priedas prie Naujienų antro atei
nančių metų numerio, t. y., sausio 3 d., 1920 m.

Šią knygą taipgi dalins kaipo Naujų Metų dovaną savo koštu-
1 meriams nemažas skaičius Chicagos lietuvių biznierių ir profe-

‘ sionalų.
Kas nebegautų šitos knygos nei kaipo Naujienų skaitytojas, nei 

kaipo pažangiųjų biznierių kostumeris, tas galės dar nusipirkti 
šitą knygą vėliaus Naujienose po 15 centų. Pirkdamas gi Nau
jienas sausio 3 dieną kiekvienas gaus tą knygą dovanų —kai
po Naujienų priedą. Tik ant kitos dienos knyga kaštuos 15c.

Taigi nepraleiskite progos ir pasiimkite dovaną paskirtoj die
noj, pirkdami tą dieną Naujienas.

Visi pirkite Naujienas Sausio 3-čią dieną ir gaukite

METINĘ LIETUVIŲ BIZNIO KNYGĄ
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Chicagoje — per neiiotojua
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Svarbios žinios 
iš Lietuvos.

Vakar “Naujienų” redak
torius gavo pundą laikraš
čių iš Lietuvos ir keletą 
laiškų ir labai svarbių raš
tų nuo Lietuvos Social-De- 
mokratų Partijos veikėjų. 
Juose yra plačiai ir nuodug
niai aprašyta dabartinė pa
dėtis Lietuvoje ir praneša
ma be galo įdomių žinių.

Artimiausiuose “Naujie
nų” numeriuose mes supa
žindinsime skaitytojus su tų 
raštų turiniu. Iš jų kiek
vienas galės patirti, kas da
bar dedasi Lietuvoje, ir ką 
tenai veikia musų draugai, 
susipratusieji darbininkai, 
bei jų vadovai, socialdemo
kratai.

Čia galima pasakyti tiek, 
kad padėtis Lietuvoje nėra 
visai beviltė darbo žmonėms, 
nežiūrint jų priešų siutimo. 
Nors baisiai sunkiose sąly
gose būdami, Lietuvos dar
bo žmonės smarkiai kovoja 
už geresnę šalies ir savo a- 
teitį, ir jų spėkos didėja. 
Mes, Amerikos lietuviai dar 
bininkai, privalome remti 
juos šitoje kovoje.

Lietuvos social-de- 
mokratai veikia su 
kitų šalių socia
listais.

Draugai iš Lietuvos pra- 
neša be to, kad lapkričio 
mėnesio pradžioje du social
demokratų partijos atsto
vai, drgg? VI. Požėla ir St. 
Kairys rengėsi keliauti ir į 
Varšavų “tarties su lenkų 
socialistais dėl Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių santy
kių”.

gituos musų draugų žing
snius Amerikos lietuviai ga
li tiktai pasveikinti. Lie
tuvos darbo žmonės geriau
sia laimės, kada jie eis iš
vien su susipratusiais vo- 
kieč'ų ir lenkų darbinin
kais. Be jų pagelbos Lie
tuvos liaudžiai butų sunku 
ginties nuo vokiečių ir len
kų grobikų, kurie susideda 
iš dvarininkų ir lenkų kapi
talistų bei jų samdininkų. 
Vokiečių ir lenkų grobikai 
tiktai tada paliaus engę Lie
tuvą, kada juos suvaldys sa
vieji darbininkai. Taigi su 
tais darbininkais, su jų or
ganizacijomis, ir priyąlo de
rinti savo veikimą Lietuvos 
liaudis. \

Svarbu pastebėti, kad Lie 
tuvos draugai jieško pagel
bos užsienyje ne pas schei- 
demaninius, o pas Nepri
klausomuosius social-demo- 
kratus. šis faktas dar kar
tą parodo, kaip melagingi y- 
ra mūsiškių “komunistų” j 
plepėjimai apie Lietuvos 
social-demokratų usocal-pa- 
riotizmą”. Iš .Lietuvos 
draugų spaudos ir pirmesnių 
laikų mes senai žinojome, 
kad jie nėra užmiršę socia
lizmo principų; tas-gi fak
tas, kad jie palaiko draugiš
kus ryšius su nuosakiais so
cialistais užsienyje, parodys 
tatai ir tiems žmonėms, ku
rie iki šiol dar manė kitaip.

Gruzija yra viena tų ša
lių, kurios bėgiu paskutinių 
dvejų-trejų metų atsiskyrė 
nuo Rusijos ir dabar Sten
giasi iškovot nepriklauso
mybę. Taikos konferencijos 
pradžioje ji nusiuntė Irak- 
lį Ceretelli, kaipo savo at
stovą, Paryžiun, kur jisai 
veikia ir šiandie.
. Gruzija randasi senosios 

Rusijos srityje, vadinamoje 
Užkaukazėje; anglų laikra
ščiai ją mini po vardu Geor- 
gia. Jos teritoriją sudaro 
daugiausia buvusiosios Tif- 
liso ir Kutaiso gubernijos. 
Gyventojų ji turi suviršum 
milioną. Svarbiausieji mies
tai, nuo kurių tos gubernijos 
gavo savo vardus, yra stam
bus pramonijos centrai.

Žinios apie Gruziją retai 
tepasiekia kitas šalis, kadan 
gi jai yra sunkus susisieki
mas su Europa. Verta te
čiaus pažymėt, kad ta ma
žiukė šalelė, yra vienintelis 
plotas neaprėpiamoje seno
sios Rusijos žemėje, kur pa
silaikė iki šiol gana žmo
niškos gyvenimo sąlygos. 
Priversta pertraukti ry
šius su Rusija ir atkirsj 
ta nuo Europos šalių, 

ji negali tinkamai sutvar
kyt savo reikalų • su iš
laukiniu pasauliu, ir todėl 
jos pramonija, vaizba ir kiti 
dalykai randa keblumų. Bet 
joje nėra to nesvietiško žmo

steiįje savo valdžią. Val
džios pryšakyje atsistojo 
žordanija, Čcheidze, Cere- 

I tellį ir kiti social-demokra- 
tai (menševikai), kurių dau
gelis pirma veikė, kaipo Ru
sijos darbininkų \ vadovai, 
Petrograde. Šita valdžia į- 
vedė Gruzijoje demokratinę 
tvarką ir įvykino ištisą zeilę 
svarbių reformų pagerini
mai žmonių būvio ir pakėli
mui šalies kultūros.

Gruzijos parlamentas, di
delėje didžiumoje suside
dantis taipgi iš socialdemo
kratų, išleido įstatymus, ku
rie suteikė šaliai pilną sąži
nės, žodžio ,spaudos ir susi
draugavimų laisvę, visuoti
ną balsavimo teisę vyrams 
ir moterims, proporcionalę 
atstovybę ir priverstiną ne
mokamą mokyklų lankymą. 
Kasyklos, miškai ir vande
nų jiega tapo nacionalizuo
ta (pavesta į sales rankas) 
ir jų tvarkyme dalyvauja 
kooperatyvės bendroves. 
Gruzija turi 800 vartojimo 
draugijų ir 400 kooperaty- 
vius bankus, kurių didžiuma 
yra sodžiuje.

Tiflise yra universitetas, 
kuriame mokina 35 profeso
riai ir kurį lanko apie 1,000 
studentų. Be to, tenai vei
kia da ir vadinamas liaudies 
universitetas, kuris turi 25 
skyrius.

Šit^ gražiai tvarkomą ir 
kultūringą šalelę tečiaus iki 
šiol dar talkininkai nenori 
pripažinti, kaipo nepriklaux 
somą valstybę. Talkininkų 
imperialistai, mafy ypač 
franzuziški, eina išvien su 
Ruęijos reakcininkais, kurie 
geidžia atstatyt Rusiją se/ 
nosiose ribose ir vėl uždčt 
jungą ant mažųjų tautų. 
Kad privertus talkininkus 
pripažint Gruzijos tautos 
reikalavimą, jos socialistai 
stengiasi gauti phgelbos ki-| 
tų šalių darbininkuose. So
cialistų Internacionalas pri
tarė jiems, priimdamas tam

Gruzijos likimas dabar 
priklausys nuo to, kiek sti
prus bus pasaulio darbinin
kų judėjimas koVoje prieš 
imperialistų politikų.

“Milionines pirklybinės 
operacijos”,

Kuriose Lietuvos valdžios įga
liotiniai uždirba 15 milionu 

komiso.

Tarp kitų įdomių dalykų, 
kuriuos praneša savo laiš
kuose draugai ir Lietuvos, 
jie rašo, kad Lietuvos So- 
cial-Demokratų Partija spa 
lio mėnesyje siuntė du atsto
vu Vokietijon, painformuoti 
Nepriklausomuosius social
demokratus apie dalykus 
Lietuvoje. Tie atstovai bu- nių kankinimosi ir tos bai- 
vo drgg. VI. Požėla ir A. Ja
nulaitis.

Nuvykę Berlinan, 
turėjo pasikalbėjimų su Ne
priklausomųjų socialdemo- kaip anarchijos, taip ir rė- 
kratų partijos draugais ir į- akcijos įsigalėjimo, 
teikė jiems platoką memori
alą apie padėtį Lietuvoje, liucijos pradžioje ėmė orga- 
Memorialo nuorašą (vokie- į nizuoties į atskirą valstybę, 
čių kalboje) “Naujienų’ re- Kada bolševizmas užtvindė 
faktorius gavo vakar. Iš- j Rusiją, Gruzija, gelbėdama- 
vertę iš vokiečių kalbos, mes si nuo' suirimo pavojaus, 
jį paskelbsime dienraštyje. I visai atsiskyrė nuo jos ir į-

sios suirutės, kurie siaučia 
tiek bolševikų viešpatyste- 

juodu tiek kolčakininkų “paliuo 
suotose” srityse. Ji išvengė

Gruzija jau Rusijos revo-

Kauniškė “Lietuva” išspaus
dino šitokį laišką į Redakciją:

Kiek anksčiau*, privatinėj 
Kritikoj ir laikraščiuos, o pas
taruoju laiku ir Tarybos posė
džiuose, paliečiant pragaiš
tingas Lietuvai milionines pir 
klybos operacijas, užsieny pa
darytas “Bangos”, Duodžio ir 
kitų., užimančių net labai auk
štas valdžios vielas, minima 
ir pavardė Šulcas.

Kadangi ąš, gale pasirašęs, 
vadinuos taip-pat Šulcas ir 
dėl minėtų pirklybos machi
nacijų Berlyne, darytų Krašto 
Apsaugos ministerijai per ne
žinomą man Šulcą, aš turiu

čių mano garbę, nes esu iden
tifikuojamas su minėtu Šul
cu, tai turiu viešai paskelbti 
per laikraštį, kad aš, inžinie
rius Tadas Šulcas, niekuomet 
nesu buvęs Berlyne ir su jo
kiais užsakymais užsieny, ku
riai nors Lietuvos ministeri
jai nieko bendra neturiu.

Susisiekimo Ministerijos, 
Vandens Kelių Skyriaus Vedė
jas,
Inžinierius Tadas Šulcas.
Kaunas, 24. X.-19.
Tegul skaitytojai gerai įsiste

bi tame laiške žodžius: . ..“pra 
maištingas Lietuvai milijonines

pirklybos operacijas, užsieny 
padarytas Bangos, Duožio ir ki
ti], užimančiu net labai augštas 
ir garbingas valdžios vietas.”

Apie las milijonines pirklybos 
operaeijas-machinacijas, Lietu
vos valdžiai darytas užsienyj, 
Amerikoje lik tautininkų ir kle
rikalų partijų pačios viršūnės 
težino; bet nuo visuomenės, 
nuo plačiosios liaudies visa tai 
laikoma giliausioj paslaptyj. 
Priežaslįs suprantamos: liaudis 
neprivalo žinoti, koks šuo ant 
uodegos nusineša josios dos
niai aukojamus, duodamus 
“Lietuvos neprigulmybei” lai
mėti pinigus, žmonių, dalykas 
tik duoti Lietuvos valdžiai pini
gų, bet nežinoti ir neklausti, ko
kiomis bangomis iškilę į labai 
aukštas ir garbingas valdžios 
vietas ponai Duodžiai ir kiti su
sidės tų pinigų milijonus į savo 
kišenę.

