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84 angliakasiu viršininkai 
traukiamĮJeįsman

Anglių padėtis aštrėja

Nauji aštrus suvaržymai anglių 
vartojime

Chicagos dirbtuvės dirbs tik 6 ir pusę vai.
ANGLIAKASIŲ UNIJOS VIR

ŠININKAI TRAUKIAMI 
TEISMAN.

84 viršininkai kaltinami krimi 
naliame paniekinime teismo.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 3. 
—Skundas, kad 84 angliakasių 
unijos viršininkai kriminaliai 

paniekino teismą, tapo paduo
tas šiandie fcderaliam teisėjui 
Anderson, kuris pirmiau išda
vė injunctioną prieš streikuo
jančius angliakasius ir jų vir
šininkus.

Teisėjas tuojaus išdavė pa
šaukimą visiems kaltinamiem- 
siems ir esantiems jo teismo ju 
risdikcijoj, stoti teisman seka
mą utaminką ir tie viršinin

kai kaip galima greičiausiai 
bus areštuoti. Esantiems už 

teisino jurisdikcijos viršinin
kams bus įteiktas apkaltinimas 
kaip galima bus prie jų priei
ti. Kaucija nustatyta kiekvie
nam kaltinamųjų po $10,000. 
Kaltinami visi viršininkai, ku
rie yra įvardyti teisėjo Ander
sono išduotame injunctione.

Tarp kaltinamų yra United 
Mine Workers of America vei
kiantysis prezidentas John L. 
Lerwtis, sekretorius-jždininkas 

VVilliam Green ir visi distriktų 
viršininkai.

Centraliniai viršininkai tur
būt bus kaltinami konspiraci
joj, kad jie, nors teismo liepia
mi atšaukė streiką, bet jo už
baigimu visai nesirūpino ir ne
vertė angliakasių grįšti į dar
bą, bet dar visokiais praneši
mais skelbė, kad jie nepritaria 
teismo paliepimui atšaukti strei 
ką ir tuo skatino angliakasius 
irzliau streikuoti.

LIEPIA DIRBTI TIK 6>/2 
VALANDAS DIENOJE.

Sumažinama gatvekarių vaikš
čiojimas, sutrumpinama darbo 
valandas, užgesinama nereika- 

kalingas Šviesas.

CHICAGO.—Valstijos public 
Utilities komisija vakar išleido 
naują aštrų parėdimą, kuriuo 
visos biznio, išdirbiščių ir in
dustrinės įstaigos turi sutrum
pinti darbo valandas iki šešių 
ir pusės valandos į dieną. Tai 
paliečia Chicago ir visą šiauri
nę dalį Illinois.

Teatrai pasilieka atdarais, 
bet gali duoti tik 6 perstatymus 
savaitėje, taipjau negali varto
ti šviesų iškaboms. Visokios 

iškabos ir šviesos languose tu
ri būti užgesintos.

Gubernatorius Lowden irgi 
išleido proklamadiją, kviesda

mas gyventojus visokiais gali
mais budais taupinti anglis ir 
šviesą. /

Komisijos paliepimu turi bū
ti sumažintas gatvekarių fr 
priemiestinių traukinių vaigš- 
čiojimas, taipjau apšfldimas 
vagonų.

Visos dirbtuvės turi dirbti tik 
6Vž vai. dienoje. Tiek pat lai

ko turi būti atdaros ir sankro
vos, bet mažesnės sankrovos 
gali pasilikti ir ilgiau. Didieji 
budinkai irgi turi angščiau už
sidaryti. Visur turi būti var
tojama mažiausiai galima švie
sos ir kuro.

Komisijos paliepimai nėra 
privestinai pildomi, bet jeigu 

esą jos paliepimai nebusią pil
domi, ji griebsis aštresnių prie
monių.

Kitų skelbiama, kad visos ne 
taip reikalingos dirbtuvės, o jų 
Chicagoje yra apie 9,000, turės 
užsidaryti ir 290,000 žmonių 
liks be darbo. Tik 25 nuoš. 
dirbtuvių Chicagoje yra pripa
žintomis reikalingomis. Jei tu 
retų užsidaryti nereikalingos 
dirbtuvės, darbininkai vien al
gomis žudytų apie $500,000 j 
savaitę.

Daromi visokie suvaržymai, 
kalbama apie uždarymą dirbtu 
vių, išmetimą iš darbo šimtų 
tūkstančių darbininkų, vienok 
nieko nekalbama apie išpildy
mą . teisingų angliakasių reika
lavimų. Jei tie reikalavimai 
butų išpildyti, nereikėtų tada ru 
pinties apie trukumą anglių. 
Bet dabar visi žmonės turi ken 
tėti dėl kelių valdininkų UŽsl- 
spiri mo.

Mhsouri operuos kasyklas.

JEFFERSON CITY, Mo., gr. 
3.—Po visos dienos konferenci 
jos gubernatorius paskelbė, kad 
Missouri valstija paims Ir ope
ruos kasyklas Barton paviete.
Geležinkeliečiai atsisako gaben 

ti streiklaužiu anglis.

PITTSBURGH, Kas., gr. 3.— 
Sante Fe svičmanai atsisakė ga 
benti liuosnorių iškastas anglis. 
Dabar liuosnoriai turi netik iš
sikasti anglis, bet ir gabenti jas.

Grąsina geležinkeliečiams.

WASHINGTON, gr. 3.—Gele
žinkelių administracija išleido 
prigrumojimą tiems geležinke
lių darbininkams, kurie atsisa
kys dirbti ant traukinių, ant 

kurių federaliai kareiviai sau
goja anglis.

KASYKLŲ SAVININKAI DUO
SIĄ NAUJĄ PASIŪLYMĄ.

WASHINGTON, gr. 3.—Di
desniųjų anglių korporacijų at
stovai laikė čia susirinkimą ir 
nutarė duoti naują pasiūlymą 
angliakasiams. Siūloma pakel 
ti algą biskį daugiau negu 14 
nuoš. Pasiūlymas busiąs pa
skelbtas kaip tik jį patvirtins 
kuro administratorius Gar- 

field.

ANGLIAKASIAI NEGRĮSTA.

Dar iŠ niekur negauta žinios, 
kad angliakasiai grįšiu į darbą. 
Visur kasyklos tebėra uždary
tos ir angliakasiai neparodo 
mažiausio palinkint® grįšti į ka

Chicago, UI., Ketvergas, Gruodžio (December) 4. 1919

Klerikalizmo šmėkla po tikėjimo priedanga.

syklas. Nors negaudami iš imi 
jos jokios pašelpos (ją duoti 
yra uždrausta teismo) ir kuo
met viršininkai irgi nieko ne
gali veikti ir jiems gelbėti, an
gliakasiai vistiek tęsia savo 
streiką ir jį tęs kol jis nebus 
laimėtas.

True transinlion filed with the post- 
mflster at Chicago, III. Dec. I, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ELTONAI SUMUŠĖ BOLŠE
VIKUS.

STOCKHOLM, gr. 3.—Pasak 
Revelio laikraščių, (bolševikai 
laike pastarųjų dienų smarkiai 
atakavo estonus Narvos fronte 
ir palei Lugos upę bet visur ta
po atmušti su dideliais nuosto 
Įials. Jamburgo seklore tarp 
19 ir 28 lapkr. bolševikai nete- 
co 2,000 kareiviu užmuštais ir 
sužeistais. Estonai gi lapkr. 
mėn. neteko 75 kareivių užmuš 
ais ir 287 sužeistais.

’Brue translation filed with the post- 
piasler at Chicago, III. Dec. 4, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI APLEIDO 
TOMSKĄ.

Bolševikai atėmė iš Kolčako 
svarbų geležinkelio miestą..

Kolčakas sudarė naują 
kabinetą.

IRKUTSKAS, Sibcrijoj, lapkr. 
28.—Bolševikai paėmė miestą 
Tatarskaja, už 100 mylių į ry
tus nuo Omsko, ant Trans-Si- 
berijos geležinkelio.

Amerikos konsulatas ir Rau 
donasis Kryžius evakavo Tom
ską.

Sąstatas naujojo kabineto 
tapo paskelbtas. Keli žmonės, 
kurie priėmė portfelius, juos 

priėmė tik priėmus Sergei Tre 
tiakov iš Maskvos, kuris buvo 
nariu paskutinio Kerenskio ka 
bineto, vietą užrubežinių rei

kalų ministerio vieton J. J. Su
kino.

Smarki opozicija Kolčako 
valdžiai tapo išreikšta šiandie 
kalbose zemstvų susirinkime. 
Tų kalbų laikraščiame neleista 
sikiusdinti. Šiaip mieste yra 

ramu.

Kolčako kabinetas sudarytas.

WASHINGTON, gr. 3.—Ofi
cialiuose pranešimose iš Irkut
sko valstybes departamentui 
pranešta sąstatas naujojo Kol
čako kabineto. Premieru yra 
Pepeliajev, kuris taipjau yra 
vidurinių reikalų ministeriu. 
Tretiakov yra tarybos vice-pir 
mininku ir veikiančiuoju užru
bežinių reikalų ministeriu. Bo 
riškin yra ministeriu finansų iri 
laikinai naujuoju karės mini
steriu yra gen. Cnangin.

True translation filed wHh the post- 
master at Chicago, III. Dec. 1. 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Amerikiečiai su 
Judeniču

AMERIKIEČIAI MAITINS 
JUDENICO ARMIJOS LI

KUČIUS.

Judeničius užmokėjo už tai 
savo “pinigais.”

LONDONAS, gr. 3—Ameri
kos maistas, kuris buvo laiko
mas Viborgc ir Revelyj, kad 

pasiuntus jį Petrograndan, at
sitikime gen. Judeničiaus paė
mimo to miesto, dabar yra var 
tojamas maitinimui didelės da
lies Judeničiaus armijos, kartu 
su pabėgėliais, pasak Amerikos 
šelpimo "administracijos.

Mažiausia du pulkai gen. Ju
deničiaus armijos perėjo Esto
nijos rubežių ir buvo tuojaus 
nuginkluoti ir turėjo būti esto- 
nų maitinami, kartu su 100 mo 
terų ir vaikų, kurios buvo pri
verstas kartu su jais pereiti Es 
tonijos rubežių.

Judeničius, sakoma, su 
džiaugsmu pavedė atsakomybę 
už maitinimą likučių jo armi
jos amerikiečiams. Faktiškai, 
jis formaliai paskirė Amerikos 
Šelpimo administraciją dhlinti 
maistą ir drabužius. Techniš
kai, maistas priguli rusams, 
kadangi amerikiečiai jiems jį 
pavedė, paimdami iš rusų no
tas už rublius, kurių tečiaus 

negavo. Užmokėjimas dabar 
už maistą yra labai abejotinas.

TEIS RENA MOONEY.

SAN FRANCISCO, gr. 3.— 
Rena Mooney, pati Thomas J. 
Mooney, kuris yra nuteistas vi
sam amžiui kalėjimai! sąryšyj 
su Preparedness dienos bom
bos eksplozija/ bus teisiama 
gruodžio 8 d. superior teisme. 
Ji irgi yra kaltinama už tą bom 
bą. Ji sykį jau buvo teisiama, 
bet tapo išteisinta, tečiaus ka
pitalistai su valdžia pasirūpino 
atnaujinti bylą. 1

ŠEŠI ŽMONĖS ŽUVO ANGLIŲ 
KASYKLOJE. /

CLINTON, Ind., gr. 3.—šeši 
žmonės tapo užmušti ir trįs su
žeisti Jackson anglių kasykloje 
ištikus eksplozijai. Tarp už

muštųjų ir sužeistųjų yra kelio 
kompanijos viršininkai, kurie 
bandė operuoti kasyklą.

56 žMONfiS SUŽEISTL

FRUITLAND, Tex., gr. 3— 
56 žmonės liko sužeisti, nieku, 
rie mirtinai, traukiniui nušo
kus nuo bėgių.

Vilią sugautas?
Suėmę jo paties kareiviai, kurie 

nori gauti atlyginimo.

JAUREZ, Meksikoj, gr. 3.— 
Čia gauta žinia, kad Francesco 
Vilią .tapo suimtas jo paties ka
reivių, kurie nori gauti atlygi
nimo už jo galvą.

Žinia sako, kad du Vilios ka 
reiviai atėjo į valdžios raštinę 
Farrar ir pranešė, kad Vilią yra 
suimtas ir bus išduotas Carran 
zos kareiviams, jei bus užmo
kėtas skelbiamasai atlyginimas. 
Vien Ghihuahua valstija pasiū
lė 50,000 pesų už Vilios galvą.

DEPORTUOJAMŲJŲ ŠEIML 
NOS TAIPJAU TURI 

VAŽIUOTI.

NEW YORK, gr. 3.—Emma 
Goldman advokatas gavo tele
gramą nuo immigracijos komi- 
sionieriaus, kad šeiminos depor 
tuojamųjų j sovietų Rusiją 
žmonių taipjau bus ištremtos, 
šeiminos važiuos kartu su de
portuojamaisiais. Vienas svar
bus dalykas, tai kad deportuo
jamieji bus deportuoti ne į Kol 
čako ar kitą dalį Rusijos, kaip 
iš pradžių buvo skelbiama, bet 
į sovietų Rusiją. Bet su išva
žiavimu jie visi turės dar ilgo
kai palūkėti, nes valdžia ne

gali deportuoti žmonių, kol ji 
nepripažins sovietų Rusijos 

valdžios.
Emma Goldman ir Alexan- 

der Berkman bus tuojaus pa
skirtu deportavimui, kaip tik 

atvyks į* New Yorką ir pasi
duos valdžiai. Reikalavimas, 
kad valdžia atidėtų tą dalyką, 
tapo atmestas. Tečiaus jiems 
pasidavus bus užvestas reikala
vimas juos paliuosuoti.

ITALIJOS GENERALIS 
STREIKAS TĘSIASI.

Dar daugiau streikų paskelbta 
kituose miestuose.

RYMAS, gr. 3.^-Vakar pa
skelbtas čia generalis streikas, 
protestui prieš užpuolimą ant 
socialistų atstovų tebesitęsia. 
Ikišiol jokių sumišimų nebu

vo.
Streikai taipjau tapo paskelb 

ti Genoa, Bologna ir Civita 
Vecchia. Taipjau dar negrįžo 
j darbą Milano ir Florencijos 
darbininkai.

FERGUSONĄ PALIUOSAVO.
CHICAGO.—Nesenai suimtie 

ji kojnunistų vadovai Ruthen- 
berg ir Ferguson vakar tapo 
paliuosuoti užsistačius po 
$15,000 kaucijos. Vėliau jie 

bus išvežti New Yorkan, kur 
jie yra apkaltinti kriminaliame 
sfriflikaltemė.

Price 2c

True translation filed wlth the post- 
n aster at Chicago.. III. Dec. I, 1919 
as reųuired by thp act of Oct. 6,1917 

Vokietija 
| nepasiduoda
Atsisako pasirašyti po protoko. 
lu ir užmokėti už paskandin- 

tuosius Vokietijos karinius 
laivus.

PARYŽIUS, gr. 3.—Vokieti
ja nutarė nesirašyti po jai tal
kininkų įteiktu protokolu, kai
po sąlyga įvykinimo taikos su
tarties. Apie tai pranešta ir tai 
kos konferencijai.

Šiandie patirta, kad baronas 
Kurt von Lersner, galva Vokie
tijos delegacijos, panedėlyj ap 
silankė pas konferencijos sek
retorių Dutasta ir pranešė apie 
Vokietijos tokį nuosprendį.

Užimtoji pozicija patvirtina 
žinias apie didelę reakciją Vo
kietijoje laike pastarųjų dvie
jų savaičių. Išsilavinę daboto 

‘jai Vokietijos nuotikių, išrei
škė nuomonę taikos delegaci
jos nariams, kad darosi pilna 
permaina Vokietijos padėtyje 
ir kad tai yra delei Suv. Valsti
jų senato atsisakymo ratifikuo 
ti taikos sutartį.

Nemokės už paskandintus 
laivus.

Tie dabotojai užreiškia, kad 
kuomet didelė didžiuma vokie
čių, prieš senato užsidarymą, 
norėjo, kad taikos sutartis bu
tų ratifikuota kaip galima grei 
čiausiai, dabar remia valdžios 
poziciją priešinimėsi talkininkų 
reikalavimui atylginimo už pa
skandinimą Scapa Flonv atiduo
tojo Vokietijos laivyno, To at 
lyginimo reikalaujama proto
kole.

Tečiaus čia esantįs Vokietijos 
atstovai labiausiai priešinasi 
išdavimui teismui Vokietijos 
oficierių, kaltinamų įvairiuo

se nusidėjimuose Francijoje ir 
Belgijoje.

Sakoma, kad ikišiol nepasie
kė Paryžių jokis parodymas, 
kad Vokietija butų palinkusi 
permainyti savo poziciją.

Vyriausioji taryba šiandie pa 
siuntė notą Vokietijon, protes
tuojančią prieš didinimą Vokie
tijos ginklavimosi, kas yra prie 
šinga taikos sutarties sąlygoms.

ČECHIJAI GRĘSIA MINIS
TERIJOS KRIZIS.

Tautininkai socialistai neužsi
ganėdina pažangumu social

demokratu.

PRAGA, gr. 3.—Tautininkai 
socialistai pasitraukė: iš koali
cijos su social-demokralais ir 
delei to gręsia Cecho Slovaki
jai ministerijos krizis.

