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VOKIEČIAI JAU IŠVYTI Iš 
LATVIJOS.

Jau mažai bėra vokiečių Lietu
voj, bet ir tie turi tuojaus ją 
apleisti, kitaip bus išnaikinti.

Lietuviai jau paėmė Radviliškį 
ir Šiauliai arti puolimo.

jos 
pa- 
pa-

RYGA, lapkr. 30.—(Rašo 
Chicagos IJaily News korespon 
dentas Michael Farbman).— 
šiandie Latvijoj su Kurliandi- 
ja yra didžiausio džiaugsmo, 

kadangi ji galutinai lapo išliuo 
suota nuo vokiečių. Latviai 
paėmė Muravjevo (Mažeikius), 
svarbiausią kryžkelę tarp Min
taujos ir Liepbjaus. Vokiečių 
armija liko išblaškyta ir) 
praktiškai nebėra. Liko tik 
mišusios bandos, badančios 
sislėpti Lietuvos miškuose.

Vokiečių bandymas išgelbėti 
milžiniškus sandelius karės me- 
degų suvėlintais mūšių paliau
bos pasiūlymais, neduos pasek
mių, kadangi mūšių paliauba 
nebus suteikta kol paskirtims 
Vokietijos kareivis nebus su

grįžęs Vokietijon ar pasidavęs.
Latvijos kareiviai prisidėjo 

prie lietuvių vijime vokiečių 
šiaurinės Lietuvos fronte. Tik 
Šiaulių-Tilžės f linija pasilieka 
pasitraukimui, bet Šiauliai tapo 
apsupti lietuvių,' kurie paėmė 
svarbią geležinkelių kryžkelę 
Radviliškį ir puolimo Šiaulių 
laukiama kas minutę, o las pa
darys vokiečių spėkų pasidavi
mą neišvengtinu. (Nuo pasi
davimo išgelbėjo, talkininkams 
prašant, padaryta mūšių paliau
ba su Lietuva. Bet paliaubos 
sąlygos reikalauja, kad vokic-

vąų palikdami ten visus savo 
karės medegų sandelius. Taigi 
mūšiai tarp lietuvių ir vokiečių 
tapo pertraukti ir vokiečiai da
bar skubiai nešdinasi iš Lietu
vos).

Latvijos valdžios seredoj pa
siųsta Vokietijon nota, paskel
bianti pertraukimą diplomati
nių ryšių bus labai nesmagi 
skaityti Vokietijos žmonėms. 
Vokietijos žmonės pamatys, 
kad juos vėl įvilko į keblumus 
militaristai ir kad jie buvo pri- 
gaudinėjami valdžios.

Mirusis Nepriklausomųjų So
cialistų vadovas Hugo Haase 
kartą susilaukė smarkių protes 
tų iŠ ministerių pusės, kada jis 
užreiškė, kad Vokietijos valdžia 
yra užstovu militaristų ranko
se. Ką-tik Latvijos kareivių 
sunaikintoji Pabaltijos avantu
ra yra geriausiu prirodymu •tei
singumo Haases tvirtinimo.

Kada gen. von der Goltz 
“geležinė divizija” atsisakė 
klausyk paliepimo evakuoti

Kurliandiją, Vokietijos valdžia 
nedrįso panaudoti savo autori
teto. Vienok siuntė daugybę 
amunicijos ir daug kareivių į 
Kurliandiją, kad padarius iš jos 
vietą atšokimui atakose prieš 
jauną Vokietijos demokratiją. 
Valdžia dėjo visas pastangas, 
kad užslėpus blogus tikslus tų 
jos spėkų, kurios kėsinosi ant 
Vokietijos respublikos ir kaimi 
niškų tautų taikos.

Jei Vokietijos valdžia nebū
tų rėmusi gen. von der Goltz 
kontr-revoliucionių pastangų, 
jos niekad nebūtų išsivysčiuo- 
sios į nedorą avanturą pulk. 
Avalov-Bermondt. Dabar Vo
kietijos žmonės turės brangiai 
užmokėti už tokius militaristų 
ir valdžios žygius.

Latvijos pertraukimas diplo
matinių, ryšių kaip tik tą reiš
kia. Tai padaryta tikslu pri
versti Vokietiją prisiimti ant 
savęs pilną atsakomybę už krau 
jo praliejimą ir sunaikinimą, 
kurio Vokietijos valdžia butų 
lengvai išvengusi.

Per du mėnesiu Latvijos mie
stai buvo bombarduojami de
moralizuotų maištingų bandų 

vien todėl, kad Vokietijos val
džia toleravo senąją prūsiškąją 
dvasią naujojoje Vokietijoje. 
Užsibaigus gen. von der Goltz 
ciničkiems prisirengimams už
pulti Latviją, užsidėta kaukė ir 
tas Prūsijos militarizmo avan
gardas pavarto į “kariautojus 
už pravoslavų kryžių” ir Prū
sijos armija Kurliandijoje liko 
paskelbta dalimi Kolčako armi- 
ios kariavimui su bolševizmu. 
Tada Vokietijos valdžia nusi
plovė savo rankas nuo viso šio 
reikalo.

Dabar, kada pulk. Avalov- 
Bermondt liko sumuštas ir Pru 
sijos militaristų ir kapitalistų 
pienai aneksuoti Kuriiandijbs- 
Smolensko-Vitebsko guberni
jas, kaipo karidtorių Itarp Vo
kietijos ir Rusijos, liko sunai
kinti, nusiimta kaukę ir armi
jos sugrąžinimui carizmo ir ne- 
išdalintos šventosios Rusijos, 
dar kartą pavirto į nekaltus vo
kiečius, norinčius grįšti į tėvy
nę.

Kolčako inicialai ir pravo
slavų kryžius ant vokiečių uni
formų, liko paslėpti, Rusijos 
avantura užsibaigė ir vokiečių 
generolas vėl komandoje. Vo
kietijos valdžia dar kartą pri
ėmė savo globoti Pabaltijos apy 
gardos kareivius, išreiškia suti
kimą evakuoti Pabalti ją ir siu 
lo Latvijai mūšių paliaubą.

Latvija paskaito save kariau
jančia su Vokietija. Latvija 
nori taikos, bet Vokietija turės 
užmokėti už vokiečių sunaiki
nimą Rygos ir abelnai Kurlian 
dijos ir atlyginti visus nuosto
lius vokiečių' okupavimo Lat
vijos.

šiaurinė Latvijos armija su- kabinete pašaliną vienatinį po- 
stabde savo veržimos dviem < 
nom dėl dviejų priežasčių: rei
kalo suorganizuolti komunika
cijos su užpakaliu ir patirti nuo 
monę talkininkų misijos Pa- 

baltijojc. Latvijos valdžia utar 
ninke gavo telegramą nuo gen. I utarninkc prasidedančioje Dor-1 GAVO TIK VISAI MAŽĄ 

Niessel, sveikinančią ją delei I pato konferencijoje. Jos dėle-1 PAKĖLIMĄ ALGOS, 
pasisekimo ir patariančią tęsti I galai lankysis tik dėl žinių iri --------
besiveržimą. I nebus įgalioti ką-nors veikti. I ArbitratoYius Alschuler atmetė

-----*---------------- i “Mes pageidaujame 'taikos ir I darbininkų reikalavimus ir pri- 
Trc.e translation fifed with the post I šalis reikalauja laikos,” pasakė teisė tik visai mažą pakėlimą

ofOct. 6,1191?| Į“™!* alg°8-

PABALTIJA ATIDĖJO TAIKOS 
TARYBAS SU BOLŠEVIKAIS?

su- kabinete pasalina vienatinį PO’|C|zaH41,|z|ll
die litiniai sugabų Pabaltijo^ baro-123KCrUy K.1LĮ

darbininkai
pralaimėjo

hardt vienatinį voki( Pabal- 
eli ki

ti ministeriai irgi pasftraukė.
Latvija oficialiai

Tnic translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Dec. 2, 1919 
us requircd by the act of Oct. 6,1917

KOLČAKO ARMIJA BĖGA.

‘dalyvaus
Nebando priešinties bolševi

kams. Kolčakas bijosi už savo 
gyvastį.

Uždarys 
nesvarbias 

dirbtuves.

nisleris Mejcrovics. “Bet mes I ——
negalime veikti, kol talkininkai I CHICAGO.—Gyvulių skerdy
nėm pasirengė susitaikinti su I klų darbininkai pralaimėjo, 
bolševikais. Dabar yra labai I Kiek laiko atgal jie buvo parei- 
blogas laikas kalbėtics apie tai- kalavę pakelti alga nuo 20 iki 
ką su bolševikais, kadangi jie Į 50 nuoš. Skerdyklų baronai, 
yra stipriame kariniame pade-Į žinoma, reikalavimą atmetė, 
jime. Bet galbūt butų geriau-I bet vėliau, kaip baronai, taip ir 

COPENHAGEN, gr. 1.—Es-|da išeitim pakviest dabartiųius I darbininkai sutiko visą dalyką 
tonijos konstitucinio susirinki-1 Rusijos valdonus sustoti karia-1 pavesti teisėjui Samuel Alschu- 
nio narys Petras Puubel, kuris Į V11S< ^U(| sutvarkius savo narni-1 fer, kuris khrės laiku suteikė 
dalyvavo Dorpato konferendi- Į njUs reikalus ir kad įsteigus de-1 pirmą pakėlimą algos skerdy- 

joje, dabar važiuoja į Copenha-1 mokratiją, kaip ją supranta va-1 klų darbininkams.
geną su slapta misija. Jo ke-1 karų pasaulis, su visuotinu bal-1 Teisėjas Alschuler ilgai tyri- 
lionė, manoma,, turi ryšių su įlavini u. Jei tas butų sutarta, I nėjo visą dalyką, dar ilgiau 
Maksimo Litvinovo tarybomis I Latvija butų daugiau negu pa-Į svarstė ir vakar išnešė savo nuo 
varde sovietų. Rusijos, su J. įsirengusi sudėti ginklus ir pra- sprendį, kokio turbūt visai ne- 
O’Grady iš Anglijos Raudonojo | jgįi rekonstrukcijos darbą. Kad ['tikėjo skurstalitįs Chicagos ir 
Kryžiaus. Į taikos konferencija su bolševi- kitų miestų gyvulių skerdyklų

Sakoma, kad Dorpato konfe- Į kais turėtų vertę, joj turi daly- darbininkai. Vieton darbinin- 
rencija tapo atidėta is priežas- Į vauti atstovai Kolčako. Deni-|kų reikalaujamo 20 iki 50 nuoš. 
ties didelių bolševikų reikalavi-Į kino, Ukrainos, Lenkijos, Lic-1 pakėlimo algos, kad padengus 
mų po sumušimui šiaurvakari-1 tuvos, Latvijos. Estonijos ir tai I dar didesnį pragyvenimo pa
neš armijos. Ikininkų šalių. Mes esame pri-j brangimą, teisėjas Arschuler su

Danijos valdžia nutarė prade Į sirengę pasiųsti delegatus į to- teikė tik nuo 7 iki 15 nuoš. Pa
ti tarybas su Litvinovu. Val-Įkią konferenciją.” 
džia nori paliuosavimo areštuo-| 
tų Danijoj pavaldinių sovietų I, Dorpato taikos konferencijo- 
Rusijoje ir nori paliuosavimo tų Ue ^iljvaus tik Lietuvos ir Es- 
Vokietijoš karės belaisvių, ku-1 tonijos d<‘legatai su įgaliojimais 
rie turi teisę balsuoti Schleswi-1 vejkti, o Latvija bus tik dabo- 
go plebiscite ir kurie yra danų I t°ja, kitos gi saljs visai nedaly- 
kilmės, kadangi jie galbūt bal-|vaug’
suos už Danijos aneksavimą. I (Lietuva nesenai oficialiai už- 

Danija gi iš savo pusęs pasi- Į ginčijo, kad ji nedalyvaus ta- 
rupins sugrąžinimu 2,(XX) Ru-lpybose ir kad tarybų su bolše- 
sijos pabėgėlių, internuotų Da-Įvikais Dorpate visai nebus), 
nijos belaisvių stovyklose. I 

Bolševikai esą stato didelius 
reikalavimus.. Danija irgi 

tarsis su Rusijos bolševikais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 2, 1919 
as rcųiiircd by the nei of Oct. G, 1917

BERMONDTAS UŽPUOLĖ 
LATVIJĄ SU ŽINIA KOLČAKO

IR DENIKINO.

Amerika pasiųs jo kareivius 
kariauti su bolševikais.. Jude
ničius irgi rėmė Bermondto 

žygius.

RYGA, lapkr. 29.—Mintaujoj 
šiandie tapo rasti pulk. Ber- 
mondto laiškai ir popieros, ku
rios parodo, kad Latvijos už
puolikas dirbo išvien su Deni- 
kinu ir Kolčaku. Laiškai pa
rodo artimą ryšį tarp tų gene
rolų, kurie veikia už bendrą ka
rinį politinį. Rusijos progra
mą.

Vienas laiškas nuo gen. Ju
deničiaus, buvusio komanduo
tojo Rusijos šiaurvakarinės ar
mijos, kalbėdamas apie jo iŠ-

mondtas nėra rusas, liepia jam 
nepaisyti tų viešų skelbimų, ku
rie politiniai buvo būtinai rei
kalingi.

Latvių suimtiems iš Bermond 
to spėkų rusams kareiviams ta
po leista prisidėti prie Judeni
čiaus. 200 jų jau važiuoja 
frontan. Baigiami susitarimai 
apie pervežimą per Latviją. 
6,000 Bermondto kareivių ka
riavimui su bolševikais. Ame
rikos komisionierius Gade rū
pinsis jų maitinimu.

Angliakasiai 
negrįžta

ANGLIAKASIAI NEGRĮSTA Į 
DARBĄ.

Dar niekur angliakasiai nepra
dėjo grįšti į darbą, nors jau 

kasyklos “atsidarė.”

WASHJNGTON, gr. 1.—Nors 
šiandie ir “atsidarė” visos mink 
štųjų anglių kasyklos, iškabino 
pasiūlymus darbininkams ir su
švilpė, kad angliakasiai eitų 
dirbti, vienok kasyklos pasili
ko tuščios ir niekur angliaka
siai nė nepradėjo grįžimo į dar 
bą, nežiūrint didžiausių val
džios gąsdinimų persekiojimais 
tų angliakasių, kurie nepaklau
sys paliepimo ir negrįš į darbą. 
Visur angliakasiai perskaitė 
kompanijų ir valdžios pasiūly
mus ir nuėjo savo keliais, ne 
nemanydami eiti dirbti už taip 
mažai pakeltą algą. Tik iš Jo- 
liet, III. su didžiausiu džiaug
simi pranešama, kad ten pra
dėjo “grįžti” angliakasiai. Vi
so sugrįžo net aštuoni darbi
ninkai. Bet su tiek darbininkų 
negalima nė pradėti darbo.

Tuo tarpu visoje šalyje pra
sideda jaustties didelis anglių 

trukumas. Jau daug dirbtuvių 
delei stokos anglių turėjo visai 
užsidaryti. Kitos kadir dirba, 
tai labai mažai.

I prastiemsiems darbininkams 
1 (Jeiberiams), kurie sudaro 75 
nuoš. visų skerdyklų darbinin
kų mokestis pakeliama tik 7^ 
nuoš., neskaitant laikinio pa

kėlimo algos 10 nuoš., kuris bu
vo suteiktas vasario men. ir 

kuris dabar tapo padarytas pa
stoviu.

šis pakėlimas algos veiks nuo 
pereito rugsėjo 1, d., o ne nuo 
liepos 14 cL, kaip to reikalavo 
darbininkai.

Teisėjas Alschuler iš pat pra
džių pasakė, kad darbininkų rei 
kalavimai yra perdideli, bet bu
vo manoma, kad jis visgi su
teiks daug didesnį pakėlimą al
gos, negu kad ištikrųjų sutei
kė.

Jis 'taipgi atmetė darbininkų 
reikalavimą 44 vai. darbo sa
vaitės.

Valdžia nebegali priversti pil
dyti šio nuosprendžio ir kaip 
skerdyklų savininkai, taip ir 
darbininkai gali jį atmesti, bet 
kaip savininkai taip ir darbiniu 
kai jai iškalno sutarė pildyti 
teisėjo nuosprendį, kokis jis nė 
butų.

Tas teisėjo Alschuler nuo
sprendis paliečia netik Chica- 
gos skerdyklų darbininkų, bet 
ir visus kitus skerdyklų darbi
ninkų visuose miestuose. Viso 
paliečiama 120,000 darbininkų, 
iš kurių 43,000 yra Chicagoje.

NAUJA NOTA MEKSIKAI.

Griežtai reikalauja paliuosavi
mo Jenkins.

EX-KAREIVIAI KAS ANGLIS.

LONDONAS, gr. 1.—Pasak 
sovietų valdžios bevieliuio pra
nešimo iš Maskvos, admirolo 
Kolčako spėkos bėga su tokiuo 

{greitumu, kad nebespėja pasi- 
! daryti apsigynimo apkasų ir jų 
visai nėra į vakarus nuo Irkut
sko.

Partizanų bandos nuolatos 
užpuldinėja Kolčaką ir jis, kad 
apsaugojus savo gyvastį, susi
darė sargybą iš 3,000 kareivių.

KARĖS LAIKO SUVARŽYMAI 
NAUDOJIME ANGLIŲ.

JŲ PIRMAS DARBAS.

Rūpinasi kuolabiausiai suvar
žyti žmonių laisvę^

WASHINGTON, gruodžio, 1. 
—Šiandie vidurdienyj atsidarė 
reguliaris posėdis 66-to kongre- 
sd. Posėdis itęsis beveik iki 

prezidento rinkimų sekamais 
metais. Kaip tik atsidarė kon
gresas, atstovas Kelly, republi- 
konas iš Michigano, įnešė bilių 
didžiausiam suvaržymui žmo
nių laisvės. Girdi, atėjęs laikas 
padaryti žingsnių valdžios ap
saugojimui nuo negeistinų žmo 
nių, kurie tą valdžią nori su
griauti.

Tokių bilių senate ir atstovi) 
bute yra įnešta ne keli, bet ke
li desetkai ir kiekvienas jų lenk 
tiniuojas didumu skiriamų baus 
mių.