Šulco neaiškiai minimos 
“pragaištingos milijoninės pirk
lybos operacijos, Lietuvos vald
žiai darytos Berlyne”, kiek te
ko sugaudyti, esančios, trumpai 
sakant, tokios: Lietuvos valdžia, 
norėdama užmegsti pirklybos 
ryšių su užsieniu, pasiuntė poną 
Duodį su misija • Berlinan. p. 
Duodis turėjęs užsienyj supirk
ti reikiamų Lietuvai daiktų už 
15 nylijonų markių. Gerai, p. 
Duodis, gavęs 15 milijonų mar
kių, išvažiavęs užsienin. Išvažia
vęs ir išvažiavęs ir daugiau ne-

pęs j kitą karalystę. Susigriebus 
Kauno vyriausybe, kad šelmyste

Duodis buvęs susektas Skandi
navijoj beuliojąs. Lietuvos atsto
vas reikalavęs, kad Švedijos 
valdžia jį išduotų Lietuvos vy
riausybei, bet p. Duodis buvęs ne 
žioplas: jis, vartydamas dabar 
milijonais, pasisamdęs geriausių 
advokatų, kurie ir išrodę, kai 
kaltinamasai nesąs niekam nie
kui nusidėjęs; jis atlikęs Lietu
vos valdžios pavestas jam pada
ryti pirklybinės operacijas, ir 
už tą sunkų savo darbą pasiė
męs 15 milijonų komiso.

Tuo dalykas ir pabaigta, ir 
p. Duodis turėdamas dabar 15 
milijonų kišenėj, nė aukštos ir 
garbingos valdžios vietos nebe
norįs. —• A. L.
Posį Scriptum. Ponas (—kaip
gi kitaip vadinti žmogų, kurs 
milijonais, kad ir “komisu” pa- 
simibais, varto?—) Duodis bu
vo kadaise atklydęs ir Ameri
kon. Apie dešimt lųclų atgal jis 
buvo Chicagoj ir kai-kurį laiką 
dirbo dienraščiui The Chicago 
Tribūne kaipo reporteris. Kai- 
kurie Cbicagos lietuviai jį labai 
gerai atsimena; ypač jį gerai at
simena kaikurie lietuvių banki-

senių jis visados mokėdavo savo 
blofais prieiti. — A. L.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True transMion filed with the post- 
maslcr at Chicago, III. Dec. 27, 1919 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

RUSIJA.

kuris dirba

Stockholm. — [Rūpinasi jau
nimu]. Rusijos Darbo Komisa
riatas duoda vieną mėnesį at- 
tastogių jaunimui,
Sovietų įstaigose. Atastagoms
jaunimas paprastai važiuoja į 
tas vietas, kur yra pakankamai 
maisto ir kur klimatas yra svei- 

I kas. Visas išlaidas padengia vai 
džia. \

Votkinsko fabrikas.

Užėmus Kolčako armijai Vot- 
kinską, to miesto išdirbystės ga
lutinai pairo. Kaip ir paprastai, 
Kolčakas parode save visoj švie
soj. Jis neatsižvelgdamas į nie
ką persekiojo darbininkus, dau
gely] atvejų bausdamas juos 
net mirtimi. Suprantamas daik
tas, darbininkai mesdavo darbą 
ir bėgdavo iš miesto. Po kiek lai
ko Votkinskas teko Taudongvar 
diečiams. Pabėgusieji darbiniu 
kai tuoj sugrįžo darban ir įkūrė 
darbininkų tarybą. Sovietų vai 
džia paskyrė 2,300,000 rublių 
darbininkams. Tie darbininkai, 
kuriuos sužeidė kolčakininkai

Faktai kalba patįs už save.
Generolo Denikino karei

viams neretai pasitaiko išbūti 
be duonos dvi ir net tris dienas, 
avalynės ir-gi stoka. Reikmenų, 
kuriuos siunčia Anglija, dalina
ma tik liuosnoriams. Karininkų 
apsiėjimas su kareiviais yra 
nuožmus. Kazokai bijosi raudo
nosios armijos divizijų. Jie sa
ko: “tos divizijos sumušė Kol- 
čaką.”

Sodžiuose balt gvardiečius 
remia tik “tūzai”. Iš kaimiečių 
atimama grudai ir arkliai be 
jokio atlyginimo. Nagaika yra 
liuesai naudojama. Ir tos šeimy
nos, kurių nariai prisidėjo prie 
raudongvardiečių, yra žiauriau
siu būdu baudžiamos.

Klibamo apskrity] eina mū
šiai tarp Denikino kareivių ir 
gruzinų, kurie sukilo prieš savo 
engėjus.

Slavianske (Charkovio redy- 
boj) Denikino sekėjai nubaudė 
aktorių Gariną už sūdai na v imu 
“Sukilimas.” Ufoj yra daug pa
bėgėlių iš Kolčako armijos.

Iš Ufos Omsko atvežta bū
rys politikos prasikaltėlių. Dau
gelis jų numirė kelyj nuo šalčio 
ir alkio.

Nežiūrint to, kad Sibire yra 
pakankamai duonos, brangyme- 
tis yra neapsakomas. Miltų pū
das pardavinėjama po 110—120 
rublių. Kaimiečiai atsisako im
ti Kolčako pinigus.

nyti, buvo nužymėta dalis ir HLUIILS. X
i

“Sulig sutartim, Anglija tuoj 
pasiuntė kareivių Archangels- 
kan ir į Pabaltę, Mums ir-gi bu
vo pavelyta siųsti ten kareivius. 
Tečiaus toji kampanija buvo va
dovaujama anglų. Aš manau, 
kad nieko nebuvo žinoma apie 
tą sutartį, |Hiomet musų karei
viai buvo siunčiami Rusijon.

“Kiek vėliau Francija, grai
kams prigelbstant, išsodino sa
vo kareivius Odesoj ir ėmė, oku
puoti Ukrainą. Japonai, kurie 
neturėjo kareivių kovai su vo
kiečiais, 1918 m. pradėjo verž
liem Rylų Sibiran. Francijos par
lamente išreikšta, kad tai bu
vusi tik draugiška sutartis. Esą 
kariuomenė buvusi pasiųsta tik 
tuo tikslu, kad sutriuškinus bol
ševikus.

“Ant Amerikos puola didele 
atsakomybe už Rusijos ateitį. Ir 
nuo tos atsakomybės ji nieku 
bildu negali atsikratyti. Nėra a- 
bejonės, kad Rusija galų gale su
stiprės, nors praeis gal ir ne
maža laiko. Mes privalome rem
ti Rusijos žmones. Blokada tik 
blogina dalykų padėtį. Ji duo
da progos komunistams mono
polizuoti maistą ir kjirą. O turė
dami tuos dalykus savo rankose 
jie jaučiasi esą padėties viešpa
čiais. Mums pirmon eilėn rcika 
linga padaryti taiką su Sovietų 
valdžia ir užmegsti pirkjybinius 
ryšius su Rusijos kooperatyve- 
mis draugijomis.”

kaip Petriką ir Steponavičius, 
neturčtų vietos musų, oi'ganiza- 

cijosc. Jau jie sumynė organi
zacijos taisykles ir konstituci
ją ir turi būti pašalinti. Mep ži
nome gerai, kas yra Steponavi
čius. Jis dar nesenai gyveno 
tautininkų abaze ir niekino soci
alistus. Tat ir dabar jo tikslas 
ir darbai tie patįs. Pirmiau bu
vo tautininkas, o dabar anarcho- 
komunistas; bet jo liežuvis ir 
darbai tie patįs. Draugai! Musų 
tikslas ir priedermė yra viena, 
lai gelbėjimas LD1J). nuo a- 
narcbo-komunislų, kurie neko 
daugiau nežino, kaip tik betvar
kę ir dizorganizaciją kelti. Jus 
žinote visi gerai, kad anarcho- 
komunistai tik tam ir yra, kad 
ardžius darbininkų ypač sociali
stų organizacijas ir jų kultūri
nes įstaigas. Tai jų numylėtas 
užsiėmimas. Jie mat žino, kad ’ 
apsišvietęs darbininkas nenorės 
klausyti anarchistiškų elementų 
ir nusisuks nuo jų. Todėl jie ir 
ardo jų kultūrines organizaci
jas, kurios neša žmonėms švie
sos ir Jurs atmenate, drauges ir 
draugai, kaip dar nesenai vienas 
komunistų agitatorius, šaukte 
šaukė, kad mokslas ir mokslinės 
knygos, teesą kapitalistams, o 
darbininkams mokslo nereikią. 
Moksliškas knygas lai, girdi, 
kapitalistai leidžią ir skaitą!

Draugai! Nea t įduokime savo 
kultūrinės organizacijos tiems 
gaivalams, kurie buvo suardę 
LSS. (iinkime ir neatįduokime 
LDLD. į rankas anarcho-komu-JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Syracuse. — [žadama* vyti 
raudonuosius iš Amerikos Dar
bo Federacijos], Jeigu James P. 
Hųlland, New Yorko Darbo Fe
deracijos prezidentas, galės pa
statyti ant savo, tai sekamais 
keliais mėnesiais bus pradėta va
lyti Federaciją nuo raudonųjų. 
Sakoma, kad New Yorko valsti
joj Federacijai priklauso ma
žiausia 6,000 radikalų. Ir Hol- 
laudo manymu, tie “radikalai” 
būtinai turi būti pašalinti dėl su
siorganizavusių darbininkų “la
bo”.

Washngton, D. C. — Interna
cionalas Mašinistų Unijos virši
ninkai padare, labai... svarbų 
“nutarimą.” Kad unija gyvuotų 
ir bujotų jai turi priklausyti tik 
“ištikimi” darbininkai. Gi tie, 
kurie priklauso aidoblistanis ir 
Vienai Didelei unijai, yra pavo
jingi elementai ir lodei pašali ui
ti iš mašinistų unijos.

New Yorkas. — [Jungtinės 
Valstybės yra suvedžiojamos 
Rusijos klausime]. “Jungtinės 
Valstybės yra slaptosios diplo
matijos auka, ir mes esame pri- 
gaudinėjami Francijos, Anglijos 
ir, gali būti, Japonijos Rusijos 
dalykuose,” pareiškė A. A. Ber
te, .Ir. buvusis Amerikos Taikos 
Tarybos delegacijos narys, Po
litinės Lygos susirinkime gruod
žio 16 d.

“Rusijos klausime Taikos Ta
rybose ir dabar, “sakė Berle,

belošia pasiutinystės ožio rolę. 
Dalykas tame, kad tuo klausi
mu Francija Anglija ir, gali bu-

tą sutartį. Sutarties tekstas nė
ra žinomas Jungtinėms Valsti
joms.

“Mes turėjome nuožiūrą, kad 
toki sutartis yra padaryta. Ir 
galop tatai išėjo aikštėn, k u er
inei1 Franci jos užsienio minis te
vis, M. Pichon, pareiškė, Atsto
vų Butui, kad trįs didžiosios 
valstybės. 1917 nu padariusios 
sutartį sulig kuria, Rusija turi 
būti padalinta į tris zonus?

“Sulig ta sutartim, kurios tek 
sto mums neteko matyli, F ra n 
cijai buvo pavesta Pietinė Ru
sija; būtent ta dalis, kur ope
ruoja generolai Denikinas ir Pet- 
lura. Nužymėta Franci jos vei
kimui teritorija beina beveik vi-

ir yra turtingiausi Europoj ge- 
ežies ir anglies laukai.

Pabaltos pakrantė, Archangels
kas, Kaukazas, Kaspijos jure, 
Rusijos ccntralinė Azija į šiaurę 
nuo Persijos ir Indijos.