Ikišiol valdžią sudarė nacio
nalistai socialistai ir social-de- 
mokratai, Nacionalistams pra
dėjo rodyties, kad social-demo- 
kratai yra jiems per kairus ir 
todėl nacionalistai socialistai 
pasitraukė iš Raidžios. Delei 

to dabartinė ministerija gal tu
rės pasitraukti ir jos vietą 
užims konservatyviškesnė, ku
rioj buržuazija turės daugiau 
atstovybes ir galės.

VILLA IŠSKERDĖ 674 
KAREIVIUS.

Tai jo kerštas už nužudymą 
gen. Angeles.

EL PASO, Tex., gr. 2.—Čia 
gauta žinių, kad 674 federali 
kareiviai tapo išskersti Vilios 
užpuolimti, kad atkeršijus už 
sušaudymą gen. Angeles. Tai 
atsitiko už 24 valandų pB Juv 
gėles snšaūdytnūi.

No. 285 
........

True franslnllon filed with the post- 
inaster at Chicago, UI. Dec. I, 1919 
jjs rcųilired by the act of Oct. 6,1917

Latvija šalinasi
LATVIJA NORI ATIDĖTI
PAKALTUOS SĄJUNGOS 

TVĖRIMĄ.
iMMMaaiaMMM*

Taipjau nori atidėti taikos ta
rybas su bolševikais. Estonija 
v ištiek tarsis su sovietų Rusija.

RYGA, gr. 1. (Rašo Chicago 
Daily News korespondentas 
Michael Farbmian).—Pasak iš 
Es ton i jos šaltinių gautų žinių, 
prieš mano išvažiavimą iš Dor
pato, sekamas Pabaltijos šalių 
ir sovietu Rusijos delegatų su
sirinkimas įvyks pradžioje šio 
menesio. Ikišiol Latvijos val
džiai nepranešta apie jokius ki
tus susirinkimus.

Aš sprendžiu, kad phskuti- 
niaine susirinkime padarytas 
nutarimas, priverčia kiek
vieną iš trijų Pabaltijos šalių 
valdžias (Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos) siųsti delegatus, kuo
met viena iš valdžių išreikš pa 
geidavimą tęsti konferenciją.

Latvijos valdžia pritaria ati
dėjimui netik todėl, kad ji at
sisako tarties apie taiką dabar, 
bet taipjau todėl, kad ji mano, 
jog laikas dar nėra pribrendęs 
dėl Pabaltijos šalių lygos. Pa
dėtis yra gana keista, nes Reve 
lyj išrodo viskas galutinai iš
rištu—diena, svarbiausi reika
lai ir net sovietų delegatų var
dai minimi.

Padėtis gali būti išaiškinta pa 
stebėjimu naujojo Estonijos už- 
rubežinių reikalų ministerio, 
kuris man pasakė, kad Dorpato 
taikos tarybos bus vien tik tę
simu pereitą rugsėjį bolševikų 
sušauktos Maskvoje taikos kon 
ferencijos. Tokiame atsitiki
me gali reikšti, kad Estonijos 
valdžia yra pasiryžusi, jei rei
kalas, daryti atskirą taiką su 
bolševikais.

Atsakymui j mano paklausi
mus, čia užtikrinta, kad kitos 
Pabaltijos šalįs laikysis prielan 
kaus neutrališkumo linkui Es
tonijos valdžios padarytų tai
kos žingsnių. Iš kitos pusės, 
buvo kalbama, kad tokios ta
rybos gali būti didelės vertės, 
parodydamos ar taika su sovie 
tų Rusija yra praktiškai gali
ma ir kokiomis sąlygomis.

UŽSIBAIGUSI TŪKSTANT
METĖ KARĖ.

Armėnija susitaikiusi su savo 
priešininkais.

TIFLIS, lapkr. 28.—Per Ame 
rikos ir Gruzinijos tarpininky- 
stę Armėnija susitaikė su Azer 
baidjan gentėmis ir pasirašė 
sutartį, kad visokie nesutikimai 
tarp tų šalių nebeturi būti dau
giau rišami ginklais, bet vien 
tik arbitracija. Azerbaidjan 
gentįs dar tik nesenai grąsino 
užpulti ant Armėnijos ir pra
dėti armėnų skerdynes.

Jei ši taika bus pastovi, reikš 
užsibaigimą apie dviejų tūk
stančių metų karės, nes per vi
są tą laiką Armėnija buvo te- 
riojama jos karingųjų kaiminę 
—turkų, persų ir puslaukinių 
kurdų. Labiausiai gi ją terio- 
jo Azerbaidjan kurdai, kurie su 
turkais ir dabartinėje karėje 
išskerdė šimtus tūkstančiu be
ginklių armėnų.

PAKĖLĖ ALGAS AUDINYCIŲ 
DARBININKAMS.

BOSTON, Mass., gr. 2.— 
Šiandie paskelbta apie visuoti
ną pakėlimą algų Naujosios 
Anglijos audinyčių darbinin
kams. Alga pakeliama viduti
niškai 12^ nuoš. Tas pakė
limas paliečia apie 300,000 dar
bininkų.
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Laiškai iš Lietuvos.
1.

Iš Žvingių, Pajurės vals. 
Tauragės apskr.

Onai Ramanauskienei, Box 
32, Sus, W. Va., rašo jos bro
liai:

Miela sesute, duodame žinoti, 
kad jau tėvelių nebeturime, jau 
tuojau bus treji metai, kai mi
rė, vieną nedėlią tėvelis, o antrą 
nedėlią ir matušėlė. Tai buvo 
prieš pat užgavėnes; o tais pat 
metais, vasarai atėjus, mirė ir 
seselė Marijona. Aš, Kazimieras, 
ir Antanas ir Juozapas esame vi
si namie, gaspadoriaujame po 
namus,' o Vincentas yra prie 
Nausiedos bravore už mehmiką. 
Jūsų širdelė, sesut, paliks nelin- 

’ kaina, kad perskaitysite tą lai
škeli su liūdnomis naujienomis, 
bet ką padarysi, kad tokia Die
vo valiu. Labai norėtume žinoti 
apie seselę Domicėlę, ar ji gyva 
ir sveika tebėra, taipjau apie An
taną dėdę ir Vincentą Jonikus. 
Meldžiame širdingai, kad žino
site, kad galima važiuoti į Ame
riką, tuojau duokite mums žino
ti: atvažiuosime ir mes pas jus, 
apsilankyti. Dabar kloniojamės 
visiems geros sveikatos. — Ka
zimieras Bernotas.

Pinigais nž

Laisvės Bondsus
$5(1, $100, $500, ir $1,000.

K rausė V alstijinis T a u py mo 
BANKAS

1341 Milwaukee Avė.,
Bankas atdaras nubotomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai

KONCERTAS
Pirmo Apskrido

SUSIVIENIJIMO LIET. SOC. DAINININKŲ

Nedelioj, Gruodžio 14,1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2212 W. 23rd Place.

I)urjs atsidarys 3 vai. po pietų. Inžanga 55 centai

Šitas koncertas bus vienu puikiausių ir gražiau
sių koncertų, dėlto, gerbiamieji ir gerbiamosios, atsi
lankykite skaitlingai. Jame dalyvaus KETURI 
ŠIMTAI gerai išsimokinusių dainininkų ir daininin
kių. Gražu bus jie išgirsti. Pasirūpinkite ateiti visi.

Kviečia KOMITETAS.

filHlffllIlHI

Lietuva, Latvija ir Estonija
Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan

tiems LIETUVOJE? Pirk Vokiečių ar lenkų markes.
Ar esi skolingas kam LIETUVOJE? Užmokėk dabar že

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

kabeliu per Varšavos Disconto Bankų ir Berlino Deutsche 
Bank į visas LIETUVOS DALIS. Artesnėms žinioms kreip
kis pas

South WestTrust &Savings Bank
VALSTIJOS BANKAS

35tK St. and Archer Avė. Turtas $3,000,000.00

Atdara paneelėlio ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8.

1

, KAPITONAS P. RUSECKAS.
Lietuvos karininkas, kapito

nas Ruseckas, rašo Kazimierui 
Jaučiui, 656 W. 47-th st. Chi
cago:

KAUNAS, 31-X19. — Svei
kas, Kazeli! Aš visai tave su
prantu, brolyti. Suprantu, kaip 
sunku,kaip liūdna, nuobodu ir 
koks ilgesys tave ima svetur vie
nam begyvenant. Pagyvenk ir 
pakentėk dar kiek. Juk, aš ma
nau, it tu norėsi kada nors tė
vynėn sugrįžti, tegul tik šičia’ 
kiek nurims. Ir anksčiau ar vė
liau tai bus. Mes visi esame tuo 
įsitikinę, nors ir suprantame, 
kad labai daug teks mums dėl 
to vargti ir kentėti. Bet galuti
nai viršus turi būti MUSŲ! La
bai man malonu, kad tu tiek 
daug darbuojiesi. Ir aš darbuo- 
juos, nors ir kitoj srityj; vadi
nasi, mudu esame draugai, to
dėl nors ir per platųjį vandeny
ną aš tau draugiškai ranką spati 
džiu.

Apie porą mėnesių atgal aš 
buvau pas tavo močiutę. Ji svei
ka, gyvena su Brony te. Vargte 

daug nevargsta, bet vis tik šiek 
tiek pašalpos jai nusiųsti butų 
gerai. Apskritai, jei siųsi, tai 
siųsk pinigų; daiktų jokių ne
siųsk, nes duonos mes turime pa 
kankiniai, turint gi pinigų, ga
lima gauti ir visokiu reikalingų 
daiktų, juo labiau, kad dabar 
mums daug visokių prekių atei
na iš Amerikos, tai iš Franci jos, 
tai dar iš kur kitur. Kalėdomis 
gal man vėl pasiseks į Skapiškį 
nuvažiuoti — nuvažiuosiu (Įran
gų sM Bronyte. Tavo tėvelis jau 
4 metai mirė. Tur būt Amerika 
jam sveikatą buvo pakirtusi, 
lai ir nepakėlė pirmojo karo 
sunkenybių. Kur yra Rele ir 
Adele, nieks nežino. Gal Petra
pily, o gal ir Vilniuje. Susižinoti 
gi su Vilnium dabar labai sun
ku, o su Petrapiliu visai negali
ma. Bronytė, tavo sesutė, dabar 
vaikščioja į mokyklą Skapišky
je. Dažnai rašo man laiškus ir 
labai mane myli. Aš pats per tą 
laiką, kaip mes nesimatėm, 
daug pergyvenau, Tuojau, kaip 
tik paskelbė karą, mane paėmė 
kariuomenėn. Pastojau į apicie- 
rių mokyklą Kijeve ir pabaigiau 
ją. Apicicriu išėjau į karą. Mu
šiausi taip, kad net kaulai braš
kėjo. Bet dar 1915 metais pa
tekau vokiečių nelaisvėn, kur iš
buvau trejus metus ir du mene
siu. Privargau gerai. Pagrįžęs 
iš nelaisvės tuojau pastojau mu
sų kariuomenėn. Dabar esu Ge- 
neraliame štabe Literatūros 
Dalies viršininku. Turiu kapito
no laipsnį. Bet šiaip karo gyve
nimas manęs netraukia, ir 
kad tik pasibaigs karas, aš iš ka
riuomenes išstosiu ir vėl ei
siu į savo darbą. Nors dabar, 
teisybę sakant, aš irgi rašau ir 
dirbu labai daug. Per šiuos me
tus parengiau apie dvidešimt vi
sokių knygučių. Dabar/mes turi
me gana plačią karo literatūrą, 
— apie 30 knygučių. Pačios rei
kalingiausios knygos jau yra ir 
vis, žinoma, naujų ruošiame.

Ryto ar poryt išvažiuoja iš 
Kauno musų delegacija Ameri
kon. Delegatai papasakos apie 
Lietuvos reikalus beveik ir 
visa, kas dedasi Lietuvoj. Taigi 
nerašy&uiPasakysiu tik tiek: 
Kovojame ir mušamus beveik 
su visais savo kaimynais. Bet 
mes jų žemėn nelendame, o jie 
vis mus užpuola. Bot užtai kam 
galim, tai duodame! O smarkus 
ir geri musų kareiviai. Net vo
kiečiai ir tie tiesiog negali mu
mis atsigerėti. Aš kariavau su 
rusų kareiviais. Tai musų kur
kas geresni. Yra kuo pasigirli. (|eICs ašaros . Jy, gf), nci sapne
Tad vargas, kad mums dar daug 
ko trūksta, štai jau du mėne
siai mes algų negauname, nes 
valdžia pinigų neturi; bet ken
čiame, nes kitaip negali būt. Da
bar tai bent kareiviai aprėdyti 
ir apauti; seniau ir to nebūdavo. 
Basi ar vyžomis apsiavę puolė 
bolševikus ir daužė juos taip, 
kad net Maskvoj buvo girdėti!

Tuo tarpu viso labo. Bučiuo
ju tave, tavo dėdė — Petras Ru- 
scckas.

Kareivio Laiškas

Juliui J. Balčiūnui, 4450 So. 
Washtenaw avė., Chicago, rug. 
7 diesą rašo Lietuvos kareivis 
Aleksas Šimkūnas:

AŠ dabar tarnauju kaipo ka
reivis Lietuvos tėvynės armijo
je ir ginklu rankoje mes gina
me savo tėvynę nuo visų priešų, 
labiausiai bolševikų ir lenkų, 
kurie nori uždėti ant musų tė
vynės sunkų jungą. Meldžiamo 
ir jusli, broliai amerikiečiai, ne
sigailėti kuo nors mums padėti, 
nes musų tėvynė per tokį ilgą 
karo laiką yra labai pavargus ir 
biedna. Kada mes pastojome 
kariuomenėn savanoriai, prad
žioj buvo baisiai sunku, nes 
mes nieko neturėjome, nū gin
klų kiek reikia, nei rūbų, nei 
apsiavhno. Visi iš musų juokė
si ir pirštais rodė, bet mes ne
žiūrėjome, varėme savo darbą 
toliaus. Ir kasdieną prlbuna 
mums vis naujų savanorių bū
riai ir musų armija auga ir au
ga. Dabar ji jau gerai discip
linuota ir jau visus priešus bai
giame varyti iš Lietuvos. Nors 
mums ir labai sunku, bet mes 
vistick, ar žūt ar būt, iškovosi
me Lietuvai laisvę, savo krau
ju išplaksime laisvę tėvynei. 
Tik jus, broliai amerikiečiai, 
kuo galėdami padėkite mums, 
kas pinigais, kas pats savim, 
važiuodami pas mds Lietuvon 
kovoti su priešais. Mes labai 
laukiame, kad pamatysime savo 

rius musų tėvynės miestų gat
vėmis traukiant.

Navynų pas mus labai daug, 
bet dabar negaliu aprašyti. Esą 
mfc visi sveiki, taippat tamstos 
tėveliai sveiki, o brolis apsivedė. 
Meldžiu sveikinti visus draugus 
iš pažįstamus amerikiečius ra
šykite, kas girdėt Amerikoj a- 
pie mus, ką rašo Amerikos laik
raščiai. Sudieu, tamstos kaimy
nas, — Aleksas Šimkūnas, Vei
kiančioji Armija, Atskira Sapio- 
rų Kuopa, Lietuva.

Iš Rudos, Gižų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskr.
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J. V. Žilinskui, Chicago, rašo 

jo brolis rugp. 27, 1919:
Virš keturi metai, kaip negau

nam nuo Jūsų (tikros) žinios. 
į Gavę Jūsų laišką mes susirami- 
nom, bet nedaug, nes labai nu
liūdę, tai yra: Tavo brolį Vin
centą vokietys nušovė 6-tą dieną 
birželio, 1919 metais, laidotuvės 
buvo 9-tą dieną birželio, per Sek 
minės. Pas mus buvo labai di-

nesapnavot Mes dideliai buvom 
sulindę iki šiam laikui; kaip 
laišką gavom, tai truputį susira- 

' minom, ale mažai. Mes manėm, 
kad ir Jūsų gyvų nėra.

Sveikinam Jus visi: tėvelis, 
•Motinėlė, sesutė Agutū ir bro
leliai — Juozapas ir Kazimie
ras. Vincentas jau nei mus nei 
jus nesveikina...

Pas mus Lietuvoje buvo di
delės karus. Kaip rusai valdė, 
tai mums buvo linksmesnis gy
venimas; kaip vokiečiai užėjo, 
tai viskas pabrango. Rugių kar
tis kaštavo 50 rublių ir nelabai 
galėjai gauti nusipirkt i.

1917 metais nuo Jūsų pinigų 
pirmą kartą gavome 32 rubliu ir 
25 kapeikas; antru kartu 17 rub 
lių ir 20 kapeikų. Už pinigus ta
riame ačiū, katį tokiam kritiš
kam laike prisiuntei pašclpos.

(Juož. gyvas) vokiečiai išvarė 
prie Pabalti jos marių Liepoj un 
dar pradžioj e'kares. Sugrįžo tik 
1917 metais vos gyvi, nes visą 
laiką vokiečiams dirbo už dyką. 
Jiedu negavo ramybės visą ka
rės laiką.
Aš, Tavo jauniausis brolis, jau 

r<hi metai kaip Jankau mokyklą. 
Mokslas sekasi. Ar gerai para
šau laišką?