WASINNGTON, ’gr. L—Ku
ro administracija visam anglia
kasių streiko laikui įvedė karės 
laiko suvaržymus naudojime 
anglių. Tik los industrijos, 
kurios karės laiku buvo pripa
žintos būtinai reikalingomis, 

gaus anglių. Nereikalingoms 
dirbtuvėms uždrausta not su
teikti šviesą, pajiegą ar šilumą.

Užgesino iškabų ir langų 
šviesas.

CJHCAGO.—Illinois public 
Utilities komisija vakar paliepė 
užgesinti visas dideles efekti

nes iškabas, taipjau labai ap- 
šviesius sankrovų langus. Tai 
paliečia kaip elektros, thip ir 
gaso šviesas. Padaryta tai vi
sam angliakasių streiko laikui, 
tikslu sirtaupinti anglis.

Vėliau busią išleista ir dau
giau suvaržymų.

•Mokyklose ilgis lekcijų irgi 
tapo sutrumpintas. Sumažinta 
skaičius ir vakarinių mokyklų.

UŽDARYS BAŽNYČIAS IR 
TEATRUS?

NAUJA INDUSTRINĖ 
KONFERENCIJA StlSlfctNKO.

WASHINGTON, gr. 1.—šian
die susirinko nauja industrinė 
konferencija, susidedanti iš 17 
žmonių, kurie turės suraski prie 
žastį esančio šalyje didelio in
dustrinio neramumo ir išdirbti 
budus tam neramumui panai
kinti. Ji susideda iš buvusių 
gubernatorių, kelių valdininkų 
ir kitų jiems panašių žmonių. 
Jau iškalno galima spėti kokį 
kaltininką jie suras: radikalai, 
maištininkai, agitatoriai ir “fo- 
reineriai.”

PRASIDĖJO TEISMAS.

KANSAS CITY, Mo., gr. 1.- 
Šiandie prasidėjo nagrinėjimas 
bylos 33 I. W. W. narių, kalti
namų peržengime špionažo įsta 
tymų. Byla tęsis kokį mėnesį 
laiko. Pašaukta daugiau 100 
liudytojų.

NUŠOVĖ STREIKIERĮ.

Aštrus kuro administratoriaus 
Garfieldo paliepimą, apie taupi- 
nimą anglių ir atkirtimą švie
sos ir pajiegos nuo visų nerei
kalingų išdirbyščių, yra visaip 
aiškinimas. Tūli tvirtina, kad 
jis atkerta šviesą ir pajiegą ne
tik nuo dirbtuvių, bet taipjau 
nuo teatrų, bažnyčių ir kitų pa
našių įstaigų, kurios skaitomos 
-nereikalingomis, nes reikalin
gomis yra pripažintos vien šios 
išdirbystės ir įstaigos: geležin
keliai, valdžios budinkai ir įstai 
gos, taipjau dirbtuvės dirban
čios dėl valdžios, valstijų, mie
stų ir pavietų įstaigos, viešojo 
aptarnavimo įstaigos (kaip laik 
raščiai ir t. p.) ir sankrovos. Vi
sos kitos išdirbystės skaitomos 
nereikalingomis ir joms neturi 
būti duodama nė anglių, nė švie 
sos ar pajiegos. Todėl išeitų, 
kad teatrai su bažnyčiomis ne
gali gauti šviesos ir anglių (jei

Bet pildymas šio paliepimo 
yra pavesta geležinkelių admi
nistracijai ir nėra priverstinas. 
Tik geležinkelių administracija 
neduos anglių nereikalingoms 
įstaigoms, bet jos gali veikti, 
jei turi anglių, arba jei nerei
kalauja šviesos (jei kur šviesos 
kompanija atsisakytų aprūpin
ti šviesą, nes elektros ar gaso 
kompanijos nėra verčiamos, bet 
vien tik prašomos neduoti to
kioms įstaigoms šviesoms).

Nors vakar buvo įsakyta 
Chicagoje užgesinti visas dide
lės iškabas, jos degė per visą 
naktį kaip ir paprastai visame 
vidunniestyje. Paliepimą pildė 
tik smulkieji biznieriai, bet ne 
stambieji.

WHEELING, W. Va., gruo
džio, 1.—Vienas plieno streikie- 
ris tapo nušautas, o kitas sun
kiai sužeistas, šerifui su savo 
pagelbininkais užpuolus anl 
streikierių prie vienos plieno 

liejiklos, netoli čia. Šerifas ir 
vienas jo pagelbininkų taipjau 
tapo pašauti.

WASHINGTON, gr. l.-r-Suv. 
Valstijų valdžia subatoj pasiun 
tė naują uolą Meksikos valdžiai 
—atsakymą į ką-tik gautą Mek 
sikos notą. Notoje atsisakoma 
svarstyti apie teisingumą, ar 
neteisingumą j areštavimo kon
sulinio agento Jenkins ir grieš
tai reikalaujama jį tuojaus pa- 
liuosuoti. Nota yra labai aštri, 
bet nėra ultimatumu.

(Iš parubežio gauta nepatvir
tinta žinia, kad Jenkins jau ta
po paliuosuotas).

ISPANIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 2, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
TIK LIETUVA IR ĖSTONIJA 

DALYVAUSIANTI TAIKOS
TARYBOSE SU BOLŠEVIKAIS.
Latvija tik taip sau paaižiurž- ka- strJkuoja. JieU poirt.

dę uniformose ir tuojaus tapo’
pasiųsti į kasyklas. Nė vienas Federalis teisėjas atmetė vieno

PITTSBURGH, Kas., gr. L— 
šįryt į čia atvyko 1,300 buvu
siųjų kareivių kasti anglis vie
tos kasyklose, kurių darbinin-

MADRIDAS, gr. 1.—Ispanijos 
ministerija šiandie rezignavo. 
Cortcs (parlamentas) atsisakė 
priimti ministerijos išdirbtų 
biudžeto bilių.

NELEIDO PARDAVINĖTI 
ALAUS.

AUDINYCIŲ DARBININKAI 
SUSTREIKAVO.

sianti. Permainos Latvijos 
kabinete.

KANSAS CITY, Mo„ gr. 1.—

______  I jų nėra pirmiau dirbęs kasy- bravaro prašymą išduoti už-
RYGA, lapkr. 29.—Rytdienai j klose ir daugelis jų niekad ir draudimą valdžiai kliudyti par- 

paskelbtos permainos Latvijos nematė kasyklų. davinėti lengvą alų.

FALL RIVER, Mass., gr. 1.— 
Apie 38,000 darbininkų, dirban
čių šio miesto audinyčiose šian
die sustreikavo, reikalaudami 
pakelti algą 25 nuoš.

Šiandie
Drg. St. Michelsono, Ke

leivio redaktoriaus iš So. 
Boston, Mass., prakalbos. 
Mildos sVetajneje, 3142 
So. Halsted St. pradžia 
7:30 vai. vakare. Ateikit 
visi, išgirsit teisybę apie 
socialistus ir komunistus. 
Įžanga dykai,.
Kviečia LSS. VIII. Rajono

Komitetas.
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j Kas Dedasi Lietuvoj
NIEKO NIEKO LIETUVOS 

CARUKAI.

— Žem. Kalvarija, Telš, ap- 
sk.- Rugsėjo 10 d. po piet. atjo 
jo iš Sėdos Maždiky komen
dantas Plechavičius su trimis 
kareiviais į Gėčaitių sodžių su
imt “ciciliką” Ad. Miką. Bet 
šis vaisė, komiteto rinkimo rei
kalais buvęs kitame sodžiuje. 
Sutikęs komendantas beparei
nantį iš dirvos jo brolį Juozą, 
pradėjo kumštėmis veidan, ku
ris nuo smarkių kulokų smū
gių krito ant žemės; tuomet 
komendantas pradėjo mušt na- 
gaika ir kojomis spardyti. Pa
skui liepęs kareiviui ntušt, bet 
kareivis nemušęs. Namiškiams 
buvo įsakyta iš triobos niekur 
neišeit ir padaryta smulki kra
ta, j ieškota raštų ir ginklų. Gir 
dėt, kad Plech. esąs nepaten
kintas A. Miką ir dantį grie
žiąs, kad laikraščiuose po sla- 
pivarde “Adomas iš Rojaus” 
aprašinėjęs Sėdos apskr. žudy
nes ir pragarsėjęs nuo davatkų, 
kaipo pirmeivis “cicilikas,” nes 
kas “cicilikas,” tas ir “bolševi
kas.”

Vakare vėlai bepareinant, 
matomai, slaptoji policija ėmė 
šaukti: “ei, stoi, Miką, žalty, 
neišbėgsi.” Nelaimingasai lei
dosi bėgti, nors iš užpakalio iš 
šautuvų švilpė kulkos virš gal-? 
vos. Bet šis liko nenušautas ir 
nesužeistas, pabėgo.

Žmoneliai stebisi tuo, kas tai 
butų, kad Telšių ir kitų apskr. 
valdžia kitokia, o ten “ciesoriš- 
ka.” Kai-kurie A. Mikos drau-< 
gai sako: kas tai butų, juk jis 
soc. iiaud. demokratas, ne bol
ševikas. žinovas. [L. Uk.]

Pinigais už

Laisvės Bondsus
45(1, >100. >500. ir >1,000.

KrauseValstijiois Taupymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtus virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

30 Lekcijųbuvo ’10 Dabar $3.00
JEIGU LEKC IJOS NEPATIKS SUGRĄŽINSIME JUMS PINIGUS

Nėra geresnio budo už Šį. kursų išmokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
angių kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu bildu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstatų dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mintį su 
tokia spėkų, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas iiotuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kui/.as susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių pusląpių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
' *'Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nu<> manęs širdingiausių jums padėkų 

už jūsų atsakantį mokinimų ir puppiiariškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulin
ei jų (patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeign jie mokėję po 
810.00 už kursų yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursų. Bet užsirašyk tuofjaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pervėhi. Atminkit, pieš turime tik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk‘markių už 15c.'dėl iškuščių prisiuntnno 
kurso. Tamsta nieko nerizikuęji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas muiųs 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kainą tik $10.00, bet tamsta dabar turi 
progų gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šią proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orde
riu” šiuo adresu:

BEN. VVAITCHES
4456 80. H£HM1TAG£ AVJl. OHICAUO. ILL.1

— žem. Kalvarija. Spalio 5 
d. buvo demonstracija. Prasi
dėjo nuo bažnyčios ir sustoda
mi prie kryžių ir kitų šv. vietų 
sakė prakalbas. Kitas net ap
siverkė, prisiminęs caro val
džios laikus ir tais laikais už 
lietuvišką raštą persekiojimus. 
Oi1kej(tms griežė maršus, dai
nas. Publika dainavo himną, 
“drąsiai draugai,’* “kovoje žu- 
vot” ir kitas dainas. Visi džiau
gėsi Lietuvos neprigulmybes 
pripažinimu... Demonstrtacija 

brėkštant pasibaigė.
Davatkėlės tokiomis ceremo

nijomis labai pasipyktino, kad 
prie bažnyčios durų, šventoje 
vietoje, maršus griežiu. Sako, 
kąd baisesni laikai viralą, ne
gu prie bolševikų; ištvirkę esą 
ir kunigai, kam nieko negina. 
Juk jei taip nieko nesakis ir to
liau, lai gal greit pradėsią net 
bažnyčioje su mergomis šokti. 
Kas kas, bet Kalvarijos davat
kėlės geriau žino ir už kunigė
lius kas galima, kas negalima.

Davatka. [L. Uk.]

— Sėda. (Mažeikių apskr.). 
Galingojo Plechavičiaus deši
nioji ranka špitzhold rūgs. 12 
d. išryto miestelyje darė kratą 
pas Juzumą, j ieškodamas neka- 
Šernųjų raštų. Ir ketino areš- 
toti ką tik grįžusią iš Kauno jo 
dukterį! katra pcmjai platinu
si bolševikų laikraštį “Dar. Bal
są.” Bet ši kuone per ašaras 
tik beišsimeldusti, kad neareš
tuotų. ftpitzholdas vistas kve
pėjęs “samogonka.” Nežinia 
ar dėl kvapsnio buvo susilaistęs, 
ar dėl drąsos ragavęs.
— Adomas Iš Rojaus. [L. Uk.]

— Mažeikiai. Rūgs. 13 d. sto
tyje bilietus beperkant Plechav. 
sėbras špitzhold sulaikė dvi 
žmoni, norėjusias važiuoti Kau 
nan pasiskųsti aukštesniajai 
vyriausybei dėl savo likimo, 
kad jų vyrai vienas gaudomas 
kur dieną, kur naktis slapstosi,, 
o kitas (V. Vizgaudis) sėdi Se
dos kalėjime, katrą buvusi Kau 
no vyriausybė atradusi nekaltu.

Tiesa, V. Vizgaudis žinomas 
kaipo “cicilikas” ir su kuni 

Gerklės aktu dėjimas, diegliai kruti
nėję, influenzos, pasirodymo ženklui.

Ištrink gerklę ir krutinę au

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

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
ojo aptiekojo Paln-Ezpellorio. 85c. ir 
05c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamaiuymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. R1CHTER 6 CO.

326-330 Broadway New York

geliais labai nesugyvenąs, gal už 
tai ir Dievas jį nubaudė, kad šį 
pavasarį nušovė jo senelį tėvą 
ir jauną broliuką. Kiek teko 
girdyti, bolševikų laikais, tai 
jis didelis buvo jų priešas, o 
šiandien apkrikštytas bolševi
ku. — Ado. iš Rojaus. [L. Uk.]

— Ylakiai. (Mažeikų apskr.) 
Žemaičiuose tarp kitų iš pažan
giojo jaunimo buvo labiausiai 
veiklumu atsižymėję Ylakiečiai 
ir jie kuone visi “Liet. Uk.” 

auklėtiniai, Karo metu nors vi 
sur buvo viskas suvaržyta, bet 
jie tą vargų pernešė. įeidinė
jo savo laikraštėlį (rankraštė- 
,įį), turėjo nemažą biblioteką, 
tankiai darydavo slaptai šeimy
niškus vakarus, skaitydavo re
feratus ir t. t. Toliau į jų ran 
kas buvo patekęs vartot. drau
gijos valdymas. Atsižymėjo ir 
čia savo veiklumų, pirmininkas 
vartot. draugijoj J. Milvidas, 

katras, tik išmeldęs iš vokiečių 
leidimą, nuvyko Vilniun ir ten 
dėl draugijos pripirko pardavi
nėjimui gana daug kaip mok
slo, taip ir pasiskaitymui kny
gų. Kilų prekių taipgi priga- 
beno pakankamai. Apyvarta 
gana pakilo, žmones liko labai 
užganėdinti.

YJakiečiai save skaitėsi “liau
dininkais” ir uoliai platino “L. 
Uk.” ir “Darb. Balsą,” tik išsto
jus soc. demokr. iš Tarybos ir 
jų į Tarybą buvo kreivai žiū
rima ir išsitariama. Tokiu bu- 
du už bedieviškus laikraščius ir 
su kreiva akimi žiūrėjimą į.Ja- 
rybą, užsipelnė jie neapykantą 
ikimiigėilių su davatkomis, ku
rios ir davė jiems “bolševikų” 
vardą. To tik ir tereikėjo; per- 
sidangindamas Plechavičius su 
vokiečiais tuojau pradėjo dary
ti medžioklę ant tariamųjų “bol 
ševikų,” katrų Ylakiuose gana 
daug, bet apart pinigų, mažai 
kas pasisekė suimti. Tik be-' 
parvažiuojant iš Sedos liko nu
šautas buvęs vart. draug. vedė
jas D. šeputa, pas kurį, kaip 
žuj. sako, atrąsta kišenėje pur
vina proklamacija.

Nežiūrint šaltų žiemos orų, 
pilni krūmai ylakiečių pirmei
vių, kuriems, kaipo tokiems, 
reiktų duot pirmenybę veikt, o 
jie kaipo socialistai įvairių juo
dųjų liko nudažyti “bolševikais” 
ir laukia kiekvieną valandą ar 
nepateks į Plech. rankas, ar 
nepraeis atsidurti ant Sedos 
Kerežų kapinių. Milicija tan
kiui kaimuose jieškodavb ir 
daug kam* kailį išperdavo. Kliu 
vo nagaikų nemažai 3 geg. Vi- 
žantių mokytojui. Mat šis kal
tas tuo, kad uk. J. Milvido na
me ir jo rupesniu įtaisytoje mo 
kykloje mokino vaikus.

Paskutiniu laiku Milvidas bu 
vo užsirūpinęs, kas busią su rin
kimais į St. Seimą, šiandien 
jis nuramintas. Sėdi Sedos ka
lėjime kaipo “bolševikas.” Ren 
gėsi žmogus* sutvert namažą 
valst. sąjungą, bet svajonėmis 
darbas lieka... Liūdna darosi, 
kuomet matai mieste su šluota 
dėl paniekos po Plech. langais 
Šliuojant bruką.

Adomas iš Rojaus.

Laiškai iš Lietuvos.
I.

Iš Kupsčių, Pernoravos vai. 
Kėdainių apsk.

Rašo Dominikui Gulbinui į 
Chicago jo švogeris J. Jurčas:

Mielas švogcrėli ii’ sesute! 
Skubinu dauešlt, jog mes da, 
kurie esam gyvi, gyvenam po 
sanuoju stogu,o tėvelis musų 

mirė japkr. 28, 1918 m. Aš su
grįžau iš Rusijos geg. 14, 1918 
m.; mane rusai buvo paėmę kai
po ratninką, lai namiškiai vieni 
paliko. Žinoma, jiems buvo rei 
(kalingas darbininkas, ir kada 
užėjo vokiečiai, lai buvo tokių 
plienikų (belaisvių) pabėgusių 
iš vokiečių nelaisvės; jie val
kiojos po miškus ii’ kaimus; tai 
Grigaitis prirodijo jiems vienų 
tokį, kurs ir .dirbo 3-4 savaites. 
Paskui išėjo įsakymas, kad vi
sus plienikus išduot vokiečių 
valdžiai, o už slėpimą, laikymą 
ar papenejimą bukite bausti ka

li j imu. Tai jie ir atleido, o jis 
nuėjo į pakalnę ir ten gyveno. 
Paskui tas pats Grigaitis nuve
dė jį j Pilsupius ir danešė vo- 
l^įočių žandarams. Tą plieniką 
vokiečiai suėmė ir klausė: Kur 
tu buvai lig šiol? Pasisakė, 
kad pas Jurčį. Tai atvažiavę 
suėmė Rutulį ir nuvežė į Kėdai
nius į kalėjimą ant 6 mėnesių, 
o paskui išvežė į Panevėžį. Ten 
Susirgo nuo blogo maisto, tai 
jįj nugabeno į ligoninę. Ten 

įir pabaigė sėdėt, ule užtai dar 
turėjo 120 rublių užmokėt, o už 
galėjimų dar 90 rublių turėjo 
(UŽsiniokėt. Bet (kalėjimas su
ardė visai jo sveikatą ir jis per
siskyrė su šiuo svietu. O Gri
gaičiui keršindami to plieniko 
draugai sudegino klojimą ir jį 
patį grinčioj užmušė, per Gri
gaitį ir visas kaimas balsiai nu
kentėjo. ...