“Aš negalėjau sužinoti, kas 
iiivo skiriama Japonijai. Bet iš 

esamų informacijų galima sprę 
sti, kad Japonijai buvo pavesta 
Rytinis Sibiras. Ten reikia, ma-

L.D.L.D. Reikalai

Gelbėkime L.D.L.D
Drauges ir draugai darbinin

kai. Jus jau žinote gerai, kas 
atsitiko su LSS. Musų lietuviški 
anarchokomunisitai buvo suar
dę LSS., bet jiems to nepakan
ka, dar jiems negana. Štai pa
sigirdo balsai, kad tie anarchis- 
tiški gaivalai daro tą patį ir su 
LD^D. Pasiskaitykite LDLD. 
sekretoriaus pranešimus ir Jus, 
draugai darbininkai, aiškiai ma
tysite, kad (ie suanarch'lstėję 
gaivalai nori parblokšti, arba 
geriau sakant, suardyti kultūros 
ir mokslo įstaigą LDLD..

Centro sekretorius Steponavi
čius, praneša, kad drg. K. Liut
kus esąs atšauktas iš iždininko 
ir jo vietą užimąs Stankus. Ta
me pačiame savo pranešime pa- 
mini, kad LDLD, 1-ana kuopa 
išbraukus drg. K. Lietukų. Drau
gės ir drtyigai, LDLD. nariai. 
Tas sekretoriaus pranešimai y- 
ra apgavingas. Jis tą daro su 
tam tikrais išrokavimais, kad su 
demoralizavus^ musų kultūrinę 
ir mokslo draugiją. Reikia paša 
kyli, kad centro sekretorius 
SteĮMinavičius - liesiai meluoja, 
taip sakydamas. LDLD. 1-ma 
kuopa reorganizavosi 17 dieną 
gruodžio 1919 metų, ir draugas 
K. Liutkus kaip buvo, taip ir y- 
ra LDLD. 1-mos kuojMis narys. 
Nesusiklaidinkitc, draugai, veid 
mainingais Steponavičiaus pra
nešimais. Nes to subjekto tiks
lai yra suardyti darbininkų kul
tūrinę ir mokslo draugiją, o jos 
-tuntą pavesti anarcho-komunis- 
tams, Kliaugai! Mes, kurie ger
biame. savo kultūrinės organiza 
cijos konstituciją, nies gerai ži
nome, kad drg. K. Liutkus gynė 
LDLD. reikalus; jis nesinnynė 
LDLD. taisyklių. Tik drg. K. 
Liutkus teisingai palaikė LDLD. 
konstituciją , o pirmininkas 
Petriką ir Steponavičius sumy
nė ir su purvais sumaišo LDLD.

draugai, atmenate gerai, kad 
centro pirmininkas ir sekreto
rius siuntė rezoliuciją “komuni
stų” suvažiavimui Brooklyne ir 
pareiškė kad jie pavedą LDLD. 
anarcho komunistams. Jie tuo 
sulaužė organizacijos principus, 
organizacijos konstituciją ir su
mynė savo anarcho-komunisti- 
škomis kojomis konstituciją ir 
LDLD. garbę.

Drauges ir draugai, LDLD. 
nariai! Mes, kuriems rupi L. D. 
L>. D. vardas ir garbė; 
nes, kurie žinome, kad LDLD. 
yra kuiliuos ir mokslo 
draugija, nuspręsk inic sykį ant 
visados, kad panašus gaivalai

1). L. D. sutvėrė socialistai, kad 
pasekmingiau skleidus apšvietą 
tarpo darbo minių; todėl visų 
socialistų ir socialistų pritarėjų 
šventa pareiga‘ginti LDLD. nuo 
anarcho-komunistų. Sukruski- 
nie, draugai! Mes laimėsime ir 
išgelbėsimc LDLD. nuo pražū
ties! — Petras P. Kelmelis.

Severos Gyduoles užlaiko 
seįmynos sveikata.

Gankie kopiją Sevcroa lietuviuko kalen
doriaus 1920 metams savo aptlokoje, arba 
parašyk ir pareikalauk tiesioiuMKf'niuB. 
Gaunamas dovanai!

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs J; 
neretai priduoda daug skausmo, . 
kentijimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- ■ 1 
galima taip lengvai nusikratyti kaip ;j; 
kas norėtą, jeigu nedarysi taip, kaip ' i. 
kiti daro; Imk i*

Severa’s 
» ■ i >

Balsam for Lungs
(Severos Balsamą Plaučiams) gy- ; ’ 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, . i> 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško ; ’ 
smaugulio. Pamėgink Šiandien.
Gaunamas jusą aptiekoje. Tinjca .i> 
vaikams lydinai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct„ir 1 et. tak- 
są, arba 50 et. ir 2 et. taksą.

Kazimieras Gugis

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Kalsto* SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
U7 N. Dearborn St.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western A v o.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS 

1341 Milwaukce Avė.,
Bankas atdaras subatoruis iki 8 vai. 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.



Skaitytoju Balsai

Į LIETUVĄ!
ĮfZi išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuvišku 
markiu. Norintiems išvažiuoti i Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs. 

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.

MAGDE. “Ak, kaip man niekti pal
vą l llbandiiau vitokius masgojimtu, 
trinkimui, muitovimus — ir vukas tas 
nieką nspiuetbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pftia net darosi!” 4

MARE. “Na, tai kam tau k(»t be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grafus, tvelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES l”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia

I , plaukų ir odos sustiprintojis, j
I kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal ! 
i būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt Į 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
RUFFLESt panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į I trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • ! j > Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai , į pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 1 j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

AD. R1CHTER 6 CO.. 326-330 Broadway, New York™—-*

/■

Kalėdų ir Naujų Metų
DOVANOS!

Geriausios bus Nauja Knyga

MEILĖ IR DAILĖ
Kaina $1.00 tiktai, bet naudos suteiks 

vertės $25.00. Reikalaukite tuojaus, nes 
nedaug liko.

Siuntinėjame savo katalogus veltui vi
siems, prisiuntusiems už 2 centu krasos 
ženklelj.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS

3238 So. Halsted St Chicago, III.
A

J. BALTRUŠAIČIO MAKAMA- 
LIENfi.

Jcigu jau save tituluojantis 
J. Baltrušaitis gali rašyti tiktai 
makamalienės, tai apie antraei
lius komunistus nėra kas ir kal
bėti. Mūsiškiai komunistai iš
vaikė. gabesnius rašytojus ir da 
bar laukia, kai kregzdžiukai iš
sižioję, dvasinio peno iš J. B. 
Tečiaus jų autoritetas jiiekuo-

kad J. B. 
todėl, kad 

Komuni- 
argumen- 

rimtai
Bet J. B. jų visai ne-

įsigijęs 
be var-

T I V’/ ,

jau ir visiškai nusmuko. Ne dėl 
to sakau nusmuko, 
yra komunistas, bet 
jis rašo nesąmones, 
štai ir-gi gali turėti
tų, su kuriais reikėtų 
skaitytiem, 
turi.

O kad tatai yra liesa, tai kiek 
vienas gali įsitikinti, 
“Laisvės” No. 80. Ten
go atrasite J. B. keturių špaltų, 
ninkamai ienę. Kad labiau su
pažindinus skaitytojus su to 
“literato” galvojimais, aš čion 
padarysiu keletą pastabų.

jerą. Tatai man visai neapei
na. Man rupi tik J. B. prota
vimo nuosakumas.

Demokratija. J. B. sako, kad 
Hermanas savo raštuose mėgs
tąs naudoti tarptautiškus žo
džius, kurių skaitytojai negalį 
suprasti. Ir antra, 19 kp. rei
kalaujant Hermanas neprista- 
tęs dokumentų apie savo revo- 
liucioniškumą. Tie “prasižen- 

1 girnai” duoda J. B. progos įtar
ti Hermaną nedemokratišku
mu.

Ar jus dabar suprantate, ką 
reiškia demokratija? Jeifctk skai 

tysojai nesuprato kokio nors 
žodžio Hermano raštuose, tai 
Hermanai yra nedemokratiš
kas. Arba vpl, Hermanas nepri 
statė kokių tai dokumentų—to
dėl... jis yra nedemokratiškas.

Reikia tiesą pasakyti, kad J. 
B. straipsnyj nėra jokios pras
mės: jį ne tik skaitytojai, bet 
ir. pats autorius vargiai supran
ta. Bet tai komunistų akyse 
yra demokratinga ir autoritetin 
ga.

Buržuazija. Tas laktas, kad

Pirma Žmogaus Mintis
kada jis renkasi banka savo pinigams pasidėti arba čekių apyskaitą atidaryti, 
turi būt banko SAUGUMAS. / '

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

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

Banko turtas $6,000,000.00 suviršum
Direkcija

NELSON L. BUCK 
General Mana^er of Factories Wm.

Wrigley J r. Co.
J. W. EMBREE

President Rittenhouse & Embrcc Co.
A. HARRIS

President Harris Brothers Company
WM. N. JARNAGIN 

President of the Bank
• P. L. KNOEDLER

President Mother’s Remedtes Company
JOHN MAGNUS

President John Magnus & Company

ARTHUR MEEKER 
Vice-Presidcnt Armour & Company

FRANK J. PALT
Mortgago Banker 

l’resident Pioneer Fire Insurance Company
H. E. PORONTO

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

Secretary and Treasurer Straus & Schram,
D AVI n E. SHANAHAN , 
Real Estale and Bonds

Director E. b. Essley Machinery Company
SIGMUND SILBERMAN

S. SHberman & Sons

Central Manufacturig District
B ANK

i 1112^ West 35th Street. 3 blokai j vakarus nuo Halsted Street, Chicago, III.
Bankas atdaras kasdien nuo !) ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai. 

SUKATOMIS per visą* dieną iki 8 vai. vakaro.

-— —.  .................... ..t ...... -------------- ---

Hermanas pasiliko ištikimas 
L. S. S., o nenuėjo su komunis
tais,—duoda progos J. B. įtarti 
jį buržujų. Kaip šauniai riša
ma buržuazijos klausimas!

Anarchizmas. Kaip matėte, 
išpradžių J. B. pavadino Her
maną nedemokratišku, paskui, 
buržujų, ir pagalios, sega jam 
anarchisto vardą: Brooklyno 
Komunistų “seime’* Hermanas 
stojo už tai, kad pranioniečių 
lyderiams butų duota progos 
išreikšti savo nuomones. Sulig 
J. B. tai esąs anarebistiškas pa
sielgimais. Z

Na, ir suprask čia žmogus, 
kokius šposus krečia J. B.,— 
tas .L B. kuris pamynė po ko
jomis L. S. S. konstitucijų, ku-

gėrį’’ vadovaiidamos tik lipu.
.L B. ir Įeiti komunistiški 

svirpliai čirškia, kad esą nede
mokratiška L. S. Sąjungai pa
silaikyti L. S. Sąjungos turtą! 
Jų protas užėjo už razumo ir 
jie nebežino, kad L. S. S. gy
vuoja jau nuo 1907 m., o ne 
nuo 1919 m. Vyrai, atsikrap- 
šlykite sau akis ir nestatykite 
savęs ant juoko.

Negi J. B. nebepajiegia supra 
sli, ką reiškia demokratija?

Sakysim*, vieną gražią dieną 
komunistiškos “Laisvės” dali
ninkai “atsiverstų ant gero ke
lio” ir diduma balsų nutartų 
paversti ją davatkų organu. Te 
gul p. J. B. pasako, ar tai butų 
“demokratiška,” ar ne?

Kiekviena organizacija išdir
ba tam tikras taisykles, kurių 
privalo prisilaikyti visi nariai. 
Jeigu nariai nesutinka su orga
nizacijos tikslais ir taisyklėmis, 
tai jie gali bile dieną pasitrauk
ti. Kauru užtiestas jiems kelias!

Bolševikuojan tiems elemen
tams pasidarė “ankšta” Sociali 
s tų Sąjungoj, todėl jie turi tei
sės kurti sau naują organizaci
ją, kuri atsakytų jų troškimams. 
Tečiaus jie neturi mažiausios 
teisės pasisavinti socialistų tur
to.