Tavo brolis, Kaz. Žilinskas.

Telephone Yards 5032

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

.ĄNDOS; Nuo 8.iki.lt.ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

NAUJIENOS 
Jau Eina 

LIETUVON

Kaipo atmintį ir Dovaną 

savo giminėms Lietuvoje, 

išrašykite jiems Naujienas
i. I!*11 i 11 *

i . 
t • •

NAUJIENŲ Prenumeratos kaina 
Lietuvon dabar tapo atpiginta: 
metams $7.00; pusei metų $4.00; 
trims > mėnesiams $2.00

Redaktores kvalifikacijos.
(Feljetonėlis)

“Laisvėj” rašoma: K
“Paprastai draugės mano ir 

nominuotos tik todėl neapsiima, 
buk redaktorė turi būt baigusi 
augŠtesnį mokslą ir gerai žinan 
t i lietuvių rašybą. Tokių ypatų 
musų tarpe yra labai mažai, ir 
mes jų negalime gauti, o muš 
organą redegavo, redaguoja ir 
ilgai gal dar turės redaguot ypa
tus, neturinčios augšto mokslo, 
neigi tinkamo žinojimo lietuvių 
kalbos. Mus redaktorė tik pa
kraipą laikraščio prižiūri ir 
tvarko raštus, kurie kada turi 
būt atspausdinti. O visą tech
nišką darbo dalį, atlieka tinka
ma ypata, žinoma, josios parū
pinta.”

Taškas.
■< “Moterų Balsą” redaguoja, 
redagavo, redaguos—

Redaktore, kuri “neturi tirt-- 
kaino žinojimo lietuvių kal
bos”...

Jei man butų leista, tai aš tuoj 
statyčiau tos “deklaracijos” au 
toros kandidatūrą į redaktores.

Pirmon eilėn, ji vargiai gali 
girties “augštu mokslu.” Na, 
o kas dėl lietuvių kalbos, tai ji 
tikrai neturi “tinkamo žinoji
mo”...

Visos reikiamos kvalifikaci
jos, kad galėjus užimlti “Mo
terų Balso” redaktorės vietą!

Vienos Krylovo sakmės vei
kėjas ir-gi užima labai “augštą” 
ir atsakomingą vietą.

Bet visus jo urėdo reikalus 
veda kiti.

Žinoma, jo patiės “parūpin
ti” asmens... \

Pats valdininkas tik “tvirti
na” savo parašu visus janą at
nešamus dokumentus.

“Tvirtina” neskaitęs jų.

'‘Motorų Balso”z redaktorės 
“urėdas,” kaip malyt atatinka 
ano valdininko urėdui.

SeveiOG Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Gaukle kopija Severos lietuviško kalen
doriaus 1920 metams savo aptiekoje, arba 
parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai!
———I— .III — ■! ■ I —

Kosulys
yra Ui Įkyrius symptomas, kurs 
nerętai priduoda daug skausmo, 
kentSjifna ir rūpesčio. Nuo jo ne
galima Uip lengvai nusikratyti kaip 
kas norfitą. jeigu nedarysi Uip, kgip 
kiti daro: Imk

Severa’s
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams) gy
dymui nuo kosulio, perialimo, už
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink Šiandien. 
Gaunamas jusą aptiekojp, TinRa 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu
siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. Uk
są, arba 60 et. ir 2 et. Uksą.

W F. SEVERĄ CO.
CFOAR RAPmS, IOWA

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams tinoĮnau per 1G mė
ty Kaipo patyręs gydytojas, ehirurgas 
Ir akušeris.

Gydo aštrias fr chroniškas ligas, vy. 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodu X-Ra> h kitokius elektros pYl*.
tuisus. j

OftsM ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telepfton* Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halated Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Ji tik “žiūrės” j laikraščio pa- 
kraipą ir rūpinsis, kad zeceris 
po “kaleinos” statytų straip
snius.

Gi tų pareigų pildymui ne tik 
“augšto mokslo,” bot visai jo
kio mokslo nereikia; nėra taip
gi mažiausio reikalo žinoti “lie
tuvių rašybą.”

Juk straipsnių rašymas—tai 
technikos darbas.

Juos gamins redaktorės tam 
tyčia parūpinti “technikai”...

Gi redaktorė žiūrės, kad “nc- 
sikraipylų” laikraščio pakraipą.

Reikia vilties, kad po to svar 
baus L. M. P. S. 11 kp. komite
to pareiškimo atsiras nemaža 
kandidačių j redaktores.

Pareigos lengvos, o garbės 
daug... —K. Sėjikas, ‘

Ketvergas, Gruodžio 4, 1919

Negalėjau 
Dirbti Ilga 
Laiką

Buvau visas sunykęs ir gulė
jau lovoje, kęsdamas baisius 
skausmus. Buvau pas gydyto
jus, ėmiau vaistus, bet niekas 

negelbėjo.

Mano draugas patarė man 
nueiti j masažo institutą pn. 
3238 W. 12 St. Nuėjau ten, pa
ėmiau 6 taisymus ir jjilrtai pas
veikau. Dabar aš vėl dirbu ir 
puikiai jaudinosi. Kiekvienas, 

kas norėtų atsižinoti apie mane, 
tegul ateina pas mane ir aš kiek
vienam papasakosiu; vakarais 
esu namie.

J. P.
1627 So. Union Avenue

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami
nio (listiliuotuvo ir veikimų su juo, 
už $1.90. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKtS
Ne kokie nudėvimai. Mes pir

minis darėme alų ir degtines, For- 
mulos įstatymiškai galima siųsti puČ 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Moncy Orderiu ar pinigais.

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

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

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Motėrišky, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

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

Valandom: 10—11 ryto; 2—3 pb piet
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Komunistų sorkės.

Nežinau, ar rastum sviete di
desnių sorkininkų, kaip kad 
Nonvoodo komunistai. \

LSS. 133 kuopos tūla dalis na 
rių jau du menesiai kaip išsto
jo iš socialistų 133 kuopos ir 
susitvėrė sau naują, komunistų 
kuopą, atsižadėdami socializmo 
vardo ir principų. Nuo to laiko 
pasiskolinę “Laisvės” redakto
riaus burną, ėmė visaip niekinti 
ir plūsti socialistus ir socializmo 
principus, bet pamatę, kad tas

pludimos ir tais šmeižtais jie pa 
lįs sau kenkia nes jų kuopa pra
dėjo smukti ir nariai mažintis 
— mnt vietos lietuviai pradėjo 
jų ncapbęsti, — tai jie kad pa
sigerinus socialistams, ėmė 
siutinėti jiems gramozdiškus lai 
skus, kviesdami “komunistų” 
susirinkiman, kad socialistai 
nubalsuotų už kokią ten komu-

Pirma, kuomet jie balsavo pa
našius dalykus, gavo 4 balsus 
daugiau, bet dabar vis smunka 
ir smunka, kaip grybai nuo ko
to.

Išsyk, kurie neperprato daly
kų, buvo prisidėję prie komuni 
stų, bet dabar, pamatę klaidas 
ir komunistų nesąmones, 
meta nuo jų. — Nairietis.

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

DETROIT, MICH.

Atsišaukimas.

atsi-

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes Jnu išsiuntėm lai
šką. kuriame pranešam, 
kad Jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon Ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-v6 
120 TREMONT STREET 

ROOM 618 E 
BOSTON. : : MASS.

kokių išdarinėja mūsiškiai per
krikštai?

Kad jie nusmuko, tai parodo 
lapkričio 23 dieną balsavimo pa
sekmės. Jie išsiuntinėjo apie 
porą tuzinų laiškų socialistams, 
ir pašalinių sukvietė bet vos 2( 
balsavo už jų rezoliucija; kiti 
visi nebalsavo. Komunistai su
pyko ir pasakė, kad “jei norite, 
galima atidaryti diskusijas.”

Socialistai, kurių buvo atšilai! 
kę keletas padavė temą: Ar ko
munistai turi teises balsuoti 
LSS-gos reikaluose? Kuomet so
cialistai pradėjo nurodinėti, kad 
komunistai neturi teisės kištis j 
socialistų reikalus, nes jie nėra 
tos partijos nariais ir tt. tuo
met komunistai neturėdami ką 
atsakyti, po vieną išbėgiojo iš 
svetainės ir išsislapstė, kaip 
žvirbliai po kampus.

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti* 
u ėję, influcnzos, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN-EIPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę, pnouinoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandienę sau parankiausi 
oje aptiekoje l*ain-Expellerio. 85c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli *

4, IKARĄ
Nepriimk kitokiu painainymu arba 

pamėgdžiojimu.
r. AD. RICHTER O CO.

326-330 Broadway . - New York\

Apie trejetą savaičių algai 
Detroite įsikūrė progresyvių or
ganizacijų sąryšis. Prie Sąry
šio prisidėjo šios penkios drau
gijos bei kuopos. LKS. 116 kp., 
LMPS. 17 kp., LDLD. 74 kp., 
JSL. 6 kp. ir Keistučio kliubas. 
Sąryšis kurta tuom tikslu, kad 
sėkmingiau varius darbą. Liko 
išrinkta komisija, kuri neužil
go pagamins Sąryšiui konstitu
ciją

Pirmajame susirinkime tarta 
įgyvendinti du ytin svarbus da
lykai: atgaivinti vaikų draugijė- 
lę ir suburti vaikų chorą. Pir- 
nion eilėn bus bandoma mokyti 
vaikus lietuvių kalbos, o kada 
susirinks pakankamai narių, tą
syk bus galima steigti vaikų 
chorą.

Tuo dalyku rūpinsis specialei 
išrinkta komisija — J. J. Bimbo, 
D. Mironas (jų dviejų adresas 
toks: 143 Cardoni avė., Detroit, 
Mieli.) ir Demskienė, 366 Bran- 
dan avė.

Tėvai, kurie rupinaties savo 
vaikų gerbūviu, tuoj prisiųskite 
bile vienam komisijos nariui 
savo adresą. O kada įsikurs vai
kų mokyklėlė, leiskite saVo vai
kus mokyties lietuvių kalbos.

Antras svarbus tarimas — 
tai kurti Teatrališką mokyklą. 
Sujungtomis spėkomis bus ga
lima statyti stambesnius veika
lus.

Kurie norite lankyti Teatra
lišką mokyklą, tuoj priduokite 
savo adresus, o aš pranešiu, ka
da mokykla atsidarys.

J. J. Bimbo.
143 Cardoni avė. Detroit, Mieli.

Karės, maisto stoka ir bran
gumas visur sumažina vaikų gi
mimus. Amerikos karės baisu
mai nepasiekė, bet ją pasiekė ne 
tiek karės kiek spekuliantų go
dumo pagimdytas maisto pa
brangimas. Bet ir tas žymiai 
atsiliepė ant pasimažinimo vai
kų gimimo. Europoj karė, ypač 
karės apimtuose kraštuose, dar 
labiau atsiliepė ant sumažėjimo 
vaikų gimimo, ypatingai Fran- 
cijoj, kur ir prieš karę mažai 
vaikų gimdavo, mažiau negu 
kur nors kitur. Vaikų gimimo 
sumažėjimas pasiekė ir Chica- 
gą, kur karės nebuvo; ją mat

mas, kas laike karių visur ir vi
suomet būva, net kraštuose toli 
nuo karės apimtų šalių. Tatai 
ir Chicago, nors karė jos nepa
siekė, bet kare pasinaudoję spe- 
kuliatoriai labai pabrangino 
maisto kainas, ir tas atsiliepė į 
vaikų gimimo skaičiaus suma
žėjimą. čia praeitų metų pjučio 
mėnesyje gimė 5232 vaikai, o 
šiemet per tą patį mėnesį gimi
mų buvo tik 3633, arba 1599 
mažiau. Gimimų sumažėjimas 
eina per visą karės laiką, ir jai 
pasibaigus dėl maisto brangu
mo. Gimimų sumažėjimus 
ghndo viskas, kas kokiu nors 
bildu sunkina žmonių gyveni
mą: karės, ne užderėjimai, mai 
sto brangumas ir visokios epi- 
dėmjios.

Skaitytoju Pastabėlės
A. PETRATIS & CO. Managers

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

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis* i kurias 
jau galima važiuoti.
, Perka Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro viso

kius NOTARIJALISKUS raštus. Suteikia patarimus žodžiu ar 
raštu DYKAI.

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

GARANTUOJAMAS IŠGYDYMAS

ŽVAIRŲ AKIŲ
Dr. F. O. Carterio metodu

Anarchistiškoji Brooklyno 
Laisvė viename savo cditorialų 
rašo: “Tie draugai, kurie per 
neapsižiūrėjimą pateko į jų [t. 
y. socialistų] pinkles, tuoj, vei
kiausia atsimes nuo jų, kuomet 
išgirs pilną teisybę iš musų pu
sės.”

Vadinas, iki šiol “iš jų pusės” 
pilnos teisybės nebuvo; jie dau
giausia melavo. Bet jie pilnos 
teisybės niekados nejiasakys — 
nedrįs pasakyti. Nes jeigu jie, 
komunistiški anarchistai, teisy
bę apie save pasisakytų, tai visi 
tie, kurie iki šiol dar paskui juos 
sekė, bematant juos apleistų. 
Tas pasižadėjimas “pilną teisy
bę” pasakyti tai tik blofas: mū
siškiai komunistiški anarchis- 
tėliai tik melais ir tegali gyven
ti.

Nueikite ir pasiinatykite su sekamais žmonėmis ir pasiklauskite 
jų apie mano išgydymų žvairų akių.

P-lč A. Russcll, 5259 So, Racinc Avė.
P-nas Buckley, 5250 So. May St . 
P-lč Sala, 2605 So. Trumbull Avė. 
P-lė M. Sueina, 951 Fletcher St.
P-lė Biehly, 5038 Justine St. ,
Ehner Vedei 1 Chesterton, Indiana 
Stanley Stack, 2231 Powell Avė. 
P-nas Geo. Kebble, 758 Kostner Avė. 
P-nas Emi! John, 4347 So. Lincoln Avė. 
P-nas J. Hunus, 5001 So. Honorc St.

. P-nas Niek Solon, East Chicago, Ind. 
Sophie Mastatus, 4522 So. Paulina St. 
Henry Dietz, 5243 So. Maplcvvood Avė. 
A. F. Sindelar, 1715 String St.

DR. F. O. CARTER,
AKIŲ, AUSŲ NOSIES IR GERKLflS 

120 S. STATE STREET '
Per 23 metus prie State gatvės. ) 

Iškaba besisukančiomis šviesomis.
Valandos: 9 iki 6. NedČldicniais 10 iki 12.

A *

Bet tas gyvenimas melais, ma
tyt, vis tiek nebus ilgas. Jeigu, 
tų “lietuvių komunistų sąjun
gos” generolai vienas paskui ki- 
ų dumia iš savo “tvirtų pozici

jų”. Dumia į... surpaipes. Mat, 
Vidikas su Stalioraičiu atrado, 
kad liežuvio rrrevoliucionie- 
riams surpaipes saugiausia vie
ta. Pasku tuodu didvyriu dabar 
į surpaipes smuko dar didesnis 
komunistų generolas ex-sekrc- 
torius-vertėjas Stilsonas (kurs 
LSS. buvo išvertęs iš Socialis
tų Partijos), o paskui jį ir kiti 
taikosi ten smukti^ Bloga su ar
mija, kurios generolai bandė 
lėkti kaip sakalai, o nutupė kaip 
vabalai. — Untanis.

Kad savo patarimais padėjus 
vietinėms valdžioms kovoti su 
moskitais, į New Orlcans atkako 
iš San Antonio, Texas, Dr. Char
les A. R. Campbell. Mat moski
tai, nors taip maži, yra labai vo- 

’dingi sutvėrimai: netik jie ne
duoda gyvuliams ir žmonėms 
ramumo, bet 'taipgi platina vi
sokias užkrečiamai ligas. Jeigu 
nebūtų moskitų,, išnyktų ir dau
gelis užkrečiamų ligų, nes nebū
tų kam jų platinti. Daktaras 
Camjpbell sako, kad svarbiausi 
moskitų priešai yra šikšnospar
niai; gana pavojingi jiems prie
šai yra daugelis .paukščių, ku
rie taipjau daug moskitų išnai
kina. Dras Campbell sako, kad 
aplinkinėse San Antonio jis į- 
steigė šikšnosparnių farmą su 
,35,000 žvėrelių, ir nori gauti vi
sose valstijose apsaugos tiems 
naudingiems žvėreliams. Netol 
San Antonio, prie Mitchell La
ke, daug šikšnosparnių prisi- 
veisus išnyko ten drugio ir ma- 
larijos ligos. Mat jie išnaikino 
moskitus, kurie yra svarbiausi 
tų ligų platintojai: jie praneša 
nuo sergančių ant sveikų ligų 
bakterijas, ir tokiu bildu svei
kuosius ligomis užkrečia. Uodai 
ir moskitai, nors taip maži su
tvėrimai, daugiau žmonėms blo 
go padaro, negu drūti ir .dideli. 
Reikia todėl juos visokiais gali
mais budais naikinti, ypač reikia 
visokiais budais padėti juos nai
kinantiems paukščiams ir Šikš
nosparniams. Daug jų išnaiki
na lakštingalai ir kregždės, todėl 
reikia tuos paukščius saugoti, 
neleisti jų naikinti.

