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Pabalti j os taikos tarybos prasidėjo
Pabaltija nori taikos, bet kartu 

bijosi ir talkininką
Bolševiku reikalavimai dideli

Lietuva dar nedalyvauja tarybose

Bolševikai kalbina ir Švediją taikinties
Estonija yra pasirengusi iš

pildyti bolševikų reikalavimą 
gvarantijos ginti jų bendrą ru- 
bežių.

PABALTIJOS SALIŲ TAIKOS 
TARYBOS SU BOLŠEVIKAIS 

JAU PRASIDĖJO.

Apsimainyta tik reikalavimais. 
Lietuvos delegacija dar neat
vyko. Bolševikai reikalauja 
tarties apie taiką, o ne apie 

mūšių paliaubą.

DORPATAS, gr. 6. (subatoj) 
(Rašo Chicago Tribūne kores
pondentas John Clayton).— 
Bolševikų delegatai ir Estonija 
vakar atidarė antrą Dorpato 
konferenciją, apsimainymų rei
kalavimų ir koncesijų. Posė
dis tęsėsi tik virš valandos lai
ko.

Baigiant posėdį sovietų dele
gatai apibudino estonų pasiū
lytas sąlygas esančiomis absur
diškomis ir paikiomls, atsižvel 
giant į stiprų dabartinį padė
jimą jų (sovietų) armijų. Jie 
grieštai atsisakė svarstyti ilgą 
mūšių paliaubą, užreikšdami, 

kad Dorpato konferencija turi į 
užsibaigti taika arba atnaujini
mu kariavimo.

Smūgis estonams.

Tas reikalavimas yra dideliu 
smūgiu estonų viltims. Jie ti
kėjosi sustabdyti kariavimą ir 
tuo pačiu laiku pildyti talkinin 
kų norus. Jiems pasaky
ta, kad rusų bolševikams da
bar nėra labai reikalinga taika, 
bet jie tečiaus nori įvykinti ją, 
jei Estonija veikia kaipo stip
ri, nusitarusi valdžia, kuriai ne 
diktuoja talkininkai.*

Tikimasi, kad tikro apsimai- 
nymo nuėmonėmis nebus prieš 
nedėldienį delei neatvykimo Lie 
tuvos delegacijos.

Ekonominiu žvilgsniu sovie
tai labai nori taikos, kuri reiš
kia atnaujinimą pirklybinių ry
šiu. Delei reikalavimo atviro 
uosto Bevelio—tame dalyke ir 
pirmesnioji konferencija skįlo 

abi pusės kalba bailiai apie 
tą dalyką, bet viskas nurodo, 
kad tai yra svarbiausias bolše
vikų reikalavimas. Kad užtik
rinus laisvą pirklybą, jie taipgi 
reikalauja neutralizavimo Fin- 
landijos įlankos “garbės susita
rimu.”

Nori išstumti anglus.
Taipjau yra problema kaip 

priversti Angliją pasitraukti iš 
Kronštadto, kurį, kaip sako pri- 
jaučiantįs sovietų Rusijai, An
glija nori pasilaikyti kaipo Fin 
landijos įlankos Gibraltarą.

Nėra žinoma kokius patari
mus davė Estonijos valdžiai An 
glija, Francija ir Suv. Valsti
jos, bet kalbama, kad jei tal
kininkai neduos šiai mažai re
spublikai tikros pagelbos gink
lais, jos kareiviai nebegali to
liau kariauti dabartiniame sa
vo pavargimo stovyje, kada Ru 
sija siūlo taiką su laisve išvy
styti savo tautinį gyvavimą.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
KO BOLŠEVIKAI REIKALAU

JA Iš ESTONIJOS.

Reikalauja amnestijos, paleidi
mo Judeničiaus ir k. kareivių 
ir atidarymo Rusijos pirklybai 

Estonijos uostu.

COPENIHAGEN, gr. 8.—Na
tional Tidende korespondentas 
Revelyj praneša, kad tarp Ru
sijos bolševikų įteiktų Estoni- 
jai taikos sąlygų yra sekami 

reikalavimai:
Pripažinimas sovietų val

džios;
Amnestija politiniams kali

niams;
Atnaujinimas diplomatinių ir 

pirklybinių ryšių;
Paleidimas svetimų kareivių, 

kuriu buvimas stato taiką pa
vojui!;

Netrukdomas pirklybinis ke
lias per Estonijos žemę;

Vartojimas Estonijos uostų.
Bolševikai taipjau reikalauja, 

kad galutina taikos sutartis bu
tų pasirašyta be formališkumų 
mūšių paliaubos.

True trnnslation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 9. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pabalti ja svy
ruoja

PABALTIJOS ŠALIS BIJOSI 
DARYTI TAIKĄ SU SOVIETŲ 

RUSIJA.

Bijosi, kad atskira taika su bol
ševikais gali užpykinti 

talkininkus.

DORPATAS, gr. 5. (Rašo Chi 
cagos Daily News koresponden
tas Michael Farbman).—Dor
pato taikos konferencija atnau 
jino savo posėdžius. Visa bol
ševikų atstovybė atvyko. Ji su 
sideda iš dviejų delegatų, Kra- 
sino ir Joffe, rimtai išrodančių 
žmonių, greičiau panašių į su- 
gabius biznierius, negu į poli
tikus ar diplomatus, ir daugy
bės civilių ir karinių ekspertų, 
sekretorių ir stenografų—sma
gios, 'trukšmingos ir maišitos 
minios darbininkui, intelektua
lų ir mergaičių. Sovietų dele
gacija daro įspūdį kaipo grie
štai nusisprendusi ir laukianti 
didelio pasirodymo.

Iš Baltijos pusės konferen
cija daro įspūdį vien netikru
mo. Nėra tikru, ar taika, ar 
tik mūšių paliauba bus pada
ryta ir ar kitos Pabaltijos ša
lis dalyvaus konferencijoje, ar 
vien tik viena Estonija tarsis.

Lietuvos delegacija atvyks už 
poros dienų, galbūt kad daly
vavus tarybose* kuomet Latvi
jos valdžia pasiųs mažą dele
gaciją vien tik surinkimui ži
nių ir dabojimui atsitikimų.

Pagal nutarimą, padarytą pe
reito lapkričio susirinkime, trįs 
Pabaltijos šalįs turi atnaujinti 
konferenciją, jei viena šalių iš
reikš pageidavimą. Latvijos 
ir Lietuvos valdžios galbūt ne
atsisakys dalyvauti, bet jos at
virai prisipažįsta, kad jos svy
ruoja ir nėra nusisprendusios.
Taika reikalinga, bet kartu ir 

bijosi jos daryti.
Keliaudamas su Latvijos de

legatais iš Rygos aš svarsčiau 
su jais Latvijos poziciją. Jie 
pripažino, kad Pabaltijos šalių 
išganimas priguli vien nuo grei 
tos taikos, bet jie atsisako da
ryti atskirų žingsnių delei ne
aiškios ir abejotinos talkininkų 
pozicijos. Tą jie nuolatos pa
brėždavo.

“Mes sunkiai kariavome už 
nepriklauosmybę,” sakė jie. 
“Dabar mes turime teisę ir pa
reigą bandyti konsoliduoti (su
tvirtinti) tą nepriklausomybę. 
Tik taika, rekonstrukcija ir at
naujinimas musų pirmesnės 
pozicijos pirklybiniame pasau
lyje gali pagerinti ekonominę 
ir finansinę situaciją, kuriai da 
bar gręsia dideli pavojai.

“Mes neatąisakytiimem Rusi 
jos pasiūlytos itaikos, kbdangi 
mes esame mažos, neturtingos 
ir pavargusios šalįs ir didžiulės 
Rusijos sutriuškinimas mus yra 
neišvengtinas. Tuo pačiu laiku 
mes suprantame, kad latskira 
taika sovietų Rusija neduos 
mums tikros talikos, negi pa
gerins musų desperatiškos si
tuacijos.

“Atskira taika nepadarys ga
limu demobilizaciją ir atnau
jinimą pirklybos. Ji neduos 
mums taikių santikių su musį 
kaiminais rytuose ir vakaruose. 
Mes net prisibijome, kad tokia 
taika gali net sunaikinti talki
ninkų draugiškumą prie musų 
jaunų šalių ir mes galime pa
tapti automatiškai padėtos ki
toj pusėj tvoros.”
Nežino talkininkų pozicijos.

Tą pačią nuomonę išreiškė 
man Latvijos premieras Ulma
nis, kada aš važiavau iš Ry

gos.
“Mes esame prisirengę prie 

taikos,” sakė jis, “bet mes su
prantame, kad vienų trijų Pa
balį ijos šalių padarymas taikos 
nėkiek nepriartins mus prie tai
kos. Talkininkams kariaujant 
su sovietų Rusija ir Lenkijai su 
Finlandija atsisakant tarties, 
mes negalime tikę ties niekę 
daugiau, kaip pertraukos. Mes 
tikrai su noru priimtumėm ir 
pertrauką kariavimo, bet mes 
net nesame tikri, ar tas dar la
biau nesupainios situacijos. 
Svarbiausiu vargu yra, kad mes 
nieko nežinome apie talkinin
kų poziciją.”

Taigi vieton taikos konferen 
cijos tarp Pabaltijos šalių ir so 
vietų Rusijos, ikišiol tik esto- 
nai ir bolševikai tariasi.