Kada užėjo pirmą kartą vo
kiečiai, tai iš ganyklos visus gy 
valius suėmė, nei veislei nepa
liko, ir nusivarė be jokio už
mokesčio. Paskui nusipirko 
įkas vieną* kas dvi karves, bet 
paskui už virš minėtą plieniką, 
kam jo neišdavė, ir tas atėmė, 
ilš musų namų paėmė iš laukų 
geriausį arklį, briką su pakink 
(tais, 6 karves ir 12 avių. Per tai 
aš sugrįžęs radau ūkį visai su
naikintą, taip kad dabar labai 
sunku gyvent. Visikas labai 
brangu, parduot nieko neturiu. 
Da parėjęs turėjau 220 rublių, 
tai ant duonos prapirkta, ha ka 
da paėmė Rutulį į kalėjimą, jis 
paliko išeidamas pasėjęs tik 4 
purus rugių, tai tiek ir turėjo, 
dėlto parėjęs radau visai be 
duonos. Pati viena atliko ir 
gaspadoriaus ir gaspadinės dar 
bus, o čia atėmė paskutines kar 
ves, paliko be lašo pieno, tai na
bagė matė didžiausio vargo. 
Ale Dievas, davė stiprybes, iš
kentėjo viską, ir dabar jau tu
rim šiek tiek duonos, tik bėda 
su gyvuliais. Arklių turim po- 
rą, liet labai menkus, ir apsi- 
dirbt sunkų, b nusipirkt tai ir 
manyt nereikia, ba kapitalo ne
turim, ir parduot nieko netu
rim. Kieno buvo patįs gaspa- 
doriai namie, tai tie nenubicd- 
nėjo, ale dar praturtėjo, ba da
bar kas turi ko parduot tai ge
rai gyvena; kas turi šimtą ki
tą, tai vistiek kaip ir nieko ne
turi, ale kas turi keletą tūkstan
čių, tai tas jau vadinas pasitu
rintis ūkininkas.—J. Jurčas.

II.
Iš Kuršėnų, Šiaulių apskr.
Rašo Jonui A. Katkui, 222 

Sagamorc St., Pittsburgh, Pa., 
jo gimines:

Kuršėnai, 19-IX-19.—Sveiki
name jus, mylimi musų vaike
liai, su didžiu pasiilgimu, vely
dami jums visokios laimės ir 
pasisekimo.... Pradėsiu apraši
nėti apie (tuos dalykus, kurių 
senai laukėt iš 151 ų metų. Pa r 
nedėlią prieš šv. Jurgį pribuvo 
į Kuršėnus germanai. Keturi 
germanai pas mus pernakvojo. 
Ant rytojaus išvirųm kiaušinių, 
kavos, pavalgidinom ir jie, pa- 
dėkavoję, išjojo ant Rigos lin
kui. Po trijų nedėlių buvo mu
šis po Kužiais ir Šiauliais. Aš 
tada buvau išvažiavęs į Garž- 
delius ipas Olberką ant darbo. 
Dabar girdim baisų anuotų 
trenkimą, strielbų, pulemiotų 
barškėjimą. Visur matytis pa
žarai. Į trečią vakarą a’lcina 
žinia, kad Kuršėnai pibii ger
manų. Aš, palikęs viską, begu 
į Kuršėnus. Vartos apstatytos 
apie miestą, neleidžia, o susi
kalbėt nemoku^ Rodau, kad 
čia mano namai yra ir kad aš 
buvau Garždeliuosc ant darbo. 
Taip mane paleido. Ant ryto
jaus prasidėjo mušis po Kuršė
nais. Į penktą dieną ėmė ap
link miestą visus kraštus degiu 
ti, kerbsinu apipildami budin- 
kus, ir dirbti okopus po mie
stą; išneštus daiktus mete į ug
nį, o žmones varė ant Lūkės. 
Ant rytojaus ruskiai ėmė smar
kiai armotomis šaudyti. Ant 
vakari) mes išsikasėm prie Bur
bos pusininko duobę ir ten su
lindom, o armbtų kulkos pila 
apie mus šrapneliais. Tiktai 
kada-ndkada' galvas iškišdami 
pažvelgiami į nuėstą, kad visu!'

Utarninkas, C n i >4. 2, 1919

Astronomus Albcrt Portu, pranašauja, kad 17 dieną Gruodžio š. m. tas gali atsilikti ant musų 
Žemės kas yra atvaizdinama ant šito paveikslo. Kadangi daugybė atstronomų su prof. Porto 

moksliniais prirodymais nesutinka todel-gi

Lietuvių Laisvamanių Federacija
— Rengia —

KARDO VAKARĄ
Nedėliojo, 7 Gruodžio-Dec., 19

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23-rd Tiara

Pradžia 5 valandą vakare. z įžanga 50 ir 75c.
Idant išaiškinus publikai kitų astronomų pranašavimus ir jų skirtingas 

mintis negu prof. Porto link pabaigos svieto, todelgi yra pakviesta gerjausi 
kalbėtojai ant “KARDO” VAKARO, katrie aiškins grynus faktus surinktus 
įvairių >astronomų. .. }

Apart moksliškų prakalbų apie pabaigą svieto, taipgi būs dainos, dekla
macijos ir kiti gana įvairus pamarginimat

Užsibaigus programų} — bus šokiai.
Kviečia L. L. F. Komitetas.

plečias ugnis. Saulei nusilei
dus iš rusų armotų uždegė baž
nyčią. Pirmą naktį ruskiai puo 
lė ant germanų štikais; gerina
mu ėmė bėgti, ir ruskiai juos 
nuginė 13ką varstų, Mums pa
liko lengviau. Susincšėm vis
ką į triobą, ir gavom dar mai
sto nusipirkti—miltų, druskos 
ii’ mėsos biškį. Po dvylikos 

dienų ruskiai atsitraukė lig gelž 
kelio, ir germanų vėl privirto. 
Apstatė apie visą miestą vartas, 
niekam nei į miestą nei iš mie
sto neleidžiu eiti. O čia pra
sidėjo kratymas ir netrukus vi
ską atėmė, ką tiktai rado. Daug 
žmonių bėgo į ruskių pusę, bet 
aš turėjau būti namie, nes vė
jo užpūtimas man atėmė kairią 
koją, taip kad galėjai pjaustyti 
visą iki strėnų, nieko nebūčiau 
jautęs; dėlto visas baisenybes 
reikėjo mudviem perkentėti. 
Buvau ir primuštas ir badu kan 
kinamas. Potam mama ėmė 
eiti prie vaisko prašinėti; daug 
patyrė vargų: buvo kumštėmis 
daužyta, skardinėmis laidyta, 
botagu kapota? ’ Per didelį pra
šymą nuo Jkito gaudavo supe
lėjusios duonos plutelę, nuo ke
to ir zupės lašelį. Plovė jiems 
marškinius, pančiakas, adė, lo
pe, tatai pradėjom gauti zupčs 
ir duonos daugiau. Taip kentė
jom septyniąs nedėlias, kol rus- 
kis pasitraukė ant Rigos ir Dvin 
sko; pasitraukė ir germanai, 
ale jie paliko savo valdžią, žan
darus. Uždėjo kreizus; nevalna 
nieko pirkti nei parduoti, tiktai 
aniems 'turi viską parduoti ir 
pagal jų kortelių nuo jų pirk
ti. Jie pardavinėjo mums mil
tų, pagaj korteles, 9 svarus ant 
menesio; ir uždėjo štejerį mo
kėti; man reikėjo mokėt 51 mar 
kę melams. Ir tuojau liepė rin
ką išbrukavoti. Aš išmokėjau

28 markes už akmenis ir žvyrą. 
Spaudė, kad butų ulyčios išžvi- 
ruotos, kamurkos išbaltintos, 0 
kas nopildė, 300 markių Stropo. 
Pradėjau vaiskaviems la ikro d ė 
liūs taisyti, pradėjom gauti duo
nos, cukraus, kavos—badas at
stojo nuo musų, bet pasnika- 
vom trejus metus. Dabar an
tri metai kaip atgavejom, neb- 
turim skolų nei pasninkų, gyve
nam po senovei, šiais melais 
ir mokesnių tik tris rublius te
mokėjau; o peil trejus metus 
išmokėjau skolų 326 rublius ir 
germanams 112 rublių. Kad 
germanai atsitraukė, 1918 m. 
gruodžio 7 d. užėjo bolševikai. 
Tie mums nieko nedarė, jiems 
nemokėjau nė kapeikos, tiktai 
viskas pasidarė labai brangu: 
duonos svarais 70 kapeikų, įr 
tos nebuvo galima gauti. Tur
gui prapuolė, dėlto kad nuo ke
lių gaudė purmankas, į miestą 
niekas nieko nebegalėjo atvež
ti; o antra, už viską mokėjo 
kerenskais pinigais, ir mažesnio 
nebuvo kaip 20 rublių, 6 jiems 
turėjai atmainyti gerais pini

gais. Todėl par du mėnesiu vi
siems pakyrėjo, tiek šiaučiams, 
kriaučiamš ir kitiems ineiste- 
rams: mokėjo brangiai, ale vis 
kercnckals pinigais, o zdačos 
kerenckais nepriėmė, taip kad 
dabar žmonos netur kur jų der
li. Paskui baltoji gvardija iš
ginė bolševikus, ir tuojau rados 
biškį ramiau. Pamažu vėlzpra 
sidėjo turgui ir dŪona ėmė at
pigti, ii’ dabar jau duonos sva
ras 40 kap. Ale dabar jau du 
mėųesiai kaip užėjo kolčakai/ 
»tie vėl pradėjo savo paretką ve
sti, gaudyti, tiktai turgų dar vi
siškai neišgaišina; bet sodose ir 
vienkiemiuose kitus ir gerai ap- 
mbavoja ir apdaužo.—Sudiev, 
Antanas ir Marcijona Katkui.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

pripažintas \Vasllingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutino, vidu
riu užkietčjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strčnų ir inkstu 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganč- 
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, G bonkos $7.50 
112 bonku $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalų, bet gy duolė.

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

Pasarga: Reikalaudami priąįųskit 
tikrą ir aišku savo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

Šalin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunką, 
su kurios pageiba jus galite pasi
daryti. sveikus ir stiprius gėrjmus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins kiekvieną. Jei niorite išsi
gerti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis, iš kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Rašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO. 
1117 N. Paulina St., 

Dept. 252, Chicago, III.

^ .4 ■ m m | || |

Dr. Charles Segal
Persikėlė 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 ii' 
motery ligų.

Tel. Drexel 2880.

I IMPERFECT IN ORIGINAL
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rw3 WESTVILLE, ILL.

Lapkričio 21 d. naujai įsikū
ręs VVestvillės Lietuvių Pasi
linksminimo Kliubas laike sa
vo antrų susirinkimų.- Nutar
ta įkurti chorų. Choro vedė- 
ja-mokytoja išrinkta p-le Ona 
Moreikaitč. Be to nutarta su
rengti kaukių balių ir statyti ko 
kį nors didelį veikalų, kokio 
Westvillėj dan nestatyta. Žo
džiu, nutarta labai daug. Tik 
ar visa pavyks įvykinti, sunku 
pasakyti. Mat praeitis parodė, 
kad panašus kliubai, rateliai ar 
jaunimo draugijėlės Westvillėj 
kaip greit išauga-išbujoja, taip 
greit ir miršta. Gal šiam ge
riau seksis. Vis dėlto, reikia 
pasidžiaugti, kad jaunasai kliu
bas ėmėsi tokio gražaus ir gir
tino darbo—kurti chorų.' Rri4 
kia tikėties, kad jo pastangos 
duos gražių pasekmių, kad ga
lų gale ir mes. weštvilliečiai, 
gal turėsime didelį ir tikrai ge
rų chorų. Tuo labiau, kad to
kio choro mes labai pasigenda
me. Mat Dailės Mylėtojų Drau 
gijos choras jau miręs, o vyčių 
cluiras irgi merdi... Tikėsime, 
todėl, kad panelė Mareikaitė,

kaipo gabi choro mokytoja, su
gebės pasltatyti naujų j į chorų 
taip, kad jisai bus laimingesnis 
negu visi kiti pirm jo gyvavu
sieji chorai.

Beje, kliubas nutarė pavesti 
visus surinktus kliubo vakarė- 
lyj, lapkričio 17 d. pinigus 
($9.75) L. N. Fondan.

Ed. Ženiauskis išrinktas kliu
bo korespondentu.

Taigi laiks nuo laiko ir West 
villės lietuviai vis šj-tų veikia. 
Taip ir reikia. — Lapelis.

viai, savo nepriklausomybes 
rcikalnujame ne todėl, kad nui- 
sų tauta butų seniausia ar jos 
kalba gražiausia, bet todėl, kad 
mes, kaipo tauta, sudarome skir 
tingų savo kalba ir pobūdžiais 
žmonių grupę tarpe kitų tautų 
ir todėl turime teisės nusikra
tyti svetimų mums grupių-tau- 
tų jungų. Svetimos jiegos iki 
šiol buvo mus pavergusios prieš 
musų norų. Dabar atėjo valan 
da pasiliuosavimo, tai mes ir 
reikalaujame to, kas mums bu 
vo atimta—nepriklausomybės.

— Sąjungietis.

WATERBURY, CONN.

4.

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
šku, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne- 
gdvai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 618 E 
BOSTON. : : MASS.

Ą

ROCKFORD, ILL.

Iš advokato burnos į—Dievo 
ausį.

Lapkričio 23 d. Laisvės Var
po Komitetas, iš Chicagos, su
rengė prakalbas. Pirmas kal
bėjo adv. Bradchulis, iš Chica
gos. Turiu pasakyti, kad savo 
kalba Bradchulis labai pataika
vo klerikalams. Nors, mano 
manymu, tai buvo visai berei
kalinga: berods, nė jis pats nė 
tie, kur jo prakalbos klausės, 
tuo netiki... Be kita advokatas 
pareiškė^: “Per kiek laiko mes, 
lietuviai, buvome apleisti ir mu 
sų tautai gręsė išnykimo pavo
jus... Lenkai net ir melstis buvo 
įskiepiję lietuviams (?). Bet 
geri tėvynainiai stojo į kovų 

prieš tokį lenkinimų, ir kuomet 
lietuviai ėmė melstis ir prašyti 
Dievo tikra lietuviška kalba, tuo 
inet Dievas išgirdo Lietuvos 
balsų ir suprato (!) ko jie rei
kalauja, ir dabar pradedame 
savo tiesas atgauti”...

Antras kalbėjo taipjau chica- 
gietis, Bagdžiunas. Didžiausia 
to žmogaus yda yra nuolatinis bfe 
sigyrimas. Esu, lietuvių tauta 
ir didžiausia, ’ ir jos kalba tur
tingiausia, ir dar kas daugiau. 
Mano manymu, tai mes, lietu-

Apyskaita surinktų aukų 
streikieriams gelbėti.

Vaniai draugijų, kurios jau 
aukavo į Nukentėjusioms Strei- 
kieriams Ginti Fondų ir prida
vė aukas po rūgs. 8 d. iki lap
kričio 4 d.

šv. Jono Krikšt. D-ja $50.00
L. U. P. Kliubas, - 63.05
Mot. Apšvietos Kliubas, 25.00
Šv. Agotos D-ja, 25.00
S. L. A. 295 kp., Gran-

villc, III., ' 24.00
D. L. K. Keistučio D-ja 4.50
L. Mylėtojų D-ja, Chi

cago, UI., 20.00
Alek. Babravičius, Wor-

chester, Mįass., 1.00
Būtos M. D-ja, 35.00
Darbininkų Sujungęs 5

kp., t 2&.00
D. L. K. Gedemino D*-ja, 50.00
W. L. šviesos D-ja, 25.00 
Martino Liuterio D-ja, 50.00
T. Visockis ir M. Kruge-

lis surinko, 60.00
Pelnas nuo Pikninko
rūgs, m., 309.99

Pelnas nuo piku. sept.
13 d., 93.47

Pašalpa plieno industri
jos streikininkams.

———— ,
Chicago Heights, III.—Lap-, 

kričio 24 d. L. D. M. Kliubas lai
kė mėnesinį susirinkimų, kuria 
me likos nutarta paaukoti iš 

kasos 50 dolerių sušelpimui 
itredkuojančiųjų plieno indus
trijos darbininkų. Be aukos iš 
Kliubo iždo, dar draugai nuo 
savęs suaukojo $18.75, taip kadi 
viso pasidaro $69.75.

Aukoja šie draugai: J. Ma- 
cejauskas $2; po $1: J. Petruš- 
kevičia, J. Gavienis, K. Rim
kus, J. Andriuškevičia, Z. Jana- 
vičia, P. Biakėža, J. Galvidis, 
J. Kučas, P. Miksas, B. Giačas, 
P. Padlaba, S. Lialiuga, K. Ju- 
deikis; po 50c: J. Palšis, V. Ži
lis, K. Šalis, A. Lialiuga, J. Mi
kalauskis, A. Česna, A. Straut- 
inanas; F. Aitutis 25c.

Aukas siunčiame Naujienų 
Redakcijai, kad persiųstų, strei
kieriams.—Komitetas:

J. Petraškevičia 
J. Gavienis.

[Aukų $68.75 priėmėm ir pa 
siuntėme Streikierių Šelpimo 
Komitetui į Gary, Ind.—Red.]*
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Lietuva, Latvija ir Estonija
Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan

tiems LIETUVOJE? Pirk vokiečių ar lenkų markes.
Ar esi skolingas kam LIET UVOJE? Užmokėk dabar že

mu kursu. Pirk lenkų ir vokiečių markes.
Mes siunčiame lenkų ir vokiečių markes tiesiog pačta ar 

kabeliu per Varšavos Disconto Banką ir Berlino Deutsche 
Bank j visas LIETUVOS DALIS. z Artesnėms žinioms kreip
kis pas

South West Irusi &Savings Bank
VALSTIJOS BANKAS

35 Archer Avenue. Turtas $3,000,000.00
Atdara panedėlio ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8.

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managęrs .........