ALASKOS ANGLIŲ KASYK
LOS.

!

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- A S II-
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /n 1L
Atneškite arba atsiųskite j t r-i Q A C’IZ’U’TT’TIK PAtdara kasdien nuo 9—6 ? J-G. SACKHE1M & CU. 
Utarninkais, Ketvprgais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257
*

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS 

DENTISTAS .
10657 Michigan Are., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

ŠIKŠNOSPARNIAI FARMOSE

MAISTO BRANGUMAS IR 
VAIKŲ GIMIMAS.

P. K. BRUGHAS

Priimam Liberty Honda už pilną vertę.

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

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

Telefonas: DROVER 7309

Žemos kainos 
Atsakantis tavoras 

Mandagus 
patarnavimas.

1918 m. Alaskoje iškasta 75,- 
000 tonų anglių vertės $411,850 
Tai galima palyginti su 1917 m. 
iškasimu, kuomet buvo pasie
kta 53,955 tonai vertės $265,- 
317. Praėjusiais metais dau
giau anglių iškasta Alaskoje, ne
gu kuomet nors pirmiau per vi
są Alaskos anglių kasimo istori
ją. 40 nuoš. daugiau, negu 1917 
metais, kuriais buvo daugiau 
iškasta, negu kad buvo pirmiau. 
Taigi anglių kasimo pramonė 
Alaskoj ištiktųjų prasidėjo. 
1918 m. daugiausiai iškasta Ma
tanuskos lauke, būtent 63,092 
tonų. Likusioji dalis buvo iš
kasta aštuoniose ar dešimtyse 
kasyklų išsklaidytų po įvairias 
tos teritorijos dalis. Dirbo išvi-

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

naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysČių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.

AS ADOMAS A. KARAL.IAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.Aš labai sifgau 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 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
joj 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 toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

m.

Saugokite Savo Akis

Mes užlaikome pilnai viso
kių tavorų, atsakomų laik
rodėlių, 14 k. aukso, šliubi- 
nių žiedų ir visokių auk-j^ 
sų ir deimantu. Viskas yra 

parduodama viena per 
rinta žemiausia kaina. 
Taipgi viena kaina visiems.

P. K. BRUCHAS
3321 South Halsted Street Chicago.

DR. G. M. GLASER
0 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- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

v’®® nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo

so 239 vyrai, vidutiniai imant, 
po 251 dienas per metus.

Matanuskos lauke Eska Grock 
kasyklose darbas buvo vedamas 
Alaskos inžinierių komisijos, 
kad pagaminus kuro geležinke
liui ir kiliems valdiškiems rei
kalams. Chickaloono kasyklo
je, prižiūrimojo tos pačios ko
misijos, svarbiausias darbas buvo 
ištirti ir sutvarkyti kasimą, tai
gi mažai anglių buvo tepaga- 
minta, nors ir tiek nebuvo tikė
tasi. Privatinis kasyklų dar
bas buvo vedamas dviejų kont- 
rak torių, Matanuskos lauko, bet 
nors ir prikasė kiek anglių, tc- 
čiaus aplamiai imant, jų darbas 
buvo nenašus.

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

Mes taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 
pbonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų,

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURfiTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

Subatomis iki 9 vai. vakare.

$6,000,000 AUKSO ŠAUTINIS.

Alaskos aukso 
1918 metais aukso 
įkainota apie $5,900,000. Pana
šaus gi aukso 1917 metais bu
vo $9,810,000, tai yra 1918 me
tais aplamai per visą teritoriją, 
išskyrus porą distriktų, aukso 
gaminimas sumažėjo. Tas su
mažėjimas buvo* dėl trukumo 
darbininkų, įrankių pabrangi
mo, ir neužtikrintų sąlygų atei
tyje. Kai-kuriose vietose suma
žėjimas buvo dar ir del'neprie- 
ankių oro atmainų, dėl kurių 
urtingesnieji šaltiniai gerokai 

nukentėjo.

šaltiniuose 
vertė buvo

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Cana! 2199. i

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Redakcijos Atsakymai |
Kazimierui Vištartukui, Tho- 

mas, W. Va. — Pasenęs dalykas. 
Kartoti tai laikrašty neapsimo
ka.

V

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet Jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomei jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pnsekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sie* ir gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pfitnyčioms nuo 2 
iki 5 po pletij.

. JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite j mano parašų. •

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

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos naują kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kiu ligą yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Beto yra daugybe 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Te]. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St.. OMeuo
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame {vairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristika, ekonomija, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; bygienų, istorija, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knyga*. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašoma la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Vyrišką Drapanų darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. 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 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančių Žiemų nepairi- 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų aandė- 
1| nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai, rak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sueito
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1907
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicngo, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

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

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ...................................  12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metams ................................... $5.00
Pusei metų ........................... 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................... 17.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lfar smūgis Belgi
jos klerikalams.

Jau žinome, kad Belgijos 
klerikalai pralaimėjo rinki
mus į atstovų butų, prakiš- 
dami 26 vietas socialistams 
ir netekdami didžiumos. 
Bet iki šiol dar nebuvo aiš
kus rezultatai rinkimų į se
natą.

Dabar atėjo žinia, kad ir 
Belgijos senate klerikalai 

prakišo, netekdami 11 vietų 
ir tuo budu prarasdami di
džiumą. Pirma klerikalai tu 
rėjo 70 senatorių, o dabar 
turės tiktai 59, kuomet vi
sas senatas susideda iš 120 
narių.

Visos klerikalų pralaimė
tosios vietos teko sacialis- 
tams, kurie, be to, atėmė 
dar dvi vietas ir iš liberalų. 
Socialistai turės senate 25 
narius; liberalai — 36 (vie
toje 38).

Taigi klerikalizmo jiega 
Belgijoje tapo sutriuškinta. 
Per keletą dešimčių metų 
jie valdė šalies pralamentą 
ir, ačiū tam, kontroliavo vai 
džią. Dabar-gi vienu smū
giu tapo sunaikinta jų vieš
patavimas ir atstovi! bute ir 
senate.

Belgija pagalios pasiliuo- 
savo nuo tos juodos spėkos 
jungo.

Jų “komunizmas” 
praktikoje. 

a

Brooklyne ,socialistų kuo
pai parengus prakalbas, 
“komunistai” atėjo į svetai
nę ir pakėlė triukšmą. Kaip 
musų korespondentas rašo, 
jie tenai ne tiktai riksmu ir 
kolionėmis stengėsi sutruk
dyt kalbėtoją, o stačiai kur
stė savo pasekėjus prie spė
kos vartojimo, šaukdami: 
“Šalin Bagočių nuo estra
dos ! Sudaužyti jam gal
vą !”

Lygiai tokia pat istorija 
buvo užvakar Chicagoje, 
Mildos svetainėje, kur L. S. 
S. VIII rajonas buvo paren
gęs prakalbas drg. Michel- 
sonui. ^Komunistiški” triuk 
šmadariai staugė, kaip lau
kiniai sutvėrimai, ir grū
mojo kalbėtojui padaryt 
“taip, kaip vyčiai padarė Ba 
gočiui ant Town of Lake”.

Ligi to daėjo tie “revoliu
cionieriai”. Idėjiškumo pas 
juos senai nebeliko nė pėd
sako. Tie besąžiniški kurs

Pastebėti reikia tečiaus, 
kad tie frakciniai nesutiki
mai tarptautiniame darbi
ninkų judėjime, kurie truk
do Internacionalo sutvarky
mą, nėra pamatinė šito da- 
lyko priežastis. Patįs tie ne 
sutikimai juk atsirado ne be 
priežasties.

Pamatas, ant kurio kilo ir 
socialistų skaldymąsi į frak
cijas,ir suirutė visame Inter 
nacionale, yra karės pagim- 
dytasai ekonominis ir poli
tinis suirimas visame pa
saulyje. Kol jisai tęsis, tol 
socialistų judėjimas ir ats
kirose šalyse, ir visame pa
saulyje negalės eiti norma
lėmis vėžėmis.

Po prusų-francuzų karės 
1870 m.* ir po nepasekmin- 
go Paryžiaus Komunos su
kilimo, pirmasis (paties 
Markso vadovaujamas) In
ternacionalas visai suirb, ir 
reikėjo daugiaus kaip pus
antros dešimties metų, kol 
jisai vėl tapo atgaivintas. 
Šiandie tečiaus darbininkų 
judėjimas yra daug galinge 
snis; todėl, nors dabartinė 
karė buvo nepalyginamai 
baisesnė, ji vis dėlto neįsten 
gė visiškai sunaikinti Inter
nacionalo jiegas. Vos karei 
sustojus, jisai jau ima atsi
gauti.

Taigi galima tikėties, kad 
daug laiko neims, kol jisai 
vėl atsistos ant kojų . Ir ji
sai bus tuomet, be abejonės, 
daug tvirtesnis, negu buvo 
pirma.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truc translation fiJed with the post- 
inaslcr at ( hioago, III. Dec. 4. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
Sidney. — [Motinystės minis

terija]. New Santa Walcso Dar
bo Partija turi labai daug šan
sų laimėti sekamuose rinkimuo
se ir paimti valdžios vadeles sa
vo rankosna. Jei Darbo Parti
ja laimėtų,—ji tuoj pasirupin- 
ų įkurti Motinystės Ministeriją, 
larbo Partijos programoj skai
tome sekami dalykai:

1. Supažindinimas merginų su 
namų ir lyties higiena, o taipjau 
specialūs pamokos apie vaikų 
auklėjimą.

• 2. Specialūs pamokos motinų 
H’irengimui (priskaitant atatin

kami motinystės kursai), plati
nimas tuo klausiniu parašytos 
literatūros.

3. Valdiški sveikatos komi- 
sionieriai lankys privačius bu
tus ir teiks reikalingų patarimų.

4. Specialūs motinoms ligo
nines, kurias prižiūrės geriausi 
gydytojai.

5. Kad davus motinoms rei
kiama, pasilsio, bus siunčiama 
į namus slaugotojos, kurios su 
teiks motinoms informacijų, 
kaip maitinti kūdikius.

6. Atatinkami departamentai, 
kur esant reikalui bus siunčia
mos nėščios moters.

7. Įkūrimas valdiškos įstaigos 
kuri rūpinsis teikti reikiamos 
paspirties biednuomenės moti
noms.

8. Pagelba nevedtįsioms mo
tinom^. Priegtam bus išleista 
atatinkamas įstatymas, kuris 
spirs tėvus duoti vaikui ir mo
tinai užlaikymą.

Tasai Darbo Partijos sumany
mas randa dittelės paramos vi
suomenėj. Girdi, įgyvendini
mas to plano busiąs geriausias 
dalykas, kurį kada nors Austra
lija turėjo. Tas programo pun
ktas, kaip tūli mano, suteiks 
Darbo Partijai pergalę rinki- 

jnilose.
Ryan darbininkų kandidatas 

federaliuose rinkimuose.
Ryan dabarties darbininkų 

premjeras Quenslande, yra žy
miausias darbininkų vadas Au
stralijoj. Jis ypač ’ pasižymėjo 
konskripcijos metu.

Dūką jo propagandai: Hug- 
lies’ui ir kitiems atžagareiviams

tymai prieš socialistus, ku
riais juos nuolatos vaišina 
Bimbos, Baltrušaičiai, “Lais 
vė” ir “Žarija”, pavertė juos 
aklais liguistais fanatikais.

Kas bus su 
internacionalu? 

4.. •

Socialistų Internacionalas 
dar neišėjo iš to kriz-iso, j 
kurį pastatė jį karė. Jisai 
dar galutinai nesusitvarkė.

Tam yra dvi artimiausios 
priežastįs: viena — frakci
nio skaldymo taktika, ku
rią varo darbininkų judėji
me komunistai; antra — pra 
gaištinga dešiniųjų socialis
tų politika.

Komunistai, vadovaujami 
Rusijos bolševikų, pereitą 
pavasarį įsteigė Maskvoje 
vadinamą “Trečiąjį Inter
nacionalą”, kad atitraukus 
nuo socialistų Internaciona
lo “kairiuosius” elementus. 
Tas jų “Trečiasis Internaci
onalas” iki šiol nėra nieko 
nuveikęs, ir susideda jisai 
kone išimtinai iš atstovų u- 
kiškų šalių, kuriose indus
trinis proletariatas dar nė
ra subrendęs. Bet jo gyva
vimas vis dėlto reiškia tarp 
tautinio darbininkų judėji
mo skilimą. Veiklus ir sti
prus darbininkų Internacio
nalas gali būti tiktai vie
nas.

Antrasis-gi Internacio
nalas, kuris tapo atgaivin
tas Berno konferencioje a- 
pie metai laiko atgal, dar 
nesuvienijo visų socialisti
nių partijų. Prie jo dar ne
prisidėjo Šveicarijos socia
listai, nors nuo “Trečiojo In
ternacionalo” jie jau atsi
metė. Prie jo neprisidėjo 
Italijos socialistai; jie tuo 
tarpu* dar eina su Maskva. 
Ir prie jo dabar dar nepri
sidės Amerikos socialistai. 
Be šitų* partijų Internacio
nalas negali veikti pasek
mingai.

Kodėl jos neprisidėjo prie 
jo? Daugiausia dėl nepasi
tenkinimo dešiniaisiais Vo
kietijos socialistais, kurie 
priklauso Antrajam Inter
nacionalui. Juo labiaus Vo
kietijos didžiumiečiai sėbra- 
vosi su savo šalies buržua
zija ir panaudojo valdžios 
įnagius slopinimui revoliu
cinių darbininkų pastangų, 
tuo stipresnė darėsi sociali
stų tarpe mintis nebūti vie 
name Internacionale su jais. 
Neapykanta prieš “Scheide- 
mann’us” pastūmėjo kaiku- 
rias partijas net į Maskvos 
glėbį.

Antrasis Internacionalas 
laikė tris konferencijas — 
Berne, Amsterdame ir Lu- 
zerne. Dabar jisai rengia
si vasario mėnesyje ateinan 
čių metų laikyt kongresą 
Genevoje. Tie socialistai, 
kurie dauginus vadovaujasi 
šaltu protavimu, negu upu, 
nurodo, kad Genevos kon
gresas turėtų būt panaudo
tas kaipo proga padaryti 
tvarką Internacionale: jei
gu socialistų partijos neno
ri, kad Vokietijos didžiu
miečiai butų Internacionale, 
tai jos gali tenai nutart pra 
šalinti juos .

Bet atsimetusios nuo An
trojo Internacionalo parti
jos — tokios, kaip Šveicari
jos arba Amerikos — siūlo 
vietoje to šaukti geriaus 
naują visuotiną socialistų 
kongresą, kviečiant į jį vi
sas socialistų partijas, ne
atsižvelgiant į tai, ar jos y- 
ra prisidėjusios prie katro 
-nors Internacionalo', ar ne.

Ateitis parodys, katras 
pienas ras daugiaus pritari
mo socialistuose.

nepasisekė pravesti priverstino 
kareiviavimo, šiuo laiku valsti
jos politikoj turi vietą tik Ryan. 
Dabar jo kandidatūra statoma jį 
Fedcralį parlamentą. Darbinin
kai tikisi laimėti šiuose-^rinki
muose,

JUNGTINAS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Unijos remia 
policistus]. Įvairios New Yor- 
ko unijos išleido atsišaukimą, 
kuriuo raginama remti Bostono 
policistų streiką.

“Ar gali valdžia nužymėti 
žmogui, prie kokių organizacijų 
jis privalė prigulėti, o prie ko
kių neprigulėti?”

Tą klausimą pastatė 1,300 
Bostono streikuojančių policis
tų.

Toliaus atsišaukime sakoma: 
“Bostono policistai visuomet pa
sižymėdavo savo bešališku at- 
sinešimu į partijas. Tatai pa
gimdė didelio nepasitenkinimo 
Komercijos bute. Ir jis pasiry
žo visais galimais budais nuslo
pinti policistų uniją. Iš savo pu 
sės, policistai fyžasi vesti kovą 
ligi galo ir tikisi paspirties iš 
organizuotų darbininkų.”

Weshingtonaa, D. C. — [Plu- 
tok ratai skęlbia pogromus]. 
Washingtono valstijos phitokra- 
tai nori surengti pogromų. A- 
pic tai praneša Gompersui Wil- 
liam Short, Washingtono Dar
bo Federacijos prezidentas.

Short savo telegramoj kreipia 
doinos į tą faktą, kad Tacomos 
“Ledger” ir Seattle’o “Post In- 
telligence” deda ant viso lapo 
plutokratų garsinimus, kuriuo
se randama tokie išsireiškimai:

“Mes privalome sutriuškinti 
kiekvieną ne Amerikonišką ir 
anti-Amerikonišką organizaciją 
šioj šalyj. Mes turime pasmerk
ti mirtim vadus tų organizaci
jų, kurios skelbia revoliuciją, 
plėšimą ir skerdynes. Mes pri
valome tų organizacijų ameri
konus- sekėjus Įmesti visam 
amžiui kalėj iman, o ateivius— 
tuoj deportuoti.

“Bepartyve Lyga, Trijų są
junga, prb-vokiškieji socialis
tai, agitatoriai, anarchistai, sin- 
dikalistai, revoliucionieriai, bol 
ševikai ir bolševikų sekėjai pri
valo būti pastatyti už bendruo
menės ribų.