Ir tą košę, apie kurią kalba 
J. B., užvirė ne socialistai, bet 
komunistai. Jiems, supranta
ma, ir reikės ją sirvalgyti.

— Juozas.

SUVALDYKIME CHULIGA
NUS!

Brooklyno “komunistų** or
ganas juo tolyn tuo darosi at
kaklesnis ir iiachaljškesnis. Nū 
vienai musų visuomenės srovei 
jis nerodo tiek kepšto, tiek ne
gražių puldinėjimų, kaip socia
listams. “Komunistai” kone vi 
są savo laikraštį tik ir užima 
plūdimais socialistų. Kas na u 
jas numeris, -tai naujas prasi
manymas, naujas negražus plu 
dimas socialistų. Skaitai žmo
gus ir stebiesi: iš kur pas juos 
tiek drąsos (kad nepavadinus 
begedingumo), tiek kaimietiš
ko užsispyrimo? Pasak tos pa
tarles: iš didelio rašto, tie žmo-
nes išėjo į kraštą.

Dabar tame Brooklyno “ko
munistų” organe nieko kita ir 
nematysi, kaip socialpatriolai, 
sočiai j udosiai, socialkainai, so
čia Ibiaury bes, paškustvos, biau- 
rybės, niekšai, nachalai, kiaulia 
ganiai ir tolygus “komunistiš
kos išminties” perlai. In. jię 
manosi, kad tais koliojimaiš 
skelbią komunizmo idėjas. 
Šventas prastume! Ne komuniz 
mo idėjai tatai pasitarnauja, o 
žemiausios rūšies chuliganiz
mui. Jau ir dabar tūli to laik
raščio sekėjai likę tyro vandens 
chuliganai. Čia jie užpuldinėja 
pavienius socialistų kuopų na
rius, ten stengiasi sukelti riau 
šių jų surengtose prakalbose, ki
tur vėl grūmoja socialistų kal
bėtojams: “duot, duot jam!’’ 
arba “padaryti su juo taip, kaip 
vyčiai padarė!”

Ir “komunistų” organas dėl 
to nė žodelio. Maža to. Jis 
pats diena iš dienos kursto sa
vo sekėjus prieš “tuos bjaury
bes.”

Tokia dalykų padėtis darosi 
nebepakenčiama. Kada jie pasi
liaus? Socialistai privalo pagal
voti ir nedvejodami stoti griež- 
ton kovon su tuo naujosios rū
šies chuliganizmu, besidengian-
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Mes užlaikome vėliausios mados Victrolas ir lietuviškus Re- 
/kbrdus dideliame pasirinkime. Mes priimame orderius kuoto- 
(jiausiai. Pasiuntimas už dyką. Kaip Victrolas taip ir rekordus, 
tik nemažiau kaip pusę tuzino rekordų orderių. Taipgi mes tai
some visokios išdirbystės gramafonus. Savo darbą garantuojam.
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Išparduodu labai pigiai 4 pianus, 6 var
gonus, dmigiaus tuzino smuikų («krip
kų). Labai gerų beno instrumentų, vė
liausios išdirbystės piano rolių. Taipgi par
duodu “projector” rodyti “movkng pic- 
tures”, 18 colių augščio, IR^colių ilgio, au

tomatiškas, elektrinis, naujo išradimo. 
Taipgi fimių, 3,000 pėdų komedijos, visai 
naujos. Iš priežasties, kad neturim vietos 
kur iradėti. Parsiduoda labai greitai.

ŠITĄ PASILAIKYKITE DEL ATMINTIES.

Eagle Music Company
3240 So. Halsted St., Chicago, III.

HSiUSMIKIM

ž&Jr^2128 West 22-nd St

IšpdrddviniHs
Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, kaip 

tai, laikrodžių, žiedų, branzalietų ir kitokių daiktų už pi
giausią kainą; tai yra už tą pačią kainą kaip 3 metai atgal 
kainavo. .......... -...................

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų
Prieinama kaina parduodu 2seifus, 1 c6sh registerj, 2 wall cases, dziegormeis- 
terio benčių, kiabnaftų ir vieną ofiso deską. ,

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreiČiausia, nes tuo suČėdysit keletą dolerių.

Chicago, III

F». CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

siųsdami laišką, pasiųskite ir savo pateiksią, kuris suteiks 
jiems didį džiaugsmą. Jeigu jo netur nusitrauk tuojaus. 
Męs padarome parankiausius siuntimui Lietuvon. Per
imame senus, padarome didelius, visokiose spalvose, su
dedami ant vieno: iš kielių skirtingų. Pritaikome rė
mus visokiems paveikslams. Traukiame: pagrėbus na
muose, prie bažnyčių, ant kapinių, sueigas, familijy gru- 
peš, veselijas, pavienius ir t.t.
Atidarą Panedčliais ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakare.

Utarninkais, Seredomis ir KetVergais nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. Nedėliomis nuo 8 ryto 

iki 6 vakare. v

čiu revoliucioningomis komuni
zmo frazėmis. Ir juo greičiau 
no goriau. Socialistai rengda

mi prakalbas tegul apsižiūri: 
ietuviškieji chuliganai tik lan
da progos. Ncprileiskime jų 
irie to. Ncprileiskime, kad mu
sų surengtose prakalbose jie su
ruoštų kruvinų muštynių.

Apsisaugoti nuo tų mušeikų 
tėra lik vienas būdas — pasi
šaukti policiją. Socialistai te
čiaus gal palnanys: kam to? 
Turėti reikalo su tais “tvarkos 
dabotojais” neišpuola. Tai tie
sa. Bet šimtą kartų daugiau ne
išpuola surengti tokias prakal
bs, kuriose naujos mados peštu 
<ai rengtų, pogromus, terorizuo
tų susirinkusią publiką. Keikia 
neužmiršti kad tie “revoliucio-* 
r.’eriai” lik ten temegia sniar- 
kauli ir rodyti savo “principus” 
(kumiščia), kur tikisi \nerasią 
pasipriešinimo. Pasirodymas vie

i (Seka ant 6 pusi.).

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš p«triny ir desainy 
kirpti ir sinti vyriškus aprėd*- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 
yriškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITB EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING
_ SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
I'larninkais, Kctvergais 
h' Subatomis 9—9

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondu$ pilna pinigine verte. 
Al neškite arbn atsiųskite i o j (į SACKHEIM & CO.

1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood SU.

z
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\PIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francijoj, Rusijoj, 
llaliojj, Galicijoj, Belgijoj. Rumuni
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus* norit matyti kaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jus no
rit matyt kaip submarinos kariavo 
po v a n deni u? Jys g a- 

i t e tai matyti savo namuose 
su mažai iškasėta. Mes gavome la
bai daug nauju fcarės paveikslų Ste- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite į tuos 
paveikslus per Stereskopą, jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrume ka
rės lauke ir visky matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jus matote 
šiame paveikslėly) kainuoja tik $1.

200 skirtingų karės paveikslų tik 
$3.00. Mes taipgi turime ir kily la
bai žingeidžių paveikslų Stereskopui, 
būtent: Kelionė apie pasaulį. .>00 pa
veikslų iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis srenerijonus, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gva-

rantuojamas. Prisiųskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums į 
namus. Neatidėliok, bet šiandien iš
kirpk §1 apgarsinimą, prisek $1.00 
prie jo ir siųsk:

BAZAR AND COMPANY
34 E. 7th St.. Dept. L.

New York, N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<
KRAUTUVES VALANDOS: Paprastai nuo 8:30 ry
to iki 5:30 vakare. Sukatomis nuo 8:30 ryto iki 6 vak.

S1EIN BROS.
HALSTED & 201h $TS.

PANEDftLYJ TIKTAI

Tomėtės
Suvienytų Valstijų vai 
džius l'omėtos didelė 
3 svarų ble- 4 4 ~ 
kinė . .... I 1C

PANEDeLY.J 
TIKTAI

Šutais) 
pačių 
šveitrus

ti jautienos kumpiai, 
sudyli, parsiduoda

P<> .........................

musų

15c
Sausio Išpardavimas

ŠIMTŲ ŽIEMINIŲ KAUTŲ
Mes turime perdaug žieminių kautų savo 

rankose. Norint juos išleisti mes esanue pri
versti sumažinti kuinas, nežiūrint prekės ar 
vertės. Jeigu esi nepirkęs žieminio kauto, 
pribuk čia anksti, be atidėliojimo Panedėlyj.

Reguliariški $20 žieminiai Kautai 
už $13.88.

Tinkami Moterims ir Merginoms Kautai. 
Visi vilnonio, juodo plataus audimo, gražiai 
nutaisyti pliušais ir tamsiais vilnoniais skrai- 
steis. Populeriškų diržuolų modelių yra už
tektinai. Kiti dideliais kalnierinis, antri pu
siau pamušti ir pilnais pamuša- S4O RR 
lais. Vėliausių madų ir apsivimų ■ wawO
Reguliariai $40 žieminiai Kautai 

už $24.75.
Kautai reguierių ir extra mierų geriausio 

šilko plušo, visi panašus sidabrinio tono 
vilnoniai, velour vilnoniai, storų vilnų vil
noniai ir Polo audimai. Vieni turi pilnus pa
mušalus, kiti pusiau pamušti šilkinių pamu
šalu. Dryžuoti modeliai ir plačiais kalnie- 
riais; visokių norinčių spalvų, *24

(Tųsa nuo 5-to pusi.) 

no guzikuoto “dėdės” iškarto į- 
varo dideliausio kinkų drebėji
mo visam šimtui tų smarkiųjų 
“kovotoją.” Kur yra “dėde”, ten 
tie “revoliucionieriai” yra tykus 
kaip avinėliai ir savo “princi
pus” laiko kišeniuj.

Taigi, kad apsigynus nuo tų 
liežuvio (ir kumščios) revoliu
cionierių, kad nči'/idus jiems 
musų pramogose Kelti “komuni
stiškų” velniavą -— kito kelio 
nėra, (kaip suvaldyti juos įstaty
mų keliu. Patįs — negi mes 
eisime su jais muštieš! Tai butų 
peržemas darbas. Jeigu jie kė
sinasi vartoti prieš mus spėkų, 
lai duokime jiems progos pasi
imti su tais, kurie tam skirti.

Suvaldykime tuos chuliganus!
— I^aisvietis.

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 teisingiausia. Nieką 
pinigų negalėa sulaikyti.

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė

Kuo tie žmonės mąsto?

Patarlė sako: “genio plunks
nos margos, bet svietas da mar
kesnis”. Tai šventa tiesa. Pa
žvelgę j einamuosius pasaulyje 
Įvykins tuojau pamatysim, ka< 
jie sugadino ne vieno bet dau
gelio žmonių mastymo aparatų. 
Visupirmiausiai “durnų galvų” 
gavo mūsiškiai “komunistai.” 
Jie mat beskaitydami “Naujie
nose” Sėjiko feljetonus ir Gvai
zdiko pašaipos korespondenci
jas įsivaizdino, kad draugijos 
sistema iš kapitalistiško surėdy
mo į prolelariškų diktatūrų ga
lima perkeisti plūdimu savo 
oponentų, ardymu darbinin
kų organizacijų ir įvairios rų- 
šies smarkavimais. Jie laidoja 
LSS. gieda jai Reguiem, o lietu
vių socialistai organizuojasi ir 
organizuojasi. Keista, ar ne?