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

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

Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso
kius N0TAR1JALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 

, lūs. Turime geras elektrines 
* siuvamas mašinas, kur galima 

greičiau išmokti gerinusį ir 
lengvinusį amatą pasaulyje, 

nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

»3103 So. Halsted St., Chicago.

Viso įplaukė, $861.01
Buvo ižde, 443.20

Viso įplaukė į N. S. G.
Fondų, $1304.21

Išmokėta:
Adv. C. Hįamilton, iš

Ne.w Haven, Conn., 200.00
Adv. J. C. Guilfoile, iš

Waterburyi» Conn., 400.00
Smulkių išmokėjimų, 52.85

Viso išmokėta iš N. S. G.
Fondo, $652.85

Randasi Fohdlo ižde
dabar, $651.36

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Pastabia.—Iš kilų miestų siun 
čiant aukas meldžiame čekius 
ar Money Orderius išrašyti var 
du turtu raitininko S. Cibul
skis, 797 Bank St. Waterbury, 
Conn.

P. Plečkaitis,
N. S. G. Fondo tar. raštinin

kas.
Fondo atstovių susirinkimas 

bus gruodžio 2 dienų, nepamir
škite. — P. P.

S a voro J G v i o u. i. <ko 
seimyno

, i

Gaukle kopija Severo* HetuvlSko kalon* 
dorinu* 1020 metama savo aptiekoj*, arba 
paraSyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai I

VTBNATINIS BBGISTBU0TA8 RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGKPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuo** nuo 13.00 ir »n- 
gičiau. Sidabro rimuose nuo 31.00 Ir 
augftdiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
maa, akių skaudėjimas, uivllkimaa ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurioe ga
li būti prašalintos gerų akinių prltaky- 
mu. ištyrimas Utdykų, jei peritl ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akle silp
sta, netųsk ilgiau, o jieikok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinlai uidykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvia* 
nam garai prirenkam.

S. M. MESiROFT, ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. AI buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 18 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bUe kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas Įmonių.

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

Kosulys
; yra tai įkyrius symptomas, kurs 

neretai priduoda daug skausmo, 
■ • kentėjimo ir rūpesčio. Nuo, jo ne- 

’ galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip

« > kiti daro: Imk

Severa’s
Balsam for Lungs

1 1 (Severos Balsam^ Plaučiams) gy- 
; dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 

. kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
1 gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 

; smaugulio. Pamėgink šiandien.
. > Gaunamas jūsų aptiekoje. TinUa 

’ vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
; siems. Kainos: 26 et. ir 1 et. tak- 
■ sų, arba 60 et. ir 2 et. taksų.

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

vatiškų ligų. Franęuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
sa I mm 1 oe 2221 So. Kedzie Avenuev a n r*a i n g VaL 7_9 po pietu

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomis 9—9

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už 81.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėmfi alų ir degtines, For- 
mulos įstatymiškai galima siųsti pač 
n. Veik greitai. Pasiųsime gavę 

$1.00 Money Orderiu ar pinigais.
William Klaes Institute,

Dep. 85, Milvvaukee, Wis.

Darbo Partijos su
sirinkimas.

Weatville, TU.—Lapkričio 20 
d. Darbo Partija čia buvo su
šaukusi visuotinų tjusirinkimų 
—prakalbas tikslu įkurti Dar
bo Partijos Skyrių. Žmonių 
susirinko labai daug, ir visi bu
tų įstojį į skyrių, bet neužteko 
įstojimo blankų-aplikacijų. Kal
bėtojų buvo penki. Visi kalbė
jo angliškai’ Vienas juodukas 
(negras) pasakė ytin aitrių pra
kalbų kritikuodamas valdžių dėl 
indžionkšenų prieš angliakasius. 
Delei to angliakasiai, išėję ko
von ir turėdami trylikų milionų 
dolerių, dabar negali gaut pa
šalpos. Kalbėtojas taipjau nu
rodinėjo, kad valdžia daro klai
dų drauzdama žmonėms nešti 
raudonųjų veliąvų, ardydama 
jų prakalbas bei susirinkimus 
ir tt. Tas laisves piliečiams ga- 
rantuoja. pati Jungtinių Valsti
jos konstatucija!

Kitas kalbėtojas, J. F. Dein- 
bow, U. M. W. unijos sub. dis- 
trikto vice-prezidentas, nurodi
nėjo į politikierių šunybes, kaip 
jie dumia ir naudoja žmonės. 
Kaipo to politikierių šeimynin- 
kavimo pavyzdį jis ėmė Mihvau 
kee miestų. Priparode, kad 
kuomet tas miestas buvęs poli
tikierių rankose, tai jo gyvento- 
ja*i mokėję nesvietiškų taksų už 
vandenį, ir to neveizint taip 

vadinamąjį vandens fondų 
įklampinę net iki 580,182.00 do
lerių skolon. Bet kaip miestų 
paėmė valdyti darbininkai (so
cialistai), tai jie taksus už van
denį sumažino 60 nuoš. ir to ne
veizint pradedant 1918 metais 
iki šiol jie išmokėjo .visas van
dens fondo skolas. Tą patį jie 
padarė ir kitose miesto įstaigo
se. Dėlto, pasalke kalbėtojas, 
nieko stebėtina, kad kapitalistai 
taip nekenčia Mihvaukės miesto 
majorą ir kai-kuriose vietose da 
gi neleidžia jam kalbėti—pra
kalbai laikyti. Kalbėtojas ra
gino, kad darbininkai visur pri
valo padaryti taip, kaip kad pa- 
df/yta Milwaukee mieste.

Reikia dar pasakyti, kad West 
villėj Darbo Partija sparčiai au
ga. Praeitais rinkimais jos iš
statyti kandidatai gavo 90 nuoš. 
visų balsavimuose dalyvavusių 
piliečių balsų.

Angliakasiai čia ytin gerai 
laikosi. Nors šaptai kasdieną 
dūduoja—šaukia darban, bet nė 
vienas darbininkas jų neklauso. 
Stovi namie ir tiek. Mat visi 
laukia koks bus naujasai agri- 
mentas. Bet užtai Heglerio mai 
nos, kuriėse dirba apie 30 dar
bininkų, neužsidarė. Matai jie 
buk esą gaVę nuo rriainėpų uni
jos (Dlindis Valstijoj) preriden- 
to FarringtontS leidhniį... Bet 
kodėl jie neauprartfdi kad to- 
uud savo elgimosi jie lošia ske- 
)U rolę? — Lapelis.

■J""

Ūkininkų gyvenimas
U 8

Thorp, Wis.—Oras šiuo tar
pų pas mus labai blogas: vie
ną dieną lįja, antrą sninga, tre
čią šąla. Kai kada šaltis siekia 
10.—15 laipsnių žemiau zero. 
Toks oras prasidėjo jau trejetas 
savaičių atgal. Gyvuliai jauJ 
reikia šerti namie. <

— Pas mus amerikiškas su
ris žymiai pabrango—nuo 29c. 
iki 33c. svarui. Suris labai ge
ras, bet tas siunčiamas Euro
pon; tik nepavykę padirbti par
duodami groseriams. Gero sū
rio tik ūkininkai togai gauti.

— Delei sniego, Lietuvių Ūki 
ninku Draugijos susirinkimas, 
kurs'turėjo įvykt lapkričio 2 die 
ną, neįvyko.

— Ūkininkas F. Mikolainis 
stropiai darbuojasi, rinkdamas 
aukas Lietuvos reikalams. Su
rinko jau gana daug. Greitu 
laiku bus paskelbta apyskaita. 
Temykit.

— Jonas Rimkus turėjo ne
pasisekimo. Supirktus gyvulius 
reikėjo šerti mieste dėl nega
vimo vagonų siųsti į Chicagos 
stokjardus. Jis moka ūkinin
kams po 6 ir 7 centus už gyvus, 
o kiek jisai pats gauna, nieks 
nežino.

— Daugelis ūkininkų augina 
kalakutus. Dabar nebetoli jau 
ta diena, kuomet Amerikoj visi 
kalakutus valgo—ta Turkcy 
Day. Perkupčiai moka kalaku 
tams tik po 27 centus už sva
rą. Geriau jus, lietuviai, par- 
sisiųsdinkit kalakutų tiesiai iš 
ūkininkų, gausit daug pigiau.

— Vienas lietuvis nužiūrėta, 
kad jią kratinėja pašto dėžes 
palei kelius. Nužiūrėtas jau ke
letą kartų. Jei jis nesiliaus ta
tai daręs, žmonės tariasi repor- 
tuoti pašto valdybai, o ana jau 
žinos, kaip su tuo ponu pasiro- 
kuot (Naujienose jau buvo vie
ną kartą minėta apie tą asme
nį, kurs čiupinėja svetimus box’ 
us nuo 100 iki 112, R. 4.).

— Del kažkokių priežasčių 
visa kas labai brangsta. Kar
vė, gera pienui, moka nuo 125 
lig 175 dolerių. Sako, kad pa
vasarį busią dukart brangiau. į 
Daugelyj vietų avižoms moka 
net po 1 dol. už bušelį.

— J. Misevičia.
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Afi ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Ne
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 1.  __ _ ■'Šri—_ vi- . • ______ 88 • _ f * » • 9 9 A _
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pag’elbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTI0N J. BJltrėoaa, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavauJSalutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
įninėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai ncbebądė po krutinę. Vidurių rėžimas
/ _ .....................- \ '___ \ J sa

vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa-

radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to-

IiiiuiiiG linu

Kalėdinis “Kardo” No 
Jau Spaudoje

Šis numeris bus labai įvairus ir įdomus. Tarp 
kita ko, jame tilps šie straipsniai: 1) Svieto pabai
ga, 2) Tikėjimų atsiradimas, 3) šis-tas apie Jėzų, 
4) Kunigo gaspadinė (kuri užmušė vienuolę, gavo 
.kopkureAtę.)., 5)..Maksim Gorkis ir tt.

^8

Be to, tilps apie 18 įvairių paveikslų: 1) Svieto 
pabaiga, 2) Ušmušimas vienuolės, etc.

Norintieji gauti šį numerį, prisiųskite 10 centų, 
(priimame pašto ženkleliais) šiuo adresu:

1443 N. Paulina St., Chicago, III.

-

Aš Atitaisau 
Žvairas Akis

Aš galiu nurodyti, 
į šimtus žmonių—vy
rų, moterų ir vaikų— 
kuriems atitaisiau a- 
kis — tai geriausis pri 
parodymas, kad aš 
galiu ir atitaisau žvai- 
ras akis, čia pat savo 
ofise, be skausmo, pa
vojaus, chloroformos, 
ar ligoninio gy dymo ir

visuomet prieinamomis išlygomis. 
Kada jus ateinate čia pagelbos sa- 

,vo akims, tai ateinate pas žinovą o- 
kulistą, su žinovais gydytojais ir chi 
rurgais kaipo asistentais. Aš prakti
kavau per

23 metus prie State gatvės, 
ir per tą laiką aš pagydydavau nuo 
galvos skaudėjimo, nervuotumo, ne- 
miego, uždegimo, šviesas bijojimo, 
miežio ir tt. kas mažne visuomet pa
eina nuo kokios akių ligos. Jei JUS 
sergate šitomis ligomis, ateikite ir 
leiskite man išegzaminuoti jūsų a- 
kis. šitas atsilankymas ned^s joj- 
kios prievolės ant *jusų.

DR. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLES 
120»S. Stitfe St., 2 lubos, Chicago, III. 

žiūrėk “Besisukančių Šviesų”
Valandos: 9 iki 6. Nedėldicniais, 

10 iki 12.

Redakcijos Atsakymai;
t

Laisvės Mylėtojui—Jūsų 
straipsnį pasiuntėme sulig nu
rodymu.

Tėmikite Visi
Jau aš atvykau į Chicagą 

MEDUM, ir pradėsiu išvežioti 
derins (užsisakymus), tiems, kurie 
užsisakėte BIČIŲ MEDAUS.

Taipgi galite gauti ir koriuose. 
Viedrukas 5 svarų $1.80. Kurie dar 
norite užsisakyti gero medaus gy
duolėms, reikalaukite.

W. STRYGAS.
General Delivery P. O., Chicago, III.

su 
or-

fą drauge su 24 rafconiab, deiman
tine adata, groja visokio paiarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi* 
me tikros šikšnos 
svetinei eile ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrieoo St. Chicafo, III. 
Atdara nuo I ryto iki I vaL Ned*»> 

įlomis nuo 16 1M 4

f
LAISVES BONDSAI

Mokame Grynais:
1-mas $59 Bondsas .... $50.25 
5-tas $50 Bondsas ...... $50.25 

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

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

Subatomis iki 9 vai. vakarė.
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Puhliihed Daily ezcept Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

Editor P. Grlgaltti

CHICAGO, ILLINOIS.

Talephon* Canal ĮSOS

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S; Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
CMeagoje — pačtu:

Metams .................. . ...........
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ........ . .

Chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei .................................
Mėnesiui ...................*...............

16.00
3.50

02 
12
50

Suvienytose Valstijose, no Chicago),
pačtu:

Metams ...................................
Pusei metų ...........................

“Trims menesiams ................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ....................... . .........
Pusei metų .......... . ...............
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

95.00
3.00
1.65
1.25

.65

97.00
4100
200

mas buvęs mažiaus pozity- 
viškas, negu kitų partijų.

Labai pozityvišką darbą 
kaikurie žmonės mato 'lie
tuvių atstovų laikyme Wa- 
shingtone. Bet juk yra fak 
tas, kad Washingtonas iki 
šiol nė per nago juodumą 
neprisidėjo prie Lietuvos 
laisvės gavimo.

, Astovų siuntinėjimas į 
Paryžių taip-Jpelt nepagel
bėjo Lietuvos laisvei,- nes 
kaip tik Paryžius veda tokią 
politiką Lietuvos reikale, 
kuri grūmoja pavojum vi
sai jos ateičiai. ‘

Tikrai pozityviškas (tve
riantis) darbas Lietuvos lai 
svei yra toks darbas,, kuris 
padeda Lietuvoje susitverti 
jiegai laisvės iškovojimui ir 
apgynimui. Tą jiegą tega- 
gali sudaryti tiktai Lietuvos 
liaudis — darbo žmonės.

O socialistai yra ta parti
ja, kuri stengiasi paremti 
darbo žmonių judėjimą Lie
tuvoje. Tik-ką įvykusiam 
X L. S. S. suvažiavimas šitas 
tapo pripažintas vienu svar
biausiųjų lietuvių socialistų 
uždavinių.

pagundą ir įtikinti darbininkus, ( Darbininkų klausimu priimta 
kad industrinėj dirvoj jie gali rezoliucija 8 valandų darbo dle- 
laimėti didelių pergalių, jeigu nos prisitaikant prie mėtų laiko
naudos “masinį veikimą.” būtent: rudenyje ir pavasarį. 8

——• valandos, žiema 6 vai. vasarą
HOLANDIJA. 12 valandų.

Amuterdam.—[Radikalizmas I klikos klausime su Tarybų 
plečiasi mokyklose], šiomis die Buri jai prisideda prie altlJos 
nomis Holandijoj įsikūrė revo- valstybių s-d partijų stisivaz a- 
llucionierių—apšvieJtiinų są- vjmo nutarimų.
ryšis arba unija. Konfbrėnci'ja reikalauja luč-

Unija veikia sutartinai su ko (tuojau šatikti Latvijos Steigia- 
munistinėinifi mokytojų organi- niųjį Sėitną.
žarijomis ir stu<fentų>—revoliu- Huvtisibji konferencija rodo,
cionierių draugijomis. Holam kad darbininkų nijasėse yra dį- 
dijos studentų tarpe randasi dėlė s-d Partijos įtdcniė, nežiu- 
nemažai bolševizmo ir komu- riilt siaučiančios latvių lautiniti- 
nizmo sekėjų. kų-reakcijos. (“Socialdeniokra-

Du Amsterdamo universiteto tas“)'.
profesoriai yra žinomi* kaipo 
“idealistiniai bolševikai.” Delf- 
tb Technologijos universitete 
bolševizmas irgi randa sau der
lingos dirvos.

Skaitytoju Balsai
[Ui' ifrelkttas Hdme skyriuj* 
rtaomotits Redakcijajieatsako.]

L.D.L.D. Reikalai
Visiems LDLD. Nariams 

Pareiškimas.

Lapkričio 22 d. š. m., gavau 
nuo advokato Wm. Karlin raš
tą* kuriuo uždraudžiama man 
daryti kokių nors išmokėjimų 
iš LDLD. iždo. Dalykas yra 
toks. Kai-kuric LDLD. nariai 
kreipėsi į advokatą nurodydami, 
kad dabartinis LDLD. Centro 
Komitetas išskiriant mane) ir 
Liter. Komitetas yra peržengę 
llDŲD. konstitucijos šiuos

Tatai reikėtų padaryti kubgrei- 
čiausiai, kad nesutrukdžius 
draugijos veikimo.
i Kuopos, kurios turi surinku
sios narių mokestis, malonės 
kol-kas pasilaikyti pas save iki 
dalykai susitvarkys.

Visos kuopos ir pavieniai na
riai teiksitės priimti mano už
tikrinimo žodį, kad i£ draugi
jos iždo neprapuls nei vienas 
centas. Kaip veikiai bus Cen
tro Komitetas reorganizuotas, 

taip greitai vėl pradėsime visą 
LDLD. veikimą.—Su jiasišven- 
timu draugijos labui,

K. LIUTKUS,' 
.... LDLD. Centro Iždinink.

131 Grand St., Brooklyh, N. Y.

Privatiniai intere
sai ir visuomene.

I.

Delei angliakasių streiko 
padėtis visoje šalyje aštrė
ja diena iš dienos. Tolyn 
vis labiaus jaučia anglių 
trukumą privatiniai varto
tojai, dirbtuvės, geležinke
liai ir miestai. Ir dar vis ne
matyt, kada streikas sustos.