“Washingtono valdžia sutverė 
tą chaosą, kuris dabar gyvuoja 
kaip išlaukinėj, taip ir vidurinėj 
politikoj.”

Po<patriotizmo priedanga.
New Yorko “Globė” savo re

dakciniame straipsnyje rašo a- 
pic tokį dalyką.

Bogalusoj, La., kilo riaušių. 
Nesusipratimai įvyko tarp Lo- 
jalistų Lygos, — kurion priklau 
so buvusieji kareiviai ir kapita
listų klapčiukai, ir unijistų. Ly 
giečiai pareikalavo, kad 2,500 
unijistų suplėšytų savo narystės 
kartas. Suprantamas daiktas, 
kad darbininkai tik pasityčiojo 
iš tų pakvaišėlių. Tąsyk penki 
šimtai apsiginklavusių lygiečių 
sustabdė traukinį ir puolėsi ieš
koti “maištininkų.” Komedija 
ėjo sėkmingai, kol nepasirodė 
scenoj negras. Lygiečių suma
nių butą. Jie tuoj surado, kad 
negras keliąs “rasines riaušes”. 
Ir puolė jį mušti. Negras pasi
slėpė, bet paskui vėl pasi
rodė svarbiausioj miesto da- 
lyj. Jį lydėjo O’Rourke, unijis
tų vadas, ir kitas jo sekėjas. 
Lygicčiai surinko savo jėgas ir 
puolė negrą. Negras ir jo gel
bėtojai prispirti b(ivo pasitrau
kti į garažių. Puolime liko nu
kautas L. E. Williams, vietinio 
darbininkij laikraščio redakto^ 
rius, ir du kiti unijistai, o vie
nas liko mirtinai sužeistas.

Vėlesnės žinios praneša, kad 
lygiečiai esą pasiryžę areštuoti 
“prasikaltėlį” negrą, kuriam pa
sisekė pasprukti laike puolimo. 
Nukautieji apšaukta IWW. 
sekėjais. O kadangi mirusieji 
tyli, tai juos galima kaltinti vi
sokiuose prasižengimuose. Ligi 
šiol da absoliučiai nieko nedary 
ta, kad patraukus atsakomybėn 
žmogžudžius^

Skaitytoju Balsai
[Ui tšretkšta» Štame skŲrta/e 
nuomones Redakcija neatsako.]

KIENO APETITAI?

Kiekvienas protaujantis soci
alistas dabar jau aiškiai pamate, 
kokiu liksiu tie komunistai su
tvėrė sau naują partiją, tai yra 
komunistų partiją. Tasai jų 

tikslas tai užgrobti arba atimti 
iš socialistų — jie juos vadina 
“socialburžujais” — LSS. turtą. 
Jie netik kad norėjo užgrobti 
LSS. visą turtą, bet jie pasikėsi
no ir ant Lietuvos šelpimo Fon
do turto, ant progresyvės visuo
menės suaukautų nukentėj il
siems nuo karės lietuviams šalp- 
ti pinigų, kurie nepriklauso nė 
jokiai partijai. Jeigu netikite, 
paskaitykite Brooklyno komu
nistų suvažiavimo nutarimo 37 
punktą, kur sako: “Nutarta, 
kad Lietuvos Šelpimo Fondas 
butų likviduotas, o jo turtas 
butų kontroliuojamas per Lietu
vių Komunistų Sąjungą.”

Tik pagalvokite, kokia mas
koliška drąsa jie darė tokį nu
tarimą! Ale jiems tas nepavyko, 
jie nė Šelpimo Fondo pinigų ne
gavo — ir negaus, nės jiems nie
kas jų neduos — nė LSS. Na
mo pinigų, kurių kaip pasirodė 
iš raporto iki 30 dienai rugsėjo 
šių m. bankuose yra $24,570.93 
(kartu su duotomis 93 skolinto
jų paskolomis). Socialistai tuo 
pasirūpino, uždėdami ant tų 
pinigų areštą. Ir kuomet komu
nistai negavo jų paimti, arba už
dėti ant jų tos savo “nutartos” 
kontrolės, tuomet jie smarkiai 
supyko ir ėmė visokiais budais 
socialistus biauroti ir plūsti per 
savo organus, štai; pavyzdžiui, 
jų “Laisvė” 47 num. sako:

“Taigi, musų socialburžujai 
turi didelius apetitus linkui sve
timo turto, bet berydami tą 
turtą pat|s pasprings, LSS. Ko
miteto paleistas referendumas”.

Taigi kiekvienas dabar mato, 
kad tų didžiausių apetitų, kaip 
tas neprausta bitrnele komunis
tų lapelio redaktorius sako, turi 
ne jų “socialburžujais” kolioja 
mi socialistai, bet patįs komuni
stų lyderiai: jie, vargšai, visus 
tuos paminėtus fondus buvo už
sigeidę praryti jau du mėnesiai 
atgal savo suvažiavime Brook
lyne. , Norėjo praryti netik LSS. 
turtą, bet LSS. Namo ir dagi 
Lietuvos Šelpimo Fondo! Bet de
ja, nepavyko jiems: užspringo, 
ir po šiai dienai negali dar atsi- 
kriuukšti. — Alternatas.

Ūkininkų Balsas.
ALFALFA.

Alfalfa, kaipo šienas ir žalias 
pašaras, yra vienas svarbiausių 
virkštinių augmenų Jungtinėse 
Valstijose. Ji buvo mėginta au
ginti beveik kiekvieno šios šalies 
srityj ir visur pasirodę gerai au
ganti, ypač vakarinėse ir Pacifi- 
ko valstijose. Alfalfa panaši į 
dobilus. Ji auga nuo 2 iki 5 pė
dų augštumo ir turi labai pla
čiai besišakojančią šaknų siste
ma. Kaip ten nebūtų, ji visgi 
neviršija raudonųjų dbbilų kai
po žalio pašaro tose valstijose, 
kur paskutinieji gerai auga. 
Vidurinės^ ir kaikuriose rytinė
se valstijos^ alfalfa pradedama 
auginti gana plačiai ir pasek
mingai. Alfalfa reikalauja ga
nėtinai, bet ne perdaug lietaus.

Alfalfa auga beveik visose ge
rai nusausintose dirvose, o ge
riausiai trąšiose lengvai molėto
se dirvose, kurių apatinis sluog
ams nėra labai supuolęs. Vienok 
ji neauga šaltose drėgnose moli 
nėse arba dumblinose dirvose; 
mat tokiose dirvose apatinis 
sluogsnis yra supuolęs, neperlci- 
džias vandens ir ačiū tam van
duo ir oras netfiri pakankamai 
vietos savo judėjimui. Kur iri- 
gaeija yra praktikuojama, tenai 
alfalfa dažnai užima pirmą vie
tą kaipo gyyulių pašaras. To
kiose vietose vanduo neturi bū
ti laikomas ant augmenų ilgiau 
kaip 48 valandas, kad nepaken

kus šaknims. Ji taipgi neblo
gai auga kalkinėse dirvose.
Dirva alfalfai turi būti priren

gta tinkamai ir rūpestingai. Ka
dangi ji turi plačią ir gilią šaknų 
sistemą, tai gilus dirvos arimas 
yra būtinai reikalingas. Alfalfa 
nemėgsta dirvų, kuriose randasi 
daug piktžolių. Paprastai alfal
fa ima metus ar daugiau laiko, 
kol ji gerai įsivyrauja, bot kuo
met ji gauna gerai įsivyrauti, 
tai auga per kelis arba kelioliką 
metų. Kai-kuriose vakarinių 
valstijų vietose ji auga per 30 
metų toj pačioj dirvoj ir duoda 
gerą derlių.

šiaurinėse ir rytinėse valsti
jose alfalfa reikia sėti pavasarį, 
kada visos šalnos jau yra praė
jusios. Ji paprastai sėjama vie
na, nemaišant su kitais javais, 
kaip dobilais. Retai sėjant, rei
kia apie 20 ar 25 svarų sėklų vie 
mini žemės akrui. Sėjant eilė
mis reikia 15 — 20 svarų vie
nam akrui. Pasėjus, reikia len
gvai apakėti skersai eilių. Tan
kiau sėjant galima tikėtis geres
nio ir daugiau pašaro. Jei pir
mais metais auga grudai, gali
ma nuplauti, bet nepertrumpai 
prie žemės. Kolei ji gauna Įsi
vyrauti, reikia kokius du kartu 
nupiauti aukščiau nuo žemės, 
kad tuo nedaleidus nereikalin
goms žolėms įsigalėti. Pirmais 
ir antrais metais nereikia piauti 
vėlai rudenį, nes tai gali paken
kti jos besiplėtojimui.

Pašarui alfalfa reikia piauti 
kaip tik pradeda žydėti. Tada ji 
labai švelni, maloni ir nuplau
ta turi didesnį maistingumą, 
vadinas, yra geresnis šienas. 
Piauti reikia prieš pietus, nes 
tuo laiku ji dar tebėra šiek-tiek 
drėgna ir lapai nebira. Nuplo
vus, reikia paskleisti, kad trupu
tį apdžiūtų. Kad lapai pasirddo 
jau pusėtinai nuvytę, tada gali
ma sukrauti į kupstus arba tie
siog vežti namo ir sukrauti pa
skirtoj vietoj. Juo ji bus mažiau 
iš vietos į vietą kilnojama, tuo 
duos geresnį pašarą. Iš vietos į 
vietą kilnojant alfalfa pražudo 
daug lapų, kurie yra labai mai
stingi.

Kada alfalfa jau tampa pil
nai įsivyravus dirvoj, tada ga
lima piauti apie 2 ar 3 kartus 
per metus rytinėse valstijose, o 
apie 6 ar 8 kartus Californijoj ir 
jos apielinkėse. Alfalfa duoda 
nuo 3 iki 8 tonų sauso šieno nuo 
vieno akro per čielą sezoną. Kur 
irigacija praktikuojama, van
duo turi būti užleidžiamas po 
kiekvieno nupjovimo.

— A. Dvylis.

Gurkšnis.
šliburio vaizdelis.

1 Drimbienė atsikėlė nuo kėdės, 
pasiraivė ir sudejavo. Jos kakta 
buvo susiraukusi, kudlos susi
vėlę, šlebės alkūnė praplyšusi, o 
priekaište taukuota ir sujuodu- 
si. Asla sąšlavoms aptekusi ir 
daiktai dulkėms apaugę.

Vyras avėsi kojas. Ji atsis
tojo priešais ir sudejavo.

—Kas yra? — paklausė vy
ras.

—Sergu, — ji atsakė.
—Ką skauda?
—Ve čia, — parodė.
Drimba pasiėmė viedrą ir nu

ėjo į skiepą atnešt anglių. Sugrį
žęs žiuri į savo išsivėpusią pa
čią. Jo Nastė padėjo sau ant 
peties ranką ir tarė:

—Baisiai skauda!
—Tu visa išgverusi, — atsidu

so vyras. — Čeverykai nuplyšę, 
dantįs skauda, pilvą gelia.

—Ką gi aš kalta?
—Kol merga tebebuvai, tai 

vaikščiojai kai ant sprindžinų, o 
dabar...

—Taigi! — ji perkirto. — 
Mat’, kaip tu mane nudėvėjai.

—Na, palauk! — tarė vyras, 
—šįvakar nunešiu čcvcrykus pa 
taisyti, ryto vesiu pas gydytoją. 
Visą tave susilopysiu ir vėl 
šiaip taip galėsiu skurst.

Pas gydytoją neisiu 1 -- ji 
atšovė.

—Kodėl? — nusistebėjo vy
ras. '

—Tie’ kvailiai gydytojai nie
ko gero negali padaryti.

—Tai kas tave sulopys?

—Aš neskaurada! — ji atšo
vė. — Kol butelyje degtinės bu
vo — aš nedejuodavau. Būdavo 
apsergu — paimu gurkšnį »r vėl 
gerai.

—Matai! — patėmijo Vyras. 
—Tu nori girtuokliauti, nu ir 
sergi.

—Tu paikšiau! —ji atrėmė.
— Kuris tai laikas mudu gyve
name ir tu nieko nesupranti a- 
pie moterų silpnybę.

—Aš žinau, Naste, tavo stipry
bę bonkoje. Kaip tik bonka tuš 
čia, tai tu ir miršti.

Nastė apsiašarojo.
—Vargo man Dievas nesigai

lėjo — tarė ji šluostydama no
sį. — Aš už tavo galvos, tai kai 
šluota kampe.

—Išūži tu mhno galvą! — 
dejavo vyras. —■ Butų degtinės
— nupirkčiau ir lak!

—Yra, Taduti, yra.
—Ką tu šneki, Naste! Lyg tu 

nežinai, kad senai uždrausta 
pardavinėti?

---Bet Džimas parduoda 
slapčia!

—Nežinai, kiek ima už bon- 
l^ą?

—Pigiai, tik devynis dolerius.
—Teisybė — pigiai...
Dabar Nastė apsikabino su 

abiem rankoms vyrui ant kaklo 
ir prašė degtinės. Net ašaros 
veržėsi iš jos akių. Vyro širdis 
neakmuo ir jis pasigailėjo pa
čios. Kuomet parnešė bonką
— jos nušvito akys. Ji greit su
sirado pridulkėjusią taurę, atsi- 
kimšo butelį ir pildama apsi
laižė. Užsivertė, gurkšt ir iš
maukė vienu gurkšniu. Nulaižė 
taurę iš viršaus ir gražiai pažvel
gė į savo vyrą.

—Gerk da vieną — pasakė 
vyras.

—Reik čėdyti — ji atsakė. — 
Dabar led tegalėjau gaut, o vė
liau, kad ir mirsiu — negau
siu.

Ji padėjo butelį į spintą ir 
manė laikyt, tarsi kokį šventą 
daiktą. Vyrui išėjus į darbą ji 
atsidarė spintą, kad pažiūrėti Į 
tą skaisčiausią ir brangiausią 
degtinę. Bežiūrėdama užsigeidė 
da taurę išmaukti. Bet atsiminė, 
kad reik čedyti, tačiaus noras 
paėmė viršų ir ji vėl išmaukė 
dičkį gurkšnĮ.

Lipa trepais į viršų parėjęs 
iš darbo ant pietų vyras ir gir
di:

—Va Jėzau! širdį!širdį! Gel
bėkit. s

—Kas ten dabar velnias ją 
smaugia? — tarė vyras.

Pravėrė duris. Jo pati dribso 
ant žemės. Kitdlos išsidraikę 
ant aslos. Veidas perbalęs.

—Prisilakei?
----Vii Jcžau! Gelbėkit! Širdį! 

širdį!
—Gal paduot degtinės?
—Va Jczulėliau! Nedalaiky- 

siu.
Jis pašaukė gydytoją ir tas 

tuojau pasiun'tė ją į ligonbutį. 
Ligonbutyje užtaisė pompą ir 
išpumpavo nuodus.

Drimba nuėjo pas Džimą pa
klaust, kas ten ta per degtinė.

—Degtinė! — nusijuokė Dži- 
mas. — Tabokos maltos, me
dinio alkoholio, velnio rago biš- 
kį, gyvatės nuodų viską sumai
šau ir imu iš kvailių pinigus.

—Taip ir reik! — pasakė 
Drimba.

Ant galo jis nusispjovė ir išė
jo sau. Nors jis matė vargo su 
degtine, bet turėjo ir džiaugs
mą, kad užganėdino savo žmo
ną. — šliburis.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
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2121 North Weatern Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 
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Rezidencijos telefonas Wcst 6126
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGĖPORT

Komunistiški trukšmadariai.
Praeitą utarninką, gruodžio 

2, LSS. VIII Rajonas surengė 
prakalbas Mildos svetainėje, 
kalbėjo Keleivio redaktorius, d. 
St. Mjchelsonas. Pirmu atveju 
kalbėjo apie abelnus darbinin
kų reikalus — socializmą, antru 
—Lietuvos klerikalus. Be kita 
savo pirmojoj kalboj d. St. Mi- 
chclsonas pakritikavo musų ko 
munistus. Išgirdę nurodinėjant 
žmonėms komunistų klaidas, 
būrelis išanksto susiorganiza

vusių trukšmadarių sukėlė tik
rų tikriausių velniavą. Rėkė, 
pladosi, grūmojo. Abejoju ar 
Lietuvos vyčiai butų galėję su
kelti tokį negražų skandalą, 
kaip kad sukėlė musų “svieto ly 
gin tojai.” Nieko, nieko: tuo 
keliu eidami jie tik
rai padarys socialę revoliuciją 
—savo galvose, išvydami iš jos 
paskutinius likučius sveiko pro 
to ir žmoniškumo.

Visa tai betgi rodo, kad mu
sų komunistai smunka nuo ko
to greičiau negu galima buvo 
tikėties. Vis dėlto, pirma negu 
jie sulauks savo politiškos 
“smerties”, galima tikėties, 
kad jie dar nevieną tokią vel
niavą surengs. Todėl socialis
tai privalo apsižiūrėti. Reika
linga <|aryti visa, kad būrelis 
pakvaišusių trukšmadarių mu
sų rengiamas prakalbas ir ki
tus viešus susirinkimus nepa
verstų komunistiškais jomar- 
kais.