Tečiaus butų klaidinga ma
nyti, kad Estonijos valdžios.po 
zicija labai skiriasi nuo I^atvi-
jos valdžios pozicijos. Ištikrų- 
jų gi Evlonijos vhldžia pilnai 
supranta painią ir keblią situ
aciją ir yra toli nuo padarymo 
taikių santikių su sovietų Ru
sija. šiandie išleistame pusiau 
oficialiame pranešime EstOni-

MEKSIKOS PADANGĖJ

jos valdžia sekamai formuluo
ja savo tikslus:

“Musų tikslu yra sutverti są
lygas panašias toms, kokios da
bar gyvuoja 'tarp talkininkų ir 
sovietų Rusijos.”

Tai gali reikšti tik sustabdy
mą kariavimo, kuomet aštri 
blokada bus palaikoma prieš 
Rusiją.

True translntlon filcd wlth the post- 
rnaster at Chicago,' III., Dec. 9, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai kalbi
na Švediją

RUSIJOS BOLŠEVIKAI SIŪLO 
TAIKĄ ŠVEDIJAI.

Litvinov siūlo tuojaus atnau
jinti pirklybinius ryšius.

Švedijos žmonės žiuri į tai 
prielankiai.

STOCKHOLM, gr. 8. (Rašo 
Chicago Daily Ncws korespon
dentas Hat O’Flaherty).—Ką 
skaitoma atviru pasiulymu tai
kos tarp Švedijos ir sovietų Ru
sijos, paduodama žinioj iš Co- 
f>enhageno, kurioj Maksim Lit 
vinov užreiškia, jog bolševikų 
valdžia,, kurią jis atstovauja, 
sutinka tuojaus atnaujinti nor
malius ryšius. Išpaviršiaus, 
mažai kalbama apie tą pasiūly
mą, bet giliau randasi didelis 
pageidavimas atnaujinimo ry
šių su Petrogradu ir atidarymui 
senųjų pirklybos kelių. Tas 
prijautimas ypač yra labai sti
prus tarp organizuotų darbi
ninkų, kurie pereitą savaitę 
priėmė reikalavimą taikos su 
Rusija.

Elementai, a'tstovaujantįs 
augštesnes Švedijos klesas ne
nori pasakyti savo tikrąją nuo
monę, bijodamies, kad pasau
lis įgys nuomonę, kad Švedija 
pritaria bolševikams, bet jie aiš 
kiai linksta prie kokio nors bu 
do užlyginimui diplomatinio 
pertraukimo ryšių, kuris pasi
darė po bolševikų išpiešimui 
Švedijos konsulatų.

Litvinov savo pranešime sa
ko, kad sovietų valdžia 
mano užmokėti už nuosto
lius padarytus iš|)lėšū|int kon
sulatus, kada bus įvykinta tai-
ka. Esant tokiems prižadams 
ir taipjau pasiūlymui atidaryti 
Petrogradą pirklybai, išrodo, 
jog gali būti padarytas koks- 
nors susitarimas. Galbūt tai 
bus pirmas žingsnis geresniam

prijairtimui prie Lenino ir 
Trockio.

Laike pastarųjų kelių mėne
sių Švedija sekė visas pamokas 

iš Rusijos bandymo įvykinti 
komunistinę valdžią ir dabar 
sako, kad nėra ko bijoties so
vietų propagandos. Ją išban
dė ir rado netinkama netik kon 
servatyvi elementai, bet taip
jau ir radikali socialistai, taip 
kad pradėjimas draugiškesnių 
ryšių nepagimdys pavojaus pa
didėjimo prijautimo sovietų 
valdžiai. Politiniai ir ekono
miniai Švedijos žmonės yra ap- 
sidrutinę prieš bolševizmą, bet 
netekimas pirklybos verčia 
žmones manyti, kad taika tu
ri būti padaryta.
Siūlo Švedijai žaliąją medegą.

Litvino siūlo pradėti apsimai 
nymą produktais tą pačią die
ną, kaip susitarimas bus pada
rytas. Jis prižada pasiųsti per 
Revelį daugybę kanapių, linų, 
platino, aliejaus ir grudų. Ap- 
simainymui jis prašo prisiųsti 
mašinų, vaistų ir maisto, kurių 
labai reikia visose Rusijos da
lyse. Jis pabrėžia tai, kad ne
bus reikalo laukti kol sutirps 
ledas Finlandjijos įlankoj, nes 
abi šalįs gali vartoti Revelį kai
po apsimainymo uostą.

Jei taika bus paskelbta, Šve
dija, beabejonės, padarys prie
monių apsisaugojimui nuo už
plūdimo Rusijos immigracijos. 
Ji, kaip ir Suv. Valstijos nenori 
užplaukimo žmonių, kurie pie
nuoja daryti keblumų šaliai.

Be tų, kurie žiuri į Rusiją iš 
pinigiško atžvilgio, yra daug, 
kurie laukia atsinaujinimo ry
šių, kad galima butų suteikti 
pagelbą sergantiems ir išbadė- 
j usiems įmonėms. Kelios or
ganizacijos jau pradėjo rinkti 
visokias reikmenis, kad pasiun
tus į Petrogradą, kaip tik prasi
dės draugiški ryšiai.

Platinas vieton pinigų.
Esant tokiems reikalams ati

daryti rubežius, yra prospektų, 
kad Litvinovo pasiūlymas ras 
pritarimą. Jo pasiūlymas pri
siųsti daug platino, atnhujina 
kalbas, kad bolševikai gali pa
kelti savo finansinį stovį var
todami platiną vieton :aukso 
(Platinas yra daug brangesnis 
už auksą). Tai manoma esant 
galimu delei buvimo Rusijoj 
milžiniškų platino laukų. Nie- 
kurie gi tvirtina, kad jei tas at
sitiktų, Rusijos pinigai biržose 
pasidaryti augštesniais už negu į 
kokios nors kitos šalies pinigus.

Dirbtuves dirbs tik tris dienas 
savaitėje

Šiandie bus nuspręstas angliakasių streikas
DIRBTUVĖS DIRBS TIK TRIS 

DIENAS SAVAITĖJE.

Nauji dar aštresni suvaržymai 
anglių ir kuro vartojime.

WASHINGTON, gr. 8.—Ne
žiūrint tikimosi užbaigimo an
gliakasių streiko, kuro admini
stracija per geležinkelių admi
nistraciją išleido naujus pa- 
tvarkimus, kurie dar labiau su
varžo anglių ir šviesos vartoji
mą.

Sekami yra patvarkymai, ku
rie veiks, su mažais išėmimais 
tūluose atsitikimuose, visoje ša
lyje:

Visos dirbtuvės, apart pačių 
reikalingųjų, gali dirbti tik tris 
dienah savaitėje.

Visos sankrovos gali būti ap
šviečiamos tik šešias valandas 
dienoje, išėmus maisto, sankro
vas, apliekas, valgyklas ir t. p., 
kurios gali būti ir ilgiau atda
ros, bet turi sumažinti pusiau 
šviesos vartojimą.

Visi ofisų budinkai turi už
gesinti šviesas nevėliau, kaip 4 
v. po piet. *• • s

Pagražinimo ir apgarsinimų 
šviesos yra uždraustos.

Gatvekarių vaigščiojimas tu
ri būti sumažintas iki kiek ga
lima, taipgi gatvekariai neturi 
būti šildomi laike didžiausio 
žmonių važiavimo.

Kabaretai, šokių salės, pulrui 
iniai ir kitos pasilinksminimo 

vietos gali vartoti šviesą tik 
nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. nak
ties.

Paliepime aiškinama, kad 
nors ir tikimasi, kad streikas 
greit, gal dar šią savaitę užsi
baigs, tečiaus tie suveržimai 
yra reikalingi, kad leidus šaliai 
atsigauti nuo trukumo auglių ir 
delei netekimo tų 35,000,000 to 
nų anglių, kuriuos angliakasiai 
butų iškasę, jei jie nebūtų strei
kavę. Taipjau jeigu ir strei
kas užsibaigtų, praeis dar ke
letas savaičių pirm negu iška
simas anglių pasieks normalį 
laipsnį.

Bet jeigu streikas nebus tuo
jaus užbaigtas, busią reikalin
gi dar aštresni suvaržymai.

ŠIANDIE prasideda 
ANGLIAKASIŲ KON

FERENCIJA.

nyčios ryte. Bet viršininkai 
kalba, kad jei pasiūlymas bus 
nedidesnis už Garfieldo pasiū
lytą 14 nuoš. pakėlimą algos, 
jis dar gali būti atmestas. Te
čiaus kiti sako, kad jei Lewis 
ir Green priėmė pasiūlymą, tai 
ir kiti viršininkai jį priims.

Daugelio manoma, kad nau
jasis pasiūlymas nenustatys pa
kėlimo algos, bet pasiūlys, kad 
visas dalykas butų pavesta pre 
zidento paskirtai komisijai, ku
ri visą anglių padėtį nuodug
niai įštirs ir paskui nustatys 

koks turi būti algos pakėlimas 
angliakasiams. Bet tai yra tik 
spėjimas.

True traaslation filcd with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 9, 1919 
ji reųuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininai nusi
leidžia

TALKININKAI SUŠVELNINO 
PROTOKOLO SĄLYGAS.

Tikimam, kad dabar Vokietija 
pasirašys protokolą.