Keno tai kaltė: angliaka
sių? Bet angliakasiai ne
gali nestreikuot, kuomet 
jiems nėra kitokio budo pa
gerinti savo būvį.

Kasyklų savininkai atsi
sako gerumu padidinti 
jiems atlyginimą už darbą 
ir sutrumpinti darbo valan
das. O valdžia neverčia sa
vininkų prie to.

Jeigu samdytojams - bo
sams, yra leidžiama išnau
doti savo darbininkus ir 
krautis pelnus iš jų darbo, 
tai juo labiaus turi teisės 
darbininkai ginties nuo iš
naudojimo, idant įgijus žmo 
n iškas gyvenimo sąlygas.

Visuomenė kenčia nuo to 
susirėmimo kapitalistų ir 
darbininkų reikalų; todėl 
savęs apsaugojimui ji turė
tų padaryti taip, kad jam 
išnyktų dirva. Tam-gi yra 
vienas kelias: paimti kasy
klas iš privatinių savininkų 
rankų į visuomenės rankas.

Jeigu visuomenė valdytų 
anglių kasyklas, tai jos ne
būtų vedamos pelno tikslu, 
ir todėl nebūtų reikalo eng
ti darbininkus, kurie dirba 
kasyklose; o darbininkams 
tuomet nebūtų reikalo kelti 
streikus.

Šitokią pamoką duos žmo 
nėms angliakasių streikas. 
Juo jisai ilgiaus tęsis, tuo 
žmonės ims smarkiaus rei
kalauti, kad kasyklos pa
taptų visuomenės nuosavy
be.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas,

’lrue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 2, 1919 
»« required by the act of Oct. 6,1917

EGIPTAS.
>

Aleksandria.—[Demonstraci
jos \piikoma ginklų pagelba]. 
Nesenai egiptiečiai padare de
monstraciją tikslu reikšti savo 
porlestą prieš Anglijos jungą. 
Egiptiečiai nori gauti neprigul- 
mybę. Nors demonstracija vi
sais atžvilgiais buvo įtvarki, vie 
nok Anglijos kareiviai rado rei
kalinga vaikyti ją. Liko už
mušta 30 demonstrantų, o su
žeistųjų skaičius siekia 143.

Pasak “La Bourse Egyptien- 
ne,” imperialistiniai Egipto laik 
raščiai bandė įtikinti publiką, 
kad tas incindentas neturįs jo
kios reikšmės. Esą riaušėse li
to užmušta tik keturi, o sužei
sta—1)L Toliau laikraštis (tę
sia:

“Tai buvo nuožmus puolimas 
beginklių žmonių, kurie ramiu 
budu reiškė savo norus būti ne- 
prigulmingais.

“Tuo keliu einant galima vi
sai sunaikinti egiptiečių tautą, 
vienok negalima priyersti juos 
gerbti savo vergėjus.”

Ru-
Par

Pozityviškas 
darbas.

Tautininkų laikraščiai 
laika nuo laiko pasako, kad 
socialistai butų geri žmo
nės, jeigu tiktai jie veiktų 
ką-nors pozityviško Lietu
vos laisvei.

Reikia pripažinti, kad A- 
merikoa lietuviai socialistai 
veikė šituo reikalu mažiaus, 
negu reikėjo. Priežastis bu
vo ta, kad juos trukdė ko
munistai. Bet klaida yra 
sakyt, kad socialistų veiki-

MEKSIKA.

Mexico City.—[Smerkia 
sijos blokadą]. Komunistų 
tija priėmė rezoliuciją, kurioj
reikalaujama, kad prezidentas 
Carranza atmestų Tautų Lygos 
pasiūlymą prisidėti, prie Rusi
jos blokados.

Rezoliucijoj Tautų Lyga 
smerkiama, kaipo “imperialis
tinių banditų lyga.” Rezoliuci
joj pabrėžiama ir tas faktas,- 
kad 16,000,000 Meksikos žmo
nių neturi jokio blllso toj lygoj. 
Esą Lygos svarbiausias tikslas 
yra sėti žmonių tarpe tautinę 
neapykantą, kad tuo budu pa
gimdžius naują karę. Tautų 
Lyga patiekė parblokštai vokie
čių tautai tokias nuožmios tai
kos sąlygas, kokių nežino pra
eities istorija. Ji atėmė iš vo
kiečių vieną ketvirdalį melžia
mų karvių ir tuo budu paliko 
600,000 vaikučių be maisto. Re
voliucijos pabaigoj stakoma, 
kad “Tautų Lyga yra kriminale 
intcrnacionalių plėšikų organi
zacija, kuri marina badu Vo
kietijos vaikus, siunčia karei
vius žudymui Rusijos darbinin
kų ir planiuoja pavergti Mek
sikos žmones.”

Kitoj rezoliucijoj raginama 
vesti kuosmarkiausią agitaciją 
prieš Amerikos pasiniojimą. 
Nors Amerikoj dabar ir ma
žiau kalbama apie intervenciją, 
tečiaus Wall Strytb atsinešimas 
pasilieka tas pat: jis deda vi
sas pastangas, kad pavergus 
Meksiką. Pasak rezoliucijos, 
reikalinga vesti neatlaidžią pro*

AUSTRIJA.
Londonas.—[Visa priaugau 

čioji gientkartė pavojuje], Dr. I ---------
K. F. Wenckelbach, Holandijos Pastaruoju laiku atsirado daug 
gydytojas, kuris ką tik sugrį- naujų pamokslininkų, kurie 
žo iš Austrijos, pareiškė “Dai- stengiasi “šviesti” pasaulį. Apie 
ly Heroldo” atstovui: porą metų atgal tie “paskilbę”

“Viriinos badaujančių žmo- kalbėtojai nebūtų drįsę rody
mų- padėtį sunku net įsivaizdin ties prieš publiką. Jų neplau
ti. žmonės ndturi bulvių, o tos burnelės,—kurios moka tik 
apie mėsą ir kalbos negali būti, kolioti ir plūsti tuos asmenis,

“Aš vykau iš Holandijos, ku-| kurie daugiau žino už juos,— 
ri yra mano gimtinė, Viennon
prieš kauę. Kairei prasidėjus 

aš skaičiau savo pareiga pasi
likti tame mieste ir dirbti li
goninėse, kaipo' gydytojas,

“Austrijoj stinga vaistų ir ne 
ra pinigų jų pirkimui.

“Vaikai yra išblyškę ir silp
ni. Taip dalykams stovint vi
sai priaugančiai gentkariei grę- 
sia didelis pavoju#*—degenera
cijos pavojus.” ’

JUNGTINES VALSTIJOS.
New Yorkas.—[Alaskos in

di jonams gręsia badas]. Hud- 
son Stuck, Yukono kunigas, ku
ris šiomis dienomis aplankė 
New York^, sako, kad 20,000 
Alaskos indijonų gali mirti ba
du.
lt šimtmečiais Alaskos indijo- 
nai maitindavosi žuvimi, kurią 
sugaudavo Yukono upės įtaiko j. 
Jie džiovindavo tą žuvį ir mai
tindavo# jąja žiemos metu.

Delei tos priežasties Fcdera- 
lė valdžia nepavelydavo priva
tinėms kompanijoms gaudyti 
žuvis Yukono upėj. Tečiaus 
pereitą* vasarą valdžia leido 
Carlisle Canning kompanijai 
žvcjo’li. Kadangi kompanija 
įsivyravo upės įtaiko], tai indi- 
jbnams teko visai maža žuvies. 
Pasekmėj jie dabar randasi de- 
speraiinėj padėtyj, žiemos me 
tu žuvies negalima sugauti, o 
tlio tarpu seniau sugautoji žu
vis visai baigiasi.
»■ i ■ T — . ...... ..... .................. ' '

Vidžemės lauky organlzacljy 
konferencija.

Rugsėjo 28 d. Cėsyse (Vende- 
rfe) įvyko Latvių S-d. Darbinin
kų Partijos Vidžemės laukų or 
ganizacijų konferencija, kurio
je dalyvavo Gesų, Valmiero, 
Valkų ir Malenos grupių atsto
vai.

Iš pranešimų paaiškėjo: visa 
me krašte siaučiau reakcija, s-d. 
organizacijos persdkioj'anios. 
laikraščių platinimas kliudo
mas. ;

Malenos apskrities s-d. gru
pių- atstovai į Konferenciją va
žiavo slapta. Valsčių savivaldy
bės, kur dąuguma praėjo s-d ir 
jiems prijaučiantieji, vietinės 
Valdžios įsakymu panaikintos 
ir paskirti nauji rinkimai. Su
sivažiavimas, prieš tokius vald
žios pasielgimus griežtai protes
tavo ir nutarė kreiptis prie s-d 
frakcijos , Valstybės Tarybos*, 
kad pastaroji padarytų atatinka 
mą valdžiai užklausimą.

Žemės klausimu priimta maž
daug sekanti rezoliucija: dvflrų 
žfemėg konfiskuojamos be užrno 
kfesnio ir perduodamps Valsty
bė# nuosavybėn atidavimui beze 
rtjiaihs amžinon ilttdmon. Vidu
tinis ūkis liejicčiamias.

Demoralizatoriai.

butų gimdžiusios pasibiaurėji- 
mą klausytojuose.

Bet dabar, kuomet ąpšviestes 
nė socialistų dalis pasitraukė 
mio komunistų ir pasiliko iš
tikima socialistų principams, 
tai ir tie kalbėtojai pasijuto ga
lingi ęsą. Nebereikalo priežo
dis sako—aklų karalijoj ir šlei
vas karalius.

Tamsi publika giria tą kal
bėtoją* kuris turi didelę kaka
rinę ir moka plušties. Suanar- 
chistėję komunistai kaip tik to
kius kalbėtojus labiausia ir 
mėgsta. Tuo jie parodo savo 
išsilavinimo laipsnį.

Juk nė vienas padorus žmo
gus (kokių jis įsitikinimų ne
būtų) negali be pasipiktinimu 
klausyties tokių kalbėtojų, kaip 
Dundulis, šarkfunas, Kukutis, 
Andriulevičius, Ėiniba, etc.

Tie rėksniai tik demoralizuo
ja publiką;

Bet reikia vilties, kad greit 
žmonėms įkyrės tų nesąmonin
gų kalbėtojų nesąmoningi 
pliauškalai. . Kuomet žmonės 
(pradės spręsti apie kalbėtojo 

gerumą ne pagal pasakytų žo
džių skaičiaus, o pagal kalbos 
Jtiriftį, tai tiems demoralizato 
rianjs prisieis užčiaupti savo 

plačiasias burneles. — V. M.

SIUNDYMAS PRIEŠ ŽYDUS

Lenkų profesorius skelbia, kad 
žydai vartoju krikščionių 

kraują.

Pasak žydų laikraščio For- 
verts korespojddentoi, (šiomis 
dienomis vienas lenkų profeso
riuj, Adam Czerbak, skaitęs 
Varšavoj lekciją apie “rituales 
žftnogžudybes pas žydus.” Ta
sai profesorius pasakojęs kaipo 
apie faktą* kad buk savo tiky
binėms apeigoms žydai varto
ju1 krikščionių kraują; negana 
to, dar stcrcoptiitiais paveik
slais rodęs, kaip žydai žadu 
krikščionių 'vaikus.

Tasai “krikščionių kraujo 
rcikalavinuls” ir “žudymas 
krikščionių vaikų” tai yra biau 
riausias prasimanymas ant žy
dų; tas biaurus išmistas sugal
votas dar (tamsiausiais istori
jos amžiais tuo tikslu, kad kė
lus tamsiuose žmonėse neapy
kantą prieš žydus. Kiekvienas 
šviesesnis žmogus žino, kad 
žydai to nedaro. Bet lenkų 
juodašimčių profesorius, ku
riam, matyt, labai rupi kurstyti 
žmones prie žydų pogromų, pa 
metęs visokią gėdą ima kalbėt 
vėl apie “rituales žydų žmogžu.- 
dybes.” . .

“LDLD. Tikslas: Draugija 
stato savo tikslu leidimą to
kių raštų, kurie keltų darbi
ninkų miniose klesinę sąmo
ne,“ a u kėltų darbininkuose so 
ciallstiškąjį susipratimą ir so
lidarumą.”
Musų gi Centro K-tas ir Lit. 

K-tas platina ir stoja už komu
nizmą, demoralizuoja ir disor- 
ganizuoja darbininkų klcsą. Va 
dinasi, peržengė draugijos tik
slą, kurie nėra ir negalį būt at
mainos. Toliaus, pusi. skir. 3 
sako:

“Centro K-to ir Liter. K-to 
nariais gali būt tik tie, kurie 
priklauso prie LSS. arba So
cialistų Partijos.”
Musų gi visas komitetas yra 

alsiinetęs nuo LSS. ir nuo Soc. 
Partijos. Tuo jis peržengė šį 
konstitucijos punktą ir nebega
li būt Centro K-to ir Lit. K-to 
nariais.—Pusi. 10, Pasargoj sa
koma :

“Ypata, kuri yra priešinga 
organizuotam į 
Partiją lietuvių 
judėjimui, negali 
šios draugijos.
Dabartiniai gi LDLD. Centro 

K-to ir Lit. K-to nariai yra ne 
lik atsimetę nuo Socialistų Par 
tijos, bet dar patapo atviri jos 
priešai:, jie niekina Soc. Parti
ją, šmeižia ją, vadindami “so- 
cial-išdavike” ir kitokiais var
dais. Naganą lite, jie sutvėrė ir 

■palaiko priešingą Socialistų Par 
tijai politinę organizaciją, taip 
vadinamą '‘komunistų partiją.” 
Tuo jie nustojo (eisią būti dagi 
LDLD. nariais. I

Dar toliau. Ant puslapio 19, 
konstitucijos skirsnis 3 sako:

“Kiekvienas draugijos na
rys, kurs pasirodytų esąs prie 
šas organizuotam į Sociali
stų Partiją lietuvių darbinin
kų judėjimui, išbraukiamas 
iŠ šios draugijos.”
Visus šituos punktus Centro 

‘K-tas ir Lit. K-tas yra peržen
gę. Apie jų pateisinimą, ar jų 
pačių pasiteisinimą, čia negali 
būt nei kalbos, nes visi jie tai 
darė ir daro sužiniai.

Adv. Wm. Kailiu pakartojęs 
tiio'S konstitucijoj punktus, ir 
dar kai-kuriuos punktus iš čar- 
terio, pareiškė, kad visas tas^ 

LDLD. Centro K-tas turi būt at 
statytas kuo^reičiausiiai, o jo 

vieton paskirtas liglaikinis Ccn 
tro K-tas ir Liter. K-tas, kuris 

‘turės teisės pravesti naujus rin
kinius. Kitaip gi jis busiąs pri
verstas elgtics su draugija ir jos 
turtu pagal New Yorko valsti
jos įstatymus apie inkorporiK^ 
tas organizacijas.

Gavęs šitokį pareiškimą nuo 
advokato, aš negaliu nieko kita 
daryti, kaip tik pildyti jį. Tai
gi, kol dalykas susitvarkys, aš 
visą LDLD. iždą laikysiu, nie
kur ir niekam nė cento iš jo ne
išmokėdamas,, nes priešingam 
a t vėjuje galėčiau bėdon papul
ti.

Įkrito į karštą vandenį, nupli
ko mirė.

Lovvell P. Spiers, 2 m. am
žiaus, 3245 . Kildavę avė.,
Vaikščiojo po kuknią ir netyčia 
įkrito į didelį puodą verdančio' 
vgndėns. Nupliko, mirė.

Socialistų 
darbininkų 
būt nariu

Kaip reikėtų LDLD. reikalus 
sutvarkyti?

Regis, kad LDLD. 1-inas Ap
skritis Illinois valstijoj stovi 
geriausiai; jis turi ir didelį bū

rį) narių, kurie yra ištikimi 
LDLD. konstitucijai. Tatai bu 
tų parankiausiai, kad 1-mo Ap 
skričio (Įrangai vistą LDLD. 
reikalą piliulių į savo rankas. 
Jie turėtų išrinkti liglaikinį 
Centro 
knygių

pirmininkų, sekretorių, 
ir tris Lit. K-to narius.

Atsakymai į klausimus. Ku-

kada “prarakas” Džiova ėmė 
skelbti savo “mokslą,” tai visi 
konųmistai žino, kad revoliu
cija ir darbininkų diktatūra 
Įvyks ryto... Liūdnos atmin

ties Džiova sakydavo, kad net 
reformų keliu įgyvendinti “dik 
|taturlą” ims tik 20 metų...

Matyt, komunistai savo spė
komis nebemano vykinti “per
versmų;” užtat apeliuoja į pla 
netas, kad jos baustų kapitalis
tas...

Vieni žmonės iš Lietuvos ra
šo, kad ten esanti pilniausi tais 
vė, o kiti tvirtina, kad jokios 
ten laisvės nėra. Kieno teisy
bė?

žinoma, šventaftupriai rašo, 
kad Lietuvoj tikra laisvė: žan
darų nėra, kazokų/nėra, dvasiš 
ki tėveliai daro, ką nori... Ko
kios gi kitos laisvės bereikia?

nijęo gaspadinė, Chicago, III., 
klausia:

1. Kas vartot, khd dulkes leng 
viau atkosėt išspiaut?

2. Ar įkvėpuotos dulkės ko
kiu nors budu išeina iš plaučių 
ar jos pasilieka ten?

3. Ar galima užsikrėsti reu
matizmu, jei gulėt su ligoniu, 
turinčiu tą ligą?

4. Ar galima gaut reumatiz
mą iš ilgo sėdėjimo ant geležies 
bei cimento?

5. Ar galima užsikrėsti sifi
liu, jei ligonis nuspiauja ir ba
sas įlipi į jo skrcples? Ar gali
ma liga gauti rūkant jo rūkytą 
pypkę bei cigarą?

6. Kadangi sifilis turi mažai 
ženklų pradžioj, tai kąip suži
not, kuris žmogus jį turi?

7. Ar tiesa, kad tūli žmonės 
apsigema su lankais ant pilvo 
ir yra todėl drūti?

8. Kas yra niežai ir ar jie lim
pa, nors oda butų nesužeista?

*9. Ar yra būdas apsisaugot, 
kad negavus niežo nuo kito?