Antru a t vėju <1. Michelsonas 
kalbėjo apie klerikalų ir atžaga
reivių tautininkų politiką. Kai
po vienio lėlį būdą atremti pra\ 
gaišt ingus atžagareivių žygius 
kalbėtojas nurodė esant rėmi
mą Lietuvos Social-dcmokratų 
partijos. Kada kalbėtojas su
minėjo incidentą su Yčo meda
liu, tai vienas komunistas ne
savu balsu sušuko: “Meluoji!“ 
Ištikrųjų, skirtumo tarp vyčių 
ir komunistų jau neita. Bal
trušaitis ir kiti tos rųšies “lite
ratai” dabar galį pasididžiuoti: 
jų darbas buvo neveltus.

Bet susipratusiej|i Amerikos 
lietuvių darbininkai privalo pa 
galvoti rimtai. Toms nedory
bėms reikia daryti galą.

— J. B. Aglinskas.

Tclephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halste.d St.. Chicago.

Tęlephone Boulevard 21G0
DR. A. J. KARALIUS 
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WESTSIDE 
Iš draugijų veikimo.

Nežinau kas, bet gerai atsi
menu kaip andais pasakė: 
“žicma-žicmužė, tai amerikie
čių rugiapiutė.” West Sidė gi 
nėra jokia išimtis. Ir mes Klū
kiame savo “rugiapiutės.” Ta 
rugiapiutė—musų draugijų va
karai. Prie jos, kiek man ži-
noma, stropiausia rengiasi Dra 
nuitiškas Ratelis, LSS. 22-roji 
kuopa ir Dr. Vinco Kudirkos
Draugija. Savo “rugiapiutę” 
jos rengia sekamoj tvarkoj: 
gruodžio 21, 25 ir sausio 1. Pir 
įnašai pradės Dramatiškas Ra
telis gruodžio 21 su “Užburtais 
Tūriais.” Po jo eina LSS. 22 
kuopa su Kalėdų koncertu ir 
paskutinė, sausio 1, Daktaro Vin 
co Kudirkos Draugija—su 
“Gražiu Razbaininku,“ kurį vai 
dins p. Zalp’o trupa.

Taigi “rugiapiutė” bus ne by 
kokia. Kas joje geriausia pasi
žymės—dar pamatysime.

Sekamą subatą įVyks LSS. 
22-ros kuopos susirinkimas Mel 
daŽio svetainėj. Pradžia kaip 
8 vai. vakare. Visi nariai pri
valo atsilankyti Ijhiku. Bus 
daug svarbių reikalų. Be kita 
bus išduota raportas iš LSS. X 
suvažiavimo. Draugai tegul 
pasirūpina atsivesti bent po 
vieną naują narį.

— Korespondentas.

ROSELAND
Pramogų vakaras.

Namo Bendrovės vakaras, ku 
ris įvyko praeitą nedėldienį, lap 
kričio 30, K. of P. svetainėj, ne 
pavyko kaip kad buvo tikėta
si. Publikos atsilankė tik virš 
poros šimtų, kuomet šį rudenį 
į paprastus vakarus (išskyrus 
du) žmonių prisirinkdavo gan 
daug. Jei iš to butų galima 
spręsti, tai vietinė publika ar 
neperniato reikalingumą ar ne
turi noro įsigyti nuosavą sve
tinę. Vietinis.

Komunistų žygiai.
Roselando lietuviški komuni

stai panaudoję L. S. S. 137 kp. 
vardą užpraeitą nedeldienį K. 
of P. svetainėj surengė savo tik 
slanis neva kokį tai apvaikščio 
j imą tikėdamiesi gerai pasipel
nyti. Bet, nabagai, apsiriko. 
Publikos, be chorų ir rengėjų, 
vos šiaip taip prisirinko apie 
šimtas. Vietiniai žmonės juos 
gerai pažystą. Taigi apgavin- 
gais apgarsinimais nepavyko 
juos susižvejoti. Jeigu dar kar
tą tie komunistėliai mėgins so- 
cijalistų vardą panaudoti, tai 
socialistai su jais žada apsieit 
kaip tinkama.

Negana to, jie ir kitokių in
trigų pradėjo varinėti. Aušros 
skaitykloj ant lentos parašo, 
kąd L. S. S. 137 kp. susirinki
mas įvyks tą ir tą dieną visai 
nežinomoj vietoj. Tai daroma 
dėlto, kad suvadžiojus socijali- 
stų narius. O pačią skaityklą 
tai jie pavertė į komunistišką 
karčiamą. Iš komunistiško žo 
dyno ten jie laido negražiausius 
žodžius ant socijalistų ir ant 
kitų ne jų minties žmonių. Jei
gu jie nepasiliaus, save ger
biantis žmonės turės su jais 
grieštai kovot. — Bepartyvis.

BRIGHTON P ARK
Nauja draugija.

Kiek laiko atgal čia įsikūrė 
' nauja! lietuvaičių draugijėlė var

du Auksinė Rykštė—Lietuvai
čių Pasilinksminimo kliubas. 
Draugijos tikslas yra sužadinti 
musų jaunimą prie spartesnio 
veikimo .bei dailės. Draugijos 
organizuotojos mano pavaryti 
stiprią kampaniją, kad subū

rus į ją visas vietos jaunuoles. 
Reikia tikėties, kad jų darbas 
bus sėkmingas. Tokia draugi
ja čia senai buvo pageidauja
ma? — Ona Zakar.

RUSŲ KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS.

Maištas prieš Stoklickio 
diktatūrą.

Praeitą seredą, lapkričio 26, 
smaliniame institute įvyko ru
sų komunistų pirmojo apskri
čio delegatų susirinkimas, šauk 
tas tikslu aptarti tulus organi
zacijos reikalus. Peržiūrint de 
legatų mandatus apskričio ko
miteto narys reiksttauja, kad 
pirmosios rusų komunistų kuo 
pos delegatų mandatai butų su
spenduoti ir kad delegatai čia 
negalėtų dalyvauti su spren
džiamu balsu. Tokį tarimą 
centralinis komitetas padaręs 
todėl, kad ta kuopa nenusilen
kianti Stoklickio “proletarinei 
diktatūrai.” Ta diktatūra esan 
ti tokia: Stoklickis ir jo sėbrai 
norį uždėti diktatorišką kontro 
lę ant sovietų valdžios atstovo 
Martenso. Bot pirmoji kuopa 
tam nepritarianti. Ji stojanti 
už tai, kad į atstovo Martenso 
reikalus nesikištų jokia darbi
ninkų organizacija. Maža to. 
Pirmoji kuopa netik kad nepil
danti diktatoriaus Stoklickio 
įsakymų, bet griežčiausia prieš 
juos protestuoja, vadindama jį 
ir jo sėbrus—Kolčako ir Deni- 
kino draugais! Visa tai minė
toji kuopa remia laišku, gau
tu iš Rusijos, kurį atsiuntęs jos 
užsienio reikalų komisaras Ci- 
čerinas. Tą laišką gavęs Mar 
tensas, 0 pirmoji kuopa, gavo 
to laiško kopiją. Savo laiške 
čičerinas griežtai smerkia tas 
darbininkiškas organizacijas ir 
jų vadus, kur savo užsispyrimu 
darą trukdymų Martenso veiki
mui, ir kijely pabrėžia, jogei 
Martensas atsako išimtinai tik 
prieš sovietų valdžią.

Kada širmosios kuopos at
stovai suaninėjo čičeriho laišką, 
tai susirinkusieji reikalavo 
idant jis bMų įteiktas susirin
kimui a^ba centraliniam. ko- 
initękfK^Kuopos atstovai te- 
čiąus pareiškė, kad tatai pada 
ryti jie negalį dėlto, kad šiame 
susirinkime jie neturi balso. 
Kartu jie pareiškė nepasitikė
jimo susirinkimu sakydami, 
kad tas, kur stovi už sovietų 
atstovą Martensą, tai musų 
draugas, o kas eina prieš jį— 
Kolčako ir Denikino draugas, 
kontr-revoliucionieriuš.

Toks buvo pirmosios rusų 
komunistų kuopos pareiškimas. 
Tai rodo, kad dalis rusų komu 
nistų pradeda kelti maištą 
prieš Stoklickio “proletarinę 
diktatūrą.” Tuo pareiškimu ji, 
beje, meta pirštinę ir į musų 
lietuviškus komunistus bei jų 
vadus, tokius kaip Stilsonas, 
Šūkis, Jukelis ir didelis revo
liucionierius Baltrušaitis, ir kar 
tu—vadina juos kontr-rcvoliu- 
cionieriais.

Tikras Babelio bokštas, ar 
ne? — Darbininkas.

LIETUVIAI, SAUGOKITĖS 
ŠUNDAKTARIŲ.

Vidurmiestyj yra apie pustu
zinis šundaktarių, kurie įvai
riais budais skelbiasi esą tai 
franeuzų, tai kitokie “daktarai 
specialistai.” Atsilankius pas 
juos žmonėms jie ima iš jų di
deles sumas pinigų iškąlno, o 
paskui pardavinėja ligoniam 
savo sutaisytus vaistus, už ku
riuos taipjau brangiai plėšia. 
Kada ligonis užmoka išfcalno 

70 arba dagi 100 dolerių, tai tie 
“Specialistai” salto jam, kad jau 
daugiau nebereikės mokėti nie 
ko, kol busiąs visai išgydytas; 
bet užtai jie pardavinėja ligo
niui vaistus: tų vaistų ligonis 
turi pirkti beveik kas savaite, 
ir mokėti už juos labai bran
giai. Tuo budu tie ^daktarai 
specialistai” padaro daug pini
gų. Jie prižada išgydyti kiek-1
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vieną, kas tik pas juos ateina, 
bet jie nieko ir nė vieno neiš
gydo. Tai ne daktarai, bet šun 
daktariai; jie yra specialistai 
žmonėms prigaudinėti. Jų rei
kia saugoties. Taipjau reikia 
saugoties jų agentų: tie prigail- 
d i liejimo specialistai turį viso
kių tautų agentų, kurie vaikŠ- 
čiopa po žmones ir prirodinėja 
jiems “geriausį daktarą specia
listą,” kurs tikrai išgydąs nuo 
visokių ligų. Kartais toks agen
tas, kad geriau įtikinus žmogų, 
pasakoja jam, kad ir jis patsai 
sirgęs ir niekas jį negalėjęs pa
gydyti, o tasai “specialistas” 
ėmęs ir išgydęs. Tie agentai 
nuo kiekvieno privesto “specia 
listui” šundaktariui ligonio, ži
nomą, gauna gerą “komišeną.” 
Taigi žmonės turi būt labai at
sargus. Susirgus, geriausia rei 
Iria kreipties pas žinoin^aau 
tikrą daktarą, o ne pas tuos, kur 
garsinasi esą “visokių ligų spe- 
spccialistai.“

200,000 DARBININKŲ 
NETEKSIĄ DARBO.

Daugelis dirbtuvių jau nebetu
ri anglies. /

Jeigu iki sekamos subatos 
Chicaga negaus “iš kur nors” 
anglies, tai nemažiau kaip du 
šiuriai tūkstančių darbininkų 
netesiu darbo. Dirbtuvės bus 
priverstos užsidaryti. Jau ir 
dabar daugelis dirbtuvių nebe
turi kuro ir darbininkus palei
džia “ant vakacijų.”

Vaigšto gandai, kad jeigu 
angliakasių streikas dar kijriam 
laikui užsitęs, tai vtaldminkafi, 
galbūt, surengs savo rųšies 111c 
džioklę: j ieškos kuro privačiuo 
se bcizmantuose ir radę jo 
“daugiau nei reikia”—konfis
kuosią.

Žinotina visiems nariams ir 
rėmėjams L. G. D.

Drabužiai 37 skyrios suvirš 
16-ka tonų j tfu išsiųsta laivų 
“Muskegan” peii Internacional 
Maritime Co. į Liepojų, o iš ten 
į Kauną. > **

Drabužiai ir kiloki siuntiniai 
gali būti siunčiami ir ant to
linus sekančiu antrašu: 120 
Grand St., Brooklyn, N. Y. ir 
apie įsiuhtimą meldžiami pra
nešti: P. Vaitekunas-sekr. 120 
Grand St. Brooklyn, N. Y.

Dr. A. L. Graičunas, 
t Centr. Sekr.

Am. Liet. Dakt. Dr-jos.

1 Apiplėšė.
Vakar rytą 5-6 vAl. nežino

mi plėšikai įsilaužė į siuvėjo D. 
Pelikan krautuvę, 1910 S. Hal- 
sted. Du vyrus jis pastebėjo, 
kada jie Važiavo Fordo auto- 
mobiliuje su daigiais. Kas su
ras, arba duos kokią nors in
formaciją policijai arba savi
ninkui, apie vagilius, savinin
kas žada duoti $1000 atlygini
mo. v

Pavogė jauną nusiž£ngėlę.
Du nepažįstami vyrai vakar 

naktį atvažiavo dideliu automo
biliu prie jaunųjų nusižengėlių 
namo ir išmušę langą pasigro
bė iš ten jauną nusižengėlę, 
Gladys Thomas. Įsodiną ją au- 
tomobiliun jie nuvažiavo. Mano 
ma, kad mergelė buvo pavogta 
ne be jos Nutikimo. Išgirdus 
sustojant automobilių, jaunoji 
nusižengėlę iššokus iš lovos ir 
vienais naktiniais marškiniais 
pripuolusi prie lango. Policijai 
įsakyta ją sujieškoti.

Emjna Goldman išvažiavo 
New Yorkan.

Paskilbusioji anarchiste 
Emma Goldman, vakar išvažia
vo Nqw Yorkan, kur ji turė
sianti stot prieš valdininkus, 
kurie rengiasi ją deportuoti. 
Manoma, kad jos advokatai dar 
kartą kreipsis į augščiausį teis
mą.

Kas pavogėte “dėdės” Murphy 
švarką ir žvaigždę?

— Nelaime, pons seržante, 
nelaimė!-—sušuko vakar pblicis 
tas B. J. Murphy įbėgęs Ėvan- 
stono policijos stotin.

Ta nelaimė esanti tokia. Ne
žinomi piktadariai vakar naktį 
įsigavę jo butan ir pavogę nau
ją naujutėlį “dėdes” Murphy’o 
švarką ir žvaigždę.

Dešimtas L.S.S. 
Suvažiavimas.

(Tąsa)

Grigaitis: Pildomas Komite
tas, regis, sekr.—vertėją samdo 
ir moka jam algą. Jis tą daly
ką gali geriau aptarti ir rasti 
tinkamesnį žmogų. Algos skir
ti $25.00 savaitei.

Montvidas uždaryti diskusi
jas.

Už Strazdo įnešima balsavo 
diduma.

Sekr.—vertėjo nominacijos.
Yuknius: Sekr.—vertėjo rin

kimą pavesti P. K.
Strazdas: Duoda įnešimą ati

dėti sekr.—vertėjo rinkimą li
gi rytojaus.

Įnešimas priimta.
Įnešama, uždaryti susirin

kimą. Pridedama pataisymas 
atidaryti sekamą sesįją ryto, 
9:00 vai. ryto. Kitas pataisy
mas—9:30 vai. ryto. \

Tarta pradėti sesiją 9:30 val.‘ 
ryto).

Sesija III.
Susirinkimą atidarė drg. Kar- 

sokas 10 vai. ryto.
Vardošaukis: pasivėlino S. 

Petrauskas, Michelsonas ir M011- 
tvidas.

įnešta rinkti tvarkos vedėjas. 
Nominuota šie draugai: Straz
das, šešiais balsais, Yuknius 1 
ir Herman penkiais. Tvarkos 
vedėju išrinkta Strazdas.

Skaityta protokolas. Padary
ta šie pataisomai: 1. Nebuvo ta
rimo, kad X suvažiavimas butų 
laikomas prie atdarų durų; mi
nėti tatai nėra reikalo; 2. Nepa
minėta, kad drg. Petrauskas bu
vo pirmininko padėjėju; 3. Iz- 
bickas įneša, kad butų paminėti 
vardai, tų watcrburicčių, kurie 
smuikavo $15.00. Įnešimas pri
imta; 4. Turto kalusimu pasku
tinis sakinys turi skambėti: 
“atimti nuo komunistų visą tur
tą, kurs priklausė LSS. arba bu
vo LSS. Sąjungos kontroliuo
jamas, u. a..

Seka laiškų ir telegramų Skai
tymas. Telegrama nuo 71 kp. 
Cambridge, Mass.; laiškas su 
$5.50 auka nuo 18 kp. Brook
lyn, LLF. 1 kp. pasveikinimas ir 
$7.00 auka; Socialist Party 4 
ward pasveikinimas ir $5.00; pa
sveikinimas šuo p. Sinkaus, Ra- 
cinc,'Wis.

Drg. Grigaitis perskaitė rezo
liuciją delei buvusių viršininkų 
savavaliavimo ir Sąjungos sus
pendavimo.

Rezoliucija liko priimta didu
ma balsų.

Viršininkų rinkimo klausi
mu — po ilgų svarstymų tarta 
priimti d. Strazdo įnešimas. Į- 
ncšJmas formuluota šiaip:

Prie d. Hermanicnės, kuri 
yra Pild. Koin. narė, darinkti da 
šešis narius iš referendumu nu
žymėtos apielinkės. Tas Ligi. 
Pild. Komitetas pildys savo pa
reigas tol, kol nebus išrinktas 
pastovus LSS. Pild. Komitetas.

Įnešimas priimta vienbalsiai.
. .LSS. viršininkų nominacijos.

