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

Bolševikai vėl sumušė Deniki- 
na ir Kolčaka

Talkininkai grąsina 
Vokietijai

Vengrijos taikos sutartis 
jau užbaigta

Amerikiečiai šelps badaujančius 
Latvijos žydus

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 11). Dec. 6, 1919 
as roquired by the p< l of Del. 6,1917
BOLŠEVIKAI STUMIA DENI- 

K1NĄ VISU FRONTU.

Už Omsko bolševikai paėjo jau 
160 mylių. Vokietija paliuosa- 

vo Radeką.

LONDONAS, gr. 5.—Pasak 
čia gauto liolševikų pranešimo, 
l>olševikų spėkos veržiasi prie
ky n palei visą gen. Denikino 
frontą ir paėmė miestus Koze- 
lec, Romai ir Boremeja, kuo
met smarkus mušis šiaučia už 
miestą Bieli Gorod. Tie mies
tai yra Černigovo, Poltavos ir 
Kursko gubernijose, j šiaurry
čius ir rytus nuo Kijevo.
< Rytiniame (Siberijos) fronte, 
bolševikai gruodžio 1 d. paėmė 
miestą Kansk, 160 mylių j ry
tus nuoOniško.’ Daug belais
vių tajM) suimta. į pietvakarius 
nuo Omsko bolševikai pasitai
sė Siberijos geležinkelį arti Ak 
mdlinsko ir dabar veržiasi lin
kui Slavgorod.

Šiandie gauta Berlino bevieli- 
nė žinia sako, kad Rusijos bol
ševikas Kari Radek, kuris buvo 
vienu vadovų spartakiečių su
kilimų Vokietijoje ir kuris yra 
tūlą laiką Moabit kalėjime, Ber 
line, vakar tapo paliuosuotas 
kad galėtų dalyvauti Dorpato 
konferencijoje tarp bolševikų 
delegatų ir Pabaltijos šalių at
stovų. Jis bus sovietų delega
tu.

True Jranslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,19Ii

RUSIJOS BOLŠEVIKAI SU
TINKA DARYTI NUSILEIDI

MUS.

LONDONAS, gr. 5.—Gautas 
šiandie oficialia bevielinis pra
nešimas iš Maskvos apie sep
tintą sovietų kongresą tarp kit
ko sako:

“Kontr revoliucija caristų ge 
nerolų Denikino, Kolčako ir Ju
deničiaus, turi būti užbaigta. 
Mes darysime taiką su ententais 
(talkininkais) su sąlyga, kad ne 
bus maišymos į musų reikalus.

“Mes esame pasirengę dary
ti, koncesijas (nusileidimus), 
bet mes nedarysime taikos, ku
ri mus sunaikintų.” L

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

TALKININKAI UŽBAIGA
TAIKOS SUTARTI SU VEN

GRIJA.

PARYŽIUS, gr. 5.—Šiandie 
vyriausiai tarybai priėmus eko 
nominius, finansinius ir atly

ginimų, skirsnius, taikos sutar
tis tarp talkininkų ir Vengrijos 
jau yra prirengta pasirašymui.

Vyriausioji taryba taipgi už- 
girė sutarties skirsnius, uusta- 
tančius rubežius tarp čecho-

Slovakijos ir Lenkijos. Ta su
tartimi vakarine Galicija yra 

atiduodama Lenkijai.
Vengrijos valdžia paskirė 

plenipotentus flasirašyti taikos 
sutartį. Jų tarpe yra buvusis 
premieras grafas Apponyi.

True tran&iatiau filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI UŽIMSIĄ DAR 

DU VOKIETIJOS MIESTUS.

Panaudosią prievartą prieš 
Vokietiją, kad {vykinus taiką.

LONDONAS, gr. 5.—Biržoje 
šįryt vaigščiojo gandas, kad vy
riausioji taikos konferencijos 
taryba prigrąsino Vokietijai, 
kad jei nebus priimtos galuti
nos taikos sąlygos, talkininkai 
užims Essen ir Frankfurt.

Reikalinga esanti prievarta.

PARYŽIUS, \gr. 5.—Pasak 
laikraščių, tik prievarta gali pa 
daryti įtekmę į Vokietiją ir pri
vesti ją pasirašyti po taikos su
tarties protokolu. Sakoma, kad 
toks nuosprendis tapo padary
tas slaptame ^posėdyje tarybos 
penkių vakar, kuriame dalyva
vo ir maršalas Foch. Taryba 
susirinko ir šiandie, bet dar ne
užbaigė atsakymo Vokietijai.

Echo de Paris sako, kad su
sirinkime premieras Clemen- 
ceau ir marš. Foch pasakė, kad 
netikėtas Vokietijos delegatų 
išvažiavimas iš Versailles ir 
priešo pakelti komplikuoti klau 
simai nepalieka abejonės, kad 
reikia griebties griešto veiki
mo.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 11). Dec. 6, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6,1917
AMERIKOS DELEGACIJA IŠ

VAŽIUOS Iš FRANCUOS 
SEREDOJE.

PARYŽIUS, gr. 5.—Ameri
kos delegacijos nariai, išėmus 
tris, išvažiuos iš Paryžiaus į 
Brestą sekamą panedėlį. Trįs 
likusieji delegatai išvažiuos 
utarninke ir visas sąstatas de
legacijos išplauks seredoje lai
vu America į Suv. Valstijas.

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

DfANNUNZIO PLENUOJĄS 
NAUJĄ UŽPUOLIMĄ.*

PARYŽIUS, gr. 5.—Jugo Sla- 
vijos delegacijai Paryžiuje pra
nešama, kad Italijos insurgen
tų vadovas Gabriele d’Annun- 
zio pienuoja užpulti Cattaro, 
Spalato ir visą teritoriją prieš 
Laibach. Tame užpuolime d’ 
Annunzio panaudosiąs 10,000 
kareivių.

Delegacija paskelbė, kad ji Judenič paliepė Bermondtui 
jau pranešė vyriausiai tarybai, prisidėti prie jo Narvos fronte, 
jog Jugo Slavijoo kareiviams bet Bermondtas ignoravęs Ju-

paliepta ginklų pagelba atmuš
ti atakas ant Jugo Slavijos te
ritorijos.

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

BADAUJANTIS LATVIJOS 
ŽYDAI GAUS PAšELPĄ Iš 

AMERIKOS.

..NEW YORK, gr. 5.—Ameri
kos šelpimo darbininkai paga
lios galėjo įeiti į pilną politinio 
sumišimo ir kraujo praliejimo 
Latviją. Tai yra pirmas kar
tas kad Amerikos darbininkai 
įėjo į tą šalį.

Nors mūšiai dar tebusiančia 
tarp tautinių ir politinių gru
pių Latvijoje, amerikiečiai jau 
organizuoja šelpimo darbi).

Gelbės žydus.
200,000 frankų, suteiktų ben 

drai žydų šelpimo komiteto ir 
talkininkų šelpimo įstaigų, bus 
padalinti tarp Rygos ir Liepo- 
jaus sušelpimui 38,000 skur
stančių žydų. Iš tų pinigų Ry
gai duota 160,000 frankų, ka
dangi ji turi rūpinties 30,000 
badaujančių žydų.

Virš 45,000 Latvijos žydų tu
ri būti sušelpti iš pašalės, kad 
jie galėtų išgyventi žiaurią Pa
baltijos žiemą.

i

Tvuo translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečių—rusų 
suokalbiai

BERLINAS GELBĖJO 
UŽPUOLIMĄ ANT LATVIJOS 

IR LIETUVOS.

Tą užpuolimą rėmė ir Kolčakas 
su Oenikinu. Jam pritarė ir 

Judeničius.

RYGA, gr, 4. (Rašo Chicago 
Daily Ne.ws korespondentas 
Midhael Farbman).—Latvijos 
valdžia užgriebė pulk. Avalov- 
Bermondto slaptą koresponden 
ciją ir kitus vertingus doku

mentus, kuriuos jis paliko sku 
bdai bėgdamas iš Mintaujos. 
Tie dokumentai neužilgo bus 
paskelbti.

Vedantis tą reikalą valdinin
kas man pasakė, kad tie doku
mentai aiškiai parodo sekamą:

1. Kad gen. von der Goltz ir 
pulk. Avalov-Bermondto pienai 
buvo bendru sumanymu Rusi
jos ir Vokietijos reakcionierių 
ir kad tokie žmonės kaip Alek
sandras Gučkov, gen. Gurko ir 
kiti žymus Rusijos monarchis- 
tai per keletą mėnesių pienavo 
ir organizavo Vokietijos kari
nę intervenciją Rusijoje.

2. Kad gen. Denikin ir admi
rolas Kolčakas pilnai žinojo 
apie tikslus Goltz-Bermondt ar 
mijos, užgirė pavertimą/vokie
čių kareivių į taip vadinamą 
Rusijos armiją ir sutiko su oku 
pacija Pabaltijos šalių.

3. Kad Vokietijos vyriausio
ji komanda, karinių žinių ir šni 
pų departamentas veikė ranka 
rankon su pulk. Avalov-Ber
mondto agentais Vokietijoje.

Niekurie laiškų parodo, kad 
pulk. Avalov-Bermondto šnipų 
skyrius buvo sujungtos su adm. 
Kolčako šnipų departamentu 
Londone. Kiti laiškų kalba apie 
sumas pinigų, kurie bus išlei
sti vedimui propagandos talki
na nkų šalyse už Vokietijos ir 
talkininkų intervenciją Rusijo
je.

Labiausiai aitrus yra laiškai, 
metantįs naują šviesą į gen. Ju 
deničiaus neva pasipiktinimą 
pulk. Avalov-Bermondto “tėvy- 

I nės išdavyste,” kadangi nuola
tos buvo skelbiama, kad gen. 

deničių delei to, kad jis (Ber- 
mondtas) klauso tik Denikino 
paliepimų. Talkininkai buvo 
nustebinti ir niekurie net pasi
piktino, kad gen. Denikinas ne
išleido tokio paliepimo, (t. y. 
Bermondtui vykti Narvos fron
tai!) .

Tečiaus iš laiškų pasirodo, 
kad pats Judenič slapta atšaukė 
savo paliepimus.

Pulk. Bermondto tikrinimai 
turi būti priimti su dideliu at- 
sargumti, bet jeigu tas bus pri
rodyta tikrais dokumentais, tai 
iškils netik skandalas, bet bus 
tikru prirodymu senai nužiū

rimų baltagvardiečių vadovų 
pro-germaniškų palinkimų^

Man pranešama, kad vėliau
si estonų suimti bolševikų be
laisviai yra apsirėdę anglų 
uniformomis, kurios tapo atim 
tos iš Judeničiaus armijos. Be 
didelių sandelių, bolševikai at
einu iš Judeničiaus 80 laukų 
kanuobų, 20 sunikiųjų kanuo- 
lių ir du tankus.

Sumišimai Italijoje
Socialistai nutarė griežčiausiai 

kovoti prieš nacionalistus.

RYMAS, gr. 4.—Smarkiau
sios riaušes generaliame strei
ku ištiko Milane, kur keli žmo
nės liko užmušti, ir daug žmo
nių sužeista. Minia sumušė du 
oficieriu ir sudegino kopijas 
džingų laikraščio Popolo d’Ita- 
lia. Vienam oficieriui nuplėšta 
uniforma ir įmesta į kanalą. 
Utarninke po |5iet ištiko susirė
mimas su karabinieriais ir tę
sėsi iki vėlaus vakaro. Nieku- 
riuose atsitikimuose kareiviams 
pasisekė išvaikyti minias, bet 
kitur minios atimdavo šautuvus 
nuo kareivių. Tuose susirėmi
muose vienas kareivis ir trįs ei 
viliai žmonės liko užmušti ir 
apie 6 kareivius ir 20 civilių 
žmonių sužeista.

Apie 100 žmonių sužeista 
riaušėse Audria. » Sumišimai 
siaučia ir Florencijoj. Turine 
vienas pulkininkas užmuštas ir 
daugeliui oficieriu nuplėšita pa 
gonai. a «

Ryme išėmus vieną karabi
nierių užpuolimą, streikas bu
vo gana ramus.

Visas streikas parodo, kad sb 
cialistai yra pasiryžę prieš kiek 
vieną nacionalistų užpuolimą 
ant jų, padaryti kontr-ataką. 
Valdžia visomis jiegomis sten 
f^asu pasirodyti bešališka, bet 
jos padėjimas labai sunkus. Ka 
daugi užpuldinėjimuose ir de
monstracijose prieš socialistus 
dalyvauja daug oficieriu, todėl 
ir oficieriai laike streiko buvo 
labiausiai užpuldinėjami. Val
džia Ryme griebėsi grieštų prie 
monių vaikimui nacionalistų 
demonstracijų prieš socialistus. 
Valdžia bijosi dar labai užpy
kinti socialistus, kurie nors yra 
silpni Ryme, bet yra labai tvir
ti pramoninguose šiaurines Ita 
lijos miestuose.

Italijos žmones tikisi gyvės
ino veikimo iš parlamento, ku
ris dabar susideda iš jaunesnių 
ir veiklesnių žmonių ir, anot 
vieno laikraščio, nebėra tiek 
daug plikagalvių.

Streikas atšauktas.
RYMAS, gr. 5.—Streiko at

šaukimas veik visur tapo iš
klausytas ir darbininkai šian
die sugrįžo į darbą. Visur yra\ 
ramu, taipjau ir Mantua, kur 
irgi buvo sumišimų.

Del bučkio nusinuodijo.
CORNING, la., gr. 5.—Mrs. 

Charles Allen, 16 m., kuri tik 
du mėnesiai atgal ištekėjo, 
šiandie nusinuodijo valgykloje 
už tai, kad jos vyras. Išeidamas 
į darbą nepabuČiavb jos.

Anglių padėtis
KASDIE VIS NAUJI SUVAR
ŽYMAI, NAUJI PARĖDIMAI.

Chicfagos mokyklų anglis 
konfiskuota. Sankrovos bus 

atdaros tik 6 valandas.

CHICAGO.—Nuo keletos die 
nų prasidėjo varžymai anglies 
ir šviYsos vartojimo. Ir nuo 
to laiko kasdie išleidžiama vis 
nauji suvaržymai, vis nauji pa
radiniai. Išpradžių užgesinta 
šviesos didžiųjų iškabų ir elek 
trikinių apgarsinimų, Paskui 
Užgesinta šviesos ir sankrovų 
languose, taip kad dabar san
krovos iš lauko yra tamsios ir 
visas miestas yra paskendęs 
pustamsoje. Ityskui sutrum
pinta darbas ir dirbtuvėse ir 
paliepta kiek vėliau atidaryti 

sankrovas, niekurias gi dirbtu
ves visai uždaryta, nes nuo jų 
lapo atkirsta elektra.

Vakar public Utilities komisi
ja išleido naują patvarkymą, 
kad nuo panedėlio ryto visos 
sankrovos turi atsidaryti tik 12 
vai. dienos ir būti galės būti at 
duromis tik iki 6 vai. vakare.
Šiandie sankrovos pasiliks at
daromis iki 9 vai. vakare.

Taipjau visi elektros ir gaso 
vartotojai turi sumažinti var
tojimą per pusę. Taipjau iš
leista kelętas kitų aštrių paro
dinių.

Komisija, paliepimu iš Wa- 
shingtono, nutarė duoti anglių 
gyvulių skerdykloms, bet tik su 
sąlyga, kad veiks vien tik sker 
dyklos, o visos kitos dirbtuves 
pašalinių produktų bus uždary
tos.

Kuro administracija vakar 
konfiskavo 20,000 mokykloms 
priklausančių anglių, bet dar te 
bebuvusių anglių sandeliuose. 
Mokyklos jtlu yra užmokėju
sios už tas anglis. Tečiaus de
lei to mokyklos neužsidarys. 
Pas jas dar lieka ganėtinai an
glių iki kalėdinių švenčių, o pa 
skili kiek reikalas bus, valdžia 
duodanti langbų. Parapijinės 
mokyklos bus aprūpinamos an
glimis lygiomis su viešosiomis 
mokyklomis.

Didžiųjų namų savininkai 
nutarė uždaryti šiltą vandenį 
nuo 9 v. ryto iki 4 v. po piet. 
privatiniuose apartmentiniuose 
namuose. Jie dabar ir šiaip la 
bai mažai apšildo namus, neva 
delei anglių taupinimo, kas, ži
noma, jiems yra pelningu dar
bu. Nuo dabar visi pečiai bus 
užgesinti 9 vai. vak.

Žmones jau pradeda trukti 
anglių ir kenčia šaltį. Pas dau
gelį jau visai nebėra tanglių. 

Apie niekurius anglių sandelius 
jau stovi ilgos eilės žmonių ir 
—tankiausia—visai negauna an 
glių. Kelios dirbtuvės irgi už
sidarė pritrukę anglių.

Perkelia valstijos sostinę.

' PITTSBURGH, Kas., gr. 5.— 
Gubernatorius Allen šiandie pa
sakė, kad Kansas valst. sostinė 
neaprubežiuotani laikui yra per 
keliama į Pittsburgh ir jau pa
liepė dideliam štabui klerkų 
persikelti į čia. čia taipgi bus 
atidarytas gubernatoriaus ofi
sas.

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Dec. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,191/

JUGO SLAVIJA PASIRAŠĖ 
TAIKĄ SU BULGARIJA IR 

AUSTĘIJA.
PARYŽIUS, gn 5.—Jugo Sla- 

vija Šiandie phsirašė Bulgari
jos taikos sutartį, finansinius
priedus prie Austrijos sutarties
ir sutartį, apgynančią tautines*Oklahomos anglių lauke. Pa-, 
mažumas. skelbimas tuojaus įeina

LEIDO PARDAVINĖTI 
DEGTINE-

ST. LOUIS, Mo., gr. 5.—Fe- 
deralis teisėjas Fa ris šiandie už 
draudė valdžios prokurorui ir 
vidurinių pajamų kontrolieriui 
kliudyti pardavinėti degtinę ir 
alų. Degtinę ir alų dabar bus 
galima pardavinėti St. Louis ir 
54 Missouri valstijos pavietuo
se. •

VOKIETIJOS NEPRIKLAUSO
MIEJI Už SOVIETINE

TVARKĄ.

LEIPZIG, gr. 5.—Vokietijos 
Nepriklausomųjų Socialistų 
kongresas ketverge vienbalsiai 
priėmė programą, stojančią už 
sovietinę sistemą Vokietijoje.

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

ČECHO-SLOVAKIJA REN
GIASI UŽPULTI VENGRIJĄ.

COPENHAGjEN, gr. 5.—Iš 
Vienuos pranešama, kad Čecho 
-Slovakijos valdžia paliepė su-, 
mobilizuoti tris klesas atsargos. 
Pragos gi Žinija sako, kad 21 
čecho-slovakų divizija eina lin
kui Vengrijos rubežiaus.

Iš angliakasių 
streiko

VALDŽIA VIS DAR NEMANO 
NUSILEISTI.

Valdininkai vis dar tikisi, kad 
angliakasiai sugrįš.

WASHINGTON, gr. 5.—Val
džios pozicija linkui angliaka
sių streiko pasilieka nepersimai 
iriusi, nežiūrint kasdie didėjan
čio anglių trukumo. Valdžia 
yra, matomai, pasiryžusi sunai 
kinti angliakasių uniją ir nema 
no nusileisti,1 nežiūrint kiek 
nuostolių visai šaliai padarytų 
jos tokia pozicija.

Kuro administratorius vis 
dar tikisi, kad angliakasiai ga
ilaus priims jo menką pasiuly- 
ma algos pakelinio ir sugrįš į 
darbą. Jo nepertikrina nė tas 
faktas, kad angliakasiai taipjau 
yra nusisprendę negrįšti į dar
bą, kol jų teisingi reikalavimai 
nebus išpildyti. Nepertikrina 
jo nė didėjantis visoje šalyje 
reikalavimas, kad streikas ko
kiu nors budu kuogreičiausia 
butų sutaikintas.

šiandie angliakasių streiko 
klausimą svarstė Rakinėtas, 
bet taipjau nutarė laikyties pir
mesnės pozicijos, nežiūrint ko
kias pasekmes duotų tokia jo 
pozicija. Kasyklų savininkams, 
kurie, suprantama, taipjau trok 
šta sunaikint) angliakasių uni
ją, remia valdžią.

Dabar angliakasiai, kaip iš
rodo, turės kovoti netik už sa
vo reikalavimus, bet taipjau už 
pačios unijos gyvybę. Ir jie 
tą kovą sutartinai vedą. Iki- 
šiol nė vienas angliakasys ne
grįžo į darbą, bet dar daugiau 
prisidėjo prie streiko. Šiandie 
pranešama iš Indiana, kad ten 
niekuriose vietose metė inžinie
riai, pumpmanai ir kiti darbi
ninkai, kurie buvo palikti pri
žiūrėti kasyklas laike streiko. 
Jie metė darbą be niekieno pa
liepimo.

KARĖS STOVIS OKLAHOMOJ.

McALESTER, Okla., gr. 5.— 
Gubernatorius Robertson Man- 
die išleido proklamaciją* pa
skelbiančią karės stovį visame

Jenkins 
paleistas

MEKSIKA PALIUOSAVO 
JENKINS.

WASHINGTON, gr. 5.—Suv. 
Valstijų ambasada Mexico City 
pranešė šiandie valstybės de

partamentui, kad konsulinis 
agentas Puebloj William O. 
Jenkins vakar vakare tapo pa
liuosuotas iš kalėjimo, kuriajne 
buvo laikomas iki^Jjeismui už 
davimą neteisingų žinių apie 
banditų jo išvogimą.

Amerika reikalavo jo paliuo- 
savimo ir tuo tikslu buvo pa
siuntusi dvi notas Meksikos vai 
džiai.

Tegaus šalininkai Meksikos 
intervencijos kalba, kad tuo da
lykas neužsibaigs ir kas tas at
sitikimas buvo tik viena prie
kabių. Senatoriai skaito, kad 
svarbesniu dalyku yra senato
riaus Fall kaltinimas, jog Mek
sikos ambasadorius ir konsulai 
gelbsti bolševikiškai propagan
dai Suv. Valstijose. (Reikia 
prisiminti, kad tūli senatoriai 
kaltino, jog negrų skerdynes 
Chicagoje ir kitur sukėlė ne 
kas kitas, kaip Rusijos bolše
vikai).

Kita žinia sako, kad Jenkins 
tapo paliuosuotas tūlam, ame
rikiečiui užmokėjus (gal už
stačius kaucijos) $500.

TRJS ŽMONĖS SUDEGĖ.
MUSGATINE, la., gr. 5.— 

Trįs^žmonės sudegė, 11 sužeista 
ir dviejų nesurandama po 
gaisrui, kį'lusiame omnibuse, 
kuris nušoko nuo bėglų Ir už
sidegė. r I., ,

Suėmė streikie- 
rius , «j‘

SUĖMĖ 98 PLIENO 
STREIKIERIUS.

Policija ir kazokai užpuolė ant 
streikierių raštinės.