INDIANAPOLIS, Ind.. gr. 8. 
—Ryto prasideda svarbi an
gliakasių unijos viršininkų kon 
ferencija, kuriai bfis įteiktas 
prezidento WUsono pasiūly
mas ir bus tartąsi apie užbaigi
mą angliakasių, kuris tęsiasi 
jau virš mėnesio laiko.

Lew*is šiandie tarėsi su nie- 
kuriais unijos viršininkais, bet 
atsisakė ir jiems pasakyti koks 
yra prezidento Wilsono pasiū
lymas.

Ryto taipjau angliakasių Vir
šininkai turės stoti teisman de
lei kaltinimo paniekinimo teis
mo ir sulaužymo teismo išduo
to injunetiono. Prokuroras ak 
sisako tą bylą panaikint Bet 
galbūt ji bus atidėta.

Valdininkai pranašauja, kad 
streikas bus užbaigtas it kad 
angliakasiai sugrįš į jflSK

PARYŽIUS, gr. 8.—Talkinin
kai sutiko pakeisti niekurias są
lygas įvykinančio taikos sutar
tį protokolo, kurioms Vokieti
ja priešinosi. *

Sprendžiama taipgi, kad ir 
kitos ypatybės protokolo, ku
rioms Vokietija pasipriešino, 
taipjau tapo išbrauktos. Tiki
masi tad, kad Vokietijos pleni
potentai pasirašys protokolą be 
didelių tolimesnių vilkinimų.

Skirsnys parėi&h’tls, kad Vo
kietija turi užmokėti už pa
skandintą Scapa Flow Vokieti
jos laivyną, kaip sprendžiama, 
tapo taip pakeistas, kad Haa- 
gos tribunalui pavedama nu
spręsti klausimas, ar atidavimas 
reikalaujamų laivų labai apsun 
kins Vokietiją.

Paskutinis skirsnys, kad net 
po įvykinimui taikos sutarties, 
talkininkai gali panaudoti ka
rines spėkas privertimui išpil
dymo taikos sąlygų, tapo visai 
išbrauktas. Taipjau išbrauk
tas skirsnys apie Vokietijos ka 
rerivių evakavimą Pabaltijos 
šalių.

Tečiaus Vokietijos atsakomy
bė už Scapa Flow paskandinu 
mą laivyno pasilieka protokole.

Tikimasi, kad nota, išdėstan- 
ti talkininkų poziciją, bus šian
die įteikta baronui von Lers- 
ner, galvai Vokietijos misijos.

Vokietijos delegatai sako, 
kad jei nota yra ultimatumu, 
ji nebus priimta, bet jeigu ji 
yra susitaikoma, nacionalis su
sirinkimas galbūt ją ir apsvar
stys.

Įteikimas notos Vokietijai 
buvo tyčiomis vilkinamas, kad 
leidus talkininkams užbaigti 
reikalingus karinius prisirengi
mus ir kad leidus atšaukti pa
liaubos sąlygas, jei Vokietija 
nenusileistų.

Talkininkų kariniuose plo
nuose yra, kaip sprendžiama, 
greitai užimti Essen, Ruhr klo
nį lt Fnnkfort, jai Vokietija 
Mtfatky* priimti notą.



NAUJIENOS, Chicago Utarninkas, Gruod. 9 1919

M. Gorki Vertė K. Sėjikas.

Du Valkatos.
(Pasakaitė).

Gyveno-buvo du valkatos, vie
nas juodplaukis, o kitas raudon
plaukis. Gyventi Jiemdviem 
nesisekė: vogti iš biednų sar- 
matijosi, o turtingieji jiems bu
vo nepasiekiami, ir todėl jiedu 
gyveno vargingai, rūpindamies 
labiausia tuo, kaip patekus kalė
jimai) ir gavus maisto.

Dasigyveno jiedu ligi sunkių 
dienų: atsibaladavo miestan 
naujas gubernatorius, von der 
Pešt, apsidairė ir pareiškė:

“Nuo šios dienos visi musų 
tikėjimo žmonės, be skirtumo 
lyties, amžiaus ir užsiėmimo, 
privalo tarnauti tėvynei.”

Juodplaukio ir raudonplaukio 
draugai patupėtojo, padūsavo 
ir tvėrės tėvynei tarnauti: vie
nas slaptojon policijon įsirašė, 
kitas patriotų partijon, o kurie 
apsukresni ir šiai) ir ten, ir pa
siliko raudonplaukis su juod- 
plaukiu pilnoj vienatvėj, visų 
nužiūrimi. Išgyveno po tų refor-

Toney Jonės
Lietuvys vidutinio sunkumo ristikas 
iš Suv. Valstijų kariuomenės, risis 
su J imu Best, graikų drutuoliu galu

tinėj imtynėj VANDOS TEATRE, 
3214 So. Halsted St., gruodžio 13 d. 
š. m. Jonės yra vienu geriausių ris- 
tiky vidutinio sunkumo visame pa
saulyje ir šitos imtynės eis už $500 
pašalinių lažybų. Jis šaukia kiekvie
ną vyrą jo sunkumo stoti prieš jį. 
Susitarimui pašauk jo manadžerį, G. 
\V. Mills. Tel. Haymarket 1292.

mų draugai vienų savaitę ir jų
dviejų pilvai kų tik prie nugaros 
nepridžiuvo. Rangėsi, rangėsi 
raudonplaukis, bet galų gale, 
pristigo ištvermės ii* sako savo 
draugui: '

-—Jonuk, stokiva tarnauti tė
vynei?

Susikonf uzijo juodplaukis, 
nuleido akis ir sako:

—Sarmata...
—štai tani Diduma sočiau 

mudviejų gyveno, vienok — nu
ėjo tarnauti!

—Jiems greit prisieis atsidur
ti areštantų rolėse...

—Nepaisyk! Tu tik žiūrėk: 
dabar net literatūra mokina — 
‘‘gyvenk kaip patinka,, visvien
— mirsi...”

Ginčijosi, ginčijosi, bet taip ir 
' nesutiko.

—Ne, sako juodaplaukis,
— tu — keliauk, o aš geriau val
katos gyvenimų vesiu...

Ir pradėjo po senovei gyven
ti: ragaišį kur pavogs, bet ne
spės dar suvalgyti, kaip jau jį 
tempia į teisėjų. Pastarasis 
siunčia jį “ant skarbavos duo
nos”. Pabuvęs kalėjime mėne- 
sį-kitų juodasis pasitaiso ir 
kaip tik jį paleidžia “ant lais
vės” — jis eina pas draugų sve- 
čiuosna.

—Na, kaip?
—Tarnauju.
—Kų veiki?
—Vaikus naikinu.
Nieko nenuvokdamas politi

koj juodplaukis stebiasi:
—Kodėl?

Del nuraminimo. Visiems 
I įsakyta — “bukite ramus,” — 
1 o akįs jo nuliūdimų reiškia.

Palinguos juodplaukis gal
va ir vėl tveriąs savo darbo, ir 
vėl jį siunčia kalėjimai) maitin
ti. Ir paprasta, ir sąžine gryna.

Paliuosuos — jis vėl pas drau

piausto malkas, pumpuoja vandenį, kapoja pašarų, va
ro vėjinį malimų ir tt., ir padaro tuos darbus greitai 
ir patenkinamai.

Tegul Ji Neša 
Jūsų Naštą

Senovėje žmonės dėjo pasaulį ant pečių pasa
kiniam milžinui vadinamam “Atlasu”, šiandien 
pažangieji ūkininkai deda darbo pasaulį ant 

pečių

International Žibalinei 
Mašinai

šitas tvirtas, ištikimas, klausus, pigus tarnas šian
dien atima daugiau čyžmos iš ukvedystės, negu kokis

Užlaikymas mažiausiojo altsieina magiau negu 3 
centus per valanda — labai pigus užlaikymas “visų-a- 

. matų-raului”, kuris atlieka darbų dešimties vyrų. Pu- 
1 liauk sunkiai dirbęs. Pavesk visus inkiriuosius darbus 

International Mašinai. Ji užčėdys tau laikų, užvaduos 
darbų iitokišcnių. Yra trjs dydžiai, l1/,, 3 ir 6-H.P.. vi
si varomi žibalu ar gazolinu.

Pardavinėjantis International mašinas jūsų apy
linkėj išaiškins šitų darbinį stebukladarį smulkmeniš
kai ir papasakos, kodėl jo “mandato” kraštai auksuo
ti. Arba parašyk žemiau paduotu adresu ir gausi pil
nas informacijas.

gų mylėjo jiedu viens kitų.
—Naikini?
—Reikia, nieko nepadarysi...
—Ne gaila?
—Aš renku menkiausius...
—O iš eilės-ar negalinta?
Tyli raudonplaukis ir dūsau

ja. Vis eina menkyn.
—Kaip gi tu?
'—Vis taip... Prigaudo jų kur 

tai ir atveda pas mane, kad aš 
teisybę iš jų išgaučiau. O išgau
ti iš jų nieko negalima, nes jie 
miršta... Nemoku aš, matoma.

—Pasakyk tu man — kokiu 
tikslu visa tai daroma? — klau
sia juodplaukis.

■—Valstijos interesai to reika
lauja, — sako raudonplaukis 
drebančiu balsu, o akyse ašaros 
stovi.

Užsimąstė juodplaukis — la
bai jaut pagailo draugo—kokį 
čia jam užsiėmimų suradus.