Atsakymai:—
1. Amonijos druskos yra ge

ras, bet daktaras turi užrašyti, 
kurią vartot ir kiek. 1 Karštas 
lemonadas yra nebloga vartot 
Vaistu yra visa eilė, kurie pa
lengvina atkosėjimą ir abspio- 
viiną, tik be daktaro užrašymo 
negalima apsieit.

2 Įkvėpuotos dulkės tūlos 
sutirpsta plaučiuose ir kraujas 
jas išneša. Kitas a (kosime ir 
išspiaujame. Gi didelė dalis dul
kių, ypač anglies ir metalų, pa
silieka plaučiuose ir daro nege
rumų.

3. Galima, tokie atsitikimai 
reti. Gi taip vadinamu chroni
niu reumatizmu niekad negali? 
ma užsikrėsti nuo kito.

4. Galima. Bet tai nebus 
tiesioji reumatizmo priežastis, 
0 tik prirengiamoji.

5. Jeigu koja butų sužeista,

Visai dar nesenai musų ko
munistai kratėsi nuo socialistų 
vąrdo, kaip piktokas nuo švę
sto vandens. Bet kada bankas 
jiems atsisakė išduoti L. S. S. 
namo fondo pinigus, tai jie tuoj 
virto socialistais, kad prisidai
linus prie pinigų. Reikalui atė
jus musų komunistai gal už
trauktų: “Mes esame buržujai 
ir Kolčako draugai,—atiduoki
te mums pinigus”...

Mat už pinigus musų komu
nistai šoka ir kazoką... Kažin 
už kiek sidabrinių jie parduo
tų savo “proletariato diktatū
rą?”

Yčui ir Kapsukui nekokie po
pieriai. Yčas gavo nuo caro 
medalių; bet kada caro sostas 
sugriuvo, tai ir medalius neteko 
vertes. Gi Kapsukas taikėsi į 
.Lietuvos premjerus ir, reikia 
manyti, ministeriaus “portfelį” 
buvo įsigijęs. Bet dabar, kuo
met bolševikai liko išginti iš 
Lietuvos, Kapsuko “fortfelis” 
nebeturi jokios vertės.

i Sako, kad- Paderewskio pia
nas nebeskamba, kai reikia. 
Esą žmonės nebepatenkinti jo 
koncertais ir pradeda nerimau
ti.

Lietuvos kunigai baisiai nu
siminę: lenkai užgrobė jų ge
riausias turgavietes, arba kaip 
davatkos sako, stebuklingas vie 
tas. — Slapukas.

ALASKOJE IŠKASAMA 70 
MILIJONŲ SVARŲ VARIO 

PER MĖTOS.

kymas sifili liko pypkės bei ci
garo neretai yra užsikrėtimo 

priežastis.
6. Sužinot gali tik daktaras, 

kuris yra studijavęs šitą ligą. 
Karlais ir daktaras tikrai nega
li pasakyti ir prisieina egzami- 
liuot kraują, kuris parodo, ar 
yra liga ar nėra jos.

7. Netiesa. \
8. Niežas paejina nuo niežo 

parazito, kuris apsigyvena vir
šutiniame odos siuogsnyj. Nie
žas'limpa, nors oda visai butų 
■sveika, bet jis gaunamas netoli 
visada tik lovoj, kurioj yra gu
lęs žmogus su niežu arba gu
lint sykiu su žmogum, turinčiu 
tą lig?.

9. Apsisaugot galima ven
giant lovos su nežinoma pata
line negulint su niežuotu žmo
gumi ir nečiupinėjant kitų žmo 
nių rankų, kurie gali turėti nie
žą. Dr. A. Montvidas.

Skaitytojų Pastabėlės.

Vienas komunistų šulas gei
džia, kad gruodžio 17 dieną že
mė subirėtų į pelenus. Esą dar 
bininkai jau du tūkstančiu me
tu kaip kovoja ir vis nieko ne
turi; ir jeigu reiks laukti kita 
tiek,—tai geriau tegul žemę 
pražūva...

Komunistas ir taip keistai 
protauja! Juk nuo to laiko,

1918 m. Alaskoje, pasak Geo- 
logical Survey, iškasta 69,224,- 
951 svaras vario vertės $17,098,- 
563. Tai yra mažiau negu 1917 

Tu,., kuriais iškasta 88,793,400 
svarų, $24;240,598 vertės. Sako
ma, kad iškasta mažiau dėl sto
kos darbininkų ir laivų. Tais 
metais buvo dirbama 17 vario 
kasyklų, arba tiek pat kiek ir 
1917 metais. Vario kasimas 
Ajaskoj eina geryn, ypatingai 
vario turinčiuose plotuose Tal- 
keetna ir Broad-Pass apielin- 
kėse. Vario žemės plotas už
tiktas 1915 metais ties Raincy 
Crcek, upelis, kuris įteka į Del
ta upę, sakoma, esąs didžiausis 
pigios vario rudos plotas.

Kazimieras Gugis

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

visokias dokumentus trpopieraSi

Namų Ofisas:
3229 S. Haisted SI

Ant trečių luoų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beirtam lt.

111111 UnIlyBMg.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Aithez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare *>Phone Canal 367
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Ltotuvly R alui se
Naujienų Bendrovės 

Susirinkimas.
Naujieniečiai au Naujienomis.

Praeitą nedėldienj, lapkričio 
30, įvyko nepaprastas Naujienų 
Bendrovės dalininkų susirinki
mas p. Meldažio svetainėj. Su
sirinkimas buvo šauktas tik vie- 
mųn tikslui, būtent: padidinti 
Naujienų Bendroves kapitalų. 

Atidarius susirinkimą Direkci
jos įgabo'tiuis išaiškino reika
lingumą didinti kapitalų ir po 
ilgoko pasitariino-diskusijų su
manymas tapo priimtas milži
niška dauguma balsų. Tuo vi
sas klausimas išsirišo ir susi
rinkimas tapo uždąfytas.

Dar kelia tą žodžių apie pa
čią musų Bendrovę. Praeita
sai dalininkų susirinkimas dar 
kartą parodė, jogei naujienie- 
čiai eina su Naujienomis. Mu
sų priešų—ir iš kairės ir iš de
šinės—atakos neduoda jiems 
lauktų pasekmių. Naujienos 
auga-bujoja ir tolydžio įgauna 
vis didesnės įtekmės plačiosio
se Amerikos lietuvių darbinin
kų mihiose. Delei to ypač ne
sitveria nnisų komunistai. Jie 
kad sumapytų, tai visa atiduo
tų by tik |>akenkus Naujienoms. 
Praeitasai susirinkimas tatai 
pilniausia paliudijo. Būrelis lyg 
svaros netekusių žmonių darė 
visa, kad tik neleidus dalinin
kams pravesti Direkcijos suma
nymą. Tam jie panaudojo ne
gudrių įtarinėjimų prieš Nau
jienų vedėjus ir pagalios, kada 
buvo aišku, jogei dalininkai tų 
“argumentų” nepaiso, pradėjo 
kelti triukšmą. Bet to neveizint 
dalininkai darė kas.reikėjo da
ryti: užgyrė Direkcijos suma
nymą. Mhža to. Ant vietos 
tapo išpirkta kone už tūkstan
tį dolerių sūru. Trukšmadariai 
susisarmatinę išėjo lauk. Mat, 
to jiems buvo perdaug. Iki šiol 
ant vdsų kampų bubniję apie 
smukimą Naujienų, apie mi
nias, kurios eina su jais, jie da
bar staiga pasijuoto esant vie
ni; pamatė, kad tos minios ei
na ne su jais, bet su musų dien
raščiu Naujienomis.

Tegul jie dabar džiaugiasi niu 
sų “smukimu,” tegul plusta niu 
sų dienraštį ir giriasi savo ga
lingumu. Bet musų dienraštis 
buvo, yra ir bus ta uola, į ku
rią atsirems ir sugniužš visos 
jų negudriosios padangos.

— Naujienietig.

D-go Michelsono Pra
kalbų Maršrutas.

t,LSS. VIII Rajonas rengia eilę 
prakalbų drg. St. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui, kuris kai 
bes pirmu sykiu Clūcagoje. Ma
nome, kad daugumas chicagie- 
čių nori jo prakalbų išgirsti., d. 
St. Michelsonas kalbės šiose die
nose ir vietose:

Utarninke, 2 d. gruodžio, Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. 
7:30 vai. vakare.

Seredoje, 3 d. gruodžio, Stan
čiko svetainėje, 205 E. 115 St., 
Roseland, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Įžanga visur dykai. x
Kviečia LSS. VIII Rajono

Komitetas.

NORTH SIDE

Komunistų pabėgimas

Pirmyn Chore nuo senai jau 
buvo varoma slaptafcgitacija tū
lų komunistų, kad kaip nors už
griebus chorą, bet kuomet jų 
buvo visai mažai, tai jie “kolek- 
tavosi” po visą Chicagą “gerų, 
draugų”, kad sudarius didžiu
mą ir uždėjus ant choro “komu
nistišką diktatūrą”.

Tik bėda, kad vienas jų “va
das” visus jų pienus išplepėjo.

Jų tikslas buvęs užgriebti cho 
rą, o pinigus paaukoti Degtukui'

Mat choras turi'ižde daugiau 
kaip du šimtu dolerių, tai juos 
tas ir viliojo į chorą eiti ir to-

kiuo budu išstumti senus norius 
laukan, taip kaip jau yra padarę 
kituose choruose.

Lapkr. 18 d. Pirmyn Choras 
kukėtame susirinkime padarė 
tam galą. Kuomet komunistai 
visą “bunčių” norėjo prirašyti 
prie choro, tam pasipriešino di
džiuma narių; be to dar vieną 
jų bebalsį dainorį iš choro pra
šalino už choro ardymą.

Eapkr. 25 d. susirinko choras 
repeticijoms. Komunistai ir atė
jo su tais imčiais nepriimtais ir 
neprašytais svečiais. Bet po va
landėlės visi, pasitarę, pradėjo 
apleisti svetainę. Likusieji paly
dėjo juos garsiu rankų plojimu.

Po to mokytojas Jonas Ka
tilius gavo telegramą nuo komu
nistų, kad ir jis apleistų chorą 
ir eitų pas juos. Jam išeinant 
taipgi visi plojo rankomis.

Po “išleistuvių”, choro pirmi
ninkas atidarė susirinkimą ir nu 
tarė Pirmyn Choro vedėju pa
sikviesti d. Dilį. Taipgi nutarė 
dainuoti nedėlioj,lapkričio 30 

d., LSS. VIII Rajono koncerte.
Padainavę keletą dainelių iš

siskirstė visi linksmi, atsikratę 
tų komunistiškų gaivalų.

j. G—dis

Miegojo 6 dienas.
Maža Virginia Felton, 3737 

Ward St., grojo pjanu Andrew’s 
Parochial Mokyklos vakarelyj. 
Begrodama padarė klaidą ir la
bai nuo to susinervavo. Parėjo 
namo, atsigulė ir užmigo. Už
migo sunkiu miegu ir miegojo 
6 dienas. Daktaras prikeldavo 
ją 5-6 minutėms dienoje ir ji 
vėl sau miegojo. Dėkos dieno
je pabudo ir valgė sykiu su ki
tais kalakutą.

Miega jau 51 diena.
Dora Minta turi miegamą 

nervų ligą, ji pabunda kelioms 
minutėms dienoje ir vėl miega. 
Dr. R. J. Wilson sako, kad smui 
ko griežimas pailgina jos pa
budimą. Prie jos lovos dabar 
kas nors groja smuiku ir ji 
kaip pabunda klausos muzikos 
ir ilgiau pabūna nemiegojusi. 
Daktaras sako, kad smuiko 
muzika yra jai gyduolė. ... , ,

Pataria valgyti žuvį.
Jei mėsa prekioja per daug, 

kodėl nevalgyti žuvies? Klau
sia žuvininkai: Dabar yra pri- 
VeštU į vidurmiesčio departa
mentų krautuves daug šviežios 
žuvies, kuri bus pardavinėjama 
sekančiomis kainomis: Had- 
dock 10-12^2c. sv., Flounder 
10-15c., Steak co<l 14-18c., Fiif- 
nan Naddie 12^-lBc., Halibut 
20-25c. Salmon 19-25c. Žuvi
ninkai pataria dabar eiti žuvau
ti į miesto didžiąsias krautu
ves ir nupiginti augštas pragy
venimo kainas.

Banditai pavogė cigarų premi
jų kuponus.

Banditai įsilaužė į United Ci- 
$ir Stores premijų krautuvę, 
11 W. Jackson Blvd. ir išnešė 
premijų vertės $8,000—834 sa- 
fety razors, 2,300 tuzinų britvų 
kotų, 17 skurinių baksų su įvai
riais daigiais.

Persiskyrė.
E. E. Benton, 746 E. 47 St., 

gavo persiskyrimą nuo savo 
pačios. Mat jo pati įsimylėjo 
į kitą jaunikį, H. W. Francis, 

buvusį jos mokyklos draugą^ 
ir numylėtinį, su kuriuo p-nia 
Benton turėjusį pirmutinę mei
lę. “Mano gyvenimo darbas 
bus nuo dabar, padaryti laimin 
gą mano mažą dukrelę, kurią 
ji paliko man”—pasakė Benton.

Surado slaptą bravorą.
Federales valdžios agentai už

vakar surado slaptą degtinės 
valymui bravarę. Jisai surasta 
tūlo Louis Žarose name 704 So. 
Oakley avė. Kadangi bravoras 
gerai įrengtas, tai valdininkai 
mano, kad jo savininkas “biz
nį varo nebe nuo šiandie.”

Bravore rasta dvylika bačkų 
degtinės. Ji konfiskuota. Kar
tu areštuotas ir pats Žarose.

Ypatingas vagis.
Policija įaivoją, galvoja ir 

nieku budu negali suprasti ko- 

kiuo tikslu tūlas pons vagis įsi
laužė p. Henry Gairę “pikčer- 
nėn” 3425 Southport gatvėj. 
Pons vagis iškūlė “pikčemęs” 
langą, prilepojo popo Gairo kau
rus ir pasivogė tik-—vieną sva
rą cukraus! Kodėl pons vagis 
buvęs įtoks negudrus? “Pikčer- 
nėj” buvę daug vertingų daly
kų ir dagi pinigų, bet pons va
gis pasigrobė tik vieną svarą 
cukraus. Pons Cairo mielai su
tinkąs taikinties: jis vely padė
siąs už “pikčernės” lango po 
du svaru cukraus—kas naktį, 
tik tegul pons vagis nebeina le- 
poti jo kaurų ir langą palieka 
čielybėj.

Pašovė policistą.
Nepažįstamas piktadarys vie 

name saliune andais pašovė po
licistą Michael Duffy. Polici- 
stas jau m re. Policija jieško 
piktardarį.

Emma Goldman priešinasi 
deportavimui.

West Side Auditoriume pra- 
etią nedėldienį buvo surengta 
viešas susirinkimas. Kalbėjo 

paskubusioji anarchiste Emma 
Goldman ir Alexander Berk- 
man. Be kita Emma Goldman 
pareiškė, jogei ji visomis išga- 
limis priešinsis nutarimui de
portuoti ją iš šios šalies kaipo 
“negeistiną.” Tai dėlto, kad ji 
esanti šios šalies pilietė.

Penki žmonės mirė influenza.
Praeitą nedėldienį, lapkričio 

30, Chicagoj mirė penki žmo
nės influenza. Tua pačiu lai
ku praeitais metais mirė net 
148.

Ilgas miegas.
William Marrison, 8915 Ex- 

change avė., turi miegamą ligą. 
Dvidešims dienų jis miegojo be 
jokio pertrūkio, vakar buvo pa
budęs, bet ir vėl užmigo. Dak
tarai tikrina, kįad ligonis pa

sveiksiąs.

Neleido pabaigti “artistišką 
šokį”.

Penkios jaunos ir graikščios 
panytės—Rose Solomon, Mar- 
tha Lieberman, Muriel Schayer, 
Sarcfa Shapira ir Rose Mark— 
praeitą nedėldienį užsimanė pa
šokti “artistišką šokį” Wickers 
parke, ii’ šoko ištiesų “artistiš
kai,”—pusnuogės. Bet policis- 
tas Rafferty, sakosi, artizmo 
niekada nesamokinęs. Jis, vy
ras, ir stuomens ir iš liemens— 
tik policislas. Todėl jis pany
tėms užkomandavęs: “nuogoms 
šokti viešoje vietoje uždrausta !”

Panytės spyrėsi:
— Bet, tamsta, tai artistiškas 

šokis...
PoMstas buvo nepalenkia

mas:
— Taip, gali būt... Sakė po- 

licistas. Bet dar nėra svieto pa 
baiga. Artisdišką šokį galėsime 
pašokti gruodžio septynioliktą, 
įkarta svietas buąl nesvlietu ir 

žmonės nežmonėmis. O dabar, 
panytės, eikite apsirengti ar
ba...

Panytės, matoma, labai gerai 
suprato Hą “arba” ir savo šokį 
turbut užbaigė kokiame nors 
kambary.

Nusinuodiuo motina ir kūdikis.
Name 455 W. North gatvėj 

savo miegruimy rasta užtrošku- 
sią gazu p. Marion Miller ir jos 
dviejų metų amžiaus* dukrelę 
Hazcl. Priežastis—netikusios 
gazo pervartos.

Gatvekarių baronų “malonė.”
Pagalios Ghicagos galtvekarių 

kompanijos viršytos, sako, esą 
priversti pildyti vaidinamos 

Public Utilities komsijos patvar 
kymą—‘“numažinti” važinėji-
mos kainas. Nors delei to ji 
(kompanija) turėsianti neina- 

^žos skrandos, bet ką beveiksi: 
chicagiečiai gausią sesių centų 
transfdrį. Tik jie (turėsią pirk- 
ties tam tikrų tikietų ir nema
žiau kaip po 50 vienu kartu. 
Kitaip “ponai pasažieriai turės 
mokėti senąją kainą”—po sep
tynis centus. Bot jeigu “ponai 
pasažieriai,” nusipirkę po pen- 
kiaadešims tikietų, juos, pames 
tų, jie turėsią progos nusipirkti 
dar kitų penkiasdešimts... Dide
lė malonė, ar ne ?

Dešimtas LS.S. Suvažiavimas 
J Dr, A. R, Blumentiial

(Tąsa)

LSS. 34 kp. Waterbury, Conn. 
įneša, kad “Laisvė” yra Sąjun
gos turtas ir kad tas butų svar
styta ar “Laisvę” atimti, ar ne.