PITTSBURGH, Pa., gr. 5.— 
Šiandie valstijos kazokams ir 
policijai užpuolus ant streikuo
jančių plieno darbininkų rašti
nės Lietuvių svetainėj, Dono
rą, Pa. tapo areštuota raš
tinėje 98 streikieriai veik vieni 
ateiviai—lietuviai ir kiti. Už
puolimas ant raštinės padary
tas po eksplozijai nežinia keno 
padėtos, veikiausia paties tru- 
sto agentų, provokacijos tiks
lams, bombos prie vieno streik
laužio namo. Ir areštuotųjų 
pareikalauta užsistatyti po $500 
kaucijos.

EMMA GOLDMAN IR BERK- 
MAN ANT ELLIS SALOS.

NEW YORK, gr 5.—Paskil- 
busieji anarchistai Gmina Gold 
jnan ir Alexander Berkman 
šiandie pasidavė valdžiai ir 
tuojaus tapo išsiųsti į EI lis sa
lą, kur yra laikomi ir kiti nu
skirtieji deportavimui žmonės. 
Paduotas reikalavimas juos iš- 
liuosuoti, kadangi Emma Gold
man per apsivedimą patapo pi
liete. Bet nesitikima, kad jie 
bus paliuosuoti. Jie abu bus 
išgabenti Rusijon, iš kur jie 
yra kilę. Jie abu bus ištremti 
sovietų valdomon Rusijos dh- 
lin.

PASSAIC, N. J., gr. 5.—Ma- 
sou R. Strong, Netw Yorko ar- 
chitektorius šiandie nužudė kir
viu savo pačią ir dukterį, mir
tinai sužeidė sūnų ir pavojin
gai dar dvi dukteris, paskui ir 
pats pasipjovė.

i"
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Laiškai iš Lietuvos
Iš Domeikių, Lūkės vai. TeHIą 

apskričio.
S. Bakanui, 6 Baxter P!., E/ 

E. Pittsburgh, Pa., rašo Jonas 
Galutinas, gyvenęs Amerikoj tr 
prieš pat karą išvažiavęs į Lietu
vą. Gyvendamas Bridgevlllėj, 
Pa., nemaža veikė socialistų kito 
pose ir SLA. 90 kp., kurios bu
vo kasierium:

Domeikiai, rūgs. 20, 1919 m. 
— Mylimas drauge! Net apsiver- 
kėni iš džiaugsmo, gavę nuo jur 
su laišką. Ačiū už tiek daug 
naujienų. Tokį ilgą laiką nega
lėjome pasimatyti pasikalbėti, 
tai dabar rodos esame antrame 
gyvenime!

Kaip pranešei, jog dar tebe
su SLA. narys ir neapleido! niaĮ

no mokesčių, tai meldžiu ir to
liau palaikyti: bene rasis laisve
sne gadyne, atsilyginsiu jums.

Naujienoj musų tokios: šie 
metai derlingi ir lytoti buvo. 
Rugsėjų mėnesy sustojo lytus, 
dėlto, ▼teka# suvėluota, ir laukų 
valymas ir rugių sėjimas. Bul- 
bių mažinu šiemet. Brangenybė 
didelė. Darbininkui laukų dar
bams buvo mokama dienai nuo 
5 lig 10 rublių; dabar po 3 r u b. 
nemoka. Jaunuomenė imama į 
kariuomenę nuo 20 iki 21 metų. 
Eina paskalas, buk ims ir senes-

Musų katino politika: /jauni
mas nesnaudžia; turėjom teat
rinę kuopelę h’ puikų daininkų 
korelį, vedamą p-lčs S.vKuli- 
keuskaitės. 1918 in. buvome 
sutaisę gegužinę ant Šatrijos kai 
no. Nemažai nustebinom kitų 
kaimu jaunimą. Per Kalėdas

■
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SVIETO PABAIGA 
bus rodoma Subatoje, gruodžio 6 d.

VANDOS TEATRE, 3214 So. HelsteA St
Visi, kurie skaitote laikraščius, žinote, jog yra spėjama, kad šio mė- 

nenesio 17 dieną busianti svieto pabaiga. Kuriems įdomu butų žinoti, 
kaip įvyks švieti pabaiga, jei ji įvyks, kaip Ji atrodys, tai ateikite į VAN
DOS TEATRĄ ir tą visą pamatysite krutamuose paveiksluose. Taipgi ne
dalioj* gruodžio <7«d. tnis «tar rodoma puiki 8 veiksmųrtrnhffl P:\TRA

diją “Apsiriko;” pasisekė neblo
gai; dar buvo dainų ir deklama- 
vaidinom dviejų veiksnių kome- 
cijų. Tik dabar naujasis Lietu
vos karas suardė musų darbą: 
vieiiųs-kitus pašaukė į kariuo
menę, kiti taip apsnūdo, ^es 
buvom ir į Gintienių kaimą nu
važiavę tą pačią komediją vai
dinti, ir publika buvo labai pa-i 
tenkinta. Dabar, pakol kas, sun 
ku ką sutaisyti. Laikraščių 
maža kas teskaito, ir laikraščiai 
čia daugiausiai klerikaliniai. 
“Lietuvos Ūkininkas” mažutis 
ir kitokesnės pakraipos, ne toks, 
kaip pirma buvo. Laisvamanių 
keletas esame.

Bolševikams užėjus norėjome 
įtaisyti sodos mokyklą. Visa kas 
buvo priruošta, ir butas ir mo
kytoja p-lė S. K. gauta. Bolševi
kai pasitraukė, niekas ncfnokėjo 
algos mokytojai ir darbas nuėjo 
niekais. Lietuvos politika svy
ruoja. Kaip bolševikai atsigru- 
do, neišrodė taip baisus, kaip 
buvo manoma. Tuojau dvarai 
buvo paimti į komiteto rankas; 
girios taip-pat. Neturtingiems 
malkos buvo duodama- dykai. 
Katrie buvo stoję į bolševikus 
uliganai, tie pasižymėjo blo-' 
gaiš darbais. Ponams ir kuni
gams buvo baimės privarę pil
nas kulnis; kai-kuriuos ir pa
kankino už neklausimą jų ran
do. Vasario 29 dieną Lūkės 
miestely bolševikai turėjo mūšį 
su vokiečiu kariuomene. Bolše- 
vikų buvo užmuštų 40, o vokie
čiai visų savųjų nerodė, tik du. 
Bolševikai beveik visi, lig 2000, 
buvo lietuvio Antano Žemičio 
(?) vedami. Bušų abazas niu< 
sės su vokiečiais prie Šaukėnų 
miestelio. Nuo karo pradžios 
Luke turėjo tris mušius: du su 
bolševikais, vieną rusų su vo
kiečiais. Tai buvo 1915 metais, 
gegužės mėnesy. Tada krito vo
kiečių 15, ir abazus sudegino; 
neėmė į plieną (nelaisvę) nė vie
no, kazokai ant vietos pakdrė.

Bolševikams užėjus, mes bu
vome pačiame fronte. Kiek var
go turėjom! Vieni varys į pur- 
ipankas, ir kiti; net kailis šiau
šias; o kur mūšiai, vežk ten sal
dokus, vežk amuniciją, pule- 
miotus. Kad mes nebesulauk-

turne to! Kas buVo bolševikų it- 
tarimas, sušaudė, arba pini- 
gais baudė. Kaip nusigriido 
tink Šiaulių, atsigavom ir mes 
niu\ tos slogos. Bolševikams 
dingus ir musų mylimas laikra'Š- 
tebs Darbo Balsas dingo. Ir įa-’ 
bar yra nelaukiamų svečių: tu
rim kolčakų. Kuršėnų apygar
doj pilni dvtfrai, pilni miesčiu
kai; net ir pas mus atsilanko, 
tai kiaušinių, tai sviesto reika
lauja. Moka permoka, by-tik 
gautų. Jų armijos susideda iš 
vokiečių ir rusų plienininkų, 
kurie laivo Vokietijoj. Aš kal
bėjaus su vienu kitu kolčakinid- 
ku:

—Ko jus reikalingi, kad jus 
kariauja!? — klausiau. Ir gavau 
atsakymą:

—Mus pasėdžiu marina Jė
geriuose ir sako mums: “eikit į 
kolčakų armiją; busite paėdę ir 
gerą mokestį gausite.” Tai rųes 
ir einame. Ale kaip stosim į 
pruntą, kad muštus su bolševi
kais, tai tada bus “dosvidania 
Kolčak!” Mes nenorim savo bro
lių mušt.

Kurie stoja į kolčakus, už pir
mos dienos įmina 60 nib. ir 
kasdien po 11 markių, drabužį 
ir valgį. Daugelis ir musų jau
nuolių pūstojoj kolčakus, ir mes1 
nežinome, kada jie išsikraustys 
iš Lietuvos, tie nelemti svečiai. 
Jie žada išeiti tada ir tada, bet 
vis neišeina ir mus vargina. Nu-! 
važiuok kur jie yra, tai po kelių 
dienų tesugrįši namo. Vieni pa
leis, tai kili paima savais reika-

S. L. A. SAVAITE
36-ta kuopa rengia du vakaru

lltarninke ir Ėetnyčioj, Gruodžio 9 ir 12,1919
, MILDOS SVETAINĖJE, 32nd & Halsted Sts.

jnžanga 25c Pradžia 7:30 vai. vakare.
GERBIAMIEJI:—

SLA. Savaitės vakaruose bus aiškinama musų garbingos organizacijos tikslai ir kokią 
naudą neša tiems, kurie prie jos priklauso.

36-tos kuopos vakarų pragramas susidės iš paskaitų, prakalbų, dainų ir šiaip muzikos 
gabalėlių. Muzikai© dalį išpildys p_16 O. Rakauskaitė, p. P. Stogis, p. Juzavitas. Kalbėtojais 
bus adv. Kl. Jurgelionis ir kiti.

Ateikite patįs ir draugus atsiyeskite, o gerėsitės SLA. Savaitės vakarais..
1 v 1 Kviečia 36-ta KUOPA.

BAZARAS RANKDARBIŲ BAZARAT
rengiamas labai tinka Kalėdinėms dovanoms, nes gali būti

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvietos” 
. 1919 m. 
ETAINeSE 

prie iTnlstcd ir 32-ros gntvės, Chicago, III.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ypatai.

Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvietos narės pridir-

Sitbatoj, Gruodžio 13 d. 
MILDOS ABEJOSE SV]

malti daugiau kaip pusę svaro 
miltų dienai. Jeigu ką nutvėrė 
daugiau malant, melnyčią užpe- 
Četydavo ir pinigais bausdavo. 
Tai buvo 1918 metais. Dabar 
malk, kiek turi, ir pitlcvok. Bet 
dabar pas mus priviso degtinės 
varyklų. Kožname kaime net 
po kelias. Nerasi to kampelio, 
kas nemokėtų degtinės pasida
ryti. Kad ir sunkiausiai baudė 
vokiečiai, ir dabartinė musų vai 
džia, nieko nemačija. Degtinės 
netrūksta, kad ji ir brangi — 
10 iki 15 rublių butelis, šiaip 
viskas brangu; kitų daiktų nė 
už pinigus negali gauti.

Bet baigsiu rašyt. Duokit ge
rų dienų visiems musų pažįsta
miems. Viso gera vilijantis 
iimųs, J. Galiuinas.

žemės kas yra

teto -^albaiga.

Albert Portą, pranaSauja, kad 17 dienų Gruodžio š. m. tas gali atsitikti ant musų 
atvaizdinama ant šito paveikslo. Kadangi daugybe atstronomų sn prof. Porto 

moksliniais prirodymais nesutinka todel-fci
Lietuvių Laisvamanių FederacijaFederacija

MKARDO
Nedėlioję, Gruodžio December 7, 1019

M. MELDAŽ10 SVET., 2242 West 23-rd Place
Pradžia 5-^valandą vakare. Įžanga 50 ir 75c.

Apart moksliškų prakalbų apie pabaigų svieto, thipgi bus dainos, dekla
macijos ir kiti gapa įvairus pamarginimai.

Užsibaigus ^ogramui — bus šokiai. Kvidčia L. L. F. Komitetas.
- ■ I .1.111 ii.......t ,1 Į , -,WI

Tai vis paprasta, tai maži da
lykėliai. Bet pažiūrėkim, kas 
pirmiau buvo po vokiečių oku
pacija. Kokį mes sunkų jungą 
nešėm —kad daugiau pasaulis 
to nematytų! Kad bučia rašyto-* 
jas, galėčiau storiausias knygas 
prirašyti. Kaip karas stojo, 
kiek visokių liūdnumų butą! 
Prasidėjo armotų griovimas, net 
sienos drebėdavo; naktimis nc- 
miegojom; nežinojom, kada 
ims kulkos švilpti. Ką turėjom, 
visa kas Buvo nebemusų. Mais
tą ir drabužius kavojom žemėj, • 
bet ir ten tie šafamčiai rado. 
Pradės eiti — pilni kaimai jų, 
pilni keliai. Galvijus rėkviza- 
yo, arkliuŠ— koks papuolė AnP 
Kairio paėjėk, vi$ur dega, visur 
ruksta; net po dešimtį ir diui- 
giau matysi sykiu pažarų. Kad 
tyku, ne vėjuota, saulės tekant 
nematei per debesis nuo para
ko diiliių h- gaisrų; tik dangus 
pažarais raudonavo. Tai buvo 
1915 metais. Po tų baisiųjų die
nų lyg pranyko durnai. Saulė 
skaistesnė tekėjo. Pruntas pa- 

’sirtaukė toliau nuo musų. Pa
siliko vieni žandarai. Kaip uždė
jo savo valdžią, šiokia tokia 
tvarka rados. Nebliko to nežino-, 
niško žiarumo. Visi lygiai ne-1 
šėm karo sungenybeš. Viskas 
buvo uždrausta. Nebuvo gali
ma daugiau ant vieno žmogaus 
malti per metus khip du centne
riu miltų. Nori — duoną, nori 
— putrą, daugiau, negausi nė 
gyvam kabalai. Visi atliekami 
grudai turėjo cit valdžiai. Neva j 
lia gyvo daikto papjauti be vai-Į 
džios leidimo. Avis, karves už-1 
drausta visai pjauti. Kiaules Į 
galėjai, ale dagi reikėjo vald-| 
žiai ddoti. Jei tu turi vištą, de-1 
da ar nededa, duok gaidžiaii i 
kiaušinių, o jei ne, tai piniginė I 
bauda. Karvių nedaug likos. I 
alc tu turi duoti pieno po du lit- I 
ru kasdien nuo karvės. Nėra] 
žiūrėta, kiek tavo vaikį, kiek| 
šeimynos. 1917 metais pradėjai | 
JaunuoiYicftę gaudyti Ir varyti j I 
darbininkų batalionus. Kiek jų I

i mirė, kiek žuvo! Kiti sugrįžo bei 
sveikatos, niibadinti. Vare ’girir į 
kirsti, geležinkelių statyti į Kur-i 
lendiją. Kas norėjo pabėgti I vargihgai/bet pa-
gaudantĮS juos sande ant vietos I u} kra-tl} visi
0n,,,T1^1!'tl,V0S ‘-ŠT attinkant geriau numirti ne 
tnolnhzavo! Roknoja kad apt< I sv(.linl Ma.
pusę nuhjono. Dabar mušt; I s vus,))pt
kaimų vaikai maz pannrSo tuos | n„sv„iL„ ,(>i causite ši. 
nuolatinius gernia’uų: “malka 
milika,” ”matka, jaika”; lokio 
tik buvo jų pilozopija. Ale u$ 
savo tokį pašielginlą ir gavo tas 
nelabasis kaizeris.

Juoda duonelė, ale pas mus ir-’i 
tos nebuvo biednicins. Valgė a , 
vižinę putrelę. Ūkininkai, šiaip j 
taiįi makliavodami, valgė ir ru- 

| ginęs duonelės. Nebuvo galimaj

Iš šikšnių, Girkalnio vaisė.
Raseinių apskr.

Kazimierui ir ' Pranui Bar- 
čiams, T329 Šo. Lincoln, Watb" 

rkcgan, III., yašo jo broliai: Po
vilas, dabar tarnaująs Lietuvos 
armijoj ir Jonas, kurs tarnavo 
rusų kariuomenėj, dalyvavo 
mūšiuose lies Varšuva, o Varšu
vai puolus buvo išvežtas Fran- 
jįjon, kur išbuvo 3 metus ir da- 

į lyvavo mūšiuose ties Verdunu; 
Į buvo septynis kartus sužeistas;
Jaro sostui puolus Rusijoj, kas 

[pasisakė esąs katalikas, tai visi 
Į '.okie buvo priskirti prie lenkų 
I ’egijonų ir vėliau pasiųsti Lcn- 
Įkijon; tas atsitiko ir su Jonu; 

bet paskui jam pasisekė pabėg
ti ir sugrįžti Lietuvon. —
: I. Kaunas, Rūgs. 13. — Mieli 

įmano broliai! Pas mus, gerai 
žinote, kokie laikai buvo: užpuo 
!ė musu šalį vokiečiai ir atėmė 
visq turtą, vos liko viena ku
melė ir viena karvė, o maisto 
tiek buvo, kad kitą dieną duo
nos kąsnio neturėjome. Taip 
kentėm ketverius metus, bet da
bar jau esame laisvi, niekas mu- 
4ų nevaržo. Musų šalis Lietuva 
brangi kariauja su savo pric- 

Į $ais, lenkais-baudžiauninkais ir , 
bolševikais. Musų narsi ka
riuomenė ginasi nuo jų, ir jau 

Į rusų bolševikai, kurie buvo įsi
veržę į musų kraštą, išvaryti ir, 
musų spaudžiami, traukiasi vis 
tolyn. Taip yra ir lenkams... 
lArolfs Jonas, Icllt-s kftriUVO Bll- 

sijoj, <1ar negrįžo ir nežinome, 
kur jis jrra; o aš, jusij brolis Po- 

I vilas, kurį palikote dar mažą, 
į jau tarnau ju Lietuvių kariuo- 
' menėj ir giname šalį nuo už-

tą laišką, atrašykite ir duokite 
savo tikrą adresą, tada parašy
siu daugiau naujienų. Tuo kar
tu sudiev. — Povilas Barčas, 1 
Lietuvių Raitelių Pulkas, 3 Es- 
kųdronas 1 Būrys. Kaunas.

TI. šikšniai, Spal. 2 d., 19 m.
Mieli mano broliai! Aš kai iš- 

važiavau iš Francuos, tai man-

tikių papuošimu kaip žmogui taip ir stubai.
Taigi gerbiamų publikų nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti, kur galėsite pamatyti ir nusipirkti la
bai žemomis kainomis gražiausių rankų dirbinių; 
taipgi smagiai laikų praleisti, nes bazaras bus an
trų lubų svetainėje, gi trečių Kibų svetainėje pa
silinksminimas bei Šokiai.

VISUS

Pamatykit Naują Veikalą
Keturių veiksmų dramą

“REVOLIUCIONIERIAI”

■

Stato scenoje
L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras 

SUBATOJ, GRVODžIO-DĖCEMBER 6 D., 1919 M.
M. MĖLDAžIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd PI., Chicago.
Svetaine atsidarys 6:30; lošimo pradžia 7:30 vai. vak.

Darbininkai ir darbininkės atsilankykite visi, nes bus žingei
di! matyti Rusiiųs revo|iucjjonierių gyvenimas.
PO PERSTATYMUI ŠOKIAI. Kviečia KOMITETAS.

DIDŽIAUSIS MASKARADŲ

BALIUS
Užbaigiant senus metus 

ir sulaukiant naujų metų
Seredos vakare,

Gruodžio (Dec.) 31 d., 1919 m.

Kas gyvas visi rengkitės į puikiausi 
maskaradų balių, kurį rengia BIRUTES 
DRAUGIJA

PULASKIO SVETAINĖJE
Ashland Avė. prie W. 18 St.

Visus kviečia Birutės Valdyba.

čia da teko tarnauti Lenkijoj 
tris mėnesius, kol aš apsižiūrė
jau kelią j Lietuvą. Kad ir buvo 
mano kelione didei varginga, ale 
ištrukau iš tų pasiutėlių lenkų. 
Iš Franci jos aš labai norėjau nu
važiuoti pas jus į Ameriką, alc 
manęs nepaleido tie pas... len

žęs Lietuvon, namie radau vi
sus gyvus ir sveikus, tik moti
nėlė buvo stipriai jsirgus, alc 
dabar pasveiko. Brolis Povilas 
tarnauja Lietuvos kariuomenėj. 
Šiaip betgi namai labai sunai
kinti vokiečių, kurie visą turtą 
išplėšė, arklius ir kitus gyva

. liūs atėmė. Dabar jau turime 
I vieną arklį, alc su vienu ne kas 
gyvenimas. Nusipirkt viskas 
labai brangu. Prieš karę, kuris 
arklys kaštavo 50 rublių, tai da
bar reikia mokėti 2000 ir dau
giau; o avalinė ir labai brangu, 
batų negali gauti be 200 rublių. 
Gera tiek, kad dar nereikia duo
nos pirkti ir bado pas mus dar 
nėra. Palengva, žinoma, viską 
įsitaisysime. Dabar bus gali
ma Lietuvoj gyventi, žemės yra 
daugybė, dvarai negali savo žc-

pustyilė. — Likit visi sveiki, jū
sų brolis — Jonas Barčas.
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Laiškai iš Lietuvos
Iš Domeikių, Lūkės vai. TeHIę 

apskričio.
S. Bakanui, 6 Baster P!., E/ 

E. Pittsburgh, Pa., rašo Jonas 
Galminas, gyvenęs Aųaerikoj ir 
prieš pat kartį išvažiavęs į Lletu-^ 
vą. Gyvendamas Bridgevlllėj, 
Pa., nemaža veikė socialistų kilo 
pose ir SLA. 90 kp., kurios bn-; 
vo kasierium:

Domeikiai, rūgs. 20, 1919 m. 
- Mylimas drauge! Net apsiver- 
kėm iš džiaugsmo, gavę nuo jtir 
su laišką. Ačiū už tiek daug 
naujienų. Tokį ilga laikų nega
lėjome pasimatyti pasikalbėti, 
tai dabar rodos esame antrame 
gyvenime! i

Kaip pranešei, jog dar tebe
su SLA. narys ir neapleido! nial

f ..f*“ ‘ .4 **«
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diją “Apsiriko;“ pasisekė neblo-I 
gal; dar buvo dainų ir deklama-1 
vaidinom dviejų veiksmų kome- 
cijų. Tik dabar naujasis Lietu
vos karas suardė musų darbą: 

Rugvėjų menesy sustojo lytus, vienus-kitus pašaukė į kariuo
menę, kiti taip apsnūdo. Mes 
buvom ir į Gintivnių kaimą nu
važiavę tą pačią komediją vai
dinti, ir publika buvo labai pa-i 
tenkinta. Dabar, pakol kas, sun 
ku ką sutaisyti. Laikraščių 
maža kas teskaito, ir laikraščiai 
čia daugiausiai klerikaliniai.* 
“Lietuvos Ūkininkas“ mažutis 
ir kitokesnės pakraipos, ne toks, 
kaip pirma buvo. Laisvamanių 
keletas esame.