Nominuota: J. Pruselaitis, 
Watęrbury; P. Paškevičius, Wa- 
terbury; K. Liutkus, Brooklyn; 
P. Plečkaitis, Waterbury; M. 
B'altuškiene, Brooklyn; Tanias 
Matas, Waterbury.

Drg. Grigaitis įneša, kad visi 
kandidatai butų renkami 

vienbalsiai.
Už kandidatus susyk balsuo

jama vienbalsiai.
Sekretoriaus-vertėjo 

rinkimai.
Įnešama sekr.-verlėją rinkti 

iš Chicagos. Herman duoda pa
taisymą, kad žodis “Chicago” 
butų apleistas. Pataisymas pri
imta.

Nominuota j sek r.-ver tėjus D. 
Motuzą. Jis liko vienbalsiai ir 
išrinktas.

Literatūros Komiteto 
rinkimas.

Drg. Izbickas įneša, kad Lite
ratūros Kom. rinkimai butų ati
dėti ilgi referendumo. Tečiaus 
po kiek laiko jis atsiima savo- 
įnešimą. Priimta d. Montvido 

įnešimas, kad Komitetas rinkli 
ant vietos.

Drg. Herman rezignuoja iš 
buv. Liti Kom. Rezignacija pri
imta.

Į Literatūros Kom. nominuo
jama šie draugai: A. Montvidas, 
S. Michelsonas, S. Strazdas ir 
M. Jurgclionienė.

Drg. Strazdas atsiima savo 
kandidatūrą. Tąsyk d. Izbic- 
kas įneša už likusius tris kandi- 
tus balsuoti susyk.

Nužymėti kandidatai išrinkta 
vienbalsiai.

Paskui nominuojama kasie- 
rius-administratorius. Kasieriu- 
administratoriu vienbalsiai iš
rinkta d. C. Herman.

Duota įnešimas padaryti per
trauką pusantrai valandai. Įne
šimas priimta.
IV. Sesija prasidėjo 1:30 vai. 

po pietų.

Svarstyta LSS. 34 kp. įneši
mas (laišku), kad Sąjunga siun
tinėtų organizatorių po LSS. 
kuopas. Įnešimas priimta. Drg. 
Kupdroška įneša, kad tuo darbu 
rūpintųsi Pild. Komitetas. Įneši
mas priimta vienbalsiai.

Drg. Grigaitis duoda įnešimą, 
kad LSS. viršininkai rūpintųsi 
palaikymu pavienių narių prie 
organizacijos.

Įnešimlas priimta.
Dr. Montvidas pastabia, kad 

X LSS. suvažiavimas išrišo tuos 
klausimus, kurie buvo pavesti 
referendumui. Todėl reikalinga 
sustabdyti referendumą.

Įnešimas priimta diduma bal
sų.

Drg. Herman įneša, kad visi 
tie viršininkai, kuriuos išrinko 
X. LSS. suvažiavimas, o taipgi 
ir suvažiavimo tarimai butų lei
sta užtvirtinimui per referendu- »mą.

Įnešimas priimta vienbalsiai.
Drg. Michelsonas įneša, kad X 

suvažiavimas išleistų atsišauki
mą į Sąjungiečius.
> Įnešimas priimta vienbalsiai.

Montvidas įneša rinkti komi
siją atsišaukimo parašymui 
(Priimta).

Komisijon nominuta ir išrin- 
, k ta . P-Grigaitis, St. Michelsonas 
ir A. Montvidas.

Michelsonas įneša, kad butų 
nustatyta santykiai su komunis
tais. (Įnešimas perėjo 8 bal
sais prieš 4).

Karsokas įneša, kad santykių 
klausimas butų nustatytas atsi
šaukime į sąjungiečius.

Įnešimas priimta vienbalsiai.
LSS. konstitucijos taisymo 

klausimas.
Michelsonas duoda įnešimą, 

kad LSS. konstitucijos taisymą 
pavesti tam tikrai suvažiavimo 
išrinktajai komisijai.

(Bus daugiau)

X=tojo LSS. Suvažia
vimo Rezoliucijos.

Amnestijos reikalu Rezoliucija.
Kadangi Jungtinių Valstijų 

konstitucija garantuoja šalies 
piliečiams pilną žodžio, susirin
kimų ir bendravimosi laisvę;

Kadangi begiu didžiosios pa
saulinės karės tūkstančiai žmo
nių lapo sugrusti į kalėjimus 
dėlto, kad jie tuo ar kitu budu 
prasižengė prieš esamuosius ka 
rėš laikui patvarkymus — rei
kšdami savo valią nuomonę ką 
jiems garantuoja šios šalies 
konstitucija;

Kadangi priežasčių, delei ku
rių tie žmonės buvo įkalinti ir 
tebelaikomi kalėjimuose, karei 
pasibaigus, jau neliko, todėl

LSS-gos X Suvažiavimas nu
taria :

1) Reikalauti, kad atatinka
mos Jungtinių Valstijų įstaigos 
k nuveikia ilsiai paliuosuotų visus 
politinius nusižengėlius ir

2) Kad mes skaitome savo 
priederme remti kiekvieną ju
dėjimą siekiantį paliuosavimo 
politinių nusižengėlių.
Streikuojantiems kasyklų ir 

plieno darbininkams užuojau
tos rezoliucija.

Kadangi Amerikos plieno ir 
kasyklų darbininkai, nebegalė
dami toliaus pakęsti vargo, pa
skelbė savo išnaudotojams strei
ką ir veda sunkią kovą už savo 
būvio pagerinimą;

Ir kadangi šitoj jų sunkioj ko
voj stojo prieš darbininkus ku
nigija, spauda ir valdžia,

Tąi X-tasis LSS-gos Suva
žiavimas išreiškia streikuojan
tiems darbininkams kuogiliau- 
sią užuojautą ir linki, kad tei
singa jų kova pasibaigtų pil
niausiu jų laimėjimu.

Musų pozicija Lietuvos 
klausimu.

Mes, stovėdami už kuopla- 
Čiausią žmonių laisvę, visuomet 
rėmėmės šituo principu ir Lie
tuvos klausime.

Kuomet Lietuva buvo paver
gta po caro valdžia, mes darėme 
visą, kad iš tų pančių ją paliuo- 
savus.

Paskui, kuomet galinga revo
liucijos banga caro valdžią nu
šlavė ir kuomet Lietuvos atžaga
reiviai pradėjo rupinties, kad pa 
vertus savo šalį monarchija, ir 
jau buvo pasikvietę kaizerio jun 
kerį Urachą į Lietuvos karalius, 
mes energingai prieš tai protes- 
tavome, reikalaudami Lietuvai 
laisvo apsisprendimo teisės, 
taip kad žmonės patįs galėtų pa 
sirinkti sau valdžios formą ir 
nustatyti santykius su kaimy
nėmis valstybėmis.

Šiandien gi, kuomet aplinky
bės jau taip susidėjo, kąd Lie
tuva turi savo laikiną valdžią ir 
beveik visos Lietuvos partijos 
reikalauja Lietuvos nepriklau
somybės, mes stojame už lais
vą demokratinę Lietuvos res
publiką.

Būdami tos nuomonės, kad 
prie tokios respublikos Lietuvos 
liaudis gali prieiti eidama tiktai 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos nustatytu keliu mes visados 
remsime tą partiją ir jos vado
vaujamą judėjimą Lietuvoje.

Lietuvos valdžios klausimu 
musų pozicija tokia: visų pirma 
mes stojame užtai, kad ta* vald
žia butų pačių žmonių renka
ma lygiu ir slaptu bal
savimu. Bet mes gerai su
prantame, kad ir šitaip 
renkama valdžia gali nepaisyt 
darbo žmonių reikalų. Todėl, 
nežiūrint, iš kokių elementų 
Lietuvos valdžia bus sudėta, 
mes visuomet toleruosime ją, 
lik tiek, kiek ji gins liaudies tei
ses, arba kovosime su ja tiek, 
kiek ji bus tai liaudžiai kenks
minga.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ncdėiioj, gruodžio 7 d., 
kaip 10 vai. ryto, Meldažio svet., 
Visi nariai kviečiami atsilankyti lai
ku ir naujų atsivesti. Turime daug 
reikalų aptarti. Beto bus išduota ra
portas iš buvusio LSS. X suvažiavi
mo. •— Organizatorius.

Sus. Liet. Soc. Dain. I Apskričio 
mišrų chorų repeticija bus nedėlioj, 
gruodžio 7, Mildos svet. kaip 12:3(1 
vai. dienos. Choristai prašomi susi
rinkti laiku. — Org. J. Urbonas.

L. S. J. L. 1-mos kp. metinis susi
rinkimas įvyks subatoje, gruodžio 
G d., Aušros svet., 3001 So. llalsted 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, nes bus ren
kama valdyba ateinantiems metams.

— Valdyba.

North Sidcs Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj gruodžio 7 d., 
Kaip {.‘.3(1 iš ryto. Viešo Knygyno 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visų drau 
gijų delegatai malonėkite susirink
ti paskirtu laiku, nes yra daug svar
bių reikalų dėl apsvarstymo.

—- Sekr. F. Kaži utis.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. prieš- 
metinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 7, kaip 9 vai. ryto Dnocck 

svetainėj, 15G39 llalsted St. Visi 
draugai kviečiami, atsilankyti lai

ku, nes bus renkama nauja kuopos 
valdyba ir bus išduota raportas iš 
LSS. X Suvažiavimo. Turime ir dau
giau svarbių reikalų.

— Org. J. Izbickis.

Cicero. — Liet. Soc. Sąjungos 138 
kp. Mišraus Choro repeticijos įvyks 
pėtnyčioj, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vakare Odos TamuHuntėhės svetai
nėje, 1447 So. 49th Avė. Daininkai 
ič dainininkės malonėkite būti lai
ku. Organizatorius.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo priešmetinis susirinki
mas Įvyks pėtnyčioj. gruodžio 5 d., 
kaip 8 vai. vakare. J. Jukniaus sve
tainėje. Visi nariai kviečiami 

atvykti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. — Valdyba.
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metinis Susirinkimas bus nedėlioj, 
gruodžio 7 d., K. Grikšo svet. 150 St. 
ir Northcote Avė. 9 vai. ryto. Drau
gės ir draugai susirinkite paskirtu 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. Taipgi rinksime darbininkui 
busiančiam baliui ir bus rinkimas 
valdybos ateinantiems metams.

Sekr. Marija Ketvirtienė.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
priešmetinis susirinkimas bus pėt
nyčioj, gruodžio 5 d., Unijos salėj, 
lį>(M N. Robey St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Tarp kitų svarbių reikalų, 

bus rinkimas 1924) m. valdybos. 
Tie, kurie dar nepridavėte savo an
trašų, šiame susirinkime meldžiam 
priduoti raštininkui.

Ig. Žilinskas, nut. rašt.

REIKIA DARBININKŲ
■■■' 1 ■■■ ■. 1 "m ........

MOTERŲ

MERGINŲ IR MOTERŲ

10 iki 30 metų amžiaus

Lengvas, švarus darbas dirbtuvėje.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲMOTERŲ VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
PARDAVIMUI

MERGINŲ IR MOTERŲ -
ŠVENČIŲ VIETOMS

VISUOTINASIS
OFISAS

JAUNŲ VYRŲ PIANŲ PARDAVĖJŲ

SLA. 226 kuopos metinis susirin
kimas bus nedėlioj, gruodžio 7, 1:30 
vai. po pietų, Knygyno svet. 1822 
\Vabansia Avė. Draugės ir draugai, 
būtinai turit atsilankyti, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvarstyti.

— Valdyba.

LMPS. 9 kp. pusmetinis susirinki
mas bus subatoj, gruodžio 6 d., 8 

vai. vakare, Mark White Sąuare 
Parko svet. Visos draugės ateikite, 
nes turime svarbių reikalų.

— Valdyba.

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
susirinkimas jvyžs nedėlioję, gruo
džio 7 d., 10 vai. ryto. University of 
Chicago Settlement jivetainėj, 4630 
Groįss Avė. Draugai, nesivftlinkjte 
ateiti, nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kviečiame at
silankyti ir tuos draugus, kurie bu
vote socialistų partijos nariai, ir dar 
nenuėjote prie komun^tų.

— Nut. rašt. D. Motuz.

Lietu* os Militarė Misija pribus 
C.hicagojv gruodžio 21, 1919. Vieta 
pasitikimo, pr.tKi-bų ir apvaikščioji- 
mo bus pasKi’.bla vėliaus.

—J. P. Evaldas, sekr.

ChiragOM Socialistu Vyry choro 
repeticija įvyks ketverge kaip 8 vai. 
vakare, M. Meldažio svet. 2242 W. 23 
pi. Visi dainininkai, priklausantis 
chorui ir tie, kurie norite priklnusy 
ti, būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. —Sekr. D. Miller

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

Sears Roebiuick
and Co.

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

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

8
Priešpiet 
iki 12

17 iki 25 metų amžiaus

Pūkuotoji)
Vyniotojų
Svėrėjų
Užsisakymų rinkėjų 
Sandelyje.

Antra Ateities Žiedo mokykla lie
tuvių kulbo.s ir rašybos bus pėtny- 
či >j. 5:30 vakare Mark Whlte 
Sųuare Paiko svetainėje. Visi atei
ties Žiedo nariai malonėkite nenž- 
mitšli. — Komisija.

Harvey, III. S. L. A. 289 kuopos 
priešmetinis susirinkimas bus 4 >1 
gruodžio, paprastoj svetainėj. Ma
lonėkit draugai ir drauges atsilan- 
cyt i šį susirinkimą, bus renkama 
nauja valdyba 1'920 metams.

Kviečia J. Yzbickas, Pirm

Cicero. — Liet. Laisvamanių Fed. 
2 kp. susirinkimas įvyks ketverge, 
gruodžio 4 d., Liet. Knygyno svet. 
1347 So. 49 Ct. Visi nariai susirin
kite, nes yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Rytinės žvaigždės Kliubo susirin
kimas įvyks ketverge, gruodžio 4, 
Liuosybės svet., 1822 \Vabansia Avė. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak. Visi na
riai prašomi atvykti laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų ir rei
kės rinkti naują valdybą 1920 me
tams. — Valdyba.

PAJIEšKAU Jono Pociaus, paei
nančio iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., Sauslaukio kai
mo, apie 50 metų senumo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats, ar
ba kas apie jį žinote, praneškite se
kančiu adresu, už tai gausite atly
ginimą.

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

Sears Roebuclk 
amd Co.

VIETOS DALIAI LAIKO
MERGINŲ

JAUNŲ SlOTERŲ
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 IR MOTERŲ

Tolleston, Ind. — SLA. 284 kp. 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. A. Ma
lišausko svet. 1520 Grant St. Drau
gai ir draugės, visi privalote pribū
ti, nes turim daug svarbių dalykų 
ir bus rinkimas naujos valdybos a- 
teinantiems metams. — Organizat.

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

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

Pupelėms rinkti, gražus, švarus 
kambarys, gera mokestis

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

iki galui linijos.

THE KIMBALL MARTINDALE
6556 So. Ogden Avė.

CO.

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
Draugija laikys savo priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 4 d., ketverge, 8 
vai. vak., J. Mačiukevičiaus svetai
nėj, 1036 E. 03rd St. ir Dobson Avė. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, nes 
bus renkama nauja valdyba.

— Rašt. U. Kuosaitienė.

PAJIEšKAU brolių Jono ir Ignaco 
Bugailų, pirmiaus gyveno Nashua, 
N. H. dabar nežinau kur. Jei kaj; ži
note meldžiu pranešti arba jie pa
tįs lai atsišaukia greitai, nes turiu 
svarbų reikalą.

FRANK BUGAILA,
939 W. 33rd St., Chicago, III.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Roseland. — Draugijos L.D.K. Vy
tauto priešmetinis susirinkimas į- 
vyks 7 d. gruodžio 1 vai. po pietų, 
Br. Strumilų svet., 158 E. 107 St., 
Bus renkama valdyba ateinantiems 
metams, 
vaukite.

PAJIEŠKAU draugo Mike Raudo
naičio, vienas mėnuo atgal gyveno 
Herrin, III. Meldžiu atsišaukti.
570 W. 18th St. K. Norkus.

STENOGRAFIŲ
MAŠINĖLĖ RAŠANČIŲ

Visi draugijos nariai daly- 
—A. Grebelia, Rašt.

mo

Pullmano Lietuviško Paš.West _
KHuBė, ‘prtVfiftfėfinis' ŠUsirinkimas 

• įvyks subatoj, gruodžio 6 d. 7:30 v. 
vak. Lietuvių svet., 12053 So. Hal
sted St. Draugai, visi turite būti, 
nes bus renkama valdyba dėl se
kančių 1920 metų. — Vaidyba.

JIEŽKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU apsigjN'vnimui kam

bario vienam, norėčiau, kad butų 
apšildomas ir elektros šviesa, Brigh- 
ton Parko apielinkėje, pas lietuvius. 
Geistina, kad ir valgi pagamintų. 
Atsišaukit į Naujienų ofisą, pažy
mėdami num. 21.

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.

Cicero. — Susivienijimo Lietuvių 
Am. kareivių susirinkimas įvyks 

ketverge, gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak. 
šv. Antano parap. svet., 49 Ct. ir 
15 gt. Prašomi visi nariai susirink
ti, taipgi atsilankykite norintis prisi
rašyti prie šios organizacijos.