Ir staiga — sušuko!
—Klausyk — prisivogei pini- 

81?
—Kaipgi? Paprotys.
—Tai štai ką — leisk laikraš- 

tj!
—Kuriems galams?
—Skelbimus giminių išdirbi

nių spausdinsi...
Raudonplaukiu) tatai pasida

bojo.
—Kad'vaikų nebūtų?
—Žinoma! Kam juos vargui 

gimdyti?
—Tai tiesa! Tik — kam laik

raštis reikalingas?
—Tai bus savo rųšics kaukė, 

neišmanėli!
—Gal bendradarbiai nesutiks 

rašyti?
Juodplaukis net sušvilpė.
—Dar ko! Nūnai bendardar- 

biai patįs pasisiūlo į premijas 
skaitytojams... \

Nularta-padaryta: ėmė rau- 
do n plaukis leisti laikraštį, “da
lyvaujant geriausioms literati- 
nėms spėkoms.” Kontoroj išdė
jo paskučiausius Paryžiaus gu
minius išdirbinius, o ant viršaus 
įkūrė pasimatymų namus.

Dalykai pradėjo eiti gerai, 
gyvena raudonplaukis ir tunka. 
Valdžia jo nekliudo. Aut savo 
vizitinių korčiukių jis atspaus
dino: —z

“Išilgai Skersai
Ir visaip”

“Redaktorius-leidėjas laikra
ščio “šian-ten,” direktorius-ren 
gėjas “Malonaus pasilsiu admi
nistratorius.” čia jau pardavinė
jama visokie gėrimai išdirbi
niai”.

Išeis juodplaukis iš kalėjimo 
ir dūlina pas draugų ant arbatos, 
o raudonplaukis jį šampanu vai 
šina ir giriasi:

—Aš dabar, brolau, ir burnų 
prausto šampanu. Tiesų sakau!

Ir primerkęs vienų akį, link
smai kalba:

—Puikų man patarimų davei! 
Tarnauti tėvynei! Visi paten
kinti!

Ir juodplaukis taip linksmas.
—Na, ir gyvenk sau! Musų 

tėvynė didelių reikalavimų ne
stato.

Susijudinęs raudonplaukis, 
kviečia draugų:

r—Užimk injaino laikraštyj 
reporterio vietų!...

Juokiasi juodplaukis.
—Ne, brolau, aš, matomai, 

konservatorius, po senovei pasi
liksiu valkata...

Moralybės čia nėra nė jokios. 
Nė už aguonos grudų.

.aišk ; iš Lietuvos.
I.

Iš Užupio, šiaduvos valsč. 
Panevėžio apskr.

Rašo Ona Aglinskaitė savo 
broliui Juozui Aglinskui, 3238 
S. Halsted st., Chicago:

Aplaikėm nuo jūsų laiškų 22 
rugsėjo, taigi ilgai nelaukdamos 
duodame atsakymų. Mes gyve
name dvi, mama ir aš, jūsų se
suo Ona. Ddug laiko praėjo, 
kaip matėmės, bet pasakyk, ar 
greit pasimatysim? Kodėl nieko 
neparašei apie brolį Praniuku ir 
seselę, ar jie gyvi? Mes kaip gy
venom taip ir tebegyvename, 
žemę pačios dirbame, nieko ne
samdome, tik piemenę. Šiemet 
metus turėjom gerus, javai už
augo ir pavalgę esam, žinoma, 
biškį persunkti man arti, bet kų 
darysi: darbininkas brangus, 
5 rubliai ant dienos; tai ir ariu. 
Jau penki metai kaip aš pjaunu. 
Mano darbas šventadieniais — 
senuosius laikraščius sklaidau.

A. a. Baltramiejus, o musų to
te mirė 1916 metais; Jonas Len- 
kevičia mirė 15 metais. Daugiau 
per tų laikų mirė jūsų krikšta- 
tevas Juozas Kazlauskas, šie
met mirė Misiūno Petronė,' Be
turės, seniukai abudu; Rimaitis, 
Prikockicnė, bobelė šiaurinienė, 
Digimas ir tt, Apsivedė Peliksas 
Balčiūnas ir Banaičio Lovutė. 
— Sudieu, lik sveikas ir links
mas — Ona Aglinskaitė.

II
Iš Stakminių, Triškių valsč.

Telšių apskr.

S. Venckui, 272-157-th str., 
Harvey, III., rašo jo gimines:

Rūgs. 25 d. —• Mieliausia ir 
brangiausis musų sūnau ir bro
li! Jau daug metų praėjo kaip 
besimatem; aš, tavo tėvelis, se
nas palikau, o dabar rūpesniai 
juo pasendino nuo tokių sunkių 
karo metų. Budinkus tebturim, 
tik jaujos nebturim. 1917 me
tais suvežėm visus rugius, nak
ties laiku užėjo šturmas ir per
kūnas sudegino viską. Buvom 
palikę be duonos, ale geri kai
mynai pagelbėjo. Didelės bėdos 
neturim. Rustus turim suvežtus 
jaujai statyti, tik nežinome, ka
da pradėsime.

Kad vokiečįų. užklupo, tada 
buvo sunku. Liub atims gyvu
lius, javus, paliks tik pamerka- 
voję ant žmogaus po pusę svaro 
duonos dienai. Po du litru nuo 
karvės pieno, taipjau kiaušinių 
kasdien reikėjo valdžiai atiduo
ti. Mes bebuvom likę vienu ar
kliu ir dviem karvėm, dabar 
prisiauginom gyvulių. Ark
liams moka po 3000 rub. Neži
nom, kurie pinigai geresni; kas 
atsikrausto į Lietuvą tai ir sa
vo pinigus palieka. Visos buvu
sios valdžios mums nepatinka. 
Per bolševikus pęr vienų biskį 
nepalikom nušauti.\ Laiškų, 
kaip rašai, negavom nė vieno, 
tik 1917 metais parėjo į Pabal- 
vę. prie žandarų telegramas; pa
šaukė papunį, klausia: ar nori 
pinigų? Atsakė, nenorįs. Kų ten 
pusiau dųlinlies, nedaug tetu
rint. — Dievas vienas težino, 
kaip ilgai tie musų lietuviai 
mus gins. — Tadaušui duok ge
rų dienų; nuo jo dar uogavome 
laiškų. — Venckui.
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International Harvester Company
OF AMERICA 

CHICAGO USA

Gerkles skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, iuftuenzos, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
NeapsileisK taip, kad tavo pagautas Sal
ti® išsivystytu i nleurisę, pneumoniją, 
influęnzn ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje aptiokojo L’aln-Expellerlo. 35c. ir 
35c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbažeukli

IKARĄ
Nepriimk kitokiu pumainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AP- RJCHTER & CO.

326*330 Broadway * New York

Buvusig pinigyno sekretorius 
McAdoo telegramoje į federalį 
kuro administratorių Gaiiieldų 
lapkričio 21 dienų, išsireiškė, 
kad minkštųjų anglių kasyklose 
savininkai turėjo pastebėtinai 
didelių uždarbių 1917 metais. Ji
sai abejoja, ar galima duoti va- 
lios'kasyklų ponams pakelti 
kainas už anglis iš priežasties 
pakėlimo kasyklų darbininkų al
gų. Savininkų uždarbiai, kaip 
pasirodo iš jų išpildytų raštų 
taksų nuo pajamų reikalais, ku
riuos McAdoo, kaipo pinigyno 
sekretorius, 1918 m. turėjo pro
gos peržiūrėti, parodo, jog jų už 
dirbta ant pradinio kapitalo nuo 
15 nuoš. iki 2000 nuoš.

III
Iš Šilalės, Tauragės apskr.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Jonui Ustaičiui, 1749 So. Hal
sted, Chicago, rašo jo giminės:

Rūgs. 28 d. . ..Norint aprašyti 
visus vargus ir nuostolius, ku
rių nukentėjom, reikėtų parašy
ti »tora knyga. Tik dekavojani 
Dievui, kad palikom nenude
ginti, kaip nudegino Tauragę ir 
visų apilinkę per kelius mylias. 
Žvingių miestelis su bažnyčia, 
Kvėdarnos miestelis ir bažnyčia 
— vis besimušdami vokiečiai su 
Alsais nudegino. Kaip rusai ė- 
me bėgti, vokiečiai gynėsi lig 
Šaukėnų, Dubisos, pradėjo mu- 
šties tenai, o mušdamies ir de
gindami ėjo ant Panevėžio ant 
Rygos. Dabar Lietuvoj butų 
nieką. Rusus bolševikus išva
rė Lietuvos vaiskus, tik dabar

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią žemaitės portretą į rė- ■ 
mėlius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III
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prakeikti paliokai aht Lietuvos 
smarkiai pulti pradėjo. Jie tur 
užėmę Vilnių ir kitur baisiai 
gula. Kur anie, užima, užgina 
lietuviškai kalbėti, nė bažnyčioj

luviškai neleidžia. Lietuvos ba
jorai ir dvarininkai siunčia pini
gus paliokams, kad užimtų Lietu 
vą ir padarytų vergiją ir baud
žiavų. Paliokai kur užeina, žy
dus pjauna šimtais ir tūkstan
čiais. —

Stanislavas Jurgutis mirė, 
Žansino Veronikos 'vyras mirė. 
Jucienė, Marikes motina, Jučai 
lis prie musų gyvena. — Gyvu
liai didei brangus: karve 1000 
su viršum rublių, arkliai nuo

Ne taip viskas butų brangu, kaip 
pinigai labai pigus; sidabrinių ir 
auksinių pinigų nei vardo nebė
ra. — Sudieu, musų aplankyti. 
— Vincentas Ataras, Antanas ir 
Ona Ataraitė.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

■

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimfls viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau. Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, 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 butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau 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 INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. . 