Bolševikams užėjus norėjome 
įtaisyti sodos mokyklą. Visa kas 
buvo priruošta, ir butas ir mo
kytoja p-lė S. K. gauta. Bolševi
kai pasitraukė, niekas nefnokėjo 
algos mokytojai ir darbas nuėjo 
niekais. Lietuvos politika svy
ruoja. Kaip bolševikai atsigrū
do, neišrodė taip baisus, kaip 
buvo manoma. Tuojau dvarai 
buvo paimti j komiteto rankas; 
girios taip-pat. Neturtingiems 
malkos buvo duodama dykai. 
Katrie buvo stoję į bolševikus 
uliganai, tie pasižymėjo blo-* 
gaiš darbais. Ponams ir kimi-' 
gams buvo baimės privarę prl-; 
nas kulnis; kai-kuriuos ir pa- 
Kankino už neklausimą jų ran
do. Vasario 29 dieną Lūkės 
tniestely bolševikai turėjo mūšį 
su vokiečių kariuomene. Bolše
vikų buvo užmuštų 40, o vokie
čiai visų savųjų nerodė, tik du. 
Bolševikai beveik visi, lig 2000, 
buvo lietuvio Antano Žemičio 
(?) vedami. Bušų abazas mu< 
šės »u vokiečiais prie Šaukėnų 
miestelio. Nuo karo pradžios 
Luke turėjo tris mūšius: du su 
bolševikais, vieną rusų su vo
kiečiais. Tai buvo 1915 metais, 
gegužės mėnesy. Tada krito vo-

no mokesčių, tai meldžiu ir to
liau palaikyti: bene rasis laisve
snė gadynė, atsilyginsiu jums.

Naujienoj musų tokios: šie 
metai derlingi ir lytoti buvo. 
Rugsėjų meneey sustojo lytus, 
dėlto, vUkae suvėluota, ir laukų 
valymas ir rugių sėjimas. B ai
bių innžhiu Šiemet. Brangenybė 
didelė. Darbininkui laukų dar
bams buvo mokama dienai nuo 
j5 lig 10 rublių; dabar po 3 rub. 
nemoką. Jaunuomenė imama į 
kariuomenę nuo 20 iki 21 metų. 
Eina (Miskulas, buk ims ir senes-

Musų kaimo politika: jauni
mas nesnaudžia; turėjom teat
rinę kuopelę tr puikų daininkų 
korelį, vedamų p-lės S.vKuli- 
kauskaitės. 1918 m. buvome 
sutaisę gegužinę ant Šatrijos kai 
no. Nemažai nustebinom kitų 
kaimu jaunimą. Per Kalėdas

■* r

SVIETO PABAIGA
bus rodoma Subatoje, gruodžio 6 d.

VANDOS TEATRE, 3214 So. Helsted St.
Visi, kurie skaitote laikraščius, žinote, jog yra spėjama, kad šio mė- 

nenesio 17 dieną busianti svieto pabaiga. Kuriems įdomu butų žinoti, 
kaip įvyks švieti pabaiga, jei ji įvyks, kaip Ji atrodys, tai ateikite į VAN
DOS TEATRĄ ir tą visą pamatysite 
dėlioj, gruodžio <7«d. bus <ktr rodoma

neėmė į plieną (nelaisvę) nė vie
no, kazokai ant vietos pakorė.

Bolševikams užėjus, mes bu
vome pačiame fronte. Kiek var
go turėjom! Vieni varys į pur- 
ipankas, ir kiti; net kailis šiau
šias; o kur mūšiai, vežk ten sal- 
dotus, vežk amunicijų, pule- 
ntiolus. Kad mes nebcsulauk-

tume to! Kas buVo bolševikų it- 
tarimas, sušaudė, arba pini
gais baudė. Kaip bustginido 
link Šiaulių, atsigavom ir mes 
mi(x tos slogos. Bolševikams 
dingus ir musų mylimas ląikrak- 
tėfis Dhrbo Balsus dingo. Ir aa-< 
bar yra nelaukiamų svečių: tu
rim kolčnkų. Kuršėnų apygar
doj pilni dvrfrai, pilni miesčiu
kai; net ir pas mus atsilanko, 
tai kiaušinių, tai sviesto reika
lauja. Moka permoka, by-tik 
gautų. Jų armijos susideda iš 
vokiečių ir rusų plienininkų, 
kurie laivo Vokietijoj. Aš kal
bėjaus su vienu kitu kolčakiniii- 
ku:

- Ko jus reikalingi, kad jus 
kariauja!? — klausiau. Ir gavau 
atsakymą:

—Mus pusbadžiu marina Jė
geriuose ir sa^o mums: “eikit į 
kolčakų armijų; busite paėdę ir 
gerų mokestį gausite.“ Tai n\es 
ir einame. Ale kaip stosim į 
pruntą, kad rtiuŠtis su bolševi
kais, tai tada bus “dosvidania 
Kolčak I“ Mes nenorim savo bro
lių mušt.

Kurie stoja į kolčakus, už pir
mos dienos gmina 60 rub. ir 
kasdien po 11 markių, drabužį 
ir valgį. Daugelis ir musų jau
nuolių pastojo į kolčakus, ir mes 
nežinome, kada jie išsikraustys 
iš Lietuvos, tie nelemti svečiai. 
Jie žada išeiti tada ir tada, bet 
vis neišeina ir mus vargina. Nu-: 
važiuok kur jie yra, tai po kelių 
dienų tešugl’įši namo. Vieni pa
leis, tai kiti paima savais reika
lais pavažinėti.

Tai vis paprasta, tai maži da
lykėliai. Bet pažiūrėkim, kas 
pirmiau buvo po vokiečių oku
pacija. Kokį mes sunkų jungą 
nešėni — kad daugiau pasaulis 
to nematytų! Kad bučia rašyto-1 
jas, galėčiau storiausias knygas 
prirašyti. Kaip karas stojo, 
kiek visokių liūdnumų butą! 
Prasidėjo anuotų griovimas, net 
sienos drebėdavo; naktimis nc- 
miegojom; nežinojom, kada 
ims kulkos švilpti. Ką turėjom, 
visa kas buvo nebcnnisų. Mais
tų ir drabužius kavojom žemėj,; 
bet ir ten tie šutančiai rado. 
Pradės eiti — pilni kaimai jų, 
pilni keliai. Galvijus rekviža-

36-ta kuopa rengia du vakaru
Utarninke ir Fetnyčioj, Gruodžio 9 ir 12,1919

MILDOS SVETAINĖJE, 32nd & Halsted Sts.
Pradžia 7:30 vai. vakare.Inžanga 25c

GERRIAMIE.il:-—
SLA. Savaitės vakaruose bus aiškinama musų garbingos organizacijos tikslai ir kokią 

naudą neša tiems, kurie prie jos priklauso.
36-tos kuopos vakarų pragramas susidės iš paskaitų, prakalbų, dainų ir šiaip muzikos 

gabalėlių. Muzikai© dalį išpildys pjė O. Rakauskaitė, p. P. Stogis, p. Juzavitas. Kalbėtojais 
bus adv. Kl. Jurgelionis ir kiti.

Ateikite patįs ir draugus atsiveskite, o gėrėsitės SLA. Savaitės vakarais..
1 . ‘ ' Kviečia 36-ta KUOPA.

labai tinka Kalėdinėms dovanoms, nes Rali būti 
tikru papuošimu kaip žmogui taip ir šlubai.

Taigi gerbiamą publiką nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, kur galėsite pamatyti ir nusipirkti la
bai žemomis kainomis gražiausių rankų dirbinių; 
taipgi smagiai laiką praleisti, nes bazaras bus an
trų lubų svetainėje, gi trečių hibų svetainėje pa
silinksminimas bei šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.

“Apšvietus” 
? 1919 m. 
ETAINĖSE

Liet. Moterų Dr-jos
Sn baloj, Gruodžio 13 d.

MILDOS ABEJOSE SVl
prie Halstcd ir 32-ros gatvės/ Chicago, III.

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ypatal.
Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvietus narės 'pridir

bo labai gražių įvairiausių rankų dirbinių, kurie

Kožname kaime net 
Nerasi to kampelio,

malti daugiau kaip pusę svaro 
miltų dienai. Jeigu ką nutvėrė 
daugiau malant, mainyčių užpe- 
četydavo ir pinigais bausdavo. 
Tai buvo 1918 metais. Dabar 
malk, kiek turi, ir pitlcvok. Bet 
dabar pas irtus priviso degtinės 
varyklų, 
po kelias.
kas nemokėtų degtinės pasida
ryti. Kad ir sunkiausiai baudė 
vokiečiai, ir dabartinė musų vai 
džia, nieko neinačija. Degtinės 
netrūksta, kad ji ir brangi — 
10 iki 15 rublių butelis, šiaip 
viskas brangu; kitų daiktų nė 
už pinigus negali gauti.

Bei baigsiu rašyt. Duokit ge
rų dienų visiems musų pažįsta
miems. Viso gera vili jautis 
imrvs, J. Galminas.

Iš šikšnių, Girkalnio vaisė.
Raseinių apskr.

Svieto F^abaiga

žemės ironoiųas Albert Portą, pranašauja, kad 17 dienų Gruodžio š. m. tas gali atsitikti ant musų 
kas yra atvaizdinama ant šito paveikslo. Kadangi daugybe atstrohotng su prof. Porto 

moksliniais prirodymais nesutinka todel-gi
Lietuvių Laisvamanių Federacija

KARDO VAKARA
Nedėlioję, Gruodžio December 7, 1919

M. MELDAŽIO SVET., 2242 West 23-rd Place
Pradžia 5-valandą vakare. įžanga 50 ir 75c.

Apart moksliškų prakalbų apie pabaigų svieto,, taipgi bus dainos, dekla
macijos ir kiti gana,įvairus pamarginimai.

Užsibaigus 45rogramui — bus šokiai. Kvidčia L. L. F. Komitetas.
------ ; i ------------------------------------------------- .......................................

Kazimierui ir Pranui Bar- 
čnrms, J329 Šd. Lincoln, Wau- 

yo, arklius—Loks papuolė Ant* kegan, 111., rašo jo broliai: Po
vilas, dabar tarnaująs Lietuvos 
armijoj ir Jonas, kurs tarnavo 
rusų kariuomenėj, dalyvavo 
mūšiuose ties Varšuva, o Varšu
vai puolus buvo išvežtas Fran- 
eijon, kur Fšbuvo 3 metus ir da
lyvavo mūšiuose ties Verdunu; 
buvo septynis kartus sužeistas; 
Jaro sostui puolus Rusijoj, kas 
pasisakė esąs katalikas, lai visi 
.okie buvo priskirti prie lenkų 
’egijonų ir vėliau pasiųsti Len
kijon; tas atsitiko ir su Jonu; 
bet paskui jam pasisekė pabėg
ti ir sugrįžti Įdetuvon. —

I. Kaunas, Rūgs. 13. — Mieli 
mano broliai! Pas mus, gerai 
žinote, kokie laikhi buvo: užpuo 
le musų šalį vokiečiai ir atėmė 
risą turtą, vos liko viena ku
mele ir viena karvė, o maisto 
tiek buvo, kad kitą dieną duo
nos kąsnio neturėjome. laip 
kentem ketverius metus, bet da
bar jau esame laisvi, niekas mu
lų nevaržo. Musų Šalis Lietuva 
brangi kariauja su savo prie
šais, lenkais-baudžiauninkais ir 
bolševikais. Musų narsi ka
riuomenė ginasi nuo jų, ir jau 

irusų bolševikai, kurie buvo įsi
veržę į musų kraštą, išvaryti ir, 
musų jųiaudžiami, traukiasi vis 
tolyn. Taip yra ir lenkams... 
Brolis Jonas, kurs kariavo Ru
sijoj, dar negrįžo ir nežinome, 
kur jis yra; o aš, jūsų brolis Po
vilas, kurį palikote dar mažą, 
jau tarnauju Lietuvių kariuo- 
tnenėj ir giname šalį nuo už- 
(nioliku. Nors vargingai, bet pa
kilia dvasia už savo kraštą visi 
sutinkam geriau numirti ne 
kaip nešti svetimų jungą. Ma
ma labai sirgo šią vasarą, bet 
labar pasveiko. Jei gausite ši
lą laišką, atrašykite ir duokite 
savo tikra adresą, tada parašy
mu daugiau naujienų. Tuo kar
tu sudiev.
Lietuvių Raitelių Pulkas, 3 Es- 
kądronas 1 Būrys. Kaunas.

II. šikšniai, Spal. 2 d., 19 m. 
— Mieli mano broliai! AŠ kai iš
važiavau iš Francfjois, tai man

kąliio paėjėk, visur dega, visur 
rūksta; net po dešimtį ir dan

tį matysi sykiu pažarų. Kad 
u, ne vėjuota, saulės tekant 

nematei per debesis nuo para
ko dui*iių ir gaisrų; tik dangus 
pažarais raudonavo. Tai buvo 
1915 metais. T»o tų baisiųjų die
nų lyg pranyko durnai. Saulė 
skaistesnė tekėjo. Pruntas pa- 

’sirtaukė toliau nuo musų. Pa
siliko vierti žandarai. Kaip uždė
jo savo valdžią, šiokia tokia 
tvarka rados. Nebliko to nežmo
niško žiarumo. Visi lygiai ne
šėm karo sungenybes. Viskas 
buvo uždrausta. Nebuvo gali
ma daugiau ant vieno žmogaus 
malti per metus kaip du centne
riu miltų. Nori — duoną, nori 
— putrą, daugiau negausi ne 
gyvam kabalai. Visi atliekami 
gmdai turėjo cit valdžiai. Neva-’ 
Ha gyvo daikto papjauti be val
džios leidimo. Avis, karves už
drausta visai pjauti. Kiaules 
galėjai, ale dagi reikėjo vald
žiai duoti. Jei tu turi vištą de
da ar nededa, duok gaidžiai 
kiaušinių, o jei ne, tai pinigine 
bauda. Karvių nedaug likos, 
ale tu turi duoti pieno po du lit
ru kasdien nuo karves. Nėra t L f
žiūrėta, kiek tavo vaikį, kiek 
šeimynos. 1917 metais pradėjČ 
jaunuoiVienę gaudyti Ir varyti į 
darbininkų batalionus. Kiek jų 

.mirė, kiek žuvo! Kiti sugrįžo be 
sveikatos, nubadinti. Varė giriu 
kirsti, geležinkelių statyti į Kur- 
lendiją. Kas norėjo pabėgti 
gaudantjs juos šaudė ant vietos 
O kiek musų Lietuvos arklių iš- 
mobilizayo! Rokuoja, kad apie 
pusę milijono. Dabar musu 
kaimų vaikai maž pamiršo tuop 
įtuolatinius germabų: “malka 
milika,“ “malka, jAika“; tokia 
tik buvo jų pilozopija. Ale už 
savo tokį pasielgimą ir gavo ta? 
nelabasis kaizeris.

Juoda duonelė, ale pas mus ir 
tos nebuvo biednieins. Valgė a-

Povilas Barčas, 1

taip makliavodami, valgė ir ru
ginės duonelės. Nebuvo galima]

Pamatykit Naują Veikalą
Keturių veiksnių dramą

“REVOLIUCIONIERIAI”
S?

Stato scenoje
L. S. S. 138 kp. Mišrus Choras

SUBATOJ, GRtTODžIO-DlECEMBER 6 D., 1919 M.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd PI., Chicago.
Svetainė atsidarys 6:30; loginio pradžia 7:30 vai. vak.

Darbininkai ir darbininkės atsilankykite visi, nes bus žingei
di) niatvti Rūdijęs revojiucijonicrių gyvenimas.
PO PERSTATYMUI ŠOKIAI. Kviečia KOMITETAS.

>.< .. ............................... i u .4-*

DIDŽIAUSIS MASKARADŲ

BALIUS
Užbaigiant senus metus 

ir sulaukiant naujų metų 
Seredos vakare, 

Gruodžio (Dėt.) 31 d., 1919 m. t

Kas gyvas visi rengkitės į puikiausi 
maskaradų balių, kurį rengia BIRUTES 
DRAUGIJA

PULASKIO SVETAINĖJE
Ashland Avė. prie W. 18 St.

Visus kviečia Birutės Valdyba.

čia da teko tarnauti Lenkijoj 
tris menesius, kol aš apsižiūrė
jau kelią Į Lietuvą. Kad ir buvo 
mano kelione didei varginga, ale 
ištrukau iš tų pasiutėlių lenkų. 
Iš Franci jos aš labai norėjau nu
važiuoti pas jus j Ameriką, ale 
manęs nepaleido tie pas... len-

žęs Lietuvon, namie radau vi
sus gyvus ir sveikus, tik moti
nėlė buvo stipriui įsirgys, ai c 
dabar pasveiko. Brolis Povilas 
tarnauja Lietuvos kariuomenėj. 
Šiaip betgi namai labai sunai
kinti vokiečių, kurie visa turtą 
išplėšė, arklius ir kitus gyvu-]

lius atėmė. Dabar jau turime 
vieną arklį, ale su vienu ne kas 
gyvenimas. Nusipirkt viskas 
labai brangu. Prieš karę, kuris 
arklys kaštavo 50 rublių, tai da
bar reikia mokėti 2000 ir dau
giau; o avalinė ir labai brangu, 
batų negali gauti be 200 rublių. 
Gera tiek, kad dar nereikia duo
nos pirkti ir bado pas mus dar 
nėra. Palengva, žinoma, viską 
įsitaisysime. Dabar bus gali
ma Lietuvoj gyventi. Žeiftės yra

pustynė. — Likit visi sveiki, ju- 
sTį brolis — Jonas Barčas.
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KORESPONDENCIJOS;
WATERBURY, CONN.

Lietuvos Laisvei $200 ir galbėji- 
mui vaikų $200.

Lapkričio 28 dieną buvo su
sirinkimas W. L. D. S. delegatų. 
Po įvairių raportų buvo išduo
tas raportas iš siuntimo pinigų, 
kuriuos pereitas susirinkimas 
buvo nutaręs pasiųsti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui Šliupiutes 
vardu. Iždininkas V. Bagdona
vičius paaiškino, kad jis jau tu

rįs kvitas iš banko ant dviejų 
šimtų. Bet nesiuntęs todėl, kad 
laikraščiai rašo, joge i pinigai 
siunčiami minėtai įstaigai, nebū
na suvartojami tam, kam jie 
būna paskirti.

Po apsvarstymo, pirmesnių 
susirinkimo nutarimas tapo at
šauktas.

Vėliau nutarta tuos $200, pa
skirtus vaikučių gelbėjimui, 
siųsti Lietuvos Social-demokra- 
tų Partijos vardu ir kad ji rū
pintųsi tais pinigais — kad tin
kamai pagelbėti vaikučiams.

Taip-pat nutarta pasiųsti $200 
Lie t u vos Sočia Idemok ra tams 
kovai už Lietuvos laisvę ir už 
darbininkų laisvę. Nes lik jie 
neatlaidžiai kovoja už darbo 
žmonių reikalus ir veda prie 
klesinio susipratimo.

Paskiau buvo renkama valdy
ba kitiems metams. Išrinkta šie 
draugai: pirm. Pr. Depšis pag. 
St. Kretavičius, rašt. St. Sen
kus, trustisais: P. Kevala ir J. 
S. Pruselaitis. — Dėdės Draugas

WAUKEGAN, ILL. 
Darbininkų veikimas.

• Nors vielos majoras deda vi-
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu* 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
1. 807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojaina, kad jųsų pinigai yra sargiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokumą už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgiČio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus* •
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki
12d. Utarninko ir Subato* vakafe iki 9 vai. yak. .

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

DIREKTORIAI:
ANTANAS RROŽ1S FONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

J

ffi] rujai |fflrnfinin.iii)B8| freomemm

Kalėdinis “Kardo” No. 
Jau Spaudoje
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sas pastangas idant suvaržius 
darbininkų susirinkimus ir 
tuom pakenkus jų reikalui, bet 
jo triūsas eina niekais, štai pe
reitą subatą “Waukegano Dai
ly Sun’e” majoras išspausdino 
savo uždraudimą streikieriams 
laikyti susirinkimus. Bet strei- 
kieriai į tai neatkreipė mažiau
sios domus ir nedėlioj, lapkričio 
23 d., į Slavų didelę svetainę su
sirinko minia žmonių iš apie 
5,000 pasiklausyti streikierių 
prakalbų. Jo spėkos pasirodė 
silpnos prieš didelę minią pu
siau alkanų darbo žmonių ir su
sirinkimo neįstengė uždrausti. 
Tada prigrūdo svetainę šnipų, 
bet darbininkai nieko neatboda- 
mi ramiai rišo savo kovos rei
kalus. Po ramaus susirinkimo 
minia skirstėsi, o tie tvarkos da
botojai nieko nepešę ir nosis nu 
leidę, traukė viduriu gatvės na
mo.

štai dar viena majoro pastan
ga prieš šį streiką. Pereitą nc- 
dėlią majoras užkvietė vietinį 
streiko vedefą, vietos lokalo 
pirmininką. Matai tikėjosi ati
traukti nuo streikierių smarkų 
darbininką, drg. Kcller, bet tai 
nepavyko. Pastarasis jam atsa
kė štai ką: Aš esu užimtas pro
letariato reikalais ir neturiu 
laiko viešėti pas kapitalistų ber
nus. Aš pats esu darbininkas, 
lokiu bildu ir mano privalumas 
dalyvauti darbo žmonių minioj 
ir kovoti už savo reikalus ir lai
svę žmonių. Tokiu bildu drg. 
Keller ir vėl dalyvavo streikierių 
susirinkime, o vakare lietuvių 
koncerte.

Vakare, tą pačią dieną, Liber
ty svetainėje buvo koncertas 
parengtas Simų ir Dukterų pa- 
šclpines draugystes naudai 
streikierių. Scenoje buvo sta
toma du veikalai “Kas bailys” 
ir “Nesugriaunama pylis”. Buvo 
dainų, deklamacijų ir monolo
gų. Programas tečiaus buvo silp- 
lokas. Vis detlo jį puošė musų 
scenos žvaigždės, draugai wau- 
cega n iečiai. Savo užduotis jie 
išpildė pasekmingai: Felix 
Sprindys (vietos Teatrališkos 
dr.stės sekretorius) Jpšė veikale 
“Nesugriaunama pytis” — svar
biojoje rolėj. V. Mikolaičiukė- 
garsioji deklamatorė jr Aldona 
Gedminaitė — garsioji monolo- 
gistė.

Publikos prisirinko pilna sve
taine o ant šokių atsilankė bū
relis ir svetimtaučių, remdami 
streikierius. Abelnai imant, va 
karas buvo gražus ir sėkmių- 
gas. Daugiau tokių pramogų!

— Menas.

NAUJOS VALANDOS
KASDIEN

Nuo 12 dienos iki 6 vakare

SUBATOMIS
V

Nuo 12 dienos iki 9 vakafe

Dvigubi Ženkleliai Kasdien

Iki Kalėdų. Rink Kleino 
Ženklelius, Verti $2.50 

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

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

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

Reikalingi agentai platinimui “Kardo”. Duodam 
gerą nuošimtį. Kreipkitės:

MILVVAUKEE, WIS.