Drg. Herman aiškina, kad 
Laisvė nėra sąvastimi nei socia
listų, nei komunistų.

Drg. Montvidas klausia— 
Laisvė buvo siulijusi sąjungai, 
o ar sąjunga ją priėmė.

Drg. Čeponis (ncdclcgatas) 
tvirtina, kad Laisvė yra Sąjun
gos turtas, taip sakanti LaisvėŠ 
Bendrovės Konstitucija, ir kad 
Komunistai nėra Socialistais ir 
Laisvė mums priklauso.

Drg. Strazdas pasireiškia, kad 
jeigu šiame suvažiavime ir butų 
duota toks įnešimas atimti “Lai
svę” Sąjungai, tai jis vis dėlto 
balsuotų prieš jį. “Laisvė” bu
vo įkurta pavienių Sąjungos na
rių. “Laisvė” nori būti komunis
tų globojama. “Gerai, duokime 
jiems progos įsigyventi.” 
Drg. Lutkus, Michelsonas, Gri
gaitis išsireiškia, kad Laisvė nė
ra Sąjungos turtu ir kad reika
lą apie Laisvę atmesti.

Tarta Laisvės atimimo klau
simą padėti ant stalo.

Skaityta laiškas su pasveiki
nimų nuo LSS. VIII Rajono" 
Chicago, III. su $5.00.

Drg. Montvidas kalba apie 
tai, kad Illinois Valstija reika- ■o *
lauja kasos globėjų.

Drg. Yuknis pataria kasos glo
bėjus išrinkti referendumu.

Drg. Montvidas užreiškia, 
kad jisai kalba ne apie namą, 
bet apie turtą.

Drg. Hermanas kalba apie 
kasos globėjus.

Drg. Adomaitis pastebi, kad į 
suvažiavimą atvyko komunistų.

Pirmsedis sako, kad komuni
stai gali būti suvažiavime, kad 
delegatai nieko prieš tai netu
rės.

Drg. Michelsonas įneša kad 
butų renkami turto globėjai —- 
paremta.

Drg. Grigaitis sako, kad LSS. 
konstitucija sako, kad Pild. 
Kom. atsako už turtą.

Drg. Yuknis pataria Pild. 
Kom. tą reikalą pavesti.

Drg. Čeponis (nedelegatas) 
kalba apie tai, kad iždininkas 
atsakys už turtą, o Pild. Kom. 
globos tą turtą.

Drg. Yuknis duoda pataisymą, 
kad Pild. Kom. išrinktų iš savo 
tarpo du žmones iždo globėjus.

Drg. Strazdas ir Montvidas pa 
taria padėti tą klausimą prie 
konstitucijos taisymo.

Tarta vienbalsiai atidėti.
Drg. Strazdas kalba apie kuopų 

įdurtą, kad reikia tai pavesti Pild. 
Kom.

Montvidas. Kuopų nesutiki
mai delei turto pavesti LSS. 
Rajonams. Pild. Kom. persun
kti.

Yuknius. Duoda įnešimą, kad 
kuopos pačios tą dalyką svar
stytų.

Paremta.
Izbickas. Pild. Kom. tai turi 

svarstyti.
Yuknius. Vėl tą patį sako.
Kundroška. Pild. Komitetas 

privalo tuo rupiu ties.
Monjtvidas. Kalba apie tejs- 

miškę pusę. .
Herman. Sako, kad pačios 

kuopos tą tvarkytų. Duoda pa 
tarimų kaip tai daryti.

Čeponis: Kalba apie tai, kad 
Sąjunga rūpintųsi kuopų turto 
reikalais.

Grigaitis: Uždaryti diskusi
jas.

Įnešta ir paremta, kad kuo
pos rūpintųsi turto atėmimu. 
Įnešimas priimta diduma bal
su.

Tarta padaryti 10 min. pe- 
trauką.

Sesija prasidėjo 4:18 po pie- 
ty.

Skundai.
Herman: Skaito d. Kačiutes 

—HernMin apeliaciją ka-s dėl jos 
neteisoto pašalinimo iš Pild. 
Komiteto.

Grebelis: Įneša, kad butų svar 
stomas. Paremta.

Montvidas: Senojo Pild. Ko

miteto, kuris su ja taip pasielgė 
nėra. Pripažinti pasielgimą ne- 
teisotu.

Čeponis: Drg. Račiųtėdlcr- 
inįan yra vienintelė Socialistų 
Partijai ištikima Pild. Komite
to narė. Išnešti Komitetui pa
peikimą, jeigu reikia.

Liutkus: Butų gera, jei pa
šaliniai svečiai neimtų daug lai 
ko savo kalboms, o leistų dele
gatams daugiau svarstyti.

Michelsonas: Įneša, kada Su
važiavimas išreikštų pasipikti
nimą buvusiam Pild. Komite
tui delei d. Račių tės-Hennan 
suspendavimo.

Kundroška: Reikia išnešti 
papeikimą buvusiam Pild. Ko
mitetui, nes tai buvo duokal- 

J>iai.
Herman: Duoda pataisymą, 

Ikjad panaikinus d. Račiųtės- 
Hennan iš Pild. Komiteto pa
šalinimą. Paremta.

Yuknius: Papeikimas ir su
spendavimo nepripažinimas yra 
skirtini dalykai.

Michelsonas: Tiedu dalykai 
yra vienas ir tas pats. Reikia 
išreikšti papeikimą ir nuimti 

suspendavimą.
Už įnešimą su pataisymu bal

suota vienbalsiai.
Montvidas: Skundams nėra 

pamato. Stilsono neteisotas el- 
giinos—konspiracijos neturi da 
bar reikšmės.

L. S. S. laikinių viršininkių 
rinkimai: a) Pildomojo Komi
teto, b) sekretoriaus—vertėjo, 
c) Literatūros Komiteto, d) ka- 
sieriaus-administratoriaus.

Grigaitis: Įnešta ir paremta 
svarstyti viršininkų rinkimai.

Izbickis: Pirma reikėtų svar? 
styti konstituciją, o tada jau 
viršininkai.

Strazdas: Galima rinkti L. S. 
S. viršininkai. Su tuo konsti
tucija nieko bendra neturi.

Grigaitis: Reikia svarstyti 
klausimas, kokie viršininkai 
pinkli. Sąjunga neturėjo kta- 
sieriaus, o tik administratorių. 
Komitetas, pagal konstituciją, 
susideda iš 7 žlnonių. Turime 
vieną d. Račiutę-Herman. Rei
kia da darinkti 6. Literatūros 
Komitetą reikia rinkti iš trijų 
žmonių. Turime d. Hermaną 
dviejų da reikia darinkti. Lig- 
Jaikinis Komitetas bus tik lai
kinis, jeigu suvažiavimas neper 
mainys, konstitucijos.

Montvidas: Veik visi virši
ninkai reikia rinkti, o seniems 
reikės duoti naujus urėdus.

Kundrotas: Pildomaą Komi
tetas renkama tik metams. Rei 
kia darinkti prie senų, nes jie 
bus tik ligi naujų metų. ,

Herman: Mes turime visą 
štabą rinkti.

Montvidas: Reikia rinkti du 
kasos globėju. ,

Michelsonas: Pild/ Komitetas 
paskirs du nariu iš savo tarpo, 
—nereikia rinkti.

Yuknius: Kaip rinksime, ar 
iš visur, ar tik iš vienos vietos.

Herman: Uždaryti diskusijas.
Grigaitis: Kaip bus renkami 

viršininkai?
Montvidas: Duota įnešimas, 

kaip rinkti viršininkai. , .
Yuknius: Laikinis Pild. Ko

mitetas turi būti renkamas iš 
visur.

Paremta. z
Yuknius: Atsižvelgiant į apy 

stovas, reikalinga Komitetas 
trinkti iš visur. Bus daugiau 
prijautimo.

Montvidas: Pild. Komitetas 
reikia rinkti pagal konstituci
ją—iš vienos apielinkės.

(Bus dajigiaus)

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Cana! 2199.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
k Gyvenimas yra

k tuščias, kada pr# 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
y y pagerinta Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at 

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

Telephone Yards 4317 
Bdulevard 6437

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

DR. ALA. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—į!2 dieną.

DR. G. M. GLASER
. Praktikuoja 28 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

kėliomis nuo 9—2 po piet.
v Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chronišku ligų, vy
ru, moterų ir vaikų, pagal naujauaiu # 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W< IBth 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

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.
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Kojų Specialistas
Išegzaminavimas dykai.

Kam jums turėti skaudamas kojas, 
kuomet aš garantuoju tikrą smagu- 
jną, — moksliškai gydau užtrinas, 
vištakius, įaugusius nagus, surain- 
bėjimus ir silpnus padų išlinkimus.

DR. MEL WEAVER,
35 South Dearborn St.

Tel. Central 953 Room 315

PADĖKAVOJlT tiems prieteliams 
kurie atsiuntė man laiškus ir pa
veikslus; kas nori paveikslų atgal, 
lai rašo man

MARY MASILIONIENF) 
320 Plum St., Corliville, III.

Vyriškų Drapanų Baipnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrų kelinės $3.00 įr augŠčiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

1 Full dress, tuxedo, frbck siutai, 
iir lt. 4110.00 ir aukščiau.
Į Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Sukto
mis visą dieną iki 10 vąl. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., 

Įsteigta 4907

: .-I.;-!' II<- 1■<: ! I y

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet lys kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomėt raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomei jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
Iu manimi pirmiau negu eisite 
;ur nors kitur. Mano 26 metų 

patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akiu, ausų no> 
al»« ir aerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioma nuo 2 
iki 5 po piety.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
• a TėmykiU j mano parašą. • 

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan SL Chicago, III.

Rubsiuvių Uniios 269 skyriaus 
priešmetinis susinnkimas bus pėt- 
nyčioi, gruodžio 5 d., Unijos salėj, 
1564 N. Hobey St, Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Tarp kitų svarbių reikalų, 

bus rinkimas 1926 m. valdybos. 
Tie, kurie dar nepridavėte savo an
trašų, šiame susirinkime meldžiam 
priduoti raštininkui.

Ig. Žilinskas, nut. rašt.

Pranešimai

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. 
Paš. metinis susirinkimasi jvyks 
gruodžio 3 d., 7:30 vai. vakare,
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Draugės ir draugai malonėkite visi 
būtinai atsilankyti, nes bt(s rinki
mas naujos valdybos ateinantiems 
metams. — Sekr. J. Kalpokas.

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
susirinkimas įvyžs nedėlioję, gruo
džio 7 d., 10 vai. ryto. University of 
Chicago SeUlemcnt livetainėj, 4630 
(jroiss Avė. Draugai, nesjvčilinkĮte 
ateiti, nes bus daug svarbią dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kviečiame at
silankyti ir tuos draugus, kurie bu
vote socialistų partijos nariai, ir dar 
nenuėjote prie komunjfstų.

— Nut. rast. D. Motuz.

Roseland. — Lith. hnprovenient 
Benefit Club susirinkimą* įvyks se- 
redoj, gruodžio 3 d., 7:30 vai. vaka
re. M. Kukuraičio svet., 10613 Ed- 
brook Avė. Draugai, malonėkite bū
ti, nes svarbus susirinkimas; bu|> 
renkama valdyba 1920 metams.

— Sekr. D. K. Sabaliauskas.

Kad lietuvių karininkų Bridgepor 
to kuopos prakalbos šiandie net- 
vyks, tai kuopa šaukia su|sirinkimą 
Sv. Jurgio svetainėj kaip 7:30 vai. 
vakare. Kiekvienas narys privalo at 
silankyti. — Valdyba

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks utarninko vakare, gruodžio 2 
d., Meldažio svet. Nariai ir narės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku. —Valdyba.

Chicagoa Socialistų Vyrų choro 
repeticija įvyks ketverge kaip 8 vai. 
vakare, M. Meldažio svet. 2242 W. 23 
pi. Visi dainininkai, priklausantjs 
chorui ir tie, kurie norite priklausy 
ti, būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. —Sekr. D. Miller

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks scre- 
doj, gruodžio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
A. MaŽenio svet., 3834 So. Kedzie 
Avė. Draugai, būtinai atsilankyki
te, nes yra svarbių reikalų.

— Sekri K. Kipšds.

Roseland, III. Vaikų draugijėlės 
•'Ateities Spindulys” lietuviškos gra
matikos ir rašymo lavinimosi atsi- 
buna kas nedėlią, "Aušros” kainb., 
10900 Michigan Avė., 10 vai. ryto, 
ligi 12 vai. Mokytojauja visiems ge
rai žinomas P. Petronis. Taigi vai
kučiai naudokitės proga ir lankyki
tės skaitlingai. Globėjas.

L. M. S. A. susirinkimes įvyks 
gruodžio 6 d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Halsted St.

— Valdyba.

LMPS. 9 kp. mėnesiniam susi
rinkime lapkr. 15 d., nutarė sureng
ti iškilmingą koncertą Žemaitės pa
ramai. Meldažio svetainėj jau pa
imta ant subatos, sausio 31 d., 1920 
metų. Meldžiame pažangiųjų drau
gijų nei kokių pramogų tą dieną 
nerengti, bet paremti musų visuo
menišką darbą. Draų|giškal

Rengimo Konusįja.

West Side. — Lietuvai Gelb’ti 
Draių .jos 2ro skyriaus susiriukimas 
Įvyks antradienį, gruodžio 2 d., kaip 
7:30 va’, vak., Meldažio svet., 2242 
W. 23rd Place. Visus narius ir 
noiinb’i's tos draugijos nariais būti 
kviečiame atvykti. Svurslyinin pa 
svarbių reikalų. - Valdyba.

Harvey, III, S. L. A. 289 kuopos 
priesmeuRh sųsirtaikimas Jbus 6 d. 
gruodžio, paprastoj svetainėj. Ma
lonėkit draugai ir drauges atsilan- 
kyt i šį susirinkimą, bus renkama 

Chciagų, i nauja valdyba 1920 metams.
Kviečia J. Yzbickas, Pįrju^



® _ . . . _ Chicago., IIĮ> Utarninkas, Gruod. 2, 1919
Lietuvos Vėliava Amerikoj No. I, 

rengia pramogų vakarą sausio 25 d. 
1920 m. School Hallėj. Draugijų 
prašytume nerengti tą dieną jokių 
pramogų. — Komiteas.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ, REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
-------SgJJ. ...Į!...___ ......L..1 "L ?■" - . ■MOTERŲ VYRŲ VYRŲ VAIKŲ

Cicero. — Cicero Lietuvių Koo
peracijos šėrininkų priešmetinis su
sirinkimas bus panedėlyj, gruodžio 
1, S. žvibo svetainėj, 1347 S. 50 Avė. 
7:30 vai. vakare. Kožnas šėrinin- 
kas turite pribut, nes bus rinkimas 
revizorių. Šėrininkai teiksitės pa
likt savo adresą krautuvėj, nes sek
retorius nori žinot.

Sekr. A. Pečukaitis,
1533 South 50th Avė., 

Cicero, III.

MERGINOS IR MOTERIS
> I

TIKRA PROGA JUS LAUKIA.

NEDARO SKIRTUMO, AR JUS PRITYRĘ, AR NE.

MERGINŲ IR MOTERŲ —
ŠVENČIŲ VIETOMS

VISUOTINASIS
OFISAS

8
Priešpiet 
iki 12

JAUNU VYKŲ

17 iki 25 metų amžiaus

Pakuotoji)
Vyniotųjų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

REIKALAUJA DARBININ
KŲ Į PELENINĘ, ANGLI
NIAMS DOKAMS ŠLUOTI IR 
KITOKIAM DARBUI.

ATSIŠAUKTI
J. J. DOYLE FOREMAN 

PENNA. R. R. 327 W. 12 SI.

i VAIKŲ

Turi būti 16 metų amžiaus, pradinę 
mokyklų pabaigę, ofiso darbui musų 
naujoviniuose ofisuose.

Ateišaukti.

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
jvjks utarninke, gruodžio 2 d., 8 
vai. vakare, Knygyno svet., 1822 

Wat*ansia Avė., Dainininkai susi
rinkti paskirtu laiku; mokina nau
jas mokytojas. —A. Vilią.

DARBAS YRA LENGVAS IR LENGVA IŠMOKTI. MES MOKĖSIME 
JUMS GERAI JUMS BESIMOKINANT.

Pa j ieškojimai
TAI YRA VISAI “KITOKIS” DIRBTUVĖS DARBAS. 
KITĘ PATOGUMUS SURAŠYTUS ŽEMIAU.

I'ERSKAITY-

PREKIŲ 
ir 

SANDĖLIO SKYRIUS
DALIAI LAIKO

Popiet 
12:45 iki 4:45

PILNAM LAIKUI 
8:00 iki 4:45

Gera mokestis. Pastovios vietos 
norinčioms.

Sears Roebuck 
aud Co.

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

šitos vietos turi puikius galimu
mus ateityje ir yra pastovios. Pui
ki alga pradžiai.

SEARS ROEBUCK & CO
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

A. BOETTCI1ER-FOREMAN

THE NATIONAL MALLEABLE 
CASTINGS COMPANY 

2610 \V. 20th PI.

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Jono Pociaus, paei

nančio iš Kauno gub., Raseinių pay., 
Kvėdarnos parap., Sauslaukio, kai
mo, apie 50 metų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie ji žinote, praneškite se
kančiu adresu, UŽ tai gausite atly
ginimą.

Juozapas Stasitis, 
3202 So. Auburn Avė., Chicago, 111.

VIENA ŠVARIAUSIŲ, ŠVIESIAUSIŲ, NAL’JOVINIAUSIŲ 
SUV. VALSTIJOSE, APIELINKĖS TOKIOS, KURIOSE 
BEDIRRDAMOS.

GERA MOKESTIS SU DOSNIAIS BONUSAIS. 
IN VALIAS PROGŲ PAKĖLIMUI.

DIRBTUVIŲ
GERESITES

PATYRUSIŲ pajieginių presų ope
ruotųjų; merginų mokintis palivoti; 
merginų pakuoti, eiliuoti; 49 valan
dos i savaitę.

GREENDUCK COMPANY, 
2127 Tihlcn Street 

Arti Vau Buren ir Hoyne

REIKALAUJA DARBININKŲ

REIKALAUJA DARBININ
KŲ APDENGTAN IŠMETAMŲ 
GELEŽŲ KIEMAN. PASTO
VUS DARBAS. LABAI GEBA 
MOKESTIS.