Kitas vėl, dagi profesorius, 
mokslininkas astronomas gavo 
“šuniu” galvoj ”.Ta i A. Portą. Jis 
mat pastebėjęs pro teleskope 
dangiškų kunų.grupaviinosi įsi
vaizdino 4r cmė pranašauti, kac 
šių metų gruodžio 17 dienų bu
sianti svieto pabaiga. Ir musų 
“komunistai”, kaip lik išgirdo 
Portos pranašavimų, labai nu
džiugo ir ėmė savo laikraščiuo
se rašyti, kad dabar tai jau tas 
“nevidonas kapitalizmas gaus 
mirtinų smūgį. Iš antros gi pu- 

| sės, dvasiški tėveliai graudeno 
savo aveles aukoti ir aukoti — 
savo dūšias , gelbėti. Tamsus 
žmoneliai aukavo kiek kuris ga
lėdamas. ]

Ant galo ateina screda, 17 die
na gruodžio. Kas gi atsitiko? 
Nieko, absolint jskainieko! 17 
diena gruodžio praėjo kaip ir 
visos kitos dienos, ir svieto pa
baigos nebuvo. Komunistai lie

pti lenkinti; tamsus žmoneliai ati 
Į davusieji kunigui savo skatikus 
dūšiai išganyti verkia, nes netu
ri kuo nusipirkti šolderio; ku
nigai džiaugiasi turėdami pil
nas mašnas, o kapitalistai lupa 
darbininkams kailį kaip papra
stai. ..

Kas buvo, tas praėjo, bet kų 
jus manote apie prof. Portą? 
Kaip jis jaučiasi? Žinoma, jis 

! turėjo “didelio nesmagumo”, 
I kad jo pranašavimas neišsipil
dė. Bet jis, kaipo džentclmoųas, 
prisipažino padaręs klaidą: Gir
di, jis buvęs užmiršęs, kad ir 
saule, panašiai į visas kitas pla
netas sukasi apie savo ašį. Naba
gas tas profesorius; užmiršo tai, 
kų kiekvienas paprastas gim
nazistas žino.

Spėkite, kas yra sekamas? 
Nugi gerbiamas ponas Šarūnas, 
išeina ant tos mizernos gyve
nimo scenos. Jis, kaipo stiprus 
tautininkas, ima ir “išrodo,” 
kad tautos apsisprendimo prin
cipas yra “fe”. Ponas Šarūnas, 
kuriam Naujienos davė vietos 
savo 299 num., nepajėgia su
prasti, kad nepriklausoma Lietu
va, negali būti demokratinė Lie
tuva, jei jos gyventojams nėra 
suteikta apsisprendimo teisė. 
Ponas Šarūnas Lietuvos darbo 
žmones priskaito prie Romos 
plebėjų o Lietuvos valdininkus 
prie patricijų. Panašiai mąstan
tį:; žmonės ir negali prie kitokio 
išvedimo prieiti.

Mes žinome, kad visa Lietu
vos buržuazija (ir ponas Šarū
nas kartu) priešinasi apsispren
dimo principui, todėl jie ir ati
dėlioja sušaukimą Steigiamojo

Room 515 E.
120 Tremont Street, Boston, Mass.

DR. F. O. CARTER
Iškaba besisukanti šviesa

Ar Jus Akintai pritaikyti Okulisto 
Jūsų akįs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti. 
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti. $1, $5. $6, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

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

Specialė domu atkreipiant į ino 
1 kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

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

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

120 So. State St., 2-ras augštas

Valandos: 9 ryto frki 7 vakaro. 
Nedčliomis 10 iki 12 dieną.
---------------------------------- —7---------

Reumatizmas Sausgėla. I

Nešikąnkykitę savęs skaus
mais. Reumatizmu, Saus gėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka* 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

i

J tįsti n Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

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

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drovcr 9660.

Dr. W. Yuszkiewicz
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

VALANDOS:
Nuo 9 iki *10 valandai vakare. 

Nedčliomis, muo 9 ikr-6 po pietų.
DR. W. YUSZKIE\VICZ 
1407 Milvvaukee Avenue, 

Chicago, III.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

$195 Mink Marmot Kautas $135 
be Augštos rų.šies Mink Mar
mot, šalikiniu kalnieriunii, gali 
būti nešiojamas diržu, ar be 
diržo, šilkiniu

$125 Coney Kautas, 
$82.50

Puikus tamsiai geltoni Coney, dide
li ir parankus šalikiniais kalnierinis; 
galima dėvėti diržu susegamai arba be 
diržo, gražiu šilku pamušu $QO/)0 
už .................................... O t

Bro\vn 'Coney Cape kalniečiais, šil
ko pamušalu, šalikiniu kulnie- $4 Q.75 
riuini už ......................... Iv

$75 Coney Kailiukai šilko MEDO 
pamušalais, už....................... "rv

ATIDARĖ
Naują REAL ESTATE Ofisą

LIBERTY COMPANY
3416 S. Wallace Street, Chicago, Illinois

z atidarė ofis-ą
Kuriame perduoda žemes ir farmas, visuose kraštfiose Amerikos. Taipgi perka, maino ir 
parduoda lotus ir namus Cbicagos mieste, jo apiclinkese ir kitur. Skolina pinigus dėl pir

The Wiersema State Bank
11106-08 Micliigan Avenue

Pranešimas bizniui basibaigus
• Illinois valstijos 

VERSMĖS

pripuolu
.... 317,885.8!)

$2,102,(519.93

rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 
viešų apskaitų peržiūrėtojo.

( SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00
Anlviršinio Išdo ........... 10,000.00
Neišdalintų pelnų
Depozitų ...................
Neatmokčtų dalybų
Atidėta mokesčiams

Viso Skolingumų

2,1 1(5,328.25
......... 10.00
. 12,837.41

$2,402,619.93
1,112,(566.48
!,1-16,328.25
,033.061.77.

Paskolos ir atskaitos $1,129,901.93 
S.V.Bondai ir paliūtį. 291,828.72 
Miesto ir Korp. Bond. 65(5,96(5.73 
Antviršiniai ištraukimai 226.43 
Intaisos ............................ 4,875.18
Nekrutamas turtas ........... 935.05
Grj ni pinigai ir 

iš bnrfkų 
Viso versmių
Sausio 2, 1918 depozitų .... 
Lapkričio 17, 1919 depozitu .

Gryno laimėjimo depozitais
VIRŠININKAI

ASA WIERSEMA. Prezidentas NICIIOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą \Vierscma
Herman L. Rainės (aitrinęs DeJIaan
Theophilus Schmid • Nicholas W. \Vierscma
George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick JAViersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Siuskite Pinigus j Lietuvą
Pinigai jau yra aplaikomi reguliariškai.

i LIETUVA SIUNČIAME LIETUVIŠKAS MARKES

Ncatideliokit, bet gelbėkit gimines tuojau
Gvarantuojaine pilnai kiekvienų centų. "

■ ""-t 1 ■ ■" " ■■■■ ■■ ,!■■■■ ■ ■ | I I I ,
ATEIKITE AR RAŠYKITE:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS
VLADAS KAIRYS, Mgr.

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

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank
■■■mhbmbhb of chicago aMHMummmam

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

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

Atdara panedeliais Ir subatomis Iki 8 vai. vak

kimo farmų ar budavojimo namų ir kitokiems reikalams. Apsaugoja gyvastį ligoje; visokius 
daiktus, namus ir rakandus. Kalba visokias kalbas ir duoda teisingas rodąs ir visokius pata
rimus, visokiuose reikaluose. Norintįs randavoti, pirkti ar parduoti namus, lotus ar farmas 
kreipkitės į LIBERTY KOMPANIJOS NAUJA IR VIENATINI CHI^AGOJE OFISĄ, kuria
me visas biznis yra varomas tiesiog teisingai ir atsakančiai.

Seimo. Apsisprendimo princi
pas mat reiškia šalies valdymo- 
si formų nustatytų visų šalies 
gyventojų noru. Nepriklauso
ma Lietuva be žmonių apsispren 
dimo teises reiškia valstybę val
domų atžagareivių, kurie nenori 
skaityties su šalies gyventojų no
rais. Netik Lietuvos, bet ir visų 
šalių buržuazijos stovėjo ir te
bestovi už savo šalies nepriklau
somybę. Bet pati nepriklausomy 
be dar nereiškia, kad' visi šalies 
žmonės turi garantuotas sau vi
sas politines ir pilietines laisves; 
nereiškia, kad visi piliečiai bus 
prileisti prie šalies atstatomojo 
darbo. Ji reiškia lik individųa- 
lę laisvę industrijoj ir prekyboj; 
laisvę turtingiems ir tvirtes- 
niems pavergti ir išnaudoti silp- 
nesųiuosius; laisvę privilegijuo
tai grupei žmonių pavergti Lie- 
uvos proletariatų; ant galo, ji 

reiškia laisvę saujalei žmonių 
užroglinti ant Lietuvos žmonių 
sprando carizmo retežius ir ga
utiną visos Lietuvos pavergimų. 

Tai ve kokios “nepriklausomos” 
ufetuvos geidžia ir p. Šarūnas.

— A. Dvylis.

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

sija,nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir bu^au nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, besigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reiunatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo taptro pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai elnė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa-, 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa-1 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų g<y 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: /

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Sveiam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti. •

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; dellogi ir neišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis laja biauria liga

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKŠON
1645 West 47th Street.

tarp Marshfield ir Paulina gal. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nėdėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

VKNAT1NIS RMGI8THU0TA8 RUSAS APTIKKORIU8 ANT BRIDGBPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo ti.00 Ir au- 
gAėiau. Sidabro rėmuose nuo 11.00 tr 
auR^iau. Pritaikome akinius uldyk*. 

/ Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mas. akių skaudėjimas, uivilkimas Ir 

. tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios aa- 
. aį, Ii būti praialintos gerų akinių prit&ky- 

mu* lityrimaa uidykų, jei perėti ai 
JRJj £ skauda akis, Jei jos raudonos, jei pal- 
'įJįk/L va sopa, jol blogai matai, jei akis silp- 
ffVaį eta, netęsk ilgiau, o jieSkok pagelbos 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mos koi- 

- n*m gvarantuojam akinius ir kiekvia-
nam gerai prirenkam.

,8. M. MES1ROFF, ekspertas Optikas.
Jei jus sergato ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekortuH Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GEBU8 daktarus. Al asu 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.
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Jetuviu Rateliuose
4-tos VVardos Socialistą 

Susirinkimas.
Kandidatui į Aldermanus 

nominuoti.,

Chicago. — Nedalioj, gruod
žio 28 dieną, kaip 2 vai. iki pie
tų įvyks Chicagos visų 4-sios 
\Vardos Socialistų susirinkimas 
Fclloroship Hoti.se salėj, 831 W. 
33-rd Place tikslu nominuoti• G
kandidatą j altlermanus. [Al- 
dermainų rinkimai įvyks vasa
rio 24 tt. 1920.].

I a + a
PETRAS ŠARKA

Mirė Gruodžio 26 d., 1919, 9:15 
vai. ryto 41 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoj 21 metus. Pa
ėjo iš Katino gub., Raseinių 
pa v., švekšnių parap. šiulunin- 
kų sodos. Prigulėjo prie drau
gijų: Gvardijos Didžiojo L. K. 
Vytauto; Šv. Antano, Sūnų Lie 
t u vos ir Susiv. Liet. Ameri
koj 122 kuopoj. Paliko dide
liame nuliūdime moterę Domi
cėlę ir 14 metų sūnų Petrą.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 31), 1919 iš Sv. Kry
žiaus bažnyčios 9 vai. ryto į 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se po nttm. 4600 So. Marsh-
field Avc..

Pasilieka nuliūdę
Moteris, Domicėlė šarkienč
Simus, Petras Šarka
Brolis, Kazimieras šarka.

~................... ...............

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri npri pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarslotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime |)asak^ti jums atvirą jai vietą, kur ii galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose 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 telėfonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Ar*ba, jei ji pailsusi if* nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų J/aliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Cliicago 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 pašelpą. 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 su savim 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 vielos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietą arti namų.

Jei norite knygeles, kur aprašoma apie visq šitą 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
\ 

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washinfcton Street
/ ;

Telephone No. “OFFICIAL 300.”

Kas tik priklauso Socialistų 
Partijai avim jos skyriams, tai
gi visi S. P. 4-tos Wardos orga
nizacijos kaip ir LSS. 4-tos klię- 
įios nariai tegul laiko savo prie
derme atvykti susirinkiman.