Reorganizavo LDLD. kuąpą.

LDLD. 56-ta kuopa tapo reor
ganizuota ir išsirinkome naują 
valdybą.

Norėdami susižinoti su 56-tos 
kuopos valdyba, kreipkitės: S. 
A. Dementis, 373 — 1-st avė., 
Mihvaukee, Wis. . — Narys.
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European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

duoda LĄIVAKORTES ir parūpina pašportus i tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti. <

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

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte.
Atneškite arba atsiųskite i T P Q A P’irtlIT’llVf jP. C* nAtdara kasdien nuo 9—6 **• bACKrlrjlIYl & VU
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 tarp Paulina Ir Wood Sts.

GRAŽNOS DOVANOMS
Šitas gražių sagučių | apikakly 

su baltais reininiais akmenimis; 
apsodos sidabru apibaig- Eflp 
tos; vienas................ vUU

GRAŽNOS IR LAIKRODĖLIAI.
Apyrankinis laikrodėlis; 10 

metų garantuojamas; lt) akmenų; 
plyni ar graviruoti 
lukštai ....................

Moterims Elgin 
laikrodėlis; 20 metų ga- $0 4.00 
rantuojamas ............. « ■

Vyrams Elgin laikrodėlis, 10 
metų garantuojamas, $4Q.75 
paauksuotas.................. ■ v

Apyrankinis laikrodėlis, 14 ka
rato gryno aukso; ge- $00.50 
resnėji rūšis. V •

Vyrams 20 metų auksinis laik
rodėlis; 15 akmenų $O"7.50 
už .................................. t ■

$«|Q.95

apyrankinis

Nosinčlčs Spal
vomis Aditos

•
, Moterims šveicariškai adytos 
nosinaitės; puikiai adyti vaini
kai, skrynelėje 6 $4.50
už .............................. '

Šveicarų kaimiečių adymu no
sinaitės moterims; grynai lininės; 
Skrynelėje 3, $4.50
už ........................... 1

< Puikiai adyto# gražiais švei
cariškais raštais: $4.25
skrynelėj 6, už .............

Šitas Stebėtinas Kompletas Kal
bamosios Mašinos tik už $69

Žinoma jus nenorėtumėte turėti nieko kita kaip 
tik fonografą grojanti visus rekordus, šitas fonogra
fas groja visus rekordus, taigi pirma negu jus pirk- 
site sau naują instrumentą, ateikite čia ir pamatyki. 
te šitą gražų fonografą vaškuotu aržuolu apibaigtą 
su 12 pasirinkimų abiem pusėm grojamų rekordų, 
kokius patįs pasirinksite, ir 50 adatų; visa už ....

$69.oo
iiiniiM

I Lietuva, Latvija ir Estonija | 
g Ar nori pagelbėti draugams ar giminėms vargą vargstan- g 
H tiems LIĘTUVOJE? Piiįk vokiečių ar lenkų markes. I
U Ar esi skolingas kam LIETUVOJE? Užmokėk dabar že- S
g mu kursu. Pirk lenkų ir vokiečių markes., ' H
8/ Mes siunčiame lenkų ir vokiečių markes tiesiog pačta ar ■
g kabeliu per Varšuvos Disconto Banką ir Berlino Deutsche S 

Bank į visas LIETUVOS DALIS. Artesnėms žinioms kreip-
■ kis pas 7 • .g

i South West Irusi & Savings Bank | g Valstijos bankas ■
| 35th St. and Archer Avė. , Turtas $3,000,000.00 ■
p Atdara panedėljo ir pėtnyčios vakarais nuo 6 iki 8. II
IIIIIIIIIIIIMIMMIIIM

P. K. BRUCHAS

Negalėjau
Dirbti Ilgą 
Laiką

Buvau visas sunykęs ir gulė
jau lovoje, kęsdamas baisius 

ii .
skausmus. Buvau pas gydyto- 

p .
jus, ėmiau vaistus,. bet niekus 

negelbėjo.
Mano draugas patarė man 

nueiti į masažo institutą pn. 
3238 W. 12 St. Nuėjau ten, pa
ėmiau 6 taisymus ir pilnai pas
veikau.* Dabar aš vėl dirbu ir 

puikiai jaučiuosi. Kiekvienas, 
kas norėtų atsižinoti apie mane, 
tegul ateina pas mane ir ųš kiek
vienam papasakosiu; vakarais 
esu namie.

LAIŠKAS NAUJIENŲ REDAK
CIJAI.

Naujienų No. 276 tilpo iš Det- 
roit, Mich. korespondencija pa
rašu: Pijus K. Kadangi kai-ku- 
rie dctroitiečiai spėja, kad tai 
mano buvo rašyta, aš nenoroms 
meldžiu j ūpų idant šį mano raš
telį patalpintumėte prie pirmos 
progos Naujienose ir duotumėt 
savo atsakymą: ar tai mano bu
vo rašyta? [Ne. Pins K. visai ki
tas asmuo. — Red.].

Kiek aš išgaliu atminti, tai 
jau daug laiko, kai aš nerašiau 
į Naujienas nė žodžio. Paskuti
nis mano rašymas tenai buvo, 
jeigu neklystu, peitspėj imas, 
kuomet Anufras Karalius jieš- 
kojo Sąjungoje alginio darbo.>

— J. Krakaitis.

Laivų Taryba skelbia, kad jau 
esąs sudarytas pienas, ir jis bus 
greitai įteiktas kongresui, kad 
padirbdinus 1,000,000 tonų įtal
pos laivyną, skyrium dabartinio 
karės laivyno.

3321 So. Halsted St.
JUBILIERINĖ KRAUTUVĖ

Dabar yra laikas daryti šventėms užsisakymus kol pasirinki
mas didelis. Tamista nupirksit dovanas tikros vertės musu 
erautuvėj. Ir bukit užtikrinti, kad jus nnpirks/te naujausios 
mados ir geriausią tavorą žemiausia gaunama kaina. Atsilankiu- 

užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą..
Išsiskyrimas

Deimantinių žiedų,
Lavolerių - auskarių,

Laikrodėlių - lenciūgėlių, 
Branzelietų ir tt.

Priimame Liberty Bond.
Krautuvė atidaryta kožną vakarą ir ne

daliomis iki Kalėdų.
Puikus kalendorius visiems dykai.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

V* .....  ...... .......... . , /

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKfiS
Ne kokie nudavlmai. Mes pir- 

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

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

J. P.
1627 So. Union Avenue

« «

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių 
Specialistas

Ar esi nervuotas, skauda galvą, 
kreivos akis, trumparegystė, tolirc- 
gystė arba sukasi galva važiuojant 
strytkariu, siuvant arba skaitant; 
arba kiti keblumai vis paeina nuo 
silpnų akių. Egzaminuoju akis ir 
teisingai prirenki! akinius. Ypatin
ga domą atkreipiame i vaikus einan
čius į mokyklą.

Valandos: nuo 12 iki 8 v. v. Nedė
lioj nuo 10 iki 1 vai.

Ofisas: 1553 West 47 S t-, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

AD0MAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ,
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija nevirinimas pilvelio, nuslnbnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų .ir 
ąbelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur j ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnas. Prof.

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

TEMYKIT
Didžiausia laikrodžių krautu

vė Westsidčj,. kur galit pasirinkti 
naujausią tavorą: deimantų, lai
krodžių ir kitokių auksinių bei 
sidabrinių daiktų

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

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

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

LAISVES BONDSAl'
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...............  ■■ — , U

Vyrišką Drapaną Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgan€dinimas. 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 ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

įsteigtą 1907
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1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telepho** Canal 1108

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu: 

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

Chicagoje — per neSiotojua: 
Viena kopija . ................
Savaitei ................................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

02
12
50

15.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65

17.00 
4.00 
2 00

Darbininkų unijos 
ir radikalai.

Darbininkų unijose vis da 
žniaus girdėt neapykantos 
balsų prieš “radikalus”. 
Keletas dienų atgal New 
Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos prezidentas, Jas 
P. Holland, užreiškė viešai, 
kad Darbo Federacija paga
minsianti pienus išvyti “ra- 
kalus” iš darbininkų judėji
mo.

Tai yra, be abejonės, at- 
žagareiviški balsai. Kova 
prieš “radikalus” (po ku
riais suprantama ir socialis
tus) darbininkų ųnijose*ne- 
gan atnešti joms nie
ko kita, kaip tiktai 
žalos (blėdies). Ir ji yra 
tuo pavojingesnė dabar, ka 
da ir valdžia ir kapitalistų 
spauda stengiasi po prie
danga kovos su “radkaliz- 
mu” suardyt darbininkų ju
dėjimą.

Bet reikia pasakyt, kad
patįs “radikalai’ ’diioda pa
mato tai kovai. Vadinamo-
ji “komunistų” partija savi 
programe apskelbė masines 
darbininkų organizacijas 
“reakcijos stulpais” ir dar
bo žmonių “priešais”; savo 
pasekėjams ji liepė skaldyt 
tas organizacijas. “Komu
nistų” laikraščiai (pav. 
“Laisvė”) nesenai patarė sa 
vo vienminčiams krikdyti 
Amerikos Darbo Federaci
ją, vadovaujančią plieno dar 
bininkų streike.

Ar yra nuostabu, kad ši
tokie “komunistų” žygiai iš 
šaukia neapykantą darbinin 
kų organizacijose ir duoda 
progos atžagareiviškiems 
jų vadams paskelbti kovą 
“radikalams”?

Musų ir kitų tautų “ext- 
ra-revoliucionieriai” turėtu 
žinoti,' kad tokia* kaip jų, 
taktika sulig masinių darbi
ninkų organizaciją stiprina 
konservatyvišką elementą 
jose. Nabašninkas De Leo
nas, Socialistų Darbo Par
tijos vadas, kitąsyk irgi mė
gino smarkauti prieš Ame
rikos Darbo Federaciją, sa
kydamas, kad ji busianti su 
žeme sulyginta, jeigu ne- 
priimsianti jo partijos pro
gramom Bet to smarkavimo 
rezultatas buvo toks, kad A. 
D. F-je įsigalėjo Gomper- 
sas.

Ardyt dideles darbininkų 
organizacijas yra apskritai 
nusidėjiipas prieš darbinin-

^_į_. J.

kas pašalinių apie jį neži
nojo. Iš to matyt, kad pa-

■—Į M—-* » —-

kų judėjimą. O daryt tokį
darbą tokiu laiku, kada siau
čia reakcija, yra dviguba, čių “komunistų” tarpe yra 
nuodėmė. ’ . f

Italijos parlamento 
atidarymas.

Visų šalių spauda daug 
rašė apie tai, ką darys soci
alistai Italijos parlamente, 

. kada karalius, atidaryda
mas jį, sakys savo kalbą. 
Vieni spėjo, kad socialistai 
visai nedalyvaus tame par
lamento posėdyje; kiti ma
nė, kad jie dalyvaus ir kels 
triukšmą.

Patįs Italijos socialistai 
taipgi ilgai svarstė, kokios 
taktikos jiems bus geriausia 
laikyties. Pagalos, jie nu
tarė susirinkti į parlamento 
salę ir išklausyt karaliaus 
kalbos, nedarant jokio triuk 
šmo; bet po to išeiti iš sa
lės, kad nereikėtų karaliaus 
akyvaizdoje priimti prisie- 
gą. Atlikti prisiegą jie nuta
rė vėliaus, o paskui paduot 
parlamentui įstatymo suma
nymą, kad atstovų prisiegą 
butų panaikinta. <

Šitos taktikos jie ir laikė
si. Kaip telegramos prane
ša, ji tapo priimta daugiau
sia ačiū senojo socialistų va
do, Turatti, pastangoms, ne 
žiūrint to, kad “kairysis” 
(komunistiškas) partijos 
sparnas tam labai priešino
si.

Komunizmo pritarėjai I- 
talijos socialistų partijoje 
šiandie sudaro milžinišką di 
džiumą . Po jų obalsiais par 
tija vedė rinkimų agitaciją, 
ir tuose rinkimuose ji turė
jo labai didelio pasisekimo, 
laimėdama 156 vietas parla
mente (vietoje 76 vietų, ku
rias ji turėjo pirma). Per
galę, kurią partija laimėje 
rinkimuose, komunistai iš
aiškino kaipo minių pritari
mą komunistų programui 
ir taktikai.

Kodel-gi dabar pačiam 
pirmutiniam savo parlamen 
tinio veikimo žingsnyje Ita
lijos komunistai staigu pasi
davė socialistiškos mažu 
mos vadovavimui?

Jie ne tiktai nemėgino 
parlamente apskelbt kapita
lizmo nuvėpimą, o ir sutiko 
išpildyti visus svarbesniuo
sius formališkumus, kuriuo- 
uždeda parlamento regla
mentas (taisyklės) ant at
stovų, ir net išsižadėjo prie
šingų parlamento taisyk
lėms kovos būdų prieš mo
narchiją.

Jie nutarė, be to, reika
laut pagerinančio parlamen 
tinę tvarką įstatymo, t. y. 
reformos.

Italijos komunistai pasiel 
gė priešingai komunistiš
kam programui ir atmetė 
•komunistų taktiką.

Kodėl?
Todėl, kad tas programas 

ir taktika yra netikę.

žmonių, kurie išduoda jų pa
slaptis policijai (atsiminki
te taip-pat suėmimą L. S. S. 
literatūros, kurią “komunis
tai” buvo paslėpę pas vieną 
savo žmogų).

Tas užpuolimas,' be to, ne
svietiškai nugązdino “komu 
nistus”. Vienas jų iš dide
lės baimės ėmė net valgyti 
savo narinę kortelę, many 
damas, kad tuo budu jam 
bus lengviaus užsiginti sa
vo “komunizmo”.

^Laisvė”, pažindama di
dvyrius savo partijoje, tad 
ir nerašė apie tą “komunis
tų” areštą, bijodama tur
būt, kad jie visi iš baimės 
suvalgys savo narines kor
teles, ir tuo budu išnyks vi
sa “komunistų sąjunga”.

Bet tai yra juokingoji tos 
istorijos pusė. Blogesnis 
dalykas yra štai kame:

Tie patįs Brooklyno smar 
kuoliai, kurie gavo kinkų 
drebėjimą, kaip tiktai pama 
tė policiją, už keleto dienų 
pasirodė “drąsiais kovoto
jais” socialistų parengtose 
prakalbose. Susirinkę te
nai, jie rėkavo, plūdosi ir kė
lė triukšmą, mėgindami su
ardyti prakalbas.

Akyvaizdoje policijanto 
jie iš baimės popierą valgo, 
o ramiuose socailistų susi
rinkimuose jie elgiasi, kaip 
aršiausi nenaudėliai.

Tas jų smarkavimas soci
alistų susirinkimuose te
čiaus yra irgi tiktai jų bai
lumo pasekmė. Jie stengia
si suardyti socialistų prakal 
bas todėl, kad jie bijosi so
cialistų argumentų.’

Apžvalga
KOMUNISTAI LAIDOJA SAVO 

SĄJUNGĄ.

NAUJIENOS, CKIčagO., U L.
Neišves jie iš balos, o liktai dar 
labinus įklampins.

ATŠAUKIA SAVO NESĄMO
NES.

LDLD. centras praneša savo 
organe, kad St. Mirbelsono pra- 
šalinimas iš Literatūros Komi
teto yra atšauktas. Karlu jisai 
praneša, kad yra atšaukta da ir 
keletas kitų žioplų dalykų, ku
rie buvo padaryti pagal “komu
nistiškų” kurstytojų raginimą.

Štai ką rašo tos organizacijos 
pirmininkas, A. Petriką, ir se
kretorius, K. Steponavičius:

šiuomi specialiai paskel
biame visų LDLD. narių ir 
kuopų žiniai, kad sekami ta
rimai LDLD. 1-mojo seimo 
yra atšaukiami nuo balsavi
mo blankus, referendumo No. 
3, 1919 metų:

Balsavimas No. 1. Rezoliu
cija LDLD. santikiais su Lie-

Valgo popierą
19-ją “komunistų” kuopą 

Brooklyne nesenai užklupo 
policija: atjo į jos mitingą, 
uždėjo pečėtį ant spintos su 
knygomis ir suąreštavo da
lyvavusius susirinkime na
rius (išskiriant moteris).

“Laisvė”, kuri savo špal- 
tose nesigaili vietos viso
kiems plepalams, šito daly
ko betgi neaprašė. Mat, tai 
butų jai labai nepatogu kai- 
kuriais žvilgsniais.

Pirmiausia, tas netikėtas 
užpuolimas ant “komunis
tų” mitingo labai nustebi
no pačius “komunistus”. Jie 
šaukė jį atvirutėmis, ir nie-

Musų komunistai kėsinosi su
naikinti Lietuvių Socialistų Są
jungą ir, padarę suvažiavimą 
Brooklyne, džiaugsmingai pas
kelbė, kąd LSS. “jau palaidot 
ta”, o dabar jau jie laidoj a'savo 
komunistišką Sąjungą.

Komunistų organe, “Laisvė
je”, 68-tam numeryje skaitome:

. ..Iki šiol organizacija var
du Lietuvių Komunistų Są
junga oficialiai neegzistuoja, 
todėl it jokių ryšių su ja ne
galima turėti. Jeigu kada į- 
sikurlų tokia organizacija, lai 
tada galėsime spręsti ir apie 
san tikins su ja.

Tiesa, nors X-tas LSS. su
važiavimas ir nutarė pavadin
ti organizaciją LKS. (melas! 
taip nutarė ne LSS. suvažia
vimas, o komunistų suvažia
vimas. “N.” Red.), bet sulyg 
tos organizacijos konstituci
jos, suvažiavimų nutarimai 
tik tada tampa įstatymais, ka
da juos užgiriu referendumas. 
Referendumas to dar iki šiol 
nepadarė, todėl nū tokios or
ganizacijos (LKS.) nėra.
Čia pasakyta aiškiai, kad Lie

tuvių Komunistų Sąjungos nė
ra; ji dar liktai gal kada-nors į- 
sikurs. Ir lai pasakytą komunis
tų organe, o ne kokių-nprs “so- 
cialburžujų” laikraščiuose.

Bet jeigu LKS. nėra, lai negali 
bu (T ir LKS. kuopų; nesanti or
ganizacija juk negali turėt kuo
pų. Todėl visos tos komunistų 
kuopos, kurios apsikrikštijo 
LKS. kuopomis, turi falšyvus 
vardus. Ir tuos vardus jos pri
ėmė pagal savo lyderių — Šukio, 
Ballrušaličio, Bimbos ir k. — 
patarimą. >

Matote, 'kaip atsitinka \su 
žmonėms, kurie eina paskui a\- 
lus vadovus. Visi į balą įklim
po.

Bet komunistai klysta, jeigu 
jie mano, kad tie akli vadovai 
gali juos dabar išvesti iš balos

Balsavipias No. 6. Atsineši- 
mas LDLD. narių į LKS. ir

Balsavimas No. 8. Prašali- 
nimas Michelsono iš LDLD. 
Literatūros Komiteto.
Šie tarimai papuolė ant re
ferendumo blankos tiktai dėl 
Centro Sekretoriaus neapsi
žiūrėjimo. Tikrenybėje jie 

ten neturėjo būti, todėl juos 
čia atšaukiame ir kuopos bei 
nariai už juos neprivalo bal
suoti. Jeigu kurie jau balsa
vo, tai tasai balsavimas nebus 
imamas atydon.
Pp. Petriką ir Steponavičius 

čionai meluoja, sakydami, kad 
tie nesąnioniški tarimai pateko 
ant referendumo blankų tiktai 
per neapsižiūrėjimą. Jie buvo 
užrašyti ant blankų tyčiomis— 
todėl, kad vadinamasai LDLD. 
seimas (arba tikrinus sakant, 
komunistai! susirinkusieji į tą 
seimą) norėjo pravesti juos or
ganizacijoje.

Juodu pąsiryžo n^pi liudyti su 
važiavimo yąlios tiktai tada, ka
da socialistai paėmė už keteros 
komunjslų lyderius už jų nele- 
gališkuS dafbhs su LSS. Bijoda
mi, kad LDLD-jo j c neatsitiktų 
panaši istorija, jie dabar ima 
mulkyti narius, pasakodami 
apie “neapsižiūrėjimą.”

Tokiems organizacijas virši
ninkams, kurie šitaip viešai me
luoja, reikėtų parodyti duris.

Na, ar čia nepasakyta, kad 
“V. L.” stoja už koalicinį darbą, 
kuriam buk priešinasi “kairieji 
tautininkai?”

Antra, ji netiesą pasakoja apie 
socialistų poziciją Lietuvos rei
kale. Socialistai pirmiaus negu 
kokia kita partija paskelbė Lie
tuvos apsisprendimo obalsį 
(dar Brooklyno seime 1914 m.). 
Jie paskui per LDT. ir kitas or
ganizacijas vare smarkiausią 
agitaciją prieš Vokietijos pasi
kėsinimą ant Lietuvos laisvės ir 
prieš Lietuvos atžagareivių sėb- 
ravimąsi su kaizerio bernais. Jie 
skelbė anglų spaudoje ir siun
tė į Washingloną rezoliucijas, 
reikalaujančias Lietuvai teisės 
pačiai nuspręsti savo likimą. Jie 
dabar remia Lietuvos socialde
mokratus, kurie nuosakiausiai 
kovoja už Lietuvos laisvę.

Ir akyvaizdoje šitų faktų, 
“V. L.” drįsta sakyti, kad socia
listai “piršto nepajudino!”

Socialistai nerėmė tiktai tų 
“diplomatinių” žygių, kuriais 
klerikalai su tautininkais ketino 
išgauti laisvę Lietuvai — nerė
mė todėl, kad netikėjo į jų pa
sek m ingumą.

Bet’ar tie žygiai (tušavusieji 
žmonėms dešimtis tūkstančių do 
leriiy) davė ką-nors gera? Tų 
gerų v9ferių iki šiol dar niekas 
nematė. O iš eilių tos partijos, 
su kuria “V. L.” visuomet dirbo 
išvien, išėjo net tokių Lietuvos 
laisvės nevidonų (Gabrys, Bar- 
tuška ir k), kuriuos patįs Lietu
vos krikščionjs demokratai turū-

Taigi “V. L.” gerinus nusitei
sintų dėl savo bendradarbiavimo 
su klerikalais ir nesigirtų savo

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

l

KEISTI TAISYMAI.