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, Iii.
........ . ........, n. , ii> u ■ ■ ■ i., ■~FUr~ ,,..................................... , g į

ir

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės. *

Kaina 15c.
ff

Chicago, III.
“N Al

17'39 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ- 

DOMS.
Moterims šilkinės j akutės
Vyrų aprėdalai
Vaikų drabužiai 
Numažintomis kainomis

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

RAŠOMOJI POPIERA
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubim 
kito, kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS
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Lapkričio 30 dieną LDLD-os 
2 kuopa laikė savo susirinkimą. 
Komunistų ūpas buvo įtemptas 
prieš socialistus. Jie darė visa, 
kad pastačius ant savo; išardyt 
kuopą, ir visą LDLD kaip kad 
komurtislų centras jiems diktuo
ja. Po visų raportų komunistai 
išliejo savo tulžį ant drg. Mon- 
kaus, kuris šarpiai kritikavo 
juos už anachistiškus ir pragai
štingus darbininkų klesai dar
bus. Jie tuo įsižeidę sumanė vi
sokių skundų ant jo, kada iš L. 
D. L. D-jos prašalinti.

Komisija ištyrimui draugo 
Monkaus prasikaltimo aiškiai 
prirodė, kad skundas nepama
tuotas konstitucija, ir nėra fak
tų apkaltinimui. Savo raporte 
(du komisijos nariai) prisipaži
no, kad dalykas esą turi bū
ti atmestas. Be to ir susirinki- 
mas neĮ>risila iko konsti-

tUCljOS, laužo ją. Todėl drg. 
Monkus vėla pasakė, kad jis ne
mato reikalo prieš anarchistiš- 
kus asmenis pasiaiškinti, jis el
giasi kaip konstitucija reikalau
ja.

Komunistų lyderis Januška į- 
pykęs įneša “kad be jų tyrinėji
mų Monkus turi būti prašalin
tas,“ ir nubalsavo prašalinti 
prieš 16 balsų.

Rinkime LDLD. valdybos, 
buvo įnešta rezoliucija,, reika
laujanti, kad suspenduotu C. 
Valdybos rinkimus, kadangi ant 
blankų stovi kandidatai priešin
gi draugijos konstitucijai. Nu
balsavo rezoliuciją atmesti prieš 
16 balsų.

Tie komunistai sulaužė L. D. 
L. D-jos ir LSS. konstitucijas, 
pagalios, net ir savo LKS. kons
tituciją, kur sakoma, kad į C. 
Valdybos viršininkus turi būti 
renkami išbuvęs 2 metu Komu
nistų Sąjungoj.

Socialistai ir daugiau susipra- 
t ilsieji darbininkai matydami 
anarchiją apleido susirinkimą.

Viską komunistai vare nelega- 
liškai: rinko valdybą, darkė ta
rimus. ardydami LDLD. be jo
kio Htsižveljūmo.

Gaila, tiek fiero darbiniu- 
kiško darbo yra pridėta tos drau 
gijos įkūrimui, o dabar taip be
gėdiškai varomasi prie jos iš
ardymo. — J. Brazauskas.

blogiausiai. Visi yra apsigyve
nę ko nevienoje vietoje, netoli 
gyvulių skerdyklų kuriose taip 
gi beveik visi dirba.

Darbininkų susipratimas.

Sveikai pietaujančių darbi
ninkų ir suprantančių savo kle- 
sos reikalus čia randasi apie po
ra tuzinų. Tai y fa labai maža 
dalelė palyginant su skaitliumi 
čia gyvenančių lietuvių. Didžiu
lę dalį tebelaiko po savo spar
nais dūšių ganytojas, kun. Olek- 
navičius. Kiek girdėjau, tai Čia 
ateina apie 70 kopijų Naujienų, 
poras desėtkų Keleivio ir taipgi 
Lietuvą, koks pustuzinis Lais
vės ir Draugo ir po keletą nu
merių kilu brostvininkų laikra
ščių.

Girdėti kad parapijonįs prade
da atsiversti, nes kas diena didė 
ja darbinihkų laikraščių skaity
tojų skaitlius. Pinniaus žmo
nės įbauginti dūšių ganytojų 
velniais, pragaru, Dievo rūsty
be ir nedavimu griekų išrišimo, 
(tą pragarais bauginimo darbą 
mokėjo labai gerai atlikti bn- 
vusis clušitj ganytojus, “auksa
burnis” Jonikaitis) šalindavus 
nuo Naujienų ir kitų darbinin
kiškų laikraščių. Bet pagyvenę 
ir spėję pasimokinti šiek-tiek 
iš pergyvento, nes gyvenimas 
yra mokykla, pamatė kur yra 
tikra teisybė.

Pinigais ui

Laisvės Bondsus
•50. »100, ,500, Ir (1.000.

Krause Vals tijin is Tau py m o 
BANKAS 

1341 Milwaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė

SO. OMAHA, NEBR.

Lietuvių gyvenimas ir veikimas.

vai.

So. Omahoje yra apsigyvenę 
pusėtinai daug lietuvių. Čia jų 
priskailoma: iki 150 šeimynų 
arba viso 900 su viršum asmenų. 
Didelė didžiuma jų turi savo 
nejudinamas nuosavybes — na
mus ir galima sakyti, gyvena ne

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

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

Nėra geresnio budo už šį kursų ištuokti angliškai kalbėti, įkaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir.vikriausias budas^išmokti^visą 
anglą 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 interc- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akią nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas anglišką žodžią ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kurdas susideda iš 30 gražiai atspausdintą ant geros popieros lek
ciją. Pirma lekcija susideda iš 8 didelią puslapią — visos kitos iš 4 didelią 
puslapįą.

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

už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jusą metodos. Jusą 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia- 
ciją (patarimus). Jusą metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KUAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašią laišką nuo savo mokinią. 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 pervėlu. Atminkit, mes turime tik 50 šią kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siąsk $3.00 šiandien. įdėk markią už 15c. dėl iškaščią prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už triją (3) dieną po ją apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vertas .S53O.OO. Musų kaina tik $10.00. bet tamsta dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prislysk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orde
riu” šiuo adresu:

Dvasiško tėvelio gabumai.
Vietinis dūšių ganytojas, kun. 

Oleknavičius, yra gana populia- 
riškas tarp savo parapijonų a- 
čiu savo išvystytam plonam lie
žuvėliui. Žinoma, to reikalau
ja jo biznis. O biznierius iš jo 
stebėtinas. • Pas jį niekad neuž
sibaigia bazarai, bazarėliai, ko- 
lektos ir vėl bazarai ir vėl kolek- 
tos ir taip be pabaigos. Bet pa
rapijonįs, girdėt, esą užganė
dinti savo tėveliu. Ir iš tikrų
jų... Jis mat nemėgsta daug 
bartis savo parapijonų. Nasi- 
pyksta ir brolystėje sugyvena su 
nekuriais vietos tautininkais ir 
dagi su sočiaiistiškų pažvalgų 
žmonėmis. Jis visada prisimei
lina prie jų idant jų pagelba į- 
kunijus savo užmanymus. Ir 
tai jam*pusėtinai sekąsi

Lietuvių organizacijos.

Kaip kitur, taip ir čia darbi-

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

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

3249 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
SIUNČIA PINIGUS I LIETUVĄ ir visas svieto dalis.4 Par

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

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

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietą. 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.

VIENATINIS BEGIETRUOTAB RUSAS AFITEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo SB.00 ir au- 
siiiau. Sidabro rimuose nuo S1.00 ir 
augiėiau. Pritaikome akiniu ufidykų. 
Atminkit: Galvos sopijimu, nerviiku- 
mas, akių skaudėjimu, užvilkimas ir

mu. IBtyrima* utdykų, j«l pvritl ST 
skauda akis. Jai jos raudonos, jai sal
va sopa, jai blogai matai, jei ak|s silp
sta. netęsk ilsiau, o jieikok pagelboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •* 
kiniai uidyką. Atmink, kad mes koi- 
nara svarantuojam akiniu ir kiekvie
nam serai prirenkaas.

S. M. ME8IROFV, Ekspertas Optikas. a
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. AB buvau 
tiekorius Rusijoj viri 10 metu, Amerikoj 16 metų. AB duodu patarimu DTKAL Galiu 
padaryti bile kokiu ruiiku vaistu. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru. Al era 
draugu įmonių.

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

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatišką ligą. Francuzišką daktarą gydymas dėl Kraujo ligą.
m I U 4^ ba 2221 So. Kedzie AvenueDr. U. Van Palng Vai. 1—8; 7—9 po pietą

jus: socialistus, tautininkus ir 
klerikalus. Tarp tų partijų eina 
ir naminė kova. Sudėjus visų 
trijų partijų organizacijas bei 
draugystes j daiktą jų bus apie 
desėtkas. čia yra SLA. 87 kp. 
TMD. 17 kp. LSS. 131 kuopa ir 
keliolika katalikiškų pašalpinių 
sosaidžių. Daugiausiai savo vei
kimu yra pasižymėjusios SLA. 
87 kp. ir TMD. 17 kuopa. Nors 
čia ir yra LSS. 131 kuopa, bet 
paskutiniu laiku visai paliovė 
veikusi, ir susirinkimų nebelai
ko. Mat kares audra ir reakci
ja išblaškė gabiausius narius, o 
likusieji neteko energijos palio
vė veikę. Bet likusiems LSS. 131 
kp. draugams patartina neliūdė
ti ir imties apent už darbo. Šian 
die visame pasaulyje eina milži
niškas darbininkų judėjimas ir 
kova už geresnį rytojų. Laikas 
dabar yra labai brangus. Todėl 
tai visi į darbą, kas gyvas!
Girtuokliavimas ir kazyravimas.