Kviečia Valdyba.

REIKALINGI du apšildomi rui
mai vienas dviem ir vienas vie
nam vaikinui, butų geistina, kad at
sišauktų Bridgeporto apielinkėje 
tarpe 30, 35 ir Halsted gatvių. At
sišaukite laišku i Naujienų ofisą, 
pažymėdami No. 20.

REIKTLAUJA.
Merginų beistinimui, apibaigi- 
mui ir štempeliavimui.

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

West Pullmano 4-rių draugijų są
ryšio delegatų mėnesinis susirinki
mai įvyks pėtnyčioj, gruodžio 5 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių svetainėje. 
12053 So. Halsted St. Draugai, dele
gatai, visi bukite paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų.

— Sekr. S. Tilvikas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ 100 MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ
PRIE PREKIŲ

Lietuvių Laisvės Kliubas turės sa
vo susirinkimą subatoj gruodžio 6 
d. 7:30 vai. vakare. J. Mczelausko 
svet. 3259 So. Union Avė.

A. Kvederas, Pirm.

"Kardo” Vakaras. Rengia Lietu
vių Laisvamanių Fcd. nedetioj gruo
džio 7 d. Meldažio svet. 2242 W. 23 
PI. Vakaras bus vienas iš ypatin
giausių, nes bus pasakyta prakalba, 
kurią laikys adv. Kleofas Jurgelio
nis, tema — Pabaiga svieto. Taipgi 
bus dainos. Dainuos mažiukų kvar
tetas, solistas Stogis, Pirmyn cho
ras Ir tt. Pradžia 5 vai. vakare.

— Komitetas.

Pakeliams, vynioti
Pirkiniams peržiūrėti 
Pirkiniams į maišus krauti 
Pakelinės paštos užsisakymams 

sverti
Pirkiniams sužymėti 
Užsisakymams dėti

ir kitiems darbams musų prekių 
skyriuje. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Proga pakėlimui ištesan- 
čioins darbininkėms.

CO.

Reikalauja tuojaus 
turinčių prityrimą šilkinius dang

čius sinti.

Geriausia mokestis

Geriausios darbo sąlygos

INTERNATIONAL I.AMP MFG.
533 So. VVabash Avė.

7 lubos.

CO.

Indiana Harbor, Ind. — SLA 185 
kuopos priešmetinis susirinkimas į- 
vyks nedetioj, gruodžio 7, Ivanovo 
svet., 2101 — 137 St. Indiana Harbor 
Ind. Draugės ir draugai nepamirš
kite atsilankyti visi kaip 10 vai. iš 
ryto Daug turėsime darbo. Bus rin
kimas naujos valdybos sekantiems 
metams. —Fin. rašt. P. S. Rindokas

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

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA
Moterų ir merginų virš 16 metų prie 
lengvo darbo diibluvėje.

FENSKE BROS.
1666 Mellenry St.

L. M. Apšvietos Dr-ja turi virimo 
kursus kiekvienų ketvergo vakarų 
Mark White Sųuare, 30 tos ir So. 
Halsted St., Visos narės ir draugės 
prašomos atsilankyti. —Komitetas.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-jos ir Pašel- 
poa Kliubo priešmetinis susirinki
mas bus ketverge gruodžio 4 d. 8 v. 
vak. Malųausko svet. 1843 So. Hal
sted St. Draugai kliubiečiai, malonė
kite visi atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

— Valdyba.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 3-čio 
skyriaus susirinkimas jvyks ketver
ge gruodžio 4 d., 7:30 vai. vakare. 
Domininko šemaičio svet., So. Uni
on Avė. ir 18-tos gatves. Chicago. 
Visi be skirtumo pažvalgų malonė
kite atsilankyti ir atsiveskit drauges 
iT draugus. — Valdyba.

MERGINŲ — (hirkšliniams 
presams operuoti; prityrimais 
nereikalingas; darbas lengvas 
ir švarus ir galima lengvai iš
mokti trumpu laiku ir gerus 
pinigus uždirbti besimokinant. 
Prityrusios merginos padaro 
nuo $15 iki $30 į savaitę dirb
damos nuo štukių. Pridėtiniai 
tonusai už pastovų darbų moka
ma kas savaitė; dirtbtuvč dienine 
šviesa yra tik-kų ptabai^Įta {it 
suteiks kiekvieną patogumą, 

kurio darbininkas gali norėti.
ATEIKITE PASIRENGĘ 
DIRBTI.

VICTOR CASKET AND 
MFG. COC 

5750 Roosevelt Rd.

ra

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų, 
mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kedzie St.

Ge

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

H. G. SAAL COMPANY, 
4410 Ravenswood Avė.

REIKALAUJAME moterų pardavė
jų musų ploščių ir siutų sankrovoj; 
pastovi vieta, gera mokestis ištesan- 
čioms merginoms.

ASHLAND SHOP
4726 So. Ashland Avė., Chicago.

REIKALAUJA moterų bovelnos 
prekėms ir skudurams skirstyti.

Atsišaukite.-
1500 Kinzie St., Chicago.

T,. ftL S. A. susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d.. 8 vai. vakaro, "Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Halsted SL

— Valdyba.

REIKALAUJA — merginų į švie
sią rankdirbystės dirbtuvę. Prityri
mas neicikaliiigas, $14 i javaity me
džiai, greitas ral.i'lnips. Atsišaukti.

C. E BAP.RF’TT and CO.
538 So. Clark St.

■Mfl

PREKIŲ 
ir 

SANDĖLIO SKYRIUS
DALIAI LAIKO

Popiet 
12:45 iki 4:45

PILNAM LAIKUI v 
8:00 iki 4:45

Gera mokestis. Pastovios vietos 
norinčioms.

Sears Roebuclk 
and Co.

HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

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

SEARS ROEBUCK & CO.
Vnlandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų 
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA
Dčrkšlinio preso operuotojų 
prie smulkaus lengvo darbo. 
(Jera mokestis.

H. G. SAAL CO.
4410 Ravenswood Avė.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

MERGINŲ 
metų amžiaus10

BAŠTINEN IR OFISAN

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.

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

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

MERGINŲ prie stukinio dar
bo, gali uždirbėti $3-4 į dieną.

BIRTMAN ELECTRIC CO.
1422 W. Randolph St.

MERGINOS i virtuvę. Gera mo
kestis. r • zsjn r.

UNIVERSITY CAFE 
1024 E. 55 St., . Chicago.

REIKALAUJA merginų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 i savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
te pradžiai. Dvi?pertraukos pasil
siu! kasdien; subatomis pusė die- 
"iAng’s Model LAUNDRY Q0., 
2215 W. Madison' St., Chicago.

REIKALAUJĄ kišenių dirbėjų- 
viršutinių apikaklių dirbėjų — mo
kančių visų kriaučių darbą. Pasto
vus darbas.

H. M. MARX & CO., 
900 W. Jackson Blvd., Chicago.

MERGINŲ PLIENUI POLISIUO- 
TI. LENGVAS DARBAS.

Atsišaukti
LAWS0N MFG. CO., 

230 W. SUPERIOR ST.

REIKIA DARBININKŲVYRŲ IR MOTERŲ
REIKALAUJA

DROBĖS BEISTYTOJŲ 
MAŠINOMIS 

SAMUELS CLOTHING CO. 
1038 N. Ashland Avė.

R E I KIA DARBININKŲ
VAIKŲ

DARBININKŲ angliniams da’k- 
tams iškrauti^ i pdeuibę ir prij vi
sokių darbų. Pastovus darbas.

At »'ši:ukli ši w vciose:
Pennsylvanljos gelžkelių kapos, 

12<h ir Stewrat, pasažierinis kie 
mas.
J. J. Doyle — 14-la ir Stewaif, 
indžininė.
A. Boetcher, 55ta ir Normai daik-

H. J. Zimmmman, 55ta ir Stevart 
Indžininė.
J. E. McCarthy
59ta ir Hoyne, Indžininė.
F. O’Brien, 57ta ir Hoyne
Karų šapa — H. Minehardt

AR ESI VEDUSI?
Ar turi gana pinigų reikalingoms 

išlaidoms?
Ar nenorėtum suvartoti atlieka

mą laiką, jei aš galėčiau parodyti, 
kaip gali padaryti nuo $35 iki $50 j 
savaitę?

Bukli, energinga moteris gali pa- __  __ _______
daryti net daugiaus. Ateik tarp 9:30 7 iki 9 vai vakare, 
ir 2:00 vai. P-nas Volandus, Room 
312, 81 E. Madison St.

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & licrmitage Avė.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

VYRŲ
TVIRTŲ
DARBININKŲ

TROKININKŲ 1 
VERAUZININKŲ

Darbas vidui
Pastovios vietos
Gera mokestis pradžiai
Proga pakėlimui

SEARS ROEBUCK &
Valandos 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

CO

VYRŲ reikalauja — Gerų mokes
tis. Pastovus darbas; *

NationUr Lead Co.
900 West 18-th Street.

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

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

REIKALINGAS šoferis duonai iš
vežioti.

NEW PROCESS BAKERY 
949 W. 34 St, * Chicago.

Reikalauja kišenių dirbėjų, vir
šutinių apikaklių <brb0jų, mokan
čių visą kriaučių darbą. Pastovus 
darbas.

H M. MARX & CO.
900 W. Jackson Blvd., Chicago.

REIKALAUJA prityrusių darbi
ninkų sengclcžių kieman. Gera mo
kei tis.
.UNITED IRON & METAL CO.,. 

711 W. 15th Place. Chicago.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

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

2849 W. Lake St.

PAPRITYRUSIO LIEJYKLINIO
GELBININKO IR DARBININKŲ. 

PASTOVUS DARBAS, GERA MOKE
STIS.
AMERICAN BLDG. FOUNDRY CO.

2300 So. Springfield Avė.

RE ĮKAITU J A darbininkų prie 
anglių.

Atsišaukti.
811 W. 18th St. Chicago.

REIKALAUJA • 
Jaunų vyių mokintis rakandus 

dirbti.
FENSKE BROS.
166Č M# Henry St.

REIKALINGAS geras mechani
kas, suprantantis darbą prie viso>- 
kių automobilių. Darbas nuolatinis. 
Atsišaukite tuojaus.

VILIJA GARADŽIUS 
4642 So. Western Avė., Chicago.

REIKALINGAS antrarankis arba 
trečiarankis — bakeris. Meldžiu at- 
saišpukti pn. 1201)1 Indiana Avė.

Telephone Pullman 5444.
REIKALAUJA ugnakurio $65.00, 

kambarys ir valgis.
CHICAGO BEACH HOTEU 

51 St. & Cornell St., Chicago, III.

RF.lKALINGAS bučeris; gera ir 
pastovi vieta. Atsišaukit tuojaus. 

Mokestį suderėsime ant vietos.

n. 1201)1 Indiana Avė.

PAJIEŠKAU dreiverio duonai iš
vežioti; turi mokėti angliškai, lenkiš 
kai ir. lietuviškai. Atsišaukite nud

noĖT’wiczuS, ' joseph niprikas,
1721 So. Union Avė.. Chicago. $12 W. 18th Si

REIKALAUJA VIENA DIDŽIAU
SI IR GERIAUSIAI ŽINOMŲ PIA
NŲ FIRMŲ ŠALYJ, PARDAVINĖTI 
VISĄ EILĘ PIANŲ, GROJIKLIŲ IR 
VICTROLŲ. 
KOMIšINAS 
GUI.

PARSIDUODA grosernė pigiai 
lietuvių ir kitų maišytų tautų apgy
vento] vietoj. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu, o esu vienas 
Didelis Storas, gali patalpinti ir bu- 
černę. Prie štoro keturi ruimai pa
gyvenimui. Meldžiu kreiptis pn.
2958 So. Lowc Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

MATYKIS

GERA MOKESTIS IR
ATSAKANČIAM ŽMO-

SU JACOB MALKES, 
CABLE PIANO CO., 

301 S. WABASH AVĖ. 
Tel. Harrison 1644.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausia pasiūlymas gaus puikų 

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVĖJŲ 
REIKALAUJA

Reikalauja dviejų pardavėjų 
22 metų amžiaus, kurie yra apsi- 
pažinę su miestu ir kurie sutinka in- 
strukci'jų klausyti. Tinkamam žmo
gui aš užtikrinu daugiau kaip $35 į 
savaitę. Prityrimas musų biznyje 
nėra rekalingas. Atsišaukti: Room 
846 First National Bank Building, 
68 W. Monroc St., H. W. ELMORE, 
visuotinas vedėjas.

virš

Ssmndiukais ati
duos su nuun©- 

stolfiu sau
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setą, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos už geriausi 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- 
tc su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDF. FURNITURE 
STORAGE 

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

PAJIEŠKAU 5 vyrų pardavėjų 
nuosavybės. Moku gerą komiŠiną 
geriems pardavėjams. Meldžiu atsi
šaukti: Room 410

W. B. MURDOCK CO. 
J. M. Zuvirt

17 N. La Šalie St. Chicago.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

NAMALŽEMĖ

REIKALAUJA ŠiauČiaus, pastovus 
darbas; dėl mokesties nebus ginčo 
su atsakančiu žmogum.
THE BEST SHOE REPAIRING CO.
2145 S. Crawford Avė. Chicago.

Tel. Lavvnsdale 328.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

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

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

VAIKŲ
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinio užsiėmimas 
Užsisakymų išpildymas 
Vyniojimas prekių.

Geros, pastovios, vertos jieškoji- 
mo vietos, puiki mokestis pradžiai.

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

Subatomis iki pietų.
HOMAN AVĖ ir ARTHINGTON ST.

REIKALAUJA
Vaiko 14 metų ir daugiau prie su- 

rankiojnno darbo šviesioj dirbtuvė. 
Gera mokestis.

H. G. SAAL COMPANY
4410 Ravensvvood Avė.

R.EĮKAI^AUJA .VAIKŲ 14 IR
DARBO

METŲ AMŽIAUS.
PRIE LENGVO 
DIRBTUVĖJE.

DIAMOND WHIP CO.
406 N. Curtiss St.

Arti Grand Avė.

VAIKŲ

15

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

Atei šaukti.

THE NATIONAL MALLEABLE 
CASTINGS COMPANY 

2610 W. 20th PI.

________ £—
BUKLAUS VAIKO

Ofisan. Puiki proga pakėlimui.

AVALON FARMS CO.
331 W. Ohio St.

___ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJAMA namas 4 pa

gyvenimais po 4 kambarius kiek
vienas. Viskas ištaisyta kuogeriau- 
siai. Atsišaukti pn. 
5?0 W. 43rd St Chicago.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA, grosernė ir bn- 

černė, puikioj lietuvių apgyvento] 
vietoj. Puikiausia proga lietuviu' 

pinigų pasidaryti. Bučeris galėtų 
nupirkti tik burernę, jei jis to norė
tų. Turi būti parduota tuojaus.

1501 So. 49 Avo., Cicero, III.
PARSIDUODA keptuvė juodos 

juodos duonos ir kėksų, lietuvių op- Į 
gyventoj vietoj; biznis yra išdirb-
tas gerai; norintis pirkti galite pa- 

| tirti ant vietos atsilankęs ypatiškai. 
. , .Parsiduodh dėl nesveikatos. Atsi- 
Chicago, liepti i Naujienų ofisų po No. 5.

PARDUODU vieną akrą žemes su 
nauju* namu 9 kambariais ir barnė, 
netoli nuo Šv. Kazimiero kapinių; 
lietuvių apgyventa vieta. Kam rei
kalinga atsišaukit greitai; parduo
siu pigiai.

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

SPECIALIS BARGENAS
MOKĖK RANDA PATS SAU
Naujas mūrinis namas dviem pa

gyvenimais prie Western Avė. tarp 
43 ir 45 gatvių, čia yra proga pirk
ti puikius naujus namus savo ran- 
diniais pinigais. Parduos labai pi
giai ir lengvomis mėnesinėmis išmo- 
kestimis. Šitas namas per vaikščio
jamą tolumą nuo dirbtuvių samdan
čių tūkstančius darbininkų. Rašyk, 
telefonuok ar ateik F. E. MERRILL., 
106 N. La Šalie St. Tel. Main 2043.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI
2 augštų mūrinis namas apačioj Sto
nis ir pagyvenimas, viršum 5 dideli 
ruimai j a^yveniniai, randos $33.00 
i mėnesį; parduosiu už 25 šimtus, 
arba m-.unysiu ant loto ar autom >- 
bilio; nan as randasi geriausioj vie
toj ant Bridgeporto prie pat šv. Jur
gio parapijos bažnyčios. Atsišauk.t 
pas sa\įninką,

C. P. SUROMSKI,
3316 So. Halsted St., Chicago.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Dedgning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatlškas mokini
mas padaryt jifa žinovu I trumpą 
laikų.

Mes turime didžiausius ir gerlan* 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate uškviečiami aplankyti ir 
Samatyti musų mokyklų bUa laiku— 

ienų ir vakarais Ir gaati speatettĄ 
kai pigių kalnų.

Petrenos daromos pagal Jutų mit
rų — bile stailfla arba <r4Mo, U M 
le madų knygos.
MASTĖS DE8IGNIN0 8CHOOL

J. F. Kasnleka, Perdltlais 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated at, 24$T W. Ma- 
diaon, 1850 N. W«11a at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pinafalak*