“Vien. Lietuvninkų” , sako, 
kad mes “truputį neteisingai” 
paiuišėmc apie santykius tarpe 
dešiniųjų ir kairiųjų elementų 
tautinėje Sandaroje. Girdi:

“Naujienos” daro išvedimą, 
kad mes stovimo už koalici
ją, ir po ta koalicija supran
tame bendrą darbą su krikš
čionimis demokratais, kuomet 
liaudininkai nori bendrai eiti 
su socialistais.
Tai esą neteisinga. Ir loliaus 

“Vien. Lietuvninkų” sako:
* *

Antra — mes daug mieliau 
ir noriau eitume bendran 
darban su socialistais, negu 
su krikščionimis demokrątais, 
jei socialistai nors kiek dirb
tų dėl Lietuvos nepriguhny- 
bės pripažinimo išgavimo 
(na, iFkalba! “N.” Rad.). Bet 
kaip galime eiti su socialis
tais, jei jie netik tame darbe 
piršto nepajudino, bet dar ken 
kė. Tad noronis nenoroms 
reikia eiti su toliau kitoj pu
sėj stovinčiais krikščionimis 
demokratais. Jei tik socialis
tai nors ką pozityvio dirbtų 
dėl Lietuvos laisvės, mos 
suoniet butunie sti jais.
Bet su tiesa prasilenkė

“Naujienos, o kaip tik pati “Vie
nybėje? Viena, tas dalykas, kad 
dewiieji\aulininkai stoja už 
koaliciją, yra ne musų “išvė
dinąs,” o pačios “V. L.” pasi- 
gyrhnas. Ji rašė anąsyk:

Jie (kairieji tautininkai) 
“eidami pėdomis Lietuvos so- 

cial is t vrl i a ud i n i nk ų„ turėtų
^Movėti užlcoalicinį (bubą Lie

tuvos laisvės reikale, prieš ką 
jie dabar labai šaukia.

vi-

ne

be jokio tyrinėjimo, be jokio 
teismo. Australijos premjeras 
šiomis dienomis pareiškė, kad 
tardymas esąs negeras dalykas, 
Matote, tąsyk butų reikalinga iš
duoti skundiką. O kada žmonės 
sužinotų tuos elementus, kurie 
užsiima skundais ir donosais, 
— tai jiems pasidarytų karšta. 
Be to, įskųstųjų nebūtų galima

Truc tranšJation flled with the post- 
inaslcr :»t Chicago, III. Dec. 6. 1919 
as re<|uii ed by ibe act oi O< l. 6, 1017

AUSTRALIJA.

Spekuliacija nesiliauja.
Karės metu spekuliatoriai dar 

bavosi išsijuosę. Karė visuomet 
ginklo atatinkamas aplinkybes 
spekuliacijai. Bet pasirašius po 
laikos sutartimi, pelnagaudžių 
apetitai nė kiek nesumažėjo. 
Priešingai—dabarties brang
imais yra da didesnis negu pir
ma. Spekuliatoriai lupa, nuo 
žmonių devynis kailius. O vald
žia tyli ausis suglaudusi. Ligi 
šiol ji absoliučiai nieko nedarė, 
bet “ateityje” ji žada padaryti 
galą spekuliacijai. Tuo tarpu 
žmonės pradeda nerimauti, ir 
jeigu nebus laiku užkirsta ke
lias pelnagaudžių plėšiniams,— 
galima laukti maišių.

Žmonės nebenori ilgiau kęsti 
ir niekam nepavelys mindžioti 
savo teisių.

1
Kaip apsieinama su departuoja- 

mais rusais.

Australijos valdžia stačiai bar 
būriškai elgiasi su departuo- 
jamais svetimšaliais. Štai vie
nas daugelio faktų. Brisbane li
ko areštuotas Suzcnko (rusas) 
už dalyvavimą demonstracijoj. 
Paskui jį internavo mieste Syd- 
ney. Užėjus departavimo epide
mijai, valdžia atsiminė apie Su- 
zenko. Jis liko pasodintas ant 
laivo ir išsiųstas. Gi jo žmonai 
pranešta, kad ji galėsianti vykti 
sykiu su vyru. Ji sėdo į laivą ir 
išvažiavo pas “vyrą”. Tečiaus 
valdžia pasirūpino juodu pers
kirti. Suzcnko* liko išsodintas 
Bombay ir internuotas, o jo žmo 
na priversta buvo pasilikti Alc- 
xandrijos (Egipte) kalėjime be 
draugų ir pinigu. Kad pilnai su
pratus jos padėtį reikia paminė
ti da ir tą faktą, kad ji buvo pa
skutiniame nėštumo laipsnyje.

“Laisvoji” Australija.
Australijoj reakcija nūdien 

stiprėja. Reakicjos antpuoliai 
ypač kreipiama į svetimšalius. 
Svetimšaliai čia neturi jokių 
teisių. Pakanka kokiam nors 
chuliganui pranešti valdžiai, 
kad tas ir tas ateivis yra “no 
good” — ir ateivis tuoj atsidu
ria už geležinių krotų, o už 
kelių dienų pasijunta bevažiuo- 
JąS*į gimtąją šalį Ir lai daroma

Subata, Gruodžio 6 d., 1919
■----- L J

Ji yra tokia.
Ji, lietuvių komunistų sąjun

ga...
Taigi ta, kurios dar nėra.
Ji dar negimus surengė 

krykštynas.
Krikštynas, kurios buvo 

vardyta “dešimtas lietuvių 
munistų suvažiavimas.”

Buvo didelis, skandališkas 
suvažiavimas—krikštynos.

B r o o k 1 y n e.
Paskui—ji užgimė.
Pa|:ųjo tokia galinga, labai

daroma dabar.
Del tos priežasties Australi

jos anli-darbininkiška valdžia ir 
vengia viešimos, o daro savo 
juodus darbelius slaptai.

1
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JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Washington, D. C. — [Radi

kalizmas plečiasi]. Teisingumo 
departamentas turi įtraukęs į 
savo rekordus 60,000 nužiūri
mų radikalų. Tatai pareiškė 
generalis prokuroras Palmer., 
Girdi, dabarties įstatymai negalį 
suvaldyti radikalų. Todėl pro
kuroras rdgina leisti tokius įsta
tymus, kūrins caras leido savo 
laimingiausiose dienose. Kiek
vienas pasikėsinimas nuversti 
valdžią (kad ir balsavimo ke
liu) turįs būti baudžiamas 20 
metų kalėjimo.

Palmcr sako, kad radikališ- 
koji spauda sėjanti šioj šalyj ne
pasitenkinimą,, rasinę* neapykan 
tą ir klesų kovą.

“Šioj šalyj eina 222 radikališ- 
kų laikraščių svetimomis kalbo
mis ir 105 anglų kalba. Pricg- 
tam 144 radikališki laikraščiai 
ateina iš kitų šalių.”

Tas surašąs, pasak Palmero, 
neužveria da šimtus radikališ- 
kų knygų ir brošiūrų. Esą vien 
lik IWW. leidžia 19 laikraščių 
svetimomis kalbomis ir 13 ang
lų kalba.

Visi tie leidiniai sako Palmer 
yra verčiami ir priduodami Tei
singumo Departamentui. Tuo 
tikslu užlaikoma 40 vertųjų.

Philadelphia. —[Inkvizicija]. 
Pennsylvanijos universitete pra
dėta naudoti inkvizicija. Tai da
roma tuo tikslu, kad suradus

grupe, kuri įdomauja darbinin
kų judjėiimu, pakvietė James II. 
Maurcsą. Pcnnsyivanijos Dar
bo Federacijos prezidentą, kal
bėti universiteto svetainėj.

Mokyklos valdžia ne tik nelei
do Maurerui kalbėti, bet da pa
sirūpino pagaminti rezoliuciją, 
kurioj užginama demokratų 
valdžia ir jos atsinešimas į strei 
kiurius ir radikalizmą. Studen
tams liepiama pasirašyti po tąja 
rezoliucija.

Rezultate tie studentai, kurie 
niekuomet nesidomėjo darbiniu 
kų judėjimu, dabar pradeda skai 
lyti radikališkas knygas/

Kai-kurie sako, kad dėka tai 
inkvizicijai čia gali atsitikti tas 
pats, kas 1894 m. atsitiko Wis- 
consino universitete. Tada profe 
sorius Ricliard T. Ely liko į- 
tartas socializmo platinimu. Bu 
vo padaryta spaudimas, kad jį 
pašalinus iš universiteto. Ligi 
to laiko Wisconsino žmonės nei- 
doirųivo socializmai, tečiaus 
prof. Ely incidentas tiek užinte- 
resavo žmones socializmu, kad 
jie pasirūpino įkurti socialistų 
partiją.

New Yorkas. — [Komunis
tams draudžiama mokytojauti]. 
Nesenai New Yorko mokyklų 
viršininkas išleido patvarkymą, 
sulyg kurio, Komunistų Darbo 
Partijos arba Komunistų Parti
jos nariai negali užimti moky
tojų vietas. Jau keli mokyto
jai — komunistai liko pašalinti.

Ettinger pareiškė,-kad komu
nistai nebus toleruojami mo
kyklose, nežiūrint to, ar jie ten 
skelbs komunizmą, ar ne. Esą 
mokytojas, kuris skelbia komu
nizmą, negalįs tinkamai auklė
ti vaikų.

Jos dar nėra!
Nugi, nėra.
Nėra, nėra, nėra...
O kodėl jos nėra?
Taigi—kodėl jos nėra?
Kur nors, turbut, yra pakas

tas—šunytis...
Draugai komunistai, ve jis:
LDLD. bosai, komunistai Pe

triką ir Steponavičius, padarė 
“klaidą.”

Didelę “klaidą.” '
Tokią klaidą, kad lietuvių 

komunistų sąjungos “dar nėra.”
Ir jos nėra.
Nėra, nėra, nėra...
Lietuvių Darbininkų Literatu 

ros Draugija nebeturi kur pri
siglausti.

Dievuli, nebeturi!
Reikia atsaukt visus LDLD. 

referendumus.
Reikia, reikia, reikia...
Reikia priimti atgal į LDLD. 

tą— /
Socialpatriotą__ s
Sočiai buržujų
Sociališdaviką
Socialbiaurybę
Sočiai j udošių
Sočiai niekšą
Socialdenikiną
Sočiai... sočiai...
M i c h c 1 s o n ą !....
Ir reikia tai pamatuoti tuo
...“kad iki šiol organizacija 

vardu Lietuvių Komunistų Są
junga... neegzistuoja, todėl ir 

jokių ryšių su ja negalima tu
rėti.*'

Je, varge, negalima prisi
glausti !

Nes:
“Jeigu kada įsikurtų tokia or 

ganizacija, tai tada galėsime 
spręsti ir apie santykius su ja.”

Bang! bing! bangi
Ar yra dar didis “literatas”

ffi!
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RĄŽAI.
Karaul!
Gelbėkite' lietuvių komunistų 

sąjungą,—kurios dar nėra...
Taip, jos norą.
Atsiprašau. Pabaiga svieto 

jau nebetoli, todėl nepridera 
- nėra.juoktis iš tų, kurių dar 

Nepridera. 
Kalbėsime teisybę.

Ir dabar jos dar

Kazimieras Gugis

Ar yra dar “senio (\Vilhel- 
ino) Liebknecbto raštu,, kuriuos 
jis galėtu, “puošti” savo vožniu

v •zių—
A—m—e

i-_______

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas it Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fk Ruimas 1827 
Phone Central .3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 8126

vardu?
Ar yra Bimba?
Ar yra Bimba?
Ar yra didelis “revoliiicionic 

rius iš padcnienijos”—Baltrušai 
tis?

Lietuvių komunistų sąjungos 
jau nėra.

Dievuli, nėra! ♦
O jos nėra, lodei, kad patįs 

komunistai, LDLD. bosai, pa
dare “klaidą”...

Kad jie nori gaut tuos du 
tuksiančiu dolerių, kurie Ran
dasi LDLD. ižde.

Kad būti “in safely” nors iki 
pabaigai svieto....

Gana. -
Komunistų sąjunga negimu

si surengė krikštyn
Užgimė.
Patapo “galinga.

— Ražas.

Veda visokias reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civili&kuose teismuose. DaVo 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

332) S. Halsted St 
Ant trečių lubų

Tel. Drover 13M)

Miesto Ofisas:
117 N. Durtam St.

1111-13 Unity lllds.
Tel. Centrui 4411
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Skaitytoju Balsai
(Ui tire (kitan iiame akgrtuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LIETUVIU SOCIALISTU 
SĄJUNGA.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
da tebegyvuoja! Paskutiniomis 
dienomis Chieagoj {vykusis De
šimtasis LSS. Suvažiavimas ta
tai pilnai patvirtina. Taigi nuo 
šios dienos socialistų tarpe abe
jonės “kurlink mes eisime ir kų 
veiksime?” —• turi pranykti. 
Jeigu mes likome socialistais 
pamylėdami socializmo idėjas 
ir jo principus, jokiu bildu mes 
šiandien jų išsižadėti negalime 
ir neišsižadėsime to, kol tos idė
jos ir tie principai ras pritarimo 
plačiose darbo žmonių miniose. 
Taigi, padėdami visas abejones

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikatą.

< | > Ganklo kopiją Seroroa lietuviuko kalen- 
<|> dorinus 1990 metams savo aptiekojo, arba
< I' paraJyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
i j > Gaunamas dovanai!

Kosulys
yra tai jkyrius* symptomas, kurt J 
neretai priduoda daug skausmo, , | 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- ■ i 
galima taip lengvai nusikratyti kaip ;' 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip , 
kiti daro: Imk

Severais
Balsam forLungs

(Sevoros Balsamą Plaučiams) gy- 1 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- □ 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, < > 
gerklės skaudėjimo Ir spazmodiško 1 
smaugulio. Pamėgink šiandien.
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinffa . . 
vaikams lyginai, kald ir suaugu- 1 
s:ems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak- ’ 
sų, arba 60 et. ir 2 et. taksų. < >

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Hnigais už

Laisves Bondsus
$50, $100, $500, ir $1.000.

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS 

134J Milwaukce Avė., 
Bankas atdaras suimtomis iki 8 

Arti Paulina gat. 
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

į šalį ir padavę vieni kitiems ra n 
kas sakysime, — lai gyvuoja 
vienybė ir solidarumas, lai gy
vuoja Socializmas!

Socializmo renegatų — ko
munistų “rateliuose” buvo gar
siai šnekama, kalbama, rašoma 
ir spėliojama, kad LSS. jau mi
rus, kad jos lavonu palaidojęs 

brooklyniškis nebuvęs deiimta- 
sai LKS. suvažiavimas. Daug 
LSS. narių tam įtikėjo. Ir kur 
tu žmogus neįtikėsi, kad visi 
jų tokie skelbimai buvo paremi 
“nesugriaunamais faktais”. Jei 
kas norėjo arba mėgino tai už
ginčyti, tai jie — komunistai, 
imdavo ir priparodydavo, kad 
tai tikra tiesk,nes garsusis Brook 
lyno redaktorius su Jukeliu pa
mpinę grabų,, o Stilonas su Bal
trušaičiu, padedant keliems ko
munistams bolševikams, atlikę 
visas laidotuvių ceremonijas. 
Kaip matote “faktai” “nesukri
tikuojami.”

Klausimas ar ištiktųjų LSS. 
liko palaidota, vargino galvas 
nevien socialistų, bet ir nekuriu 
komunistų; mat atsirado tokių, 
kurie nenorėjo tam tikėti. Neku- 
rie komunistų lyderiai, jų padė
jėjai, sekretoriai — pisoriai ir 
kitokios rųšies činauninkai, ku
rie skaitėsi arti 100 nuoš. komu
nistais, dažnai išreikšdavo savo 
abejonę.

Jie dažnai sakydavo: “vyrai, 
nejuokaukime per daug, kol 
tas žmogusf su barzda dar tebe
gyvena.” Taigi abejonėmis bu
vo pamatė ir jos išsipildė: lap
kričio 27—29 1919 
liuli House svetainėje Chicago
je, kame susirinkę LSS. draugai 
delegatai paskelbė, kad da LSS. 
tebegyvuoja I

Kų visa tai reiškia?
Tas reiškia, kad visi socializ

mo renegatų — lietuviškų ko
munistų skelbimai ir savos rų
šies žiopčiojimai neturėjo ma- 
-žiausio pamato. Nugalia kad jie 
neturėjo pamato, bet kartu pa
rodė pačių komunistų silpnų, 
nevykusį protavimų ir jų pozici- 
cijos silpnumų ir klaidingumą.

Fanatizmu, intrigomis ir įvai 
rios rūšies skymais, kuriuos be
galvodami jų lyderiai užmiršda
vo ir pietų pavalgyti, jie manė 
sunaikinti LSS. organizacijų ir 
parblokšti savo oponentus. Jų

metais

Pirmas ir Didžiausis Valstijinis Bankas
ant Bridgeporto yrą

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St. Tarpe Morgan ir Racine Gatvių

Chieago, III.

nuoš3

moka už 

padėtus 

pinigus^

Reikalus

j*!*!*!* IriltfiriUUhj.

Persiunčia 
pinigus 

j visas 
pasaulio 
dalis ir

A State Bank
Abelnai Atlieka Visokius Bankinius

Bankinės Valandos. Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų
Vakarais: SEREDOMIS nuo 6-tos iki 8-tos vai.

SUBATOMIS: atdara per visą dieną iki 8 vai. vak.
Turtas Viršina $5,000,000.00.

K. MICHALAUSKIS

nenuoalsus darbas davė vaisių 
— vaisių visai jų norams nema
lonių: LSS. tebegyvuoja, o ko
munistai pasijuto bestovintis ant 
vietos ir bežiurintįs į degantį 
SiMlomą ir Gomorą.

Komunistai, blogi popieriai, 
ar ne? Ką daryti? Ką pasėjote, 
tai ir plaukite, —i—A. livylis.

Nauja šluota gerai šluoja
. . _ i

guoli p. Purvis, tai jo pirmieji 
editorialai žymiai skyrėsi nuo p. 
Račkausko editorialų. Juose ne
buvo tiek daug šalto niamono 
patriotizmo dvasios, kaip pirma. 
Nenoroms kilo klausimas: ar 
ilgai “Tėvynė” laikysis tos pa
kraipos? Ta taktikos permaina 
gimdė nuožiūros da ir todėl, jog 
niekam nebuvo paslaptis, kad p. 
Purvis priklauso prie liberalų 
li?do. /

Nieko neliko daryli, kaip tik 
laukti. O laukti ilgai neprisiė
jo. Štai “Tėvynės” nr. 48 p. A. 
Švėgždai redakcija duoda tok} 
atsakymų: “Prie šito reikia taip
gi gerai atminti, kad įvažiuojant 
Lietuvon bus pareikalauta paro
dyti paliudijimų nuo Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo arba 
Tautos Fondo. Žmonės, kurie 
nėra aukavę Lietuvos reikalams, 
neturi teisės nei važiuoti.”

šis “Tėvynės” pareiškimas ro
do jos tikrąjį veidų. Vadinasi, 
pirma tilpę “revoliuciniai” edi
torialai buvo tik blofas. Prad
žioj nauja pinota gerai šlavė, o 
dabar ji jau nusidėvėjo. Aišku, 
kai diena, kad naujasis “Tėvy
nės” redaktorius remia atžaga
reivių užmačius.

Visi gerai žino, kokios rųšies 
esti tie fondai ir kų jie šelpė, bei 
gelbėjo.

Juk tie fondai apmokėjo ke
lionės lėšas tiems “misionie
riams”, kurie važinėjo po Japo
niją, Rusiją, Franci jų, Angliją 
ir net pasiekė Romų, kad pabu
čiavus popiežiui į šliures. Ar 
yra “misionierių” raporte pasa
kyta, kiek jie gero padarė Lie
tuvos liaudžiai? Žinoma, to nė-

I į t ( • . ’

ra, Raporte yra įrašyta, kiek iš
eikvota tūkstančių dolerių, ku
riuos suaukavo Amerikos skur
džiai darbininkai, kad sušelpus 
Lietuvos alkanus kūdikius ir 
motinas.

Ar ne iš tų pačių pinigų buvo 
užlaikomas “Lietuvių biuras” 
Francijoj, kurį vedė p. Paršąitię- 
Gabrys, — tas Gabrys,
Franci jos valdžia išvijo, kaipo 
susikomjproinitavusį diploma

tų? O ką Lietuvos valdžia pada
rė su p. Paršaičiu ir kitais tų 
fondų užlaikomais “diploma
tais”? Manau, to aiškinti nerei
kia.

Ar ne iš tų pačių fondų caro 
augintinis, kun. Olševskis, pri
pildė savo krautuvę makaronais 
ir plėšė nuo pabėgėlių devynis 
kailius?

Ar ne iš tų pačių pinigų yra 
užlaikomi Washingtonc “diplo
matai,” kurie sparčiai naikina 
žmonių sudėtus pinigus? O ką 
gera ta tinginių gonge nuveikė 
Lietuvos liaudžiai arba Ameri
kos lietuviams, kurie sudėjo 
tuos fondus? Tie ponai tik sė
dėjo Washingtone ir riejosi tarp 
savęs. Suprantama, 
žmonėms nebuvo nei 
šalta.

Ir dabar “Tėvynės”

kurį

nuo to
šilta nei

K. MICHALAUSKIS
3303 S. Morgan St.

Chieago, III.

______ **.____

LAIKRODININKAS IR 
AUKSORIUS

Užlaiko didelę sankrovą ir yra didelis pasirinkimas — laikro
džių, lenciūgėlių, šliubinių žiedų, deimantu ir visokiu auksiniu ir 
sidabrinių daiktų žemiausiomis kainomis.

Liberty Bondsus priimam pilna kaina.
Taipogi mes taisome laikrodžius, žiedus, gramofonus, armoni

kas, ir visokius jubilierinius daiktus.
Mes taipgi turime daktarą, kuris egzaminuoja akis ir prirenka 

akinius.

redakto- 
kad tie 

žmones, kurie neprisidėjo prie 
užlaikymo tų. dykaduonių, nebus 
įleidžiami Lietuvon!

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

S J. BALAMS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgai 

Ofisus: 1757 W. 47 St.
Tei. Boulcvard 160.

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

Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tei. McKtnley 263
ta

LS.S. Reikalai
Draugai:

L.D.L.D. Reikalai

Pranešimas LSS. kuopų sekreto
riams ir pavieniams nariams.

Organizacijos ardytojai.

| Tolinus. Man prisimena “Tė
vynės” korespondentas, kuris 
1916 m. aprašė Lietuvos Dienos 
nuotikius. Jis savo aprašyme 
nurodė, kaip sunkiai reikėjo 
dirbti vienai moteriai, kol gavo 
25c. nuo tūlo pono. Net ant šie
no vežimo jai liepė lipti. Kų ji 
ir padare. Keikiu suprasti tos 
moters pasišventimų dėl Lietu
vos alkanų brolių ir seserų.

O kaip ponai “diplomatai” pa
sielgė su tais pinigais?

Ir šiandie tie ponai “diploma
te” — uzurpatoriai įgalioja sa- 
<e neduot “vizų” tiems, kurie 
neaukavo į jų fondus! Kokių 
teisę turi ta “diplomą tuką” gau 
ja skelbti tokius dalykus?

Ir “Tėvynės” redaktorius, a- 
žuot nurodžius tiems, konspira- 
toriams jų tikrųjų vietų, remia 
jų uzurpatinius “ukazus”!

Jeigu p. Purvis atstovauja 
bepartyvę organizacijų, tai jis 
tuoj privalo protestuoti prieš 
“samozvancų” savavaliavimų.