Ateidamas kiekvienas /tegul 
neužmiršta pasiimti su/savim 
savo nario knygutę. \

— A. Lalis, S. P. 4-tos VVardos 
Sekretorius.

____WEST SIDE_____  
Kalėdų vakaras.

Gruodžio 25 dieną LSS. 22 
kuopa surengė Kalėdų vakarą- 
koncertą p. Mcldažio svetainė
je.

Kaip ir buvo tikėtasi, koncer 
tas buvo ylių šaunus. Tik tiek 
negera, kad rengėjai “koncerto 
pradžią” nužymėjo savu laiku— 
ketvirtą valandą po pietų. Tuo 
tarpu musų publika turi “savo 
laiką”: ji tepradėjo rinkties tik 
penktą valandą. Dėlei to pradė
ti programa prisiėjo bent pora 
valandų vėliau. Tai negera. Žino 
nes, kur atėjo laiku, turėjo var
gti ir laukti tų pasivėlavusiu. 
Bet, ir programą pradėjus žmo
nių dar buvo neperdaugiausia. 
Tik gerokai jį įpusėjus — apie 
aštuntą valandą — svetainė pri
sipildė pasivėlavusiais svečiais. 
Tai rodo, kad musų publika an
kstyvo vakaro nemėgsta.

Iš karto rengėjai manė, kad 
jų vakaras nepavyks. Mat tą pa
tį vakarą ir už |x>ros “blokų” 
lietuviškų sabotažninkų-^kom.u- 
nistų” sosaidė (pasivadinus 

“LKS. 22 kp.”) buvo surengusi 
neva savo vakarą. Ir surengusi 
jį tik tuo tikslu, kad pakenkus 
socialistų vakarui. Nusimany
dami, kad nugalėti LSS. 22-rą 
kuopą jiems bus nelengva, savo 
vakarui tikielų kainas jie padare 
kone dvigubai pigesnes. Gi tą 
patį vakarų, kiek man žinoma, 
komunistiški sabotažninkai da
gi voltui juos (tikietus) dalino. 
O jau tą saVo “pastą” tai jie 
siuntė prie Mcldažio svet. dury 
kiek beturėdami. Ateina — kyšt 
galvą ir kuria atgal. Taip iki 
dvyliktos valandos. To neveizint 
LSS. 22 kp. vakaras pavyko kuo- 
geriausia. Kuopai lieka penktai 
dešimts dolerių gryno pelno.

Tegul dabar musų “komunis
tai” pasako: ar tai idėjinis dar 
bas? Ar gi pramogų vakarai, 
jų manymu, taipjau yra “konlr- 
revoliucioniški,” kad' reikia 
jiems kenkti? Jeigu taip,, lai 
kuo buvo “revoliucingas” tas jų 
vakaras? Ten juk irgi tebuvo 
tik koncertas ir šokiai ir, reikia 
pripažinti, visa daug silpniau 
suruošta nei LSS. 22 kp. vakare. 
Ne, idėjų tie,‘komunistai” netu
ri. Jie tedaro tik tokį — “dirty 
business.”

9 Truputį apie programą. Kaip 
sakiau, jisai buvo ytin šaunus. 
Reikia pasakyti, kad Cliica- 
gos Lietuvių Socialistų vyrų 
choras dg. Diliaus vadovauja
mas, daro gerą progresą. Kalė
dų vakare jisai padainavo taip, 
kaip niekuomet kol jį vadovau
davo Katilius. Balsai suderinti, 
geri. Chorui priklauso daug ge
rų senų dainininkų, kurie Kati
liui bevadovaujant buvo pasi
traukę. Taigi tų kelių komuni
stiškų rėksnių (besivadinusių 
dainininkais) pasitraukimas 
chorui buvę> į sveikatą.

Tą patį reikia pasakyti ir apie 
d. Grušo vadovaujamą Pirhiyn 
mišrų chorą. Jisni nė kiek nenu
kentėjo dėl pasitraukhno keliu 
konumistais suklaidintų žmo-

Clioras tfu ūi-a-vo Icuogc- 
riausia.

Apie brolius Bricdukus nėra 
kas sakyti. Vakarų-konccrtų lan 
kytojams jie visuomet mylimi 
laukiami sveėiaA galima 
pasakyti ir apie “mažiukų kvar
tetą (nemanykite, jie nėra taip 
maži, kaip vadinasi: visi jauni, 
liemeningi vyrui ir geri daininin
kai).” Ir broliams Briedukams 
ir tam “mažiukų“ kvartetui pub 
lika plojo ir plojo.

Beje, kalbėjo ir Naujienų re
daktorius, d. P. Grigaitis. Apie 
jo prakalbą tečiaus nerašysiu: 
chicagiečiai jau žino, kad jis vi
suomet pasako daug nauja ir 
pamokinančia.

Aplamai, neminint visa kita, 
LSS. 22-ros kuopos koncertas 
buvo kuogeriausias.

— Northsidietis.

MELROSE PARK.
Susirinkimas.

Pereitą nedėldienį, gruodžio 
21, Draugystė Sūnų ir Dukterų, 
Lietuvos laikė priešmetinį susi
rinkimą, Frank ir James* svetai
nėje.

Be kita draugiją Sąjungos 
komitetas pranešė, kad rengia- 
masai S. I). balius dėl tūlų prie 
žasčių negalės įvykti. Tada na
riniam t vietos suaukojo knygy
no nąudai keturis dolerius.

Rinkta nauja draugijos val
dyba. Pirmininku išrinkta A. 
Mankevičius, jo padėjėju — S. 
Poška, prot. raštininku — Ruz
gą. Turto globėjai liko tie patįs. 
Belo draugija išrinko tris na
rius (Jankauskį, Staravičių ir 
Raijančių) į teisėjus. Mat vienu 
teisėju nariai nepasitenkino, 
tai dabar paskyrė tris.

Beje, vieton rengiamojo ba
liaus nutarta surengti šeimyniš
ką vakarėlį.

Pagalios svarstyta organo 
klausimas. Duota įnešimas, kad 
organu pasiskirti tą patį, kur 
buvo iki šiol — Laisvę. Bet tūli 
nariai pareiškė, kad tas laikraš
tis šiai draugijai netinka. Duo
ta įnešimas pasiskirti Keleivį. 
Bet čia vienas vakarykštis “ko
munistas” (A. Staškus) atsisto
jęs pradėjo rėžti, kad “tokių 
socialibiaurybių nereikia.” Ste
bėtina, tas žmogus dar nesenai 

I verkdavo, jei kas prasitardavo I

KAPITALAS
$200,000

Al U M * Al V ►A, ' »• - O i—-> ~v-, — —-

PERVIRŠIS 
$25,000

... .  ----------- F 11 1 —————
\

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKŲ 

11500 MICHIGAN AVĖ. 
UŽTIK1MAS BANKAS. Kapitalas ir Antviršis $250,000.00

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

vatišky ligij. Francuziškų daktarą gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. van r*aing Vai. i—3; 7—9 Po pietų

SmskiiSfmos Lietuvon
Savo gentims ir ======

Padarykit Linksmas Šventes
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

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

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

==================== VALDYBA ========
JOSEPH J. ĖLlAS, PREŽ.

VVM. M. ANTONISEN, VICEPREZ.
JOHN I. BAGDZIUNAS i

VICE PREZ. IR KASIER1US.

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

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

Suteikia daug naudos, sutaupo laiką. Džentel

meniškumo niekuomet nenustoja tas, kuris tik 

vartoja nflusų “Self Filling” fontanines plunks
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, v *

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

------------------------------------------------- ------------ 1

Ką kožnai moterei reikia 
Tai garantuoto van- ĮjEgĮh deniui nepersėstančio, 

prie namų žiursto 
yiv/ Kuris yra iš vieno 

šmoto, mieros forma, 
\ KA'i kakliniu šniūreliu ir 

nusileidžia užpakalyj 
surišti. Ma- 
terijolas yra 
įš geriausio 
audimo ru- 
šies ir van- 
(|^{) nįeka- 
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 MERCHANDIS1NG CO. 
DUSU TEMPLE, CHICAGO, ILL. 
, .. , ........... * iniU'.i į r» ■■■...................

. - - ■ - --------------- --- -...........■ ....... ..............

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

ką nors prieš Keleivį ar Naujie
nas. Dabar jis taip-pat verkia 
dėl “konuinistiškos” Laisves. 
Bet kuomet jisai užmirš laisvi- 
nį “komunizmą” — kas tada ?
i---------------------- - ------ --------

(Seka ant 8-to puslp.)

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”

kitą

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

bus šie skyriai:
1) Anglą kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

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

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

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

Dėlei didesnčs naudos sau ir pa
lankumo mokyklai pradėkite tuoj 
nealidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

\ Pranešimas.
Turiu už garbę gerbiamiems drau

gams ir pažįstamiems pranešti, kad 
aš atidariau aprėdalų, laikrodžių, 
laikrodėlių, žlędų ir kitokių auksi
nių daiktų ir gramofonų, rekordų 
visokiomis kalbomis ir visokių niu- 
zikališkų intsrumenlų krautuvę. Ir 
taisau muzikališkus instrumentus. 
Taipogi užlaikau geriausią britvų 
ir pustų.

K. PIKELIS
1907 SOUTH KALSTEI) STREET, 

CHICAGO, ILL.

Reumatizmas
Naminj vaistą paduoda tas 

kuris turėjo jj.
Pavasari, 1893 m. mane suė

mė Raumenų Reumatizmas ir 
Uždegimas. Kaip aš kentėjau 
per tris su virš metą, tai tik tie 

■ gali numanyti, kurie j| turėjo. 
Mėginau vieną vaistą po kito, I vieną gydytoją po kito, bet ap
turėtas palengvinimas buvo tik 
tuo tarpu. Gailaus aš suradau 
vaistą, kuris išgydė mane pil
nai ir toji liga nesugrįžo dau
giau. Aš daviau tą vaistą dau
gybei žmonių, kurie baisiai sir
go Ir net buvo reumatizmo pa
guldyti į lovą ir kiekvieną kar- 

^ą jis išgydė.
AŠ mačiau, kad kiekvienas 

Spragantis kokia nebūk reuma
tizmo forma išmėgintų šitą ste
bėtiną gydomąją jiegą, Nesiųsk 
nei cento; prisinsk tik savo pa
vardę ir adresą, o aš pasiųsiu ji 

i vaistą išmėginimui dykai. Kilo- ; 
met jj suvartosi ir matysi, kad 
tai ilgai Jieškotas vaistas reu
matizmui išgydyti, tąsyk pri- ■ 
siųsk jo kainą, vieną doleri; 
bet suprask, kad aš nenoriu ta
vo pinigų, ’.ici pats nenorėsi i 

' juos prisiųsti. Ar tas nėra t?i- 
! singa? Kam kentėti ilgiau, kuo

met tikkrai geras vaistas siu-
■ loma dykai? Neatidėliok, Ra- I šyk šiandien.
i Mark II. .lackson No. 648 F. ■ 
' Gurney Bldg., Syracuse, N. Y.

P-as .lackson atsako. Užrciš- 1 kimus atigščiau teisingas.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtoflc, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras lik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbimn 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Sahites Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

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

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku slvo antrašu ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

610 W. 31st St.. ChicuHo. III.

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

Tel. Drexel 2880.
A-----  - - -■-*

DR. 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.

DAKTARAS NAMUOSE

Tik kij išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
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 
bile aptiekoje. Boto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Koseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Moterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

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

11 r^’t Q iki 7 vai, vąk.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i 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., Chicago, III. 
Kampas 18-tos gatvės.

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. BlumenHal

kus. Vai.:

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
. tuščias, kada pra 

Irai nyksta regėjimas 
nj Mes vartojam 
Jr pagerinta Oph- 
O thalmometcr. Y- 1 patinga doma at 
" kreipiama į vai- 
nuo 9 ryto iki 9 vak.

nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Kfotorišl<v ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligy.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 1^—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
R4>aelande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pulhnan 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvcrgu vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

___________ __________________________ ____ _______ ______________________________ 4

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir LabaratorIJa: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Danai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 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.