ATSIŠAUKTI TUOJAUS 
FEINBEBG AND KAHN 

38tu ir Laflin St.

PARDUODU restaurantą lietuvių 
apgyventoj vieloj. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

1619 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI grosernė 
Černė, lietuvių apgyventoj 
Biznis išdirbtas nuo senai, 
šaukit po mini.

4602 Rockwell St.

ir bu- 
vietoj.

Atsi-

70c. valandai pas

Pajieškau savo brolio Frąnciškaus 
Gahnino žogaičių sodos, ir dėdės 
Franciškaus Nosti iš Viekšnių mies
telio, abudu Viekšnių parapijos, 
Šiaulių apskr. Kauno gub. Atsišaukit 

JONAS GALMINAS
1728 E. Maffet Avė., Springfield. III.

TRUMPIAUSIOS VALANDOS IŠ VISŲ DIRBTUVIŲ; 44 I SAVAITĘ; NUO 
8 RYTO IKI 4:30 PO PIETŲ PER PENKIAS DIENAS, NUO 8 IKI 12 
SUBATOMIS.

REIKALAUJA
Durkšlinio preso operuotojų 
prie smulkaus lengvo darbo. 
Gera mokestis.

H. G. SAAL CO.
4410 Ravenswood Avė.

GERHARDT F. MEYNE
Wrighttwood & Hermltage Avė. REIKALAUJA prityrusio bu-- 

čerio; pastovus darbas, gera mo
kestis.

PARDUODAMA grosernė ir bu- 
černė, puikioj lietuvių apgyventoj 
vietoj. Puikiausia proga lietuviui 
pinigų pasidaryti. Turi būti par
duota tuojaus.

1501 S. 49 Avė., Cicero, III.

RAKANDAI
W()LFF,

3453 S. Halsted St., Chicago.

PAJIEŠKAU Švogerio Antanu Jan
kaus iš Laižuvos miestelio ir para
pijos, Kauno gub., Šiaulių pav. Turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukti 

JONAS GALMINAS
1728 E. Maffet Avė., Springficld, III.

PASILSIU KAMBARYS IR LIGONINE TROBOJ. IŠLAVINTA SLAUGY
TOJA IR DAKTARAS PATARNAUJA.

MERGINŲ 
metų amžiaus16

RASTINEN IR OEISAN

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINAMA IŠTESANČIOMS DARBININKĖMS 
DAUGELIS MUSŲ DARBININKŲ YRA SU MUMIS PER TREJUS METUS 
AR DAUGIAUS.

F. A. POŠKA, prašant jo broliui 
karininkui iš Kauno, pajieško Sta
nislovo Lingvevičiaus (Lingvys) iš 
Kubiluinų sodos, Grinkiškiu parapi
jos; j|» pats arba kas apie ji žinote 
ntolonėkite pranešti adresu:

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St., Chicago, III.

SAMDYMO OFISAS PRIIMS ATSILIEPIMUS PER LAIŠKUS AR 
NISKAI KOKIOSE NEBŪK DARBO LAIKO VALANDOSE.

ASME-

Pasisiuntimui.
Gera proga merginoms, kurios 

nori išmokti biznio. Puiki alga 
pradžiai.
SEARS ROEBUCK & CO.

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

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

LORD and BUSHNELL Co. 
2424 S. Laflin St.

REIKALINGAS kostumieriškas 
kriaušius. Darbas ant visados. Mo
kestis gera, atsišaukite:

GEORGE LUKAS 
3133 Logan Blvd., arti Milwaukee

Avė., ant antrų lubų.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 39 dienų, vertas $175. Mes esatoe 
priversti taipgi pratuštinti daug 11-. 
lų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PAJIEŠKAU brolių Jono ir Ignaco 
Bugailų, pirmiau.s gyveno Nashua, 
N. H. dabar nežinau kur. Jei kafi ži
note meldžiu pranešti arba jie pa
tįs lai atsišaukia greitai, nes turiu 
svarbu reikalą.7 F* K ATM K 
939 W/ 33rd St.

CLYBOURN, BELMONT, ASHLAND IR SOUTHPORT AVENUE 
ATEINA NETOLI PRIE DIRBTUVĖS.

__________ I__

KARAI
REIKALAUJA darbininkių išmeta 

popieroms skirstyki; pasto- 
1 ge

monis |
vus darbas, gera mokestis,’taipgi 
ros darbo sąlygos. Atsišaukti:

GUMBINSKY BROS CO. 
2261 So. Union Avė. Chicago.

VYRŲ

ATSIMINKITE , KAD TAI YRA NEPAPRASTA DARIU) RŪŠIS, 
MES SIŪLOME JUMS.

Chicago, III. I ---------------------------

KURIĄ

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po- 
ciaus, kuris pernai gyveno Bufalio- 
jfc, N. Y. Jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių apskr., Akmenės vals. ir mie
stelio. Teiksis atsišaukti adresu: 

DOMININKAS POCIUS,
520 So. Chapiln St., So. Bend, Ind.

Wamer

REIKALINGA prie namų dar
ko sena moteris. Darbas lengvas 
ir pastovus. Atsišaukti

J. BALTRENAS.
1707 So. Hals/ted S t., Chicago.

TVIRTŲ
DARBININKŲ

TROK1NINKŲ 
VfiRAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos 
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45

Subatomis iki piety
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA 10 DARBININKŲ 
SUKROV1MUI IR IŠKROVIMUI 

DAIKTŲ DAIKTUDfiJ.
ATSIŠAUKTI: PENNA R. R. 

55th ir Normai Avė.
H. J. Zimmcrman.
Reikalauja kišenių dirbėjų, vir

šutinių apikaklių dirbėjų, mokan
čių visą kriaučių darbą.

II M. MARK &
900 \V. Jaekson Blvd.,

CO.

Pasiuvus

CO.
Chicago.

REIKALAUJA

..DARBININKŲ PRIE STATYMO..

Sjpeedometer Corp.

§8iwiiniiinikais aitfi- 
dmos sm huuh®- 

stolivi samu
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausj pasiuly 
mą. Taipgi $125 gražus, didelis šė- 
pinio dydžio fonografas kaip nau
jas, su rekordais su 24 pasirinkimų 
ir deimantiniu galu adata už $39. 
Taipgi kaurai. Būtinai pasimatyki- 
le su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SII>K FURNITURE 
STORAGE 

2102 Wėst 35 St.
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

PAJIEŠKAU Marcljono Mato, Šiaii 
lių apskr., Papilės vals., šemetai- 
čių sodos. Apie 20 metų kaip Ame
rikoj. Uetuvoj buvo kriaučium. Kas 
pirmas praneš man jo adresą, jei jis 
gyvas, tam duosiu $5 dovanų.

FRANCISKUS DOVEIKA, 
Riverton, III., Box, 302.

JIEŠKO PARTNERIŲ

H 826 Diiversey JBlvdl

REIKALAUJA moterų skudu
rams skirstyti.

B. Cook.
2643 XV.1 12th St.

KLAUSYKITE NEIŠLAVINTOS 
DARBININKĖS!

STENOGRAFIŲ(
MAŠINĖLĖ RAŠANČIŲ

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; gera mokestis tik 2 
šeimynoj, plauti drapanų nereikia. 
Kreiptis tuojaus; adresas:

3548 So. Halsted St., vienais laip
tais augštyn iš pryšakio.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National, j^ęad Co.
900 West 18-th Street,

REIKALAUJA DARBININKŲ; 
pastovus darbas; gera mokestis 

THE STREETS CO., 
W. 48 & S. Morgan Sis.

mo

STONE & WEBSTER
• ---- 1--------

4AN & BARNES MFG.

1000 W. 120 Street 
Chicago, III.

Co.

PAJIEŠKAU partnerio greitu lai
ku, nes turiu daug biznio prie čeve- 
rykų taisymo ir naujų dirbimo, ku
ris nemoka to amato, tą aš išmoky 
siu į trumpą laiką; nemokantis turi 
turėt 5 šimtus dolerių. Galima UŽ 
dirbti pinigų į trumpą laiką.

J. TALLAISHA
405 Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

Moterįs ir merginos perskaity
kite šitą. Čia jums proga už
dirbti gerus pinigus per apskri
tus metus. Pertraukos nėra.

Išsilavinusioms darbininkėms 
kaina pagal darbo mokėjimą. Gera 
mokestis pradžiai pradedančioms.

Pastovios vietos.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

MERGINŲ prie stukinio dar-
Į bo, gali uždirlj|ti $3-4 į dieną.

BIRTMAN ELECTRIC CO.
* 1422 W. Randolph St.

REIKIA DARBININKŲ PUIKIAUSIS AMATAS

MOTERŲ
MERGINŲ IR MOTERŲ

16 iki 30 meti) amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

Išmoksite ant durkšlinio pre
so ir apskrito dirbtuvės darbo; 
priimtuos darbo sąlygos, Valgiai 
žemiausiomis kainomis.

Ateikite prisirengusios dirbti 
7:30 vai. ryto.

REIKALAUJA ugnakurio $65.00, 
kambarys ir valgis.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 St. & Cornell St., Chicago, III.

REIKALAUJAME Real Estate 
pardavėjų geriausia ištaisytai sub- 
divizijai piet-vakarinėj miesto <la- 
lyj, netoli Lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Pardavėjai turi būti ame- 
merikiečiai ir lietuviai. Kreiptis 
John Bain Subdivision office 6237 
So. Ashland Avė.

REIKALAUJA gero lietuvio bu- 
čeriaus, kuris gerai supranta biz
nį ir gali pats vesti ji. Jei jam patik
tų, jis gali nupirkti geromis išlygo
mis ir prieinama kaina. Reikalingas 
tuojaus prie darbo.

Cicero, III.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

REIKALAUJ/4 prityhusių daili
ninkų sengeležių kieman. Gera mo
ki Į lis.
.UNITED IRON & META L CO.,. 

711 W. 151 h Place, Chicago.

NAMAI-žEMe

Maliavos dirbtuvėje 
Skrynelių dirbtuvėje 
Valizų dirbtuvėje 
Sieninės popieros dirbtuvėje 
Knygų apdarykloj 
Gera mokestis pradžiai 
Puiki proga pakėlimui 
Pastovios vietos. 
PrityHmas nereikalingas.

Sears Roebuck

Cmtiimeinitsill Guro 
C©., Hute.

2221 So. Halsted St.

and Co.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON

ra
ST.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas dai*bas išskirstymų. Ge- 
mokestis.

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kedzie St.

MERGINŲ
Prie lengvo darbo dirbtuvėj.
Taipgi merginų sandelio su 

rašinėjimui su prityrimu iš- 
siunčiamąjame kambaryj.

GOLDEN RULE CUTLERY 
212 N. Sheldon St.

RE1KTLAUJA
Merginų beistinimui, apibaigi- 
mui ir štempeliavimui.

Chicago Braiding & Emb. Co.
16 S. Markei St.

REIKIA 3 indų plovėjų, $13.00 j 
savaitę, nereikia dirbti nedėldie- 
niajs.

REIKALAUJA dailydžių prie ka
rų, darbas nuo stukių prie freitinių 
karų taisymo.

THE STREETS CO., 
W. 48 & S. Morgan Sts

REIKALAUJA operatorių muzi
kalioms instrumentams apvalkus 
siūti. Gera mokestis, pusė dienos 
Subatoj.

WALTER M. GOTCH CO., 
1254 N. Harrison St., Chicago, III.

DAN J. CAIIILL 
4153 So. Halsted St. 

Krautvės frontas taisomas 
Eikit vidun.

MERGINOS į virtuvę. Gera mo
kestis.

UNIVERSITY CAFE 
1024 E. 55 St., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojamų arklių, mokestis $100 į 
mėnesi ir gulėjimas.

STOCKMEN’S SADDLE IIORSE 
LIVERY.

4129 So. Emcrald Avė.. Chicago. 
Tel. Yards 1076

REIKALINGAS šoferis duonai iš
vežioti.

NEW PROCESS BAKERY 
919 W. 34 St., Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas, 
dviejų pagyvenimų, labai pigiai ir 
labai graži vieta, North Sidėj, čys- 
tas oras, gražu gyvent. Elektros 
šviesa, guzas, maudynė telefonas. 
Ramios neša i mėnesį $54.00. Visai 
naujas namas, kaina tik $6,900, rei- 
kuhiajama įmokėt tik $1,300. Kas 
reikalaujant gero namo, meldžiu at 
silankvt pas mane, po 5 vai. vak.

T. PAISHES, 
3937 So. Campbell Avė., Chicago, III.

PARDUODAMA namas 3 pagyve
nimų ir štoras su grosernės ir bu 
černės fikčieriais. Parduodama pi
giai.

3511 Emcrgld Avė.

REIKALAUJA mergiųų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 į savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
tę pradžiai. Dvi pertraukos pasil
si ui kasdien; subatomis pusė die
nok

KING’S MODEL LAUNDRY CO., 
2215 W. Madison St., Chicago.

VYRŲ
Reikia dviejų (2) gabių vyrų ant 

(Baker 
mui. 
savaitę 
pas

vageno) duonos išvažioji- 
Gabųs vyrai gali uždirbti j 
$30 ir daugiau. Atsjšaukit

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & S'OEEL CO.

2819 W. Lake St.

MOKYKLOS

C. WITKOWSKY 
3529 W. 25 St.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

Sears Roebimclk 
and Co. 

VIETOS DALIAI LAIKO 
MERGINŲ 

ir
JAUNŲ MOTERŲ

Pundams vynioti 
Užsisakymams žymėti 
Prekėms peržiūrėti 

Prieš piet ar po piet 
8.00 iki 12; 12:45 iki 4:45

SEARS ROEBUCK & CO.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA merginų 14 metų ir 
daugiau prie dieninio ar stukinio 
darbo šviesioj išdirbystės dirbtuvėj; 
44 valandos i savaitę; stukinės už
dirba nuo $20 iki $30 j savaitę.

H. G. SAAL COMPANY, 
4410 Ravens\vood Avė.

DI ARELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

REIKALAUJA 'kišenių dirbėjų-— 
viršutinių apikaklių dirbėjų — mo
kančių visą kriaučių darbą. Pasto
vus darbas.

II. M. MARX & CO., 
900 W. Jaekson Blvd., Chicago.

REIKALAUJA
DARBININKŲ

VAIKŲ
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

JAUNŲ MOTERŲ
prie Prekių

MERGINU PLIENUI POLIŠIUO- 
TI. LENGVAS DARBAS.

Atsišaukti
LAVVSON MFG. CO., 

230 W. SUPERIOR ST.

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

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND FOUNDRY CO. 
9501 COTTAGE AVĖ.

Geros, pastovios, vertos 
mo vietos, puiki mokestis

jieškoji 
pradžiai

SEARS ROEBUCK
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki piety.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON

& CO

ST.

BEIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Pupelėms! rinkti, gražus, švarus 
kambarys, gera mokestis

Paimk Clearing karą ties Archer
Limits ir Austin Avė. karu važiuok 

iki galui linijos. r

THE
REIKIA merginų ir moterų, pas

tovus darbas, $12.00 pradžiai, pusė 
dienos subatomis. Atsišaukite tuo 
jaus. .

KINGS MODEL LAUNDRY 
2215 W. Madison St., Chicago, III.

KIMBALL MARTINDALE
6556 So. Ogden Avė.

CO.

REIKALAUJA moterų prie skirs
tymo ir vyro prie darbo.

Harry Dray>
1447 Blue Island Avė.

Pakeliams vynioti
Pirkiniams peržiūrėti 
Pirkiniams į maišus krauli 
Pakelinės paštos užsisakymams 

sverti
Pirkiniams sužymėti 
Užsisakymams dėti

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

DARBININKŲ
PRIE DARBO DIRBTUVĖJE 

ATSIŠAUKTI
SYKES CO.

930 W. 19 PI.

kitiems darbams musų prekių 
Pastovus darbas. Gera

ir 
skyriuje, 
mokestis. Proga pakėlimui ištesan- 
čioms darbininkėms.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVĖ Ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA

DROBES BF.TSTYTOJŲ 
MAŠINOMIS 

SAMUELS CLOTHING CO.
1038 N. Ashland Avė.

REIKALAUJA 15 PASAŽIERINIŲ 
KARŲ VALYTOJŲ IR VYRU SU
DĖTI LEDUS IR VANDENI Į KA
RUS.

ATSIŠAUKITE J. J. DOYLE, 
UŽVEIZDAS PENNA R. R.

327 W. 12th St.

REIKALAUJA
Vaiku 14 metų ir daugiau prie su- 

rankiojimo darbo šviesioj dirbtuvė. 
Gera mokestis.

H. G. SAAL COMPANY
4410 Ravenswood Avė.

Mokykla Kirpimo ir Detigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškat mokini
mas padarys jus žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius Ir cerian- 
sius kirpimo-desiguing ir siuvimo 
skyrius >ur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus moKyaitė*

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jys esate utkvlečiaml aplaU 
Samatyti musų mokyklą bile 1 

ieną ir vakarais ir gaili 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusi mie- 
rą bile stailės arba uydiie, ii M 
le madų knygos.
MASTER DE8IGNING 1CHOOL

J. F. Kasnteką, Perlinis 
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų
VAIKŲ 

DURKŠLINIAMS PRESAMS 
OPERUOTI 

ATSIŠAUKTI
SYKES CO.

930 W. 19 PI.

REIKALAUJA NUO 12 IKI 15 ]--------- ------- "
DARBININKŲ T PELENINĘ, ANT METŲ AMŽIAUS.

REIKALAUJA VAIKŲ 14 IR 15
ANGLINIO DOKO ĮVAIRIEMS 
DARBAMS.

ATSIŠAUKTI F. K. O’BRIEN, 
UŽVEIZDAS P. C. C. and ST. L.R.R.

59th ir Hoyne Avė/

PRIE LENGVO 
DIRBTUVĖJE.

DIAMOND
406 N.

DARBO

WHIP CO. 
Curtiss St. 

Arti Grand Avė.

dison, 1850 N.
137 Mokyklos Su v. ValvtljoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D«- 
signing, dėl bitnlo Ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao* 
ta Išmokinti Jus pasiūti suknaa oi 
$10. Phone Seeley 1648

SARA PATEK, PiminlnH

V

A I *