— Franas Skamarakas.

X-tas suvažiavimas išrinko ma
ne liglaikiniu sekretorius-vertė- 
ju.

Dabar, draugai, visokiais L. Jy 
S. reikalais kreipkitės žemiau nu 
rodytu adresu.

Reikalaudami mokesčių žen
klelių kartu su reikalavimu pri- 
siųskite ir pinigus. Vienas žen
klelis 30c.

Taipgi prašau sekretorių pri
siųsti narių vardus, pavardes ir 
skaičių narių sekretoriaus-ver- 
tėjo žiniai. — D. Motuz, sek r 
vertėjas, 4306 So. Wood jstr

ros Draugijai, nuo pat jos įsi 
steigimo, sekėsi gana gerai. 
Draugija augo, plėtojosi sparčiui 
ir jau pasisekė išleisti keletu 
darbininkams naudingų knygų.

Bet štai staiga užėjo komuni
stiška epidemija, ir užsikrėtė 
ardymo liga. Pasivadinusieji 
save komunistais asmens pradė
jo ardyti tų garbingų organizaci
jų. Keletas mėnesių atgal įvy
ko LDLD. suvažiavimas ir ten 
jie pravedė tarinių, kad kuris 
LDLD. narys nepritarsiąs komu 
nistams, tai tų mesti laukan iš 
organizacijos. Tai tikrai neiš
mintingas tarymas: nors ir blo
giausia ta komunistų organiza
cija butų, tai vistiek turi pritar
ti jai; o jei ne, tai negali priklau
syti LDLD-jai

Na. o kas bus, jeigu da komu
nistai suskiltų į dvi dalis? Ku
rių atskalų turėtų tada LDLD-ja 
remti? O kas gali užtikrinti, 
kad tokie lyderiai kaip Paukš
tys, Bimba ir Ko. nesuskaldys 
komunistų sąjungą? Jeigu mes, 
draugai darbininkai, pavešim 
tokiems lyderiams sauvaliauti, 
jie išardys visas dabar gyvuo
jančias musų organizacijas. 
LDLD-jai kaipo nepolitinei or
ganizacijai, daug sveikinus bu
tų, kad laikytųsi nuošaliai nuo 
politinių partijų vaidų. Ji yra 
socialistų apšvietos draugija ir 
tokia turi pasilikti. Jeigu ko
munistai nori, jie gali patįs leisti 
sau komunistiškas knygas. Tai-

zacijos likimų kol da nevėlu. 
Neduokime komunistiškiems 
neišmanėliams ardyti socialistų 
organizacijų. — Z. Gapšis.

VAKARINĖ ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir klcso- 

mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITĖ, 
Mokytoja

8223 Parnell Avė., Chieago
Telef.t Boulcvard 9923.

prie
MINĖS & POWER CO.COLOĘADO CONSOLIDATED

(Po priežiūra dviejų Valstijų: (kolorado ir Arizona) 
Kapitalas $1,000,000.00 \

( Išsiųsta daug aukso ir sidabro.
Per pilnius devynis mėnesius 1919 m. iš Suv. Valstijų išsiųsta už $225,921,000.00 

aukso. Tai yra antrą-tick, negu išsiųsdavo per 12 mėnesių prieš karę. $59,000- 
000.00 aukso išsiųsta Pietinėn Amerikon, o $116,000,000.00 Azijon. Per tuos pa
čius devynis mėnesius išsiųsta Indijon sidabro už $109,000,000.00.

Sidabro stoka — Kainos kita.
Anglijos valdžia uždraudė išsiųsti sidabrą į svetimas štilis, nes Londone la

bai trūksta sidabro. Mexlkoj tokia stoka sidabro, k;id pirkliai neturi smulkiųjų pi
nigų išmainymui.

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinigai. Šimtai tūkstančių sidabrinių pini
gų tapo sulieta ir parduota. Valdžią moka po 110 frankų už 100 sidabro frankų.

Cliinij!! kasdien perka sidabrą ir moka po $1.40 už unciją! Londone sidab
ras kainuoja apie $1.55 uncija, o kitur dar brangiau.

Aukso-sidabro kompanijų šėrininkai gauna didelius pelnus.
Čia paduodame vardus trijų kompanijų, kurios nutarė išmokėti savo šėrinin- 

kanis sekančius dividendus vien tik už gruodžio mėnesi: Golden CycFc Co. išmokės 
$45,000.00; Cresson Consolidated (iold Mining Co. išmokės $122,000.00; (loldfield 
Consolidated Co. išmokės $177,957.00.

Colorado Consolidated Minės & Power kompanijos sidabro ir aukso kasyk
los yra pripažintos garsiausių Suv. Vaist. geologų ir mineralogų — didžiausiomis 
pietvakarinėje daly.j Colorados. Viename Sunshine kalne yra malonia ir atkasta 
suvirš trjs milijonai (3,000,000) tonų aukso ir sidabro rudies. Kituose trijuose 
kalnuose yra taipgi daugybė milijonų tonų rudies.

Col. Cons. M. & P. Co. turi vieną iš geriausių rudies perdirbimo fabriką, 
įrengtą naujausiomis, moderniškomis mašinomis. Rudis bus perdirbama sulig 
naujausio išradimo ‘Flotation”. Fabriko vertė apskaitoma $500,000.00.

Kompanija turi naujausią vandens-elektros fabriką, gaminimui elektros. Tas 
fabrikas ir jo Įtaisymai kainuoja apie $250,000.00. Beto, kompanijai priklauso 
visa žemė miesto SHERMAN, lentų plovykla ir apie 5,000 akrų žemės: miškų 
ir ganyklų. Visos propertės yra pilnai užmokėtos —• be .skolų.

šėrininkai gauna Pirmą MortgeČių.
Kompanija išduoda in vest orimus Preferred šėrus, kurie yra Pirmas Mor- 

gečius ant viso kompanijos tūrio, ir investuoti pinigai pilnai gvarantuojami. Morgc- 
čio šėrąi neša nuo pirmos dienos 7% pelno. O Comrnon šėrai neš didesnius dividen
dus — pelnus.

Šėrai parsiduoda po $10.00. Už $100.00 duodame 5 šėvms Preferred ir 5 šėrus 
Conunon. Šerų galima pirkti nemažiau už $100 ir nedaugiau $5,000.00, Investuokite 
šimtus —s gausite tuksiančius.

Siųskite orderius Expre.ss Money Orderiu arba bankos draftu.
PEOPLES INVESTMENT COMPANY

Room, 1422
nuo 12 iki 5 po pietų.

220 So. State St.
Ofisas atdaras nedeliomis

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų

- Krautuve Chicagoje
Musų krautuvė—viena iš didžiausnj. Chieagoj

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra 
naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; grainafonus 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.

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

Telefonas: DROVER 730!)

MAGDH. “Ak, kaip man niežti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilatimus ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 4

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai ! žiūrėk, kokie, mano plau
kai gražus, Švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

3 Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekojo. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutčs. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
■»<>*„«■ p. ad, RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Pinigai i Lietuva
< Jau Nueina

PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 
; Siųskite per Lietuvių įstaigą

EUROPEAN AMERICAN BUREAl)
A. PETRATIS & CO.

Vedėjai

t

Chieago.

Pranešu Visiem
Kąd Salute Stomach Bitlcrs yra 

jripažintas Washingtone, D. C. už 
ikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek

vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
ito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 

ir taip toliau. Sahitcs Stomach Bit- 
ers viską prašalina ir palieka lai

mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš Šaknų žievių, t 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa- 
Žintas svaigalu, bet gyduolė.

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

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
(ikrą ir aišku slvo antraša Ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

3249 So. Halsted St., Chieago, III.
Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

Subatomis ofisas Atdaras iki 9 valandai vakare.
I—T-n—-----ĮT~—T-rr—n------- į---- Į-------- |-------------- m-------------- iii i .... .......................................... .

DR. C. K. KLIAUGA
Dcntistas.

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

vakaro Phone CanaI 257 I 
.............. ..... .. .................

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Hauntatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
■—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vlršmi- 
nčias ligas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justi n Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcigo, llh 

Knyga^ŠALTINIS SVEIKA
TOS’’. augalais gydyties, kai
na 50c.
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Juozapas F. Budrikas
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

Lietuviu Rateliuose

Didelis Išpardavimas Gramofonu 
Geriausiu Išdirbysčiu

Pirk gramofoną pas mus ir pirk-dabar, o sučėdysl P»nĮ««»- PĮ‘C 
kiekvieno gramofono pridedant 6 rekordus ir oOO adatų <]> kai. Li
berty Bondsus priimame pilna verte. Chcmgoje parduodaniic leng
vais išmokėjimais. Kautuvė atdaryta nedėtomis iki b vai. po pietų.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra laiškų iš 
Lietuvos šiems asmenims:

Frank Kupris, 818 S. Halsted 
st.

Tony Petkus.
Kazymesz Jaruszeviczius.
F. Stupinas, 1747 S. Halsted.
Kaz. Urbonavicze, 832 W. 33 

Pi.
Adomas Petraukas.

E PINIGUS
I Visas Svieto Dalis

TYPE A $30.00
šita Grafonola yra labai dide

lės vertės, išduoda gerą balsą, 
groja visokius rekordus, gvaran- 
tuota 5 metams.

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

tai paranki turėti namuose ir ant 
vakacijos 16%xl2% didumo nu
dirbta Golden Oak ir Mahogany.

TYPE E 2 $100.00.

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 

ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta sų trimis 
springsais, galima gauti | 

Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 42 augščio, 19 
21% pločio. Type E 2 
$1.00.

Daugybė kitą modelių, kaina nuo $15.00 iki $250.00.

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.
4362
4363
2356
2357
2358
3348
4272
3905
3906
1248
4099
1249
4180
1161
1245
2002
2223
2397
2581
2343
4165
418!

Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka.
Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marseliete ir Sukeikime Kovą.
Suktinis ir Valia Valuže.
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle.
Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną.
Velnias ne Boba Dalis 1 ir 2.
Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie nosį.
Mano Palvis ir Diskusijos.
Medžiotojai — Dalis 1 ir 2.
Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
Kaipgi Gražus Gražus Rūtelių Darželis ir Batų čystytdjas.
Krakoviakas ir Polka.
Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
Klumpakojis ir Koketka Polka. Ingrota Beno.
Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų.
Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.
Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
Pilviškių Vaitais ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.

JUOZAPAS F. BUDRIKAS,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

E

i: 
E 
E

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E

E

E
E 
E 
E

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

30 Lekcijų buvo$1° Dabar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS SUGRĄŽINSIME JUMS PINIGUS

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

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

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:—Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulta
ciją (patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuotjaus—dabar, 
Vėliaus gali būt pcrvėlu. Atminkit, mes turime tik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Sis 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turį 
progą gauti jį už $3.(5 su markėmis. Naudokis Šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orde
riu” šiuo adresu:

BEN. WAITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVĖ. CHICAGO, ILL.

Mokykla kirpimo ir
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petriny ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus apreda* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausj ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DE8IGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted 8t., Chleago.

Įdomys socialanarchisty ir 
pramoniečiy debatai.

Pareitų seredos vakarę, gruo
džio 3 dieną, Mildos svetainėje 
musų socialanarchistai-komu- 
nistai ir pramonieČiai surengė 
debatus. PramonieČių pusę gy
nė J. Brij unas, Socialanarchistų 

kontraktorius Kukutis. De
batus pradėjo ir baigė Brijunas. 
Vadinas, jis kalbėjo tris kartus, 
gi jo oponentas — du. Su pramd 
niečio Brijnuo išvedimais gali
ma sutikti arba ne, bet reikia pri 
pažinti, kad jis savo temą buvo 
nusistatęs ytin gerai. Kalbos 
aparatas irgi tvarkus. Tuo jisai 
bytina visus, iki šiol čia girdė
tus komunistų ir pramoniečių 
kalbėtojus. Jis, beje, laikosi tos 
pozicijos, kad darbininkai pri
valo organizuoties kaipo klesa. 
Tik viename dalyke! jisai dja- 
ro klaidą, būtent tame, kad pas 
jį išeina, jogei darbininkų kle
sa yra Pasaulio Pramonės Dar
bininkų unija, kitaip žinoma, 
kaipo 1WW. Tatai yra nevykęs 
pamėgdžiojimas socialistų. So
cialistai tečiaus darbininkų kle- 
są prisistato visai kitaip. Jie, bu 
tent, neskirsto ją į “geras” ir 
blogas” unijas. Trumpai sakant, 
socialistai remia kiekvieną svei 
ką darbininkų klesos judėjimą, 
kartu aiškindami jiems galutiną 
liksią. Pramonietis Brijunas gi 
mano, kad darbininkų pasiliuo- 
savimas ateisiąs dėka “vienos 
didžiosios unijos,” dagi visai 
lengvu budu. Į tai jam tinkamai 
atsakė kontraktorius Kukutis. 
Kaip, girdi, ar kapitalistų klesa, 
matydama sau gręsiantį pavojų, 
ims ir gražumu nusileis — ne- 
trugdyts darbininkams organi
zuotis?

So far so good — kaip yankės 
sakytų. Bet klausykitės ką jis 
sako toliau. Kontraktorius Ku
kutis esąs prieš visas organiza
cijas, neišskiriant ir savo komu
nistų partijos. Savo kalbą kon
traktorius baigė daug-maž taip: 
Draugai darbininkai, atsitrauki
te nuo tokių (čia jis pavartojo 
kažin-kokį negirdėtą-nesupran- 
tamą žodį). Pramoniečių uni
ją jis pavadino utopiška, o vU 
sas kitas taip jau panašiomis. 
Esą, jos trukdančios darbinin
kams siekti galutino tikslo 
darbininkų diktatūros. Darbi
ninkai, pasak jo, gali pasiliuo- 
suoti būdami liuosi, niekieno 
nevaržomi. Nugi, reikalinga ne 
organizacijų, bet “darbininkų 
sąžinės!” (tą žodį jis taip ir 
vartojo). Reikia jiems ūpo; 
reikia sukelti miniose keršto, 
ir revoliucija kaip bematant kil
sianti. Pasakęs tą didelę “gud
rybę”, pons kontraktorius ban
dė pašiepti socialistus. Esą, 
“oportunistai tik šokauja orga- 
nizuokimės, organizuokimės ir 
visa balsavimais išbalsuosime.” 
Pasakęs šitą absurdą jis teikėsi 
dar pasakyti,, kad tai esąs absur 
das.

Jeigu ta komunistų partija 
ištiesų yra tokia, kaip ją prista
to pons kontraktorius, o reikia 
manyti kad taip, nes jisai gi yra 
vienas tos partijos lyderis, tai 
kiekvienam darbininkui turėtų 
būt aišku, jogei tie komunistai 
yra gryniausias kapitalistų pa
daras. Jie pairkštauja 'prieš 
įvairias darbininkų unijas bei 
organizacijas, kurios kovoda
mos dėl geresnio būvio, kenkia 
kapitalistų savavaliavimui. Tie
sa, tiesa: jei darbininkai nebūtų 
susiorganizavę, tai ir pačiam 
komunistų lyderiui, ponui kon- 
traktoriui tatai eitų į sveikatą. 
Jam irgi nebeprisieitų aimanuo-
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(Tąsa ant 7 pusi.)

Išrūpiname Pasportus i Lietuva 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

LithuanianDevelopmentCorporation
320 Fifth Avenue, New York, N. Y.

The Wiersema State Bank 
11106-08 Michigan Avenue 

rugsėjo 12 d., 1919 išduotas 
viešų apskaitų peržiūrėtojo. 

SKOLINGUMAI
Kapitalo san. įmokėta 200,000.00 
Antviršinio Išdo 
Neišdalintų pelnų 
Depozitų ............
Neatmokėtų dalybų .. 
Atidėta mokesčiams .

Pranešimas bizniui basibaigus 
Illinois valstijos 

VERSMES
Paskolos ir atskaitos $1,129,901.93 
S.V.Bondai ir paliud. 291,828.72 
Miesto ir Korp. Bond. 656,966.73 
AntvirŠiniai ištraukimai 226.43 
Intaisos ......................... 4,875.18
Nekrutamas turtas ...... 935.05 
Gryni pinigai ir pripuolą 

iš bankų .... 317,885.89
Viso versmių $2,402,619.93 
Sausio 2, 1918 depozitų ..... 
Lapkričio 17, 1919 depozitų .

Gryno laimėjimo depozitais
VIRŠININKAI

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

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt • Asą VViersema
Herman L. Barnes Gatvines Dellaan
Theophilus ftahmid ........... ' ‘ ........ * Nleliolas W. VViersema

\George Dalenberg Chas. E. Reading Frederick J .VViersema
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

. 10.000.00
33,444.27

2,146,328.25 
.. 10.00 
12,837.41

Viso Skolingumų $2,402,619.93
$1,112,666.48
$2,146,328.25

$1,033.661.77.

ss=

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SEcuRiTY Bank 
■■■■■■■■■■ OF CHICAGO iMMmgmHimB

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

^“PELNO" ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliai^ ir subatomis iki 8 vai. vak

Lietuviu Tautiškos Kapinės
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietu

vius be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavie 
nėse duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda^ nuo $50 ir 
augščiau. Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiš
kai ar telefonu: Willow Springs 20-R.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

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

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

CHICAGO, ILL.

Pasidėk savo pinigus 
ROSELAND STATE SAVINGS BANKĘ 

11500 MICHIGAN AVĖ.
UŽTIKIMAS BANKAS^ Kapitalas ir Antviršis $250,900.90

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

Ar Sergat?
Išradimas naujų liekarstų 

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

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

nuo
P«S

OR F. 0. CARTER
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas
Atitaiso žvairas Akis

Kurtumas ir užimąs galvoje, z 4
Slogos yra viena didžiausių kur

tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies 
slogos. Slogos užima vietą nuo no
sies ir gerklės iki euchstakinių takų 
ir jais pasiekia vidurinę ausį. Eu- 
chstakiniai takai yra reikalingi tam, 
kad jaisiais oras pasiektų vidurinę 
ausį ir suvirpintų ausies bubnelį o- 
re vilnimis. Šitos vilnįs atsimuša į 
ausies būgnelį ir suvirpina jį, šitie 
gi virpėjimai nervais nunešama au
sin ir perduodama smegenims. Jei 
euchstakiniai takai yra užkimšti, 
lai nėra oro spaudinio lygsvaros ir 
ausinis būgnelis būva nukritęs, ar 
įspaustas ir todel\ negali virpėti 
lengvuose atsitkimuose balso vil
nims užgaviis .jjf arba pirmuose li
gos laipsniuose takas tik išdalies už
darytas, arbh ūTdPgiMAs pasiekia tik 
pradžią takų ir žmogus pradeda pa- 
tėmyti, kad su jo gerkle kaž kas ne
gera. šita kliūtis yra ypatingai pa- 
stebiama, kuomet jis yra kambaryj; 
kur keli žmonės kalba. Paprastai 
būna

Ūžimas glavoje ir ausyse.
šitas užimąs būva visokis — gie

da, ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip, 
sakysime tekantis garas, svirplys ir 
lt. šitas užimąs paprastai būva 
pirmutiniu patėmijamu simptomu, ir 
jis tikrai nurodo, kad su girdėjimu 
bus kas bloga, jei nebus gydomasi 
ir gailaus takas visai užsikimš. Tam 
atsitikus apkartimas bus pilnas. Au
sinis būgnelis gali būti visai svei
kas* (nors prislėgtas) ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingęs, 
takams užsikimšus. šitas 'visiško 
kurtumo stovis pasiekiama laipsniš
kai, bet daugelyje atsitikimų jis už
eina trumpu laiku po smarkiam per
šalimui. Stoginio kurtumo atsiti
kimai pablogėja persišaldžlus ir oro 
permainai atsitikus.

Daugelyje atsitkimų būva užgulta 
lik viena ausis, bet dažniausiai ap
kursta abi anksčiau ar vėliau, žo
džiu, tas dažniausiai atsitinka, kuo
met užgula ausis ir atsitinka uži
mąs galvoj.

Vaikų Adenoidai.
Adenoidai yra labai paprasta vai

kų liga. Tankiai yra priežastis 
kurutmo ir bėgimo iš ausų. Tai 
yra priežastis auginio giliai nosyj. 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimai turi būti išimti kaip 
galima greičiau. Dr. Carter išima 
adenoidus.

Kreivoms akinis atitaisyti dr. Car
ter turi savo būdą, kurį jis pasek
mingai panaudojo šimtuose atsiti
kimų. Jis nechloroformuoja ir ne
padaro skausmo. Jei turite krei
vas akis, eikite pas drą Carter pil
nu užsitikčjimu pasisekimo, o išei 
site tiesiomis akimis kaip’ ir kiek
vienas. Žvairos akįs yra pažemi
nai! negalė u Ir jos netik paže
mina, bet dažnai taipgi susilpina ir 
sunaikina regėjimą veinos akies, o 
kartais ir abiejų.

jusŲ akims, ar gal 
Čia yra jūsų pro-

Carter turi išdir-

Migdalinės gilės (tonsilai).
Išimama ir išgydoma specialiu 

budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintas Šitam darbui.

Gal kas kenkia 
jos yra žvairos? 
ga!

Chicagos dr-as
bęs sau vardą visoj šalyj kaipo akių 
specialistas.

Dr.1 Carter tupėjo stebėtiną pasi
sekimą gydyme regėjimo, kruopėtų 
vokų, žvairų akių ir visokiausių a- 
kių ir girdėjimo kliūčių bei ligų. Jis 
labai plačiai garsino savo Talpina
mąjį lengvą gydymo būdą ir pasek
mingai išgydė tuksatnčius ligonių 
po visas Suvienytas Valstijas.

DR. F. O. CARTER,
Iškaba besisukančios šviesos .,4

120 So. State St. Chicago, Illinois
Vienos durjs į šiaurę nuo Fair krautuvės.

Turiu užėmęs visą antrą augštą, iš 10 kambarių: operacijos, gydymo, 
pasilsiu ir X-Ray examinavimo kambarys. Valandos 9 iš 

ryto, 6 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

VUNAT1NIS BBOUTBUOTAB Pl/HAB APTIBKOB1UB ANT BBtDGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMSM Akiniai aukso rimuos* nuo $8.00 Ir m- 

KŠČJau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
aairSčiau Pritaikome akinius uidyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku* 
mm, akių skaudėjimas, užvilkimas tr 
tt. yra vaisiais įvairių litrų, kurios ga
li būti prašalintos serų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uidykų, jei peršti M 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mes ko*- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvls- 
nam gerai prirenkam.

A. M. MBSIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. M duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryt! bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių.

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

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

.4 .