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

VALANDOS: 9 -12 ryto 
- 2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 6)

Lietuvys Graboyius
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
ginusia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III

Hoti.se


(Tąsa nuo 7-to puslp.)

Oi tu sviete, svieteli — blaš
kosi tie žmonės ir patįs nesuži
no ko. — M. Karčiauskis.

BRIDGEPORT

tik pirmu kartu statomas, ir ge
rai atvaizdinąs darbininkų gy
venimą, tad tikimasi gausios 
pgblikos. Boto, cbieagiečių |>e- 
reiga remti jį, kadangi choras 
visuomet patarnauja jų draugi
joms. Del geno lošimo nereikia 
abejoti. — K. Vaičiuška.

NAUJIENOS, Chicago.

šešiolika tūkstančių naujų
• piliečių. ,
1919 melais Chicagoj išsiėmė 

pirmąsias pilicHiškas popieras 
(deklaracijas) 16,328 svetimša
liai. Antrąsias |M)pieras išsiėmė, 
3,029 svetimšaliai.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Į'."1,!”,11 "'.L,1.L_»'„■JBBBganM 'I.'l1. SS

——■■'I I ■mmgMĮĮĮĮĮM

REIKIA DARBININKŲ

Subata, Gruodžio 27, 1919

RAKANDAI
MOTERŲ VYRŲ

Chicagos lietuvių vyrų choras.
Chicagos lietuvių vyru choras 

chicagiečiams gerai žinomas. 
Žinomas 4uo, kad jisai yra vie
nas didžiausių Chicagoj ir ge
rai išlavintas. Draugijos, kuo
pos bei bendrovės (pav. Naujie
nų B-vė) ji visuomet kviečia 
padainuoti. Ir vyrų choro patar
navimu kvietėjai ir publika vi
suomet yra patenkinti. Tatai 
liudija gausus aplodismentai, ku 
riais vyrų choras pasitinkama ir 
palydima nuo estrados.

Chicagos vyrų cliorc susibu-

pažangios jaunuomenes. Jie 
iavinasi-mokinasi netik dainų, o 
ir lošimų. Choras mat turi Dra
mos Skyrių* Tatai ryto, gruod
žio 28, Chicagos vyrų choras 
rengia šaunų vakarą p. Melda
žio svetainėje. Choro lošėjai-my- 
lėtojai vaidins keturių veiksmų 
drairtą “Bedarbę.” Veikalo turi
nys — grabų dirbėjo gyvenimas. 
Kadangi veikalas dar naujas,

Įdomus vaikų Koncertas.
Nedėlioj, Gruodžio 28ta d. 

Mark White Sąuare svetainėj, 
prie Halsted ir 30tos gatvės, 

bus vaiky choro, “Jaunoji Bi
rutė” koncertas, vadovaujamas 
p-lės S. Stanuliutės. Sis choras 
buvo sutvertas pastangomis S. 
L. A. 208tos kuopos motery ir 
bus jo pirmas pasirodymas ant 
scenos. Kartu dalyvaus ir “Atei 
ties Spindulio” vaiky choras, iš 
Roselando. Programas bus įvai 
rus. Susidės ir solo, duety, šo
kių, piano solo, deklamacijy ir 
dainavymo keletos dainy abiejų 
chorų, širdingai kviečiame vi
sus, kurie įdomauja muzika ir 
vaiky lavinimu. Programas pra 
sidės 3čia valandą po piety. Ižan 
ga veltui. — Rengėja.

Rado negyvą žmogų.
Name 1732 \V. 21 PI. vakar 

naktį policija rado negyvą žmo
gų. Spėjama, kad tai lenkas 
John Parchinas. Namo savi- • 
ninkas sako, kad jisai ten gyve
nęs vienui vienas. Jo šeimyna 
esanti Europoj. Savo įnamio 
pavardės jis irgi nežinąs. Visa, 
ką jis žinąs, tai kad jo ’ įnamis 
vadinęsis John’u.

Manomu, kad Jobn’as 
kieno nors nužudytas.

* ■■■■■■

Pranešimai

Paklaida.

buvo

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

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

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
reikia prie operavimo pune ir 
kiker presų, tapgi pagalbai 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 savaitę 
dirbdamos nuo sinkių. Mokama 
extra bonus kas savaitė už nuo
latinį lankymąsi (Darban. Valan
dos — nuo 7:30 vai. iki 4:30 vai. 
gubotomis iki 11:45 vai. Malo
nios aplinkybės naujoj dienos 

švesOĮs dirbtuvėje. Kreipkitės: 
VICTOR MANUFACTURING 

& GASKET CO.
5750 Roosevelt R(xul.

REIKALINGA 
Pirmos klesos VARIO MOLDE- 
BIŲ, prie kujbilų ir pagrindų 
darbo.
Pirmos klesos suolo rankų prie 
vario darbo. Taipgi patyrusio 
vyro prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai.
Pirmos klesos metalo sukę jų. 
Reikia kalbėt anglų kalba.
Kreipkitės
IM PERI AL BRASS MFG.

524 So. Ručine Avė.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Ar Jus Norite 
Bargeno?

CO. Aš turiu ant rankų puiku $200 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

Dramatiško Ratelio mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
28, lygiai kaip 10 vai. ryto, M. Mel- 
dažio svet. 2212 W. 23 PI.. Visi drau
gai ir draugės priimkit be atsisaky
mo, nes yra svarbus reikalas. Mel
džiu ir tuos draugus ir drauges, ku
rie myli įstoti į Rale’j.

-- Sek r. A. J ūsas

RASTA-PAMESTA
PAMESTAS lapės skuros mergai

tės kalnierius, Mildos teatre, Kalėdų 
vakare, 25 d. gruodžio. Kas rado, 
malonės sugrąžinti, gaus gerą do
vaną.

W. ŠARKUS, 
3110 So. Losve Avė., Chicago.

BEI KALINU A MERGINŲ

Kaip Tai Sau 
Išaiškinti?

Kas yra priežaščia to, kad ne 
kurie vyrai ir moterįs gyveny- 
me žengia pirmyn ir turi pasi
sekimą; lieka turtingi ir laimin
gi. Tuom tarpu kada kiti tuose 
pačiose sąlyguose prie nieko ne
priėjo?

Daugelyj atsitikimų, priežas
tis yra labai paprasta; ji guli 
kūne, nervų sistemoj ir dina
miškoj nersi’i energijoj. Ner
vai kontrolioja kiekvieną kimo 
veikmę ir minties ir jeigu ner
vų sistema nėra tvarkoje; nėra 
sveika ir stipri, k imas ir protas 
labai nuo to nukenčia.

Kiekvienas vyras ir moteris, 
jei nori turėti |>asisekimą gy
venime; o taipgi būti sveiku ir 
laimingu, turi atkreipti atidą į 
sekančius simptomus: mažai 
kraujo, nemigė, stoka apetito, 
silpnumas, nevirškinimas, ir sto 
ka energijos.

Tie yra ženklai, kuriais gam
ta persergsti, kad nervų siste
ma yra sulaužyta ir silpna.

Tuose visuose atsitikimuose, 
vJrlojimas Partoglory per trum

Naujienų nr. 303, žinutėj apie 
Lietuvių Liuosybės Namo rei
kalus, įsiskverbusi'maža korek
tūros paklaidėle, kurią skaitau 
reikalinga atitaisyti. Ten pasa- 

aeitą mėnesį ne
prisirašė šeriu inkų, tai dar Še
rų pardavėjai nepridavė atskai
tos”. Žodis ncĮirisirašė klaidin
gus. Turi būti: “Kiek praeitą 
mėnesį prisirašė“ etc.

— Ant. Liutkus.

Kiek

International karšapės darbi
ninkai streikuoja.

Vadinamosios International 
Car Shop arba C. B. D. kompa
nijos (ant 43 ir Lincoln gatvių) 
darbininkai metė darbą. Gruod
žio 23 dieną jie, kaip vienas 
žmogus, metė dirbtuvę ir parei
kalavo, kad jiems butų išmoka
ma vedinamas “back pay” — už 
1918 ir 1919 metus. Mat pernai, 
kada darbininkai buvo sustrei-

išmokėti tą “back pay.” Bet iki 
šiol vis vilkino ir, vilkino, o (la
bai’ visai atsisakė išmokėti. To
dėl darbininkams neliko nieko

vininią ir pagelbą. Tas didelis 
gelbėtojas sustiprina nervus, ir 
visą nervų sistemą.

Partoglory nėra jokiu stebu-

do visus silpnumus”; jis yra tik 
naujausiu moksliniu prirengi- 
nm atbudavojimui nervų siste
mos ir kaipo tikslai yra abso
liučiai dvaraiYluotas. Užsisaky

Darbininkai yra gerai susior
ganizavę ir žada streikuoti tol, 
kol kompanija nesutiks išpildyti 
jų reikalavimus. Lietuviai dar
bininkai todėl prašomi apsižiū
rėti: kad sužiniai ar nesužiniai 
neliktumėte streiklaužiais. Mes 
visi turime eiti išvieno. Tik tuo
met musų kova bus sėkminga.

— Ten dirbęs.

kias pasekmes. Kainuoja $1.25, 
penki buteliai už $5.00.

Parduodama per išradėją, N.
C. Partosa, 160 Second Avė.,

Vyriškų Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukli, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai s 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 Ir aukščiau.
Pirkite sau overkaulus dabar pa

ko^ prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kąiAos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai rak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. SuGtto 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON.
1415 So. Halsted St.. ChHoau

Utelei* ion-»

Next — elevatorių kompanija.
Sako, kad gubernatoriaus 

Lcnvdeno (Publicyjtilitics) ko
misija žadanti “pasidarbuoti”, 

kad numažinus važinėj hnos 
kainas “ir ant elevatorių,.” Už sa 
vaitės-kitos komisija laikysian
ti “nepaprastą posėdį elevj^- 
rių klausimui rišti.” Tūli tos 
komisijos nariai buk pasireiškę, 
kad septynių centų transferio 
elevatorių kompanijai busią ga
na. — Matysime.

Jaunieji nusižengėliai.
Jaunųjų nusižengėlių kortas 

paskelbė, kad už 1919 metus ji
sai turėjęs net 17,487 “keistis.” 
Vadinas, tiek vaikų papildę vie
nokį ar kitokį nusižengimą. Pra
eitais metais jaunųjų nusižen
gėlių tebuvę 14,474.

Jaunųjų nusižengėlių įvairio
se priglaudosc laikoma: 851 ber
niukas ir 303 mergaitės.

tik

$1.89

Pašovė verteivą.
Trįs nepažįstami bendifai 

kar naktį pavojingai pašovė pa
siturintį verteivą, Jorry Suliivan 
2923 Canal avė. Užpuolikai įsi
bėgo.

va-
PLUNKSNOS 

Geriausios, kokias 
gali pirkti

Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sampelių.

Turėjo daug keiay.
Apskričio kortas paskelbė, 

kad už 1919 metus jis turėjęs 12, 
651 “keisą” bylą. Naujų by
lų, kurios bus nagrinėjama 1920 
metais, paduota 10746.

North Side. —i Di D. 86 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 28 gruodžio 
9;30 vai iv‘o. Liuosybės svet. 1822 
\Vabansia A\c. Nūnai n akinėkite »ąi 

nes turėsime pa’iuosuo:? iš 
I D| D gi iumi us “komuals- 
ipgi gausite kmgą “Atmosfi • 

-- I . k i;. J. Galvčis.ra .
I

“Birutės” . pranešimas. —• Visi 
‘Birutės” dainininkai ir dainininkės 
malonės susirinkti repeticijoms utar- 
ninke, gruodžio 30, 8 vai. vak. į Mark 
\Vhitc Sguare salę. Bus daromas 
taipjau pirmas prisirengimas staty
mui naujai parašyto p. St. Šimkaus 
muzikos-dramos veikalo “Išeivis”, 
kurio vaidinimas įvyks vasario 1 
d. CSPS. salėje. — Valdyba.