Nors jau trįs metai kaip Ne- 
braskos valstija yra skaitoma 
“sausa“, bet svaigalų ir po šiai 
dienai dar yra pardavinėjama, 
žinoma slaptai. Šiuo bizniu užsi
ima nekurie ir vietos lietuviai. 
Girdėt kad jie patįs gamina 
degtinę iš vynuogių ir pardavi
nėja. Nekurie primaišo dagi 
medinio alkoholio ir kitokių 
biaurių nuodų. Ir ačiū tam biz 
niui, nekurie ytin gerai pratur
tėjo.

Biaurus ir lygus girtuokliavi
mui paprotys tarp darbininkų, 
yra ir — koziriavimas bei loši
mas kauliukais iŠ pinigų. Ačių 
tiems blogiems įpročiams, ge
riau tariant ligoms, darbinin
kai girtuokliaudami nuodija sa
vo organizmą ir trumpina sau 
amžių, o jų šeimynos kenčia 
skurdą šaltį ir badą. Tam piktu! 
reikia pastoti kaip nors kelią.

Raudonojo Kryžiaus pinigus ( 
pasiuntė Karevičiui.

Spalių 11 ir 19 dienose suma
nymu vielinio kun. Oleknavi- 
čiaits įvyko lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus “Tag“ dienos. To
mis dienomis apie 70 merginų 
ir moterų, o taipgi ir kunigo 0- 
leknavičiaus šuo “Toby“ rinko 
aukas So. Omahos ir Omahos 
gatvėse. Tas “stebėtinas“ ku
nigo šuo, sako, surinkęs $58.00! 
Viso surinkta $1,500.00. Tam 
darbui vykinti buvo suorgani
zuotas komitetas iš trijų ypatų: 
pirmininko, kun. Oleknaviįaus, 
raštininko — p. Zigmonlo ir 
iždininko — A. Leonavičiaus. 
Surinktus pinigus pasiėmė glo
boti kunigas. Komiteto buvo nu
tarta, kad jie visi turi būti kai 
siųs pinigus į Lietuvą — Rau- 
donąjam Kryžiui. Kiek laiko 
prabėgus komitetas patyrė iš 
kunigo, kad jau jis pasiuntęs 
Inos pinigus Vyskupo Karevi
čiaus vardu! Tik “dreptą“ išpir
kęs prezidento Smetonos vardu. 
Kodėl gi kun. Oleknavičius ne
galėjo siųsti tuos pinigus sta
čiai Lietuvos Raudonajam Kry
žiui? Arba kad ir Lietuvos pre- 

zidentui? Ir kodėl jis visus juos 
siuntė be kitų komiteto narių? 
So. Omahos lietuviai turėtų su
žinoti kur tikrai yra pasiųsti jų 
šliaukanti pinigai. Aš manau, 
kad jie tai mokės atlikti tinka
mu budu. — P. Mauras.

DETROIT, MICH.
Detroito lietuvių progresyviš- 

kų organizacijų sąryšis nutarė 
atgaivinti Vaikų Draugijėlę, ku
ri bus palaikoma paties sąryšio 
lėšomis. Todėl tėvai, kur turi
te nevisai mažus vaikučius, įra
šykite juos Vaikų Draugijėlėn. 
Draugijėlės uždavinys yra la
vinti vaikučius savo prigimtos 
kalbos ir taipjau įkurti joje dai
lės skyrių. Butų todėl gera, kad 
tėvai pasiskubintų priduoti sa
vo adresus. Kada susidarys pa
kankamas skaičius mokinių, toj 
atidarysime mokyklą ir bus su
darytas vaikučių choras. Savo 
adresus galite priduoti man ar
ba dgei Demskicnei 366 Bran- 
don avė. Kada vįsa bus priren
gta, turėdamas adresus, aš pra
nešiu, kada įvyks susirinkimas.

Varde Dr-stės Komiteto,
J. J. Bimbo, 143 Cardoni avė.

LEECHBURG, PA.

Iš lietuvių veikimo. — Streikai.. 
-

Musų’ kolonija neskaitlinga. 
Viso čia gyvena apie penkiasde
šimts lietuvių. Tik bėda, kad jų 
tarpe nėra santaikos. Nesantai
ka daugiausia pasižymi musų 
“kūmutės“. Tai negera.

Kai dėl partijų — dėl jų leecb 
burgiečiai galvų nekvaršina... 
Išrodo, kad dėl musų jos “buvu- 
sios-nebuvusios.“ Beje, turime 
vieną pašalpos draugiją vardu 
Lietuvos Sūnų Draugiją. Drau
gija yra laisva, tai ji laikosi vi
dutiniai. Labai gera, kad pas 
mus nesiranda suktų biznierių, 
tai nėra kam trukdyti musų dar 
bą. Metai atgal vieną tokį mes 
turėjom. Tai jis tiek gero pa
darė, kad mus nuskriaudė ant 
viso šimto dolerių. Bet nuo jo 
mes veikiai atsikratėme — pa
šalinome iš savo tarpo. Dabar 
musų veikimui nieks nebestato 
pinklių.

Prasidėjus didžiajam plieno ir 
kasyklų darbininkų streikui vi
si lietuviai gerai laikosi: neina 
dirbtų ir tiek. Storojo boso pa
klausė tik vienui vienas lietu- 
vys, ir delei to jis gavo “gerą 
vardą“ — “skebas”. Nuo kitų 
savo draugų darbininkų jisai 
dabar yra užsirakinęs po devy
nių spynų. Ir svafrbiausį rei
kalą turintis žmogus jo nebe
mato. Pasikalbėti su juo bega
lima tik per “margą gromatėlę“. 
Ar ne sarmata tam musų drau
gui Juozui?

Viso čia turime dvi geležies 
dirbtuves. Streiklaužiai! tų vie
tos žmonės nenor, išskiriant mu
sų “kultūringuosius“ Ameriko
nus. Streiklaužių sergėjimui 
samdytojai pasikvietė visą gau
ją mušeikų. Bet tai nieko ne
padeda. Ikišiol jie negavo progos 
“padaryti tvarką.“ Tik lapkri
čio 24 dieną, vakare, kilo mažas 
skandalėlis: kažin-kas mirtinai

i .1 e uvon
GALINA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
130 Tremont Street,

Room 515 E.
. Boston, Mass.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

JUBILIERINĖ KRAUTUVĖ
yra laikas daryti šventėms užsisakymus kol pasirinki- 

didelis. Tomistą nupirksit dovanas tikros vertės.inusų 
. Ir bukit užtikrinti, kad jus nupirksite naujausios 

r geriausią tavorą žemiausia gaunama kaina. Atsilankiu- 
užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą..

Išsiskyrimas
Deimantinių žiedų, 

La volelių - auskarių, 
Laikrodėlių - lenciūgėlių, 

Branzelietą ir tt.
Priimame Liberty Bond.

Krautuvė atidaryta kožną vakarą ir ne- 
dėliomis iki Kalėdų.

Puikus kalendorius visiems dykai.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Gaukle kopiją Severas HetuviSko kalen
doriaus 1990 metams savo aptiekoje, arba 
parašyk Ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai!

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs ; ; 
neretai priduoda daug skausmo, ,|, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- • i1 
galima taip lengvai nusikratyti kaip J’ 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip ,,, 
kiti daro: Imk <•

Severa’s
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams) gy
dymui nuo kosulio, peršalimo, už
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir epazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jutų aptiekoje. TinSa 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu
siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak
sų, arba 50 et. ir 2 et. tak^ų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų

$1.89

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

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

Reikalaukit sampelių.
pašovė vieną ytin pasižymėjusį 
mušeiką. Žmones kalba, kad 
lai esąs “šeimyniškas nesusipra
timas“ pačių mušeikų. Matai 
pašautasai daug numylėtinių tu
rėjęs... Taigi labai galimas 
daiktas, kad jį pašovė patįs jo 
konkurentai — mušeikos.

Beje, West Leccliburgo dirb
tuvėj surasta bedirbant iš ki
tur pribuvusių lietuvių streik
laužių. Kiti atkeliavę net iš 
Donoros, kad pakenkus musų 
kovai už didesnį kąsnį duonos. 
Sarmata!

Lietuviai, apsisaugokite nuo 
įvairių agentų, kurie jus vilio
ja į kitus miestus žadėdami mo
kėti didelių algų. Žinokite, kad 
tie agentai kviečia jus užimti jū
sų draugų streikuojančių darbi
ninkų vietas. Kompanijos mat 
daro visa, kad tik savo darbinin
kų vienybę sulaužius. Todėl 
ir mes turime būti atsargus.

—A. A. Akstiniškis.