Pianų Sankrova atdara kas vakaras iki Kalėdų

po 50c

TOWN OP LAKE

kalbamosios

NUO 1-MOS RUGSĖJO

Aušros

DAKTARAS NAMUOSE

pavesti

PERVIRŠIS 
$25,000

cldužius
Vinskis

Ml Nepirkti Pianu ar 
Grojiku Pianu Kalėdoms

KAPITALAS
$200,000

Kadangi talkininkų imperia
listai, eidami išvien su Rusijos 
atžagareiviais, stengiasi gink-

Svarstyta 34 kp. (Waterbury 
ir 19 kp. Brooklyn) įnešimas už
megs Ii ryšius su Socialistų Par-

Sinti stovas 
Čepaitis

kių, aiD>ų no- 
. Po priežiūra 
specialisto. U-

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

sic as-
A. Hcr

Telephone Yards 5834

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

OJAS ir CHIRURGAS 
loteriškų, Vyrišky,

Truc transhition filcd with tho post- 
master at Chicago, III. Dec. 6, 1919 
as requircd by thc act of Oct. 6,1917

Rezoliucija delei Ru
sijos blokados.

reikalu nuėmimo suspendavimo 
nuo LSS-gos.

Egzekutyvis Komi- 
augščiaus išdėstytų 
suspendavo LSS-gą 
Socialistų Partijos

Rezoliucija Socialistų 
Partijai.

—■ . ....... ' r VALD Y BA ======
JOSEP1I J. ELIAS, PREZ.

WM. M. ANTONISEN, VTCEPREZ.
JOHN I. BAGDZIUNAS

VICE-PREZ. IR KASIERILS

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Nubaudė advokatą.
Teisėjas Fry vakar nuteisė 

advokatą William Toppcr į 
trims mėnesiams į pataisos na
rna

Įnešimas priimta.
Montvidas įneša rinkti komi 

siją.
KoKisijon nominuota ir iš 

rinkta — St. Strazdas, A. Karšo 
kas ir J. Yuknius.

Lietuvos klausimas ir Sočiai 
demokratų Partija.

taisos.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fr 

8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

K.-PIETELIS
Halstcd St., Chicago, III 

Tcl. Canal 2152,

luotos jiegos keliu uždėti savo 
leteną and Rusijos}

Kadangi tuo pačiu tikslu jie 
veda ekonominę karę prieš Ru
siją, neduodami nei įgabenti į 
ją, nei išgabenti iš jos maisto ir 
industrijos reikmenų;

Kadangi tatai paralyžuoja vi
są Rusijos gyvenimą ir neduo
da jos žmonėms sutvarkyti savo 
šalį, naikina revoliucijos laimė
jimus ir trukdo proletariato pa
stangas įsigyti gerovę ir laisvę, 
tai tebūnie .

Nutarta, kad X-tasis LSS-os 
Suvažiavimas griežčiausiai pro
testuoja prieš tokią talkininkų 
politiką ir, kartu su visais šios 
šalies ir kitų šalių darbininkais, 
reikalauja Rusijos blokados nu
ėmimo ir karės sustabdymo; 
toliaus tebūnie

Nutarta, kad X LSS. Suvažia
vimas išreiškia karščiausią savo 
užuojautą Rusijos darbinin
kams jų kovoje už savo ir visos 
Šalies paliuosavimą.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 2544 

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYVY

Specialistas , _
Vaiky ir visy chroniškų ligy * 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9G93 

Valandos: 10—11 ryto; 2—-3 po piet 
7—8 vąk. Nedėliotus 10—12 dienų.

t i taip, kaip kad jis praeitą va
sarą (man) aimanavo: “Et, dar
bo tiek daug, o čia — darbinin
kai streikuoja.”

Ve delko -tie socialanarchis- 
tų ir prambniečių debatai buvo

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DEN TĮSTAS
10657 Michigan Avė., Roscland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Dešimtas L.S.S.
Suvažiavimas.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje, 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Boto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

dar buvo paprašytas šį-tą paiš- 
kinli ir apie Liet. Raudonąjį

Kryžių. Jis nurodė, kad Ame
rikoj tokia draugija randasi — 
Lietuvai Gelbčti Draugija ir 
kvietė visus susirinkusius remti 
ją aukomis. Ant vietos surinkta 
$18.50. Aukojo šie asmens:

S. A. Stankevičia, P. Balčiū
nas, J. Ilgauskis, A.
S. Augaitis, J. Šaltis,
J. Žilinskis, B. Tamošcvičienc, 
A. Vinskięnė, A. Aleksandravi
čienė—po $1.00: J. Kondrotas, 
L. Munckcvičienė, K. ArČiunas, 
J. Pilkis, A. Pacievičia, M. Ža
beliu, J. Mėtės, J. Urkauskis, S. 
žvibas, H. Vaitinkiene 
Smulkių 50c. Viso labo $18.50.

Visiems aukojusiems tariu 
širdingą ačiū.

— S. A. Stankevičia.

Viktrolos^ Grafonolos, Vitanolos
Kalėdų Davonotns

E 2 Colunibia GrafonoTa aržuo- 
hi ar mahogenu apibaigta, 12 pa
sirinkimų, 6 abipusiai rekordai 
jūsų pačių pamėgimo, $1 
200 adatų už ........ ■ VU

4 num. Victor Victrola aržuo- 
lu apibaigta ir 12 pasirinkimų, 6 
abipusiai rekordai, 200 $OA.10 
adatų, už....... .  vU

f

6 hnm. Victor Victfoly, 12 pasi
rinkimų, 6 abipusiai res-$/į flJO 
kordai, 200 adatų, už “tU

Gerosioms senovinės mados Kalėdoms nieks taip netinka, 
kaip gera muzika. Jus gėrėsitės grodami vienu šitų grojiklių 
pianų, kuriuos mes čia parduodame. Musų sandėlis dabar pil
nas, Kurį grojiklj pasirinksite dabar, tas bus palaikytas Kalė
doms pristatyti.

šitas gražus Kcrzheim Grojiklis Pianas su lempa, 20 rutu
lių, suolu ir palei..............,................................ {. •<.. $/Įg£)

Persiskyrė šu Šuo pasauliu 
pėtnyčidj, gruodžio 5 d., 4 v. 
ryto Onk Forest ligoninėj. Tu
rėjo 29 metus amžiaus, buvo 
nevedęs. Amerikoje išgyveno 
apie 10 metų. Paėjo iš Kaimo 
gub., Panevėžio pav., Smilgių 
vals. Kiaužerių kaimo. Lietu
voje paliko gyvais tėvus, du 
brolius Mikolą ir Povilą ir 
vieną seserį, Amerikoj vieną 
brolj Kazimierą. Palaidojimas 
jo kūno įvyks nedėlioj, gruo
džio 7 d. Išlydėjimas iš Oak 
Forest ligoninės į Tautiškas 
Kapines 1 vai. dienos. Užpra
šomi giminės, pažįstami ir 
draugai atiduoti jam paskutinį 
patarnavimą..

Brolis Kazimieras Čepaitis.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. JdKuomet tųs esate trumparegi^ arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 ąietų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias r^ekmes.

Gydymas vist) a* * 
sie« ir gerkles ilgu.
tarnlhkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tėmykite j mano parašą, e*

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

| Tel. Canąl 2199.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gernl lietuviams Jinotnas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias

baudiniais, atmeta paminėtuo
sius buvusiųjų viršininkų nusi
dėjimus prieš Socialistų Parti
ją ir prieš LSS-gą; ir pagalios 
tebūnie

NUTARTA, kad šis X-tasis 
LSS. Suvažiavimas kreipiasi į 
Socialistų Partiją, prašydamas 
jos nuimti nuo LSS-gos suspen
davimą ir sugrąžinti jai teisės, 
kaipo organizacijai, susijun
gusiai su Socialistų Partija,

8 num. Victrola aržuohi ar ma- 
ofrgenu apibaigta, 12 pasirinki
mų, 6 abipusiai jūsų pa- $QQ 
sirinkti, 500 adatų, už ww

11 num. Victor Victrola aržuolu 
ar mahogenu apibaigta, 20 pasi
rinkimų, 10 abipusių rekordų ju_ 
sų parinktų, 200 ada- $4 00-70 
tų, visa už ................ I wO

10 num. Victor Victrola aržuo
lu ar mahogenu apibaigta, 20 

pasirinkimų, 6 abipusiai rekordai 
jūsų pasirinkimo, 200 $| f ft.50 
adatų, visa už........

Šitas stebėtinas 
mašinos ko^np'lctas

DR. G. M. GLASER
„ Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan b L, 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

Žinoma, jus nenorite kitokio 
fonografo, kaip tik tokio, kuris 
groja visus rekordus.

Šitas fonografas groja visus re
kordus, taigi pirma negu eisite 
sau naujo instrumenti pirkti, 
užeikite čia ir pamatykite šitą 

gražų fonografą vaškuotu aržuo
lu apibaigtą, su 12 meliodijų ir 
6 abipusiais rekordais jūsų pa
čių pasirinktais ir 50 K $OQ 
adatų; visa už v v

8 num. Vitanola, aržuolu ar ma
hogenu apibaigta, 12 pasirinki
mų, 6 abipusiai rekor- 
Jai, visa už . .... 7 '*

Lengvos Išlygos. Be palukų.

mą rezoliuciją.
Įnešimas paremta.
Grigaitis duoda įnešimą, kad 

suvažiavimas pagamintų rczoliu 
ciją, kurioj reikštų savo atsine- 
šimą į Lietuvos klausimą ir Lie 
tuvos darbininkų judėjimą.

Įnešimas priimta vienbalsiai.
Vilimaitis įneša, kad tąją re

zoliuciją pagamintų ta pati ko
misija, kuri rašys atsišaukymą į 
sąjungiečius. (Paremtas.)

Grigaitis ir Montvidas atsisa
ko iš komisijos rašyti rezoliuci
ją. Tąsyk prie likusio Michelso- 
no darinkta C. Hertman.

Grigaitis duoda įnešimą, kad 
LSS. remtų ir ragintų remti Lie
tuvos Soc. Deni. Partiją.

Įnešimas priimta vienbalsiai.
Michelsonas duoda .įnešimą, 

kad butų kuriamas Liet. Soc.- 
Dem. Partijos rėmimo fondas.

Įnešimas priimta 9 balsais 
prieš keturis.

Michelsonas įneša, kad suva
žiavimas rinktų komitetą iš tri
jų narių fondo tvarkymui.

Grigaitis duoda pataisymą, 
kad fondo tvarkymą 
Pild. Komitetui.

Michelsono įnešimas 
diduma balsų.

Komisijon išrinkta 
mens: F. Michelsonas, 
manas ir J. Yuknius.

Įnešta uždaryti sesiją, o se 
kainą pradėti ryto 10 vai.

Įnešimas priimta ir sesija pa 
sibaigė 4:45 vai. po pietų. » 

(Bus (langiaus)

Jau Išėjo iš Spaudos
KNYGA VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Kurioje telpa 400 geriausių parinktų ir išmėgintų valgių. 
Gražiai sutaisyta, turi 164 puslapius. Dydžio 9x6. Kaina 
$1.00 su prisiuntinni.

Prisiųsk $1.00 įdėjęs į laišką ir knygą tuojaus prisiu
si m. Adresuok;
JUOZAPAS F. BUDRIK. 334:| S. Halsted St.. Chicago, IR.

Gyvulėliai.
Seredoje gruodžio 3 d., LSS. 

VIII Rajonas Mildos svet., su
rengė prakalbas “Keleivio“ re
daktoriui dr. Michelsonui, iš 
Bostono. Publikos prisirinko 
pilnutėlė svetainė. Prakalba la 
bai įdomi: aiškino skirtumą 
tarpe socialistų ir komunistų. 
Tik buvo nepatogu klausytics, 
kad žmonės sykiu prisivarė į 
svetainę daugybę gyvuliu; Jie 
netik daug vietos užėmė, bet 
gyvuliai kaip gyvuliai, jų ne
pamokinsi, nė nutildysi: jau
čiai baubia,, avįs, ožkos, bliau
na, keturkojai kriukia; gi už- 
uosdami gyvulius ir vilkai 
staugia, kaukia... Žmonės ne
gali ne prakalbos girdėti. Pie- 
menįs, žinoma, norėtų prakal
bą išgirsti, bet galvijus nors 

tą valandą galėjo kūtėje užda
ryti ne ką į svetainę susileisti.

Svieteli tu mano! Tokie tai 
gyvuliai žada ir nori pasaullį 
tvarkyti! — žemaitė.

Pranešimas
piMINftMS IR DRAUGAMS 

apie
ANUPRO POŠKOS MIRTĮ

Anupras Poška persiskyrė 
su šiuo pasauliu gruodžio 4 d. 
po pietų. Mirtis buvo netikėta, 
po trumpos ligos vos penkių 
dienų sirgimo.

Velionis A. Poška ilgus me
tus buvo LSS. 174 kp. nariu; 
vėliaus jis priklausė prie LKS 
174 kp. Brighton Parke. Jis tu
rėjo daug giminių ir pažįsta
mų Wupe draugų socialistų). 
Taigi prašome visus gimines ir 
pažįstamus, kurie galės, daly
vauti jo šermenyse. Jo kūnas 
bus laidojamas Liet. Tautiško
se kapinėse. Išlydėjimas įvyks 
ryto, iš namų pn. 4416 S. Saw- 
panedčlyj, gruodžio 8 d. 9 vai. 
ycr Avė.

Brolis M. ir brolienė,
POŠKAI.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
* Gyvenimas yra
V jflHk tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
} Mes vartojam 

iMBpF y pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 

~ kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis. nuo 9 iki 12 dieną

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, 111/

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

visi
Tik labai 

kad susirinkusiems pri 
dau

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

geriausias hritvrts ir pus

Banditai veikia.
Sako, kad policijai nė su kuo 

nesą taip sunku apsidirbti, 
kaip su banditais-plėšikais. Net 
ir tokį dalyką, kaip darbinin
kų streikai, ji labai lengvai su
laužanti. Bet banditų ji nega
linti suvaldyti. Taip, už pra
eitą savaitę piktat^rriai atliko 
net 92 pasekmingų užpuolimų 
ir viso kartu laimėję dvidešims 
penkis tūkstančius dolerių.

Delei to, sako, miesto tary
ba dar turėsianti pasvarstyti.

KADANGI buvusis LSS-gos 
sekretorius-vertėjas J. V. StiL 
son, dirbdamas nacionaliame 
Socialistų Partijos ofise, sunkiai 
nusidėjo prieš savo pareigas, 
trukdydamas Socialistų Parti
jos veikimą ir atvirai paniekin
damas valdančiųjų josios įstai
gų valią, kaip tai buvo, pavyz
džiui, amnestijos \ kohvencijos 
klausime ir tam tikrų “kairias- 
parniškų” Partijos skyrių sus
pendavimo klausime.

KADANGI paminėtasis L. S. 
S-os sekretorius-vertėjas panau
dojo savo ofisą organizavimui 
vadinamojo “kairiojo sparno,” 
idant jisai galėtų užgrobti kon 
trolę ant Partijos, ir tuo tikslu 
stengėsi pakreipti Partijos vir
šininkų rinkimu^ patogion tam 
“kairiajam sparnui“ pusėn ir 
darė pareiškimų Socialistų Par
tijai, buk LSS. Į^isidėjus prie, 
“kairiojo sparno^; "'<0..... I

KADANGI buvusis LSS-gos 
Pildomasis Komitetas nedraudė 
tokių sekretoriaus-vertėjo dar
bų, nors dažnai jie buvo atlieka
mi be Pildomojo Komiteto au
torizacijos ir |£arj^is net prie
šingai jo nutartknanyi;

KADANGI oficialų LSS-gos 
spauda sutikime su tuo buvu
sioj ų sekretoriaus-vertėjo veiki
mu niekino bei šmeižė Socialis
tų Partijos viršininkus ir rengė 
skilimą Partijoje;

KADANGI Socialistų Partijos 
Nacaonalis 
tetas dėl 
priežasčių 
o specialė 
konvencija patvirtino tą suspen
davimą ; r-

KADANGI buvusieji LSS. vir
šininkai ne tiktai nesistengė pa 
siteisinti Socialistų Partijai ir 
gauti iš jos suspendavimo nuė
mimą ,bet priešingai, veikė ir 
toliaus tokioje p(!it pakraipoje 
ir, pagalios, kartu su kitų tautų 
vienminčiais įsisteigė Komunis
tų Partija;

KADANGI tie viršininkai nu
tarė įstoti į tą Komunistų Par
tiją, tuo pastatydami save už 
Socialistų Partijos ir LSS-os ri
bų, tai tebūnie

NUTARTA, kad buvusiųjų L. 
S. S-os viršininkų darbai, už
traukusieji suspendavimą ant 
LSS-os, buvo tų viršininkų sa
vavaliavimai, neparemti nei vi
suotino narių balsavimo nė su
važiavimų nutarimais, ir griež
tai priešingi LSS-os konstituci
jai, kuri įsakimai sako, kad LSS. 
turi veikti “Socialistų Partijos 
programo ir nutarimų dvasio
je“ (Str. I, Paragr. 1); toliaus 
tebūnie /

NUTARTA, kad šis X-tasas 
LSS. Suvažiavimas, laikytas 
Lapkričio 27, 28 ir 29 dienomis, 
kalbėdamas vardu LSS-os na
rių, kurių valią sufalsifikuoda
vo buvusieji viršininkai ir ku
rių opoziciją neteisėtiems savo 
darbams jie sulaikydavo, itŽirti-, 
darni jiems burną spaudoje, te- 
rorizuodanii juos Šmeižtais ir

V®™ nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 
• rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mes taipgi turime ke 
lėtą augštoš klesos 

' phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jais. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Visi m.usų fonografai yra parda
vinėjami musų departamentinėje 

sankrovoje.
10 num. Victrola aržuohi ,ar 

mahogenu apibaigta, 12 pasirin
kimų, 6 abiem pusėm $1^fĮ 
rekordai................... ■ v v

9 num. Victor Victrola dūmais 
aptrauktu aržuolu ar mahogenu 
apibaigta ir 20 pasirinkimų, 10 
abipusių rekordų, 200 $"7ij>.50
adatų, visa už.........  ■ O

8 num: Victor Victrola aržuo. 
lu apibaigta, 20 pasirinkimų, 10 
abipusių rekordų jūsų $|ZO-50 
pasirinktų už ................ wO

G 2. Columbia Grafbnola, ar
žuolu ar mahogenu apibaigta, 

20 pasirinkimų, 10 abipusių re
kordų, 200 adatų $ 1

CABLE NELSON PIANAI
Šilus plačiai žinomas pianas yra tarp geriausiųjų.

StHiius A — Bungalocv dydis . .. $400

SiuskitPinigus Lietuvon
= Savo gentims ir =====

Padarykit Linksmas Kalėdas
Suteikdami jiems savo pmigišką paramą.

Musų bankas turi specialį pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamų 
kainą. Lietuviai pas lietuvius!

Telephone Yards 5032

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

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

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas, 

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

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

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

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
lankumo mokyklaį pradėkite tuoj 
ncatidėliodami visi sykiu-

3001 South Halsted Street

KOSTUMER1Ų DOMAI.
Skaitau sau garlje pranešti nau

jiems ir seniems kosturneriams, kad 
aš atpirkau tą pačią bekernę ką pir
ma turėjau; todėl geros, šiltos ir 
skanios duonos malonkite pirkti pas 
mane. Su pagarba

J. PETRAUSKAS,
3o48 So. EmerakL Avė., Chicago, 111.

TURIU už garbę pranešti gerbia
miems draugams ir pažįstamiems, 
kad aš atidariau sankrovą aprėdalų 
hiikroilžių, žiedų ir kitokių auksi
nių daiktu ir gramofonų rekordų vi
sokiomis kalbomis ir visokių muzi
kos instrumentų ir strunų. Taipgi 
taisau muzikos instrumentus. Be to 
užlaikau

Pramogų vakaras.
Lapkričio 30 d. LMPS. 58 kuo 

pa surengė pramogų v|fikarąi- 
teatrą p. Meldažio svetainėj. 
Vaidinta komedija “Piršlybos.“

Vakaras kaipir visi musų 
draugijų vakari 

negera 
siejo laukti net dvi valandi 
giau negu buvo garsinta 
ka tuose.

Vaidinimas išėjo nekaip, 
kurie lošėjai dagi savo rolių ne 
buvo išsimokinę. Tiili lošėjų, 
lečiaus lošė neblogiausia. Kaip 
iš darbininkų reikalauti dau

giau nė negalima.
Publikos buvo neperdaugiau 

šia. Tam tur būt buvo priežas
tis įvykusis tą patį vakarą 
LSS. VIII Rajono koncertas 
Hoerber’o svetainėj. Visi socia
listai ir jiems simpatizuojantįs 
žmonės tur būt nuėjo ten. Gi 
komunistai, kurie reikalauja, 

kad LMPS. glaustųsi po jų 
“sparnu,” moterų rengiamąjį 
vakarų “užmiršo.” — Oleikietis

________ CICERO
Pramogų vakaras.

Lapkričio 22 dieną Vakarines 
Žvaigždės kliubas surengė pra
mogų vakarą — šokius ir vaka
rienę.

Visa pavyko kuopuikiansia.
Beje, tarp kita kliubas pakvie 

te S. A. Stankevičių, idant jis su 
atrinkusiai publikai paaiškintų 
apie kliubą bei jo nuveiktus dar 
bus. Trumpa bet aiškia kalba 
jisai ragino susirinkusius spies
tis į kliubą, kad visiems kartu 
veikus ir atlikus dar didesnių



Pranešimai
RYTO, Empire teatre, Socialistų 

Partija rengia protekciją. Prelegen
tu bus prof. Scott Nearing. Duos 
referatą tema: “Socializmas ir atei- 
tisn Pradžia kaip 10:30 vai. ryto.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės 
Namo B-vės Viešas susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, gruodžio 7 d. 2 vai. 
|>o pietų, J. Jukniaus svet. 4837 W. 
14th St. Visi lietuviai ateikite.

— Komitetas.

. veikalą — “Revoliucionie
riai“ pamatyti galite šiandie, gruo
džio 6 d., 7:30 vai. vakare, M. Mel
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 
Stalo LSS. 138 kp. Mišrus Choras.

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

— Valdyba.

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 VVhite Stpture 
Parko svet. Visos draugės ateikite, 
nes turime svarbių reikalų.

— Vaidyba.

Tolleston, Ind. — SLA. 284 kp. 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. A. Ma
lišausko svet. 1520 Grant St. Drau-

Draugystės L. T. Tėvynės Mylėto
jų No. 1. ant Town of Lake, mėnesi
nis susirinkimas šiandie, gruodžio
6, kaip 7 vai. vakare. Picržynskiolgni ir draugės, visi privalote pribu- svet., kampas 46 ir Paulina gatvių. | ti, nes turim daug svarbių dalykų 
Visi nariai būtinai turi atsilankyti. " ‘ *

—Valdyba.
ir bus rinkimas naujos valdybos a- 
teinantiems metams. —' Organizat.

LMPS. 9 kp. dainų repeticija bus 
nedėlioj kaip 4 vai. po pietų. Mark 
White Square parko svetainėj.

— Komitetas.

Cicero. — LMPS. 43 kp. susirin
kimas įvyks panedėlyj, gruodžio 8, 
kaip 8 viii, vakare. Onos Tamulių, 
nienės svetainėj, 1447 — 49th Avė. 
Visc< narė/, prašomos atsilankyti, 
reiks rinkti naują valdybą 1920 me
lams. — Valdyba.