Kenosha, Wis. — LLF. 25 kp. mė
nesinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 23, So'cialistų svetainėj. 

Pradžia kaip 9:30 vai, ryto, iVsi na
riai būtinai privalo atsilankyti. Tu
rime prisiųstų knygų už 1919 ir rei
kės naują valdybą rinkti. —Valdyba

The Vagabonds — “Can free Jovė 
sol ve Ifce sex problem?” A debate 
b y Sirfessor Suliivan and Lough- 
man, Sunday, Dec. 28, at 3 p.m., 
Colonial Hali, 20 W. Randolph St.

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

— Organizatorius.

Metinis Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos susirinkimas įvyks subatoj, 
gruodžio 27, Meldažio 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 Northeote Avė.

—• R F.r. Sv i ręski.

L.M.P.S.A. 29 kp. rengia didel) 
ioncertą nedėlioj, sausio 4, M. Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd Place 
3radžia 5:30 vai vak. Programe da- 
yvaus gabiausios Chicagos spėkos.

— Komitetas.

North Side. — Svarbią prelekciją 
skaitys Dr. M. '1'. Strikolis nedėlioj, 
gruodžio 28 d., 3 vai. po piety, Kny- 
ijyno svet. 1822 Wabansia Avė. Po 
jrelekcijos bus šokiai prie geros 

muzikos. —Dr-jų Sąryšio Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšv. 
Draugystės priešmetinis susirinki
mas Įvyks nedėlioj, gruodžio 28 d., 

:30 vai. po pietų. J. Neffo svet., 
500 So. 49tli Avė. Rus rinkimas val

dybos 1920 metams ir kiti svarbus 
reikalai. Visi nariai ir narės buki- 

e laiku. — Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU savo švogerio Stanis

lovo Vitkaus, pirmiau gyveno Wis- 
eoąsin ir Michigan miškuose, o da
bar gyvena Chicagoje. Jo pusseserė 
Marijona Balčaitė nori su juo pa
simatyti. Taipgi M. Balčaitė jieško 
savo dėdės Domininko Jokšų; jis 
gyveno Illinois valstijoj. Malonės at
sišaukti. Taipgi jieško Onos Vilkai
tės.

3230
Jonas Jakavičia, 

lxiwe Avė., Chicago, III. 
Phone Boulevard 5851.

PAJIEŠKAU savo sesers Onos 
Juozaitienės ir Onos Žalpienės. Paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pav., iš 
Kuršėnų miesto; 9 metai kaip ma
žiaus, turiu svarbių reikalų, atsišau
kit ar kas žinot pranešk i t

JONAS JUOZAITIS
2025 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEšKAU draugo Franciškaus 
8esoh.k;io. Paeina ,11 Kauno gub., 
Telšių pav.. Kartinų vol., Zadeikos 
dvaro. Turiu labai svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti.

Tapigi jieškau S. Laurinavičiaus, 
Kauno gub., Telšių pav,. iš Kartinų 

svar-
Kauno gub., ' 
miestelio, meldžiu atsišaukti, 
bus reikalas.

JOS. GAUDTS, 
Box 115 Phelps, Wisc.

REIKIA DARBININKŲ

DEL LENGVAUS DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. 
GOS IR

GEROS DARBO SALY- 
GERA MOKESTIS.

DARBININKŲ (Leiberių). 
Pastovus darbas. Galiu sunaudo
ti 50. Kreipkitės

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

ŠOUTII SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.
TIKTAI SI MĖNESI.

MOTERŲ PUSP. DIENOS SUKATOMIS. 23-čios ir Racinc Avė.
REIKIA PATYRUSIŲ MERGI
NŲ VILNOMS SORTUOTL 
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.

FELSENTHAL-SLEPl I 
COMPANY

755-759 W. TAYLOR STREET.

The PIANO & OBGAN SUPPLY Co. 
2100 N. Racine Avė.

REIKALINGA jaunos inteligentiš
kos moteriškės biznio patyrimu, 

pagelbėti dentisto ofise. $25 į savai
tę. Telefonuok dėl sutarties, ('anai 
222.

DR. ZIPPERMAN 
1401 So. Halsted St., Chicago. 111.

MERGINŲ prie 'klejavimo ir 
lipdymo; gera mokestis ir pašto 

vus darbas.
MOTERŲ IR MERGINŲ

14 Sheldon St.e iš užpakalio.

VYRŲ prie plieno; fiteriams 
pagelbininkų; riveteriams pagal
bininkų; punch press operato
rių ir pagelbininkų. Pastovus 
darbas, gera mokestis.
MORAVA CONSTRUCTION CO 

85th ir Ste.wart Avė.
AR JUS JIESKOT NAUJOS 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

MES NORIME MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA- 
JNGAS. VISUOTINAS DARBAS. 
>USĖ DIENOS SUBATOMIS PER 

APSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
AUGŠTESNES VIETAS. TURI 
vALBĖTI ANGLIŠKAI.

’ 'G’ < .
TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ 
"RIE SULIEJIMO SU GELEŽIA. 
)ARBAS PASTOVUS. PUSĖ DIE

NOS SUBATOMIS PER METUS. 
GEROS DARBO 'SĄLYGOS.

ATSIŠAUK.
IMPERIAL BRASS MFG. CO. 

524 SO. RAGINE AVĖ.

MergomioS“Moters

« REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo; geros sąly
gos ir gera mokestis.

VVEINBURG,
3615 Douglas Boulevard, Chicago.

REIKALINGA 20 moterų prie po- 
perių sortavimo. Mokama geriausia 
mokestis. « 
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 
62(1 XV. Taylor SI., ir kampas Des- 
plaines St., i Chicago, III. 
---------- —.r-1   ■—  —

REIKALINGA moteris arba mer
gina dėl namų darbo. Gera mokestis, 
maža šeimyna — 3 ypatus, mažų 
nėra. Atsišaukite. 

Mis. KARPUS
3623 Parnell Avė., Chicago, III.

REIKALINGA —- gabių mergaičių 
virš 16 metų amžiaus. Greitas pake-' 
limas algos ir vietos. 

MODERN LAUNDRY 
58th & Halsted Sts.

VYRŲ prie fhifavimo rogsų, 
audimo, ir staklių darbo. Paty
rimas nereikalingas. Gera 
kestis pradedant. Pastovus 
bus per apskritus metus.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St.

mo
da r-

VYRO — dirbti naktimis; užlaiky
ti grindis švariai ir taip tolinus.

MODERN LAUNDRY
58th & Halsted Sts.

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

Geriausia vieta dirbti tai švari, 
šviesi ir gerai ventiliuotu dirbtuvė.

gildome jums geriausios progos 
prasisiekti, su gera mokestini 
pradedant.

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

Barnhart Bros
Spmdler

Monroe & Troop Street

REIKALAUJU senos moteries pri
žiūrėjimui vaikų; (iirbtjL namų dar
bo nereikia. Kambariai yra šildomi 
garu. Užlaikymas labai geras. Atsi
šaukite pas

J. SATKAUSKAS, 
620 VV. 35 St. Chicago.

MERGINŲ IR MOTERŲ PRIE 
OPERAVIMO PUNCH IR KIKER 
PRESŲ. TAIPGI PRIE VARSTOTŲ, 
DEL LENGVAUS IR ŠVARAUS 
DARBO. PATYRIMO NEREIKIA.

MES JUMIS IŠMOKYSIME 
GREITU LAIKU, GERA MOKESTIS 
MOKINANTIS. PATYRUSIOS 
PADARO $30 SAVAITĖJE DIRB
DAMOS NUO STUKIŲ. EXTRA 
BONUS MOKAMA KAS SAVAITĖ 
NUOLAT LANKANČIOMS DARBA.

VALANDOS: 7:30 IŠ RYTO, 4:30 
VAKARO; SUBATOMIS IKI 11:45. 
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 
NAUJAME DIENOS ŠVIESA NAME.

VICTOR MANUFACTURING 
& GASKET CO 

5750 Roosevelt Road

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

DREXEL VIEW APABTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

GALIMA sunaudoti keletą tvirtų 
vyrų prie pastovaus darbo. Gera 
mokestis.

Kreipkitės tuojaus. .
E. SELMObl

700 W. Erie St., Chcago, 111.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ~

DARBININKŲ į faundrę. 
Nuolatinis darbas.

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

REIKALINGA
DARBININKŲ 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry St.

---------------- I—:-------------------
REIKIA DARBININKŲ
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS Į
* STEIN-HALL MFG. CO.

2841 So- Ashland Avė.

REIKALINGA
PEČKURIO LAISNfiMIS 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry Avė.

REIKALINGA
PATYRUSIŲ 

MAIŠŲ 
LOPYTOJŲ

M. S. GOLDBERG 
1508 So. Newberry Avė.

REIKALINGAS vyras pardavė
jas, visą laiką arba trumpą laiką. 
Patyrimhs nereikalingas, Musų vy
rai uždirba nuo $50 iki $60 į savai
tę. Atsišaukite Rėom 9111912.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEEL CO.

2849 W. Lake St.

REIKALINGAS žmogus važioti 
vežimu ir 2 vyrai dėl paprasto dar
bo išmestų popierų šapoje. Gera 

mokestis tikram žmogui. 
REPUBLIC >WASTE PAPER CO. 
626 W. Taylor St., ir kampas Des- 
plaines St., , Chicago, III.

REIKALINGa fyderių ir lanksty
tojo. Geriausia nuokestis ir bonusas. 

MODERN LAUNDRY 
58th & Halsted Sts.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO krutomų pa

veikslų teatras. Teatras randasi la
bai geroj vietoj, biznis nuo seniai 

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

EXTBA BARGENAS
PARSIDUODA grosernė pigiai. 

Biznis geras nuo senai išdirbta?. 
Lietuvių apgyventoj vietoj.
3215 So. Parnell Avė., Chicago.

DIDELIS BARGENAS 
Greitam pirkėjui.

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

Namų tel. Seeley 1534.
- i

.................... ” ..................... . ■ ■ .......... -

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė iš priežasties kad savininkas 
trumpu laiku turi apleisti miestą. 
Biznis cash ir gera vieta, apgyven
ta visokių tautų. ’Norintįs geros pro
gos atsišaukite greitai.
1736 N. Hoyne Me. Chicago.

Phone Humboldt 2315
PARDAVIMUI Grosernė, cigarų, 

tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Lietuvių apgyventa vieta. Par
davimo priežastis: einu į kitą biznį.

A. GUDELIS,
3537 So. Wallace St., Chcago, III.

PARSIDUODA saldainių krautuvė; 
priežastis, savininkas turi kitą krau
tuvę.
3302 So. Halsted St., Chicago

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME L’ž- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-ŽEMĖ

puikij 
varto- 
esame

Ar nori padaryt 
pinigu

Pirk sekančius namus.
1) 2 augščių mūrinis namas, apa

čioje štoras, rendos neša $33.00 į 
mėnesį, parsiduoda už $2400.00

2) 6 pagyvenimų mūrinis namas, 
rendos atneša $62.00 į mėnesi, už 
$3600.00, reikįia įmokėti tik, $500.

3) 4 pagyvenimų mūrinis ir me
dinis namas, rendos neša $36 į mė
nesį, už $2500.00. 4b

4) 3 pagyvenimų naujas ihuriffi 
namas 4 metų senumo, parsiduoda 
labai pigiai. Jeigu kas turi lotus ga
lima mainyti ant tų namų. Tie na
mai faųdąsi švento Jurgio parap. 
apielinkėje, kur geriausiai lietuvių 
apgyventa vieta.

C. P. SUROMSK1 CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.
■ ...... — i —1

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio i§ bet ku
rios 'madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

VAKARINfi ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir klesč

iu is. Mokestis kiekvienam pri- 
einahia.

L. T. NARMONTAIT®, 
Mokytoja

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilletystės, daf- 
liarašys < 

Mokinimo valandom: n 
iki 4 vai. po pietų, 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST

9 ryto 
Vakarais nuo C

CAGG