Dr. T. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės
Silpnos Akįs Pagimdo Nervų Ligas

Žmonės, turėdami galvos 
skaudėjimą ar nervų ligą, gy
dosi visokiais žinomais vaistais 
ir gauna pagelbą tik tam laikui 
Jie nemano ir nenori tikėti, kai 
jų ligos priežastimi gali ibutį jų 
silpnos akįs. Tuo tarpu gal rei
kia kreiptis ne pas gydytoją, o 
pas gerą akių daktarą, okulistą.

Akių silpnumas yra pavojin
gas sveikatai. Ačiū akių silpnu
mai suįra visa nervų sistema ir 
ji galima atitaisyti tik atitaisius 
akis.

Per 23 metus savo praktikos 
Dr. F. O. Carter išgydė daugy
bę žmonių, kurie jau neturėjo 
vilties pasveikti. Jis atitaiso 
žvairas akis be skausmo, kaip 
bematai, nevartodama^ jokių 
užmigdomų vaistų; nuima mie
žius, užaugimus ant akių, ati
taiso užgriuvusias akis, ir tt.

Jo vardas kaipo akių, ausų, 
gerklės ir nosies specialisto yra 
plačiai žinomas Visoje Ameri
koje. Apie sėkmingą jo gydy
mą liudija šimtai padėkavojimų 
nuo jo išgydytų ligonių.

Taigi, jei turi silpnas akis, ar 
kokią kliūtį su gerkle, nosimi, 
krutinę, ar ausimis, eik tiesiog 
pas jį ir jis tau pasakys, kas tik
rai yra ir kas galima padaryti.

Jo asistentai visi yra specia- 
įlistatf! savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar nfc.

Ir jie tą padaro DYKAI. 
Taigi jei 
Kosti, 
Nyksti, 
Kosti naktimis, 
Turi skausmą šone, 
Varstymus, 
Lengvai peršali, 
Spjaudai geltonais skrepliais, 
Kosti guldamas ar rytmečiais, 
Nepakenti riebių niįaistų. 
Kutena gale gerklės, 
Peršti gerklėje, 
Skaudu po krutinę, 
Akįs ašaroja, 
Yra uždegtos, 
Peršti, ar niežti, 
Pailsti beskaitydamas, 
Galva kvaišta, 
Matai šlakus prieš akis, 
Atmintis eina blogyn, 
Akįs bijosi šviesos, 
Akįs traiškanoja, 

t
Tai eik tuojaus imis daktarą, 

kuris sąžiningai, moksliškai iš
tirs tavo sveikatos stovį dykai ir 
^pasakys kas yra.

Akinius prirenka okulistas 
,tąja pačia kaina, ką ir optome- 
tristas. Kodėl gi nėjus pas žino
vą?

DR. F. O. CARTER

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 S. State St., 2 lubos, antros 

durįs nuo Fair sankrovos 
| Šiaurę.

Valandos; nuo 9 iki 6. Nedėl- 
.dienįais nuo 10 iki 12.
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“Komunizmas” 
puola. *

“Komunizmas”, laikinai 
apsvaiginęs kaikurių lietu
vių darbininkų galvas, su
smuks taip-pat greitai, kaip 
jisai atsirado.

Nes jisai yra gryno ūpo 
vaisius. Kaipo teorija jisai 
neišlaiko jokios kritikos. 
Mokslo žvilgsniu jisai ne 
tiktai negali lyginties prie 
socializmo, o ir stovi žc- 
miaus net už “aidoblizmą” 
ir paprastąjį anarchizmą. 
Tiktai labai silpno proto ir 
menko išsilavinimo žmonės 
gali būti juo patenkinti.

O kas yra “komunizmas” 
praktikoje? Ardymas dar
bininkų organizacijų, skel
bimas neapykantos prieš 
darbininkiško judėjimo vei
kėjus ir triukšmo darymas. 
Daugiaus nieko. Paklausy
kite “komunistiškų'’ kalbė
tojų — ką išgirsite iš jų a- 
part plūdimų ir riksmo? Pa
imkite “komunistiškus” lai
kraščius — ką rasite juose 
apart keiksmų ir prasivar- 
džiavimų? Pažiūrėkite į 
“komunistų” elgimąsi vie
šuose susirinkimuose arba 
draugysčių mitinguose — 
ar jie moka pasirodyti kuo 
kitu apart koliojimosi ir 
triukšmo kėlimo?

Šitoks judėjimas pasilai
kyti negali. Jisai neišven
giamai turi susmukti. Jo 
pajiega yra grynai stichiji- 
nė (gaivališka). Kaip be
siritantis nuo kalno sniego 
kamuolys, jisai sparčiai au
ga ir puola vis didesniu 
smarkumu — koliai ritasi. 
Bet kartą pasiekęs dugno, 
jisai subįrą į šmotus arba 
susiploja į beformę masą, iš 
kurios paskui pasidaro ba
la.

“Komunizmas” jau pasie
kė dugno. Žemiaus pulti 
jau jam nėra kur. Ir pa
liovęs risties, jisai jau ne
begali augti. Jisai pritrau
kė prie^ savęs visa, kas ga
lėjo prie jo prilipti. Dabar 
jau prasidėjo tos masės iri
mas.

Nuo komunistų jau atsi
meta tie elementai, kurie 
dar neužmiršo socialistiškų 
principų. Daugelis jų jau 
sugrįžo j Lietuvių Socialis
tų Sąjungą; kiti sugrįš vė
liaus. Prieš komunistus ima 
kovoti ir “industrialistai”.

......................- — -- ■ *-■ ■ — - ->

Pagalios, didelis skaičius ne 
aiškių elementų komunistų 
eilėse svyruoja ir svarsto 
kas daryti. Faktas yra 
tas, kad žymi dalis narių 
“komunistų” kuopose jau 
paliovė lankyti mitingus ir 
mokėti narines duokles. 
“Komunistų Sąjunga” šian
die vargiai turi pusę to skai
čiaus narių, kurį ji turėjo 
Brooklyno suvažiavimo lai
kui '

Taigi “komunizmas” arti
nasi prie savo galo. Aky- 
vaizdoje šito fakto, socialis
tai privalo apsižiūrėti. Nė
ra abejonės, kad daugelis 
“komunistų”, matydami, 
kad jų “partija” smunka 
nuo koto, norės vėl ateiti 
pas socialistus. Jeigu tai 
bus žmonės, kurie tik po u- 
po įspūdžiu davėsi suklai
dinti “komunistų” agitato
riams, tai gerai; socialistai 
mielai priims juos į savo 
tarpą. Bet tų gaivalų iš 
“komunistų partijos”, kurie 
patįs klaidino kitus arba ku
rie visai susidemoralizavo, 
būdami pas “komunistus”, 
socialistams nereikia.

Geriaus turėt mažesnę or
ganizaciją, bet sveiką ir 
švarią, negu mišinį visokio 
gaivalo, nors ir dar taip 
skaitlingo. Ažuot skubinus 
gaudyti naujus narius į Lie
tuvių Socialistų Sąjungą, 
bus daug naudingiaus socia- 
Hstams, kad jie pasistengs 
nuodugniai išsilavinti ir ap
sišviesti.

‘^Komunizmas” pats, be 
socialistų pagelbos, atras ke 
lią į “geresnį gyvenimą” (ki 
tame pasaulyje). Socialis
tų uždavinys yra varyti sa
vo darbą, kad sustiprinus 
tas pozicijas, kurias jie turi. 
O pirmutinė socialistų sti
prumo sąlyga yra pažinoji
mas savo idėjos. Lavinkimės 
tad ir švieskimėsl. ...

Plieno streikas 
tebesitęsia.

Neužilgio bus trįs mėne
siai, kaip prasidėjo plieno 
darbininkų streikas. Kapi
talistų spauda diena iš die
nos skelbia, kad jisai jau pa
krikęs. Bet streikas dar te
besitęsia.

Didžiuma plieno industri
jos darbininkų dar tebes- 
treikuoja. Dirbtuvėse dir
ba daugiausia tiktai atga
benti iš kitur žmonės ,nemo
kantis kaip reikia nė įran
kius vartoti. Jų pagamina- 
masai plienas ir geležis yra 
tokios menkos vertės, jogei 
niekas nenori jų imti.

Plieno trustas turi di
džiausių nuostolių. Jeigu 
streikininkai pasilaikys dar 
ilgiaus, tai jisai turės nusi
leisti. Reikia todėl remti 
streikininkus.

Organizacijos 
spėka.

Angliakasių streiką val
džia taip ir neįstengia suar- 
dyt.

Ji apšaukė streiką prie
šinga įstatymams, ir liepė 
darbininkams grįžti į kasyk
las. Bet darbas kasyklose 
stovi.

Teismas išleido “injunc- 
tion” prieš angliakasių va

dus ir įsakė jiems atšaukti 
streiką. Bet darbas kasyk
lose neprasidėjo.

Teismas apkaltino anglia
kasių unijos viršininkus už 
“teismo paniekinimą” ir pa
statė juos po didelėmis kau
cijomis. Bet kasyklos tebe
stovi dykos.

Anglių nėra. Visas šalies 
biznis stoja. Ir valdžia ne
sugalvoja kas daryti. Gąs
dinimais, įsakymais, draudi
mais ir bausmėmis, mat, ne 
galima pagaminti anglių .

Anglių gaminimui reikia 
darbininkų, * o darbininkai 
nenori grįžti į kasyklas, kol 
jų reikalavimai nebus išpil
dyti. Anksčiaus ar vėliaus 
todėl jie turės būt išpildyti.