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.

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
VEDUSI PORA pnjieSko apšildo- 

mo kauibario North Sidės apielinkė- 
je arba West Sidėj ar apie Bridge- 
portą. Meldžiam pranešti į Naujie
nas pažymėdami No. 22.

PAJIESKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėje garu apšildomo su 
elektros šviesa ir maudyne. Kas tu
rite malonėkite atsišaukti tuojaus. 
Tel. Drover 2266.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PASIRANDAVOJA 2 kambariai 
apšildyti, elektros šviesa. Atsišau
kit šiuo adresu:

2296 Mihvaukec Avė.

IŠDUODAMA kambarys, elektros 
šviesa, maudykla, telefonas ir visi 
įtaisymai — prie mažos šeimynos, 
Brighton Parko apielinkėj. Vie
nam arba dviem vaikinam — su val
giu ar be valgio.

Telcphone McKinley 310

PASIRANDAVOJA šildomas kam
barys dviem arba vienam vaikinui. 
Antros lubos. Galima matyti 6 vai. 
vakare.
3240 So. Union Avė., Chicago.

i MOTERŲ
REIKALAUJA 
KAMBARINIŲ

' ATSIŠAUKTI | NAMŲ UŽVEIZ
IU) OFISĄ CONGRESS VIEŠBUTY.!. 
CONGRESS SI’. IR MICHIGAN AVĖ.

Subata, Gruodžio 6 d., 19191 .1 .■■■■ . . ....................... .ii__ įiįhh_«i-- ................  L-

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ VYRŲ

PIANŲ PARDAVĖJŲ

PAJIESKAU sau gaspadinės ant 
formos, kuri mėgsta gyventi ant 
fanuos. Tarp 30 iki 40 metų am
žiaus. Darbas ant visados; mokes
tis gera.

George Zaramba, 
Box 82 Mhltefield, Ind.

REIKALAUJA moterų mokančių 
skudurus skirstyti. Mokės nuo $20 
iki $23 į savaitę.

M. KAPLAN,
2014 So. Federal St.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie darbo hotely1j.

THE NEW DOBER HOTF.L 
4167 S. Halsted St.

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO. 
310 N. Green St.

Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų prieŠmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 7 d., 1-mą 
vai. po pietų, M. Meldažio svet. 2242 
\V. 23 PI. Draugai, visi turite būti, 
nes bus renkama valdyba sekan
tiems 1920 metams.— Sekr. A. Mežlaiškis.

Wf8t
Kliubo, 

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. — Valdyba.

PuRmano Lietuviško Paš. 
priešmetinis susirinkimas

Išduodama keturi geri šilti 
kambariai, šviesus pryšakis. At
sišaukti 941 W. 33-čia gatvė 

arti Morgan St.

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

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

REIKIA DARBININKŲ

Roseland. —- SLA. 139 kp. prieŠ
metinis susirinkimas bus subatoj, 
Gruodžio 7 d., 7:30 vai. vakare. 9-tol 
Wardos Socialistų svetainėj, 11100 
So. Michigan Avė. Visi draugai ir 
draugės ...................
renka imi 
kp. 1920

būtinai ateikite, nes bus 
nauja valdyba SLA. 139 

metams.
— Už rašt. K. Kalnietis

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

A. Kvoįeras, Pirm.

“Kardo’* Vakaras. Rengia Lietu
vių Laisvamanių Fed. nedėlioj 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.

REIKALAUJA 10 patyrusių mote
rų išmetamoms popieroms skirstyti. 
Mokama geriausia alga ir gera vieta 
dirbti.

REPUBLIC WASTE PAPER CO. 
526 W. Taylor St.

Kertė Desplaines • SI.

REIKALAUJA

MERGINŲ IR MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
’VYKŲ m MOTERŲ-

Pupelėms rinkti, gražus, švarus 
kambarys, $15 —$18 savaitėje pra
džiai. < 
Paimk CIearing karą ties 
Limits ir Austin Avė. karu

• iki galui linijos.

Archer 
važiuok Hart, Schaffraer 

iL Mairx
THE KIMBALL MA^TINDALE CO.

6556 So. Ogdcn Avė. Atidaro
Cicero. — SLA. 194 kp. laikys 

priešmetlnt susirinkimą nedėlioję, 
gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų. Na
riai susirinkite paskirtu laiku Onos 

Tamuliunienės svet. 1447 So. 49 
Avė. Bus rinkimas valdybos sekan
tiems metams ir kiti svarbus savi 
reikalai. — Kuopos pirm.

Indiana Harbor, Ind. — SLA 185 
kuopos prieŠmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, 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. —Ein. rašt. P. S. Rindokas

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

dar vienų liemenių dirbtuvę
♦

pn. 2303 W. St. Paul Avė.
I \ t 't

(100 pėdų į vakarus nuo 
Western avė.)

Cicero. — SLA. savaitė prasideda. 
Prakalbos įvyks nedėlioj, gruodžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Onos Tamu- 
liunienės svet. 1447 So. 49 Avė. A- 
teikite visi. Kalbės pirmą kartą Ci- 
ccroj P. J. Keršis.. Inžanga dykai.

SLA 194 kp. pirmininkas.

L. M. S. A. susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 8 vai. vakaro, “Auš
ros’’ svetainėj, 3001 S. Halsted Si

— Valdyba.

38 skyLietuvai Gelbėti Dr-jos 38 sky- 
riauR susirinkimas įvyks nedėlioj, 
Ki tiotlžiu 7. kaip 1-1„Q vai •
Liet. Janitorių svet. 3720 
rison SI. Nariai ir rėmėjai prašo
mi atsilankyti. Turim daug svarbių 
reikalų. — Valdyba.

li» r-

LSS. 81 kp. prieŠmetinis susirin
kimas įvyks subatoj, gruodžio 6 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svet. 

1822 Wabansia Avė. Draugai visi 
malonėkite būti, nes turime daug 
reikalų apsvarstymui. Norintis būti 
socialistų partijos nariais . kviečia
me Į susirinkimų. — Sekr. P. Miller

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
susirinkimas įvyžs nedėlioję, gruo
džio 7 d., 10 vai. ryto. University of 
Chicago Settlement fvetainėj, 4630 
Orocss Avė. Druuffai. nesi v&li nk i te 
ateiti, nes bus duiiK svarbiu dalyku 
apsvarstymui. Taipgi kviečiame at
silankyti ir tuos draugus, kurie bu
vote socialistų partijos nariai, ir dar 
nenuėjote prie komunistų.

— Nut. rast. I). Motuz.

REIKALAUJA.
Merginų beistinimui, apibaigi- 
mui ir štempeliavimui.

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

Ir reikalauja tuojaus.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 7, kaip 
1 vai. po pietų, Aušros svetainėje 
3001 So. Halsted St. Visi nariai pra
šomi susirinkti laiku, turime daug 
svarbiu reikalų ir be to reiks rink
ti naują valdybą 1920 metams.

..— Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJIM Al“
PAJIESKAU 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 Stasilis, 
3202 So. Auburn Avė., Chicago, III.

AR ESI VEDUSI?
xlArgana pinigų reikalingoms išlai<ioma?

Ar nenorėtum suvartoti atlieka
mą laiko, jei aš galėčiau parodyti, 
kaip gali padaryti nuo $35 iki $50 į savaitę?

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

Prityrusių pagelbininkų 
licnjcnių visuose skyriuose.

U__ '

TRIMERIŲ ’
OPERATORIŲ
BEISTEKIV
PROSYTOJŲ
GUZIKINIŲ SKYLIŲ

BĖJŲ, į
IR APIBAIGEJŲ.

prie

DIIL

Draugystė Vienybė rengia gražų 
vakarų gruodžio 31, kad naujų metų 
sulaukus. Bus lošimas, dainos dėklą 
klamacijos ir prakalba. Kalbės Nau 
jienų redaktorius P. Grigaitis. Vė 
liau šokiai. Vakaras rengiama Mel
dažio svetainėj. .— J. Vidislauskas.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks nedėlioj. 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- 
n. — Organizatorius.

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

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

Sus. Liet. Soc. Dain. I Apskričio 
mišrų chorų repeticija bus nedėlioj, 
gruodžio 7, Mildos svet. kaip 12:30 
vai. dienos. Choristai prašomi susi
rinkti laiku. — Org. J. Urbonas.

PAJIEŠKAU savo brolio Simano 
Milašio, paeina iš Kauno gub ir pay. 
Pernaravos parap. Pelutuvos kai
mo, apie 20 metų kaip Amerikoje, 
apie 3 metus pagyveno New Yorke 
ir išvažiavo. Jis pats, jei gyvas ar 
kas kitas teiksis pranešti adresu:

Elzbieta Milašaitė-Pilipienė 
2218 So. Leavitt St., Chicago, III.

MERGINŲ — (hirkšliniams 
presams operuoti; prityrimas 
nereikalingas; darbas lengvas 
ir švarus ir galima lengvai iŠ- 
nioikti trumpu laiku ir gerus 
pinigus uždirbti besimokinant. 
Prityrusios merginos padaro 
nuo $15 iki $30 į savaitę dirb
damos nuo štukių. Pridėtiniai 
bonusai už pastovų darbų moka
ma kas savaite; dirbtuve dienine 
f .vieša yra tik-kų pabaida ir 
suteiks kiekvienų patogumų, 

kurio darbininkas gali norėti.
ATEIKITE PASIRENGĘ 
DIRBTI.

VICTOR CASKET AND 
MFG. CO.

5750 Roosevelt Rd.

Puiki proga merginoms 
mokti mašinų ir rankų darbų. 
Mokama gera mokestis besimo
kinančioms.

Paimk Logan Square ar 
Iluinboldt Parko viršutinius ka
rus iki Western avė., arba Mil- 
waukce ar North avenue žemu
tinius karus.

ALFRED, DECKER AND 
COHN

North Sides Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj gruodžio 7 d., 
Kaip 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. Kaziulis.

PAJIESKAU savo giminių, Kauno 
gub., Laukuvos parapijos, Vankių 
sodos. Jie gyveno visi apie 33-čią ir 
Halsted ir Morgan gat. Chieagoje. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

JOE. GER1BA, 
Scottville, Mich.

REIKALAUJA — merginų į 
šią rankdirbystčs dirbtuvę. Prityri
mas neitikalingas, $14 į savaitę • r’- 
džiai, greitas pal i ’fmps. Atsišaukti.

C. E BARR’- ’/T .md CO. 
538 So. Clnrk St.

Karvėj, III. — LSS. 228 kp. prieŠ
metinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 7, kaip 9 vai. ryto Dudcck 

svetainėj, 15639 Halsted 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.

PAJIESKAU savo sūnų Jono ir 
Vincento Pažarų ir dukters Anas
tazijos Puzaraitės, po vyru Savickie 
nės. Jie gyveno Chicagoj, III. Malo
nėkite atsišaukti adresu

J K. PUZAR, 
Box 136, Logan, III.

REIKALAUJA merginų ir moterų 
BE PRITYRIMO. $12 į savaitę pra
džiai. PRITYRUSIOMS $14 į savai
tę pradžiai. Dvi pertraukos pasil
siu! kasdien; subatomis pusė die
noti. .

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

Draugystinės Rūšies Drabu
žių Dirbėjai gali suvartoti

Antruošius beisterius,
Pirmuosius beisterius,
Viršutinių apykaklių dirbėjus, 
K ri a učius,
Guzikinių skylių dirbėjus,
Apibaigėjas,
Geros darbo sąlygos, gera mo 

kestis.
ATSIŠAUKTI I SAMDYMO 

SKYRIŲ.
pietvakarinis kampas Franklin 
ir Vau Buren.

East ChicaRO, Ind. — SLA. 89 kp. 
metinis susirinkimas bus nedėlioj, 
gruodžio 7 d., K. Grikšo svet. 150 St. 
ir Northcote Avė. 9 vai. ryto. Drau- 
f[ės ir draugai susirinkite paskirtu 
aiku, nes turėsime daug dalykų ap

tarti. Taipgi rinksime darbininkus 
busiančiam baliui ir bus rinkimas 
valdybos ateinantiems metams.

Sekr. Marija Ketvirtienė,

PAJIEŠKAU savo dukters Bronis. 
lavos Valaičiutės, iš '.Lietuvos pa
eina iš kaimo Jankūnų, šakių pa
vienį, Suvalkų redybos, Gelgaudiš- 

kio^jiarapijos. Amerikoje gyvena 
5 inetmL Girdėjau, kad yra vedusi už 
Miko Burbos. Jos sesuo Elena ir mo
tina Emilija iš Lietuvos, jieško jos. 
Atsišaukit Naujienų adresu. Juozas 
Valaitis.

100 MERGINŲ

Reikalauja tuojaus 
turinčių prityrimą šilkinius 

čius sinti. X

Gcriausia mokestis

dnng-

Geriausios darbo sąlygos

VYRŲ

JAUNAS vaikinas pajieško jauno 
vaikino gyventi svkiu viename 
kambaryje. —« Kambarys yra garu 
apšildomas, gražus ir didelis. Atsi
šaukite laišku į Naujienų ofisą, pa
dedant numeri 23.

NTERNATIONAL LAMP MFG.
533 So. Wabash Avė. 

7 lubos.

CO

REIKALINGAS darbinin
kas j Naujienų ofisų. Turi 
incįkėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

vakarais. Gera mokestis. 
Darbas ant visados. Kreipę 
kites j Naujienų ofisą.

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

GERA MOKESTIS IR
ATSAKANČIAM ŽMO-

SU JACOB MALKES,M AT Y KIS
CABLE PIANO CO.,

301 S. WABASH AVĖ.
Tol. Ilarrison 1644.

PARDAVĖJŲ 
REIKALAUJA

Reikalauja dviejų pardavėjų 
22 metų amžiaus, kurie yra apsi- 
pažinę su miestu ir kurie sutinka in
strukcijų 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

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT E. MEYNE
Wrighttwood & Hermitage Avė.

VYRŲ reikalauja Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street.

REIKALINGAS šoferis duonai iš
vežioti.

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

REIKALAUJA prityrusių darbi
ninkų sengeležių kieman. Gera mo
ki Mis.

UNITED IRON... & METAL CO.,. 
711 W. 15th Plaee/ Chicago.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagclbininkų, 

ctern mokestis ir pastovus darbas. (iUABANTEI-; IKON & STEEL CO.
2849 W. Lake St.

REIKALAUJA darbininkų prie

Atsišaukti;
811 W. 18th St Chicago.

REIKAIaAUJA ugnakurio $65.00, 
kambarys ir valgis.

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

REIKALINGAS bučeris; gera ir 
pastovi vieta. Atsišaukit tuojaus.

Mokęstį suderėsime an* vietos. 
JOSUPIl NIPRIKAS,

C42 W. 18th Si., Chicago.
REIKIA DARBININKŲ į lentų 

kiemą. Išmokestis kas vakaras.
THEO. FATHAUER CO.

1428 Cherry Avė., Goose Island.

REIKALINGAS patyręs savo dar
be duonos išvežiojimui dreiverys; 
atsišaukite greitai.

J. Petrauskas,
. 3548 Emerald Avė.

DI ŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI
• IR SUSUKTI 

AGAR PROV1SION CO.
310 N. Green St.

REIKAIlfNGAS bučeris, kuris 
moka darbąkad butų nevedęs. 
Duodu kambarį ir valgį. Atsišaukit 
tuojaus. Įeiti galima nevėliau 7 
vai. vakare 
2(>11 So. 44 St. Brighton, Park.

REIKALAUJA 2 tvirtų vyrų prie 
apskrito darbo išmetamųjų popierų 
šapoj.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St.
Kertė Desplaines St.

DARBININKŲ angliniams daik
tams iškrauti, j peleninę ir pi'? vi
sokių darbų. Pastovus darbas.

Ah’šniikti ši vsc v’ei \se:
Pennsylvanijos gelžkelni šapus, 

12»li ir Stewiat, pasažierinis kie 
mas.
J. J. Dovle — 14-la ir Stewai», 
indžininė.
A. Boetcher, 55ta ir Normai daik- 
tudė.
II. J. Žilienei ’-ian, 55ta ir Ste.v.irt 
Indžininė.

J. E. McCarlhy
59ra ir Hoync, Ir.džininė,
F. O’Brien, 57ta ir Hoyne
Karų šapa — H. Minehardt

REIKALINGAS vargonininkas, 
Tautinėj Katalikų Bažnyčioj; jo ti- 
kėliniminiai Įsitikinimai mus nea
peina. Galintis vesti chorą ir mylin 
lis su jaunimu veikti, tegul tuojaus 
atsiliepia. Nereikalaujame jokių 
liudijimų. Kreiptis laišku į

K. J. ALSIS,
1423 Rock St., Rockford,

REIKIA žmogaus, kuris moka 
rai lietuviškai ir angliškai rašyti ir 
tokio, kuris moka gerai lietuviškai 
rašyti. II. Leibovicz, 1652 W. Van 
Buren St., Chicago.

pa

lu.
ge

Reikia janitoriaus pagelbi- 
ninko; mokestis $25 į mėnesį, 
valgis ir kambarys.

J. Jonės,
6034 Kenwood Avė.

Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

VAIKŲ

Turi būti 16 metų amžiaus, pradinę 
mokyklą pabaigę, ofiso darbui musų 
naujoviniuosc ofisuose.

Ateišmikt i.

THE NATIONAL MALLEABLE 
CASTINGS COMPANY 

2610 W. 201h PI.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA, grosernė ir bn- 
černė, puikioj lietuvių apgyventoj 
vietoj. Puikiausia proga lietuviu* 

pinigų pasidaryti. Bučeris galėtų 
nupirkti lik bu«\rnę, jei jis to norė
tų. Turi 1 uti parduota tuojaus.

1501 So. 49 Avė., Cicero, 111.

PARSIDUODA keptuvė juodos 
juodos duonos ir kėksų, lietuvių ap
gyventoj vietoj; biznis yra išdirb
tas gerai; norintis pirkti galite pa
tirti ant vietos atsilankęs ypatiškai. 
Parsiduodh dėl nesveikatos. Atsi

liepti i Naujienų ofisą po No. 5.

Parduodama bučernė ir grosernė 
drauge su namu, kuriame ji yra; 
namas vieno augšto, naujoviniai į- 
taisymai. Pigiai.

Anton Praszky, 
2856 Emerald Avė.

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

NORIU pirkti saugiąją šėpą nema
žesnę kaip 200 svarų ir nedidesnę 
kaip 700 svarų. Kaš turite atlieka
mą atsišaukite:

GRO. filžAUSKAS.
015 VV. lOtli I»l. Ohicaao.

PARDUODAMA grosernė ir bu
černė pigiai. > Gera proga žmogui 
kalbančiam Ifetuvlškai ir lenkiškai.

4544 S. California Avė.

Parsiduoda bučernė ir gro- 
serne, biznis gerai išdirbtas,

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJAM pirkti mašiną 

Ford Touring car 5 sėdynių. Kas no
ri parduoti greitai atvažiuokit ar
ba atsišaukti.

CHARLES PATKUS 
4667 Archer Avė., Chicago.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MENESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175^ Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PR1SIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
\VESTERN EURNITURE STORAGE 

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

dėliomis nup 10 iki 4 vai.

su nu©= 
steHiu sau

Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 
setą, pirktas už $200, Vartotas 15 
dienų. Parduos už gerinusį 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 pasiniatyki- 
te su mumis pirma pirkimo kur ki
tur. Priimame laisvės bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE 

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

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
člnė 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.

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

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

SPECIALI S BARGENAS 
MOKĖK RANDA PATS SAU 
Naujas mūrinis namas dviem pa

gyvenimais prie VVestern Avė. tarp 
43 ir 45 gatvių, čia yra proga pirk
ti puikius naujus namus savo rau
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., 
406 N. La Šalie St. Tel. Main 2043.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
2 augštų mūrinis namas apačioj što- 
ras ir pagyvenimas, viršum 5 dideli 
ruimai Ųagyveniniui, randos $33.00 
į mėnesi; parduosiu už 25 šimtus, 
urLa mainysiu ant loto ar autom i- 
bilio; n;u- ts randasi geriausioj vie
toj ant Bridgeporlo prie pat šv. Jur
gio parapijos bažnyčios. Atsišaukit 
pas sasininką,

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago. 
$150, VIŠTŲ FARMOS $150 

Didžiausis pelnas yra iš vištų au
ginimo ir su maža pinigų galima 
pradėt, mes parduodam 10 akrų 
derlingos žemės už $150, išmokes- 
čiais.

Žemė randas Michigan arti dide
lių fabrikinių miestų ir gerų mar
kely, kur galima tavorus lengvai ir 
greitai nugabeni; jeigu manai pirkt, 
tai nelauk iki bus išparduota.
UNITED LANI) & INVESTMENT 

COMPANY,
117 N. Dcarborn St., Chicago, III. 

Room 403.
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA labai gražus 2_jų 
lubų augšČio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. im) 4 kambarius su beismenhi, 
7 pėdų prie 3204 So. VVallacc St. 
mimas turi būti greitai parduotas, 
kaipgi parsiduos pigiai, nes savinin
kas perka didesnį namą. Kaina tik 
$3500. (mokėti $800, o likusius kaip 
randa.

EIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

840 W. 33 St. Tel. BOULEVARD 2437 
Wm. Kazlauskas.

VERTAS $8,500 Už $7,300
PARSIDUODA naujas mūrinis 

namas, 3 metai kaip budavotas, 2 
pagyvenimais po 6 kambarius. Su 
kieto medžio aptaisymais, knygoms 
šėpa pakura ir bufetai indams vis
kas ištaisyta pirmos klesos. apšildo
ma šiltu vandeniu, 2 boileriai nerei
kia duot anglių ir janitoriaus, pa

tįs randauninkai apsišildo. Beis- 
mentas visas išeimentuotas, ice box 
ir pečiai priguli prie namo, lotas 30 
pėdų pločio, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos. Randasi Brighton Par
ko apielinkėje, 2 blokai nuo gražaus 
McKihley Parko, iš visur labai pa
ranku privažiuoti: ramios neša $720 
į mietus. Kas dabar pirks, užteks 
$1000 įmokėti, o kitus pačios ran- 
dos išmokės. Nepraleiskite šitos pro
gos, kas norit uždirbti $1,200. 
ridas namas turi būt parduotas 
giu 5 dienų, paskui kaina 
$8.500.
LIBEUTY I-AMO IN 
3301 So. Halsted St..

Mi
lte
lius

ChicaMo
ATIDA

PARDAVIMUI namas ir lotas, 
vertės $2,100, aržuolo langai ir du. 
rįs, 2 dideli miegruimiai, didelė kuk- 

nio,. didelis frontruimis; augštas; 
mes važiuojam » savo šalį. Turi bū
ti parduota pusdykiai už $1,700. 
4736 So. Kolin Avė, netoli Archer 
Avė.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deoigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus iinovu i trumpe 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos maiinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų miš
rų — bile stailės arba dydžio, ii bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnieka, Perdėttnla 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells it.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnki

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tGs, stenografijos, typewriting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dat- 
liarašys .

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