Šitas angliakasių streikas 
parodo, ką reiškia darbi
ninkų organizacijos spėka. 
Organizacija nėra viršinin
kai.' Viršininkai sudaro tik
tai orgailizacijoš įrankį. Pa
ti organizacija yra nariai, 
susi jungusieji į daiktą ir pa- 
siryžusiėji laikyties išvien.

Valdžia, užklupdama an
gliakasių viršininkus, tiktai 
apsunkino jų organizacijos 
veikimą, bet pačią organi
zaciją sunaikinti neįstengė. 
Todėl ji ir neįveikia streiko.

Kad tai visų industrijos 
šakų darbininkai butų taip 
tvirtai susiorganizavę, kaip 
angliakasiai! 

_X *

Blogai valdoma 
pramonė.

Takiu antrašu žurnale “The 
Dial”, No. 802, tilpo svarbus 
inžinieriaus W. N. Polakovo ra
portas apie dalykų padėtį ang
lies kasimo pramonėje, Ameri
koje. Jame privesti faktai kiek 
vieną bešališką žmogų verčia 
manyti, kad tokia tvarka, kokia 
dabar viešpatauja anglies kasi
mo pramonėje, yru nuodėme ir 
prasižengimas prieš ateities gen- 
tkartę. Todėl visą musų para
ma turėtų priklausyti tiems an
gliakasiams, kurie kovoja bei 
darbuojasi pastatyti tą svarbią 
pramonę ant kitokių — našes
nių kaip darbininkams, taip vi
suomenei — pamatų.

United Mine VVorkers unijos 
seimas įvykęs Clevelande rugsė
jo mėnesyj, tarp kitų reikalavi
mų, nubalsavo šilą: kovoti už 
šešių valandų darbo dieną, pen
kių dienų darbo savaitę. Iš pa
vilnio žvelgiant atrodytų, kad 
tokio reikalavimo. įvykinimas 
sumažintų darbo laiką, ir lokiu 
budu, sumažėtų anglies iškasi
mas, pasirodytų anglies stoka, 
brangumas, ir taip toliau. Bet 
kalbamojo inžinieriaus W. Po
lakovo raportas rodo visai ką 
kita, būtent: angliakasiai siūlosi 
dirbti tarp 13 ir 21 nuošimčio 
daugiau dienų negu jie kada 
nors buvo kviečiami dirbti.

Toji išvada paremta seka
mais faktais, semtais iš valdiš
kos įstaigos (The United States 
Geological Survey, pranešimų:

Bėgiu šešių metų (1913-1918) 
angliakasiai aplamai dirbo me
tais po

233 dienas Piltsburgo srityje.
181 dienas Ohio
199 dienas Indianos
201 dienas Illinois ”
Kitaip sakant, vienas anglia

is is aplamai per metus tedirba 
206 ir pusę dienos ir, žinoma, 
tik už tiek ir ųiokėt gauna.

Angliakasių reikalavimas, jei 
jis butų įvykintas, paliktų 250 
dienų darbui neskaitant dviejų 
savaičių atastogoms. Tas reik
štų padaugėjimą darbo laiko 
ant 17 ir pusės nuošimčių minė
tose srityse. Kitose vietose vie
nas angliakasis dirba per metus 
apkritai 221 dieną; o jei anglia
kasių reikalavimas butų įkiuiy- 
tas lai jo darbo laikas padidėtų 
UVa nuošimčių.

Taigi angliakasiai ne tik nėra 
linginiai, bot jie dar sutinka il
giau dirbti. Kodėl taip?

Skaitant korespondencijas, 
kurios kada-ne kada pasirodo 
“Naujienose”, dažnai galima už
nikti nusiskundimų kad “musų 
kasyklos tedirba 2-3-4 dienas 
per savaitę.” Inž. Polakovas nu
rodo tokio apsireiškimo prie
žastį, kurią, turbūt, žino ir kiek
vienas angliakasis. Kaičia puo
la ant kasyklų administracijos 
daugiausia. Anglis yra toks 
daiktas, kurį negali dėti į san

dėlius, kaip javus, mėsą, ar ki
tus dalykus. Kupetose ji daž
nai užsidega ir nueina durnais. 
Taigi, os kasama tiek, kiek 
užsakymų administracija turi. 
Kasyklose iškastą anglį tuojau 
kraują į vagonus ir veža kur 
reikia. Jei nėra vagonų, karų 
— nėra nei darbo. Tokiu budu 
per kasyklų savininkų nerūpes
tingumą, angliakasiai turi il
giau per dieną dirbti ir mažiau 
išviso laiko pradirbti. O tas 
reiškia mažesnę algą.

Bet su darbo pristigimu dar 
nepasibaigia kasyklų adminis
tracijos blogo valdymo pasek
mės. Antra ir svarbiausi to 
valdymo bloga pasekmė yra 
tiesiai nuodėmingas niekais eik
vojimas kone pusės iškasamos 
anglies. Kitais žodžiais tariant, 
angliakasis turi iškasti du lomi 
anglių, idant padarius vieną to
ną pardavimui. Kitas tonas ei
na niekais, nes savininkams ne
apsimoka jį taupyti arba sergė
ti. Inž. Polakovas apie tai sa
ko:

“Tokio nereikalingo musų 
gamtos turtų naikinimo prie
žasčių yra daug boti tos, kurios 
labiausia puola į akį, ir kurios 
mažiausiai pateisinamos yra ši
tos:

1. Tokia anglies kasimo siste
ma, kuri palieka nemažą dalį 
anglies kasyklose, ir jos nebeka- 
sa.

2. Metimas laukan apsčios 
kiekybės anglies dulkių ir mai
šyto, netaip gero kuro.

3. Apleidimas dalinai apdirb
tų kasyklų.

4. Nebandymas sunaudoti 
taip vadinamų atliekamų ka
syklos produktų (kaip duokime 
skerdyklose mėsagaliai, kurie 
nemetami lauk, bet suvartoja
mi muilo darymui, etc. — š.).

‘“Idant įsivaizdinus tą nuos
tolį, kurį padaro pirmosios trįs 
priežastįs, mes turime sau pri
sistatyti paveikslą kupetos ang
lies Ų>40 pėdų pločio, 1540 pėdų 
ilgio, ir 770 jiedu augščio, kuri 
įtalpina savyje daugiau kaij) sej) 
tynis ir pusę bilijonų tonų ang
lies. Ta anglis buvo iškasta tarp 
1884-1918 metų, bet niekados 
nepasiekė vartotojų arba pirkė
jų” ..... . »(----- . ...... - ..

Jei bitumino (minkštoji) an
glis butų nors apčiupom apdirb
tai ma prie kasyklų, o ne parduo
ta taip kaip iškasta, tai butų ga
lima už išdirbinio produktus 
(smalą vieškeliams, benzuolį 
motorams, amijako sulfatą trą
šos) gauti 8 bilijonus dolerių 
kas met. Dabar gi už tą anglį, 
tegaunama apie pustrečio bili
jono dolerių, kas reiškia apie 
64 nuošimčius nuostolių.

Taigi matote, kaip kvailai li
kviduojamas taip brangus visai 
pramonei turtas — anglis, be 
kurios jokios jiegos veik negali
ma pagaminti mašinų varymui. 
Prie tokios kasimo tvarkos lau
kiama, kad už šimto metų A- 
merikoje anglies nebus nei pa
uostyti.

Dabar žvilgterėkime kiek į 
‘savininkų jielnus. Kiekvienas 
doleris, kurį vartotojas arba pir
kėjas sumokėdavo už perkamą
ją anglį 1916 metais buvo pa
dalinamas šitaip: darbininkui 
teko 66 centai, įtaisymui įran
kių ir aplamoms išlaidoms 28 
centai, savininkui gryno pelno 6 
centai. Amerikai stojus į karę, 
iki valdžia nenustatė kainų sa
vininkai tiesiog lėbavo. Iš kiek
vieno sumokėto dolerio darbi
ninkas gaudavo vos 43c. apla- 
mosios išlaidos 21 centų, savi
ninkui 36 centus, arba šešis sy
kius daugiau negu prieš karę.

Valdžiai nustačius kainas, tas 
pirkėjo doleris tapo šitaip išsi
dalinamas: darbininkui 56 cen
tai; aplamoms išlaidoms 21 cen
tas, savininkui 23 centai. Taigi 
tos skaitlinės (paimtos iš valdi
škos Federal Trade Coinmis- 

sion for the Central Field of 
Pennsylvania raporto) rodo, 
kad darbininkai net mažiau už
dirbdavo, uiplamai imant, negu 
prieš l^arę. Bet savininkai gavo 
po keturis ir net šešis syk dau
giaus negu prieš karę. '

Ar reikia fetėbelies, kad miglia 
kasių konferencija Clevelande 
griežtai atsisakė laukti baland
žio 1 dienos, 1920 melų (kuo

met jų dabartinis kontraktas su 
savininkais butų išsibaigęs), bet 
reikalavo, kad unijos valdy
ba tuojau pradėtų tarties su sa
vininkais dėl valandų ir algų;

Gi šiems nesutikus—paskel
bti visuotiną streiką lapkričio 1 
dieną?

Žiūrint ir mokslo ir žmoniš
kumo akimis dabartinis daly
kų vedimas anglies pramonėje 
stovi (kaij) sako Sankey tyrinė
jimo komisijos raportas Angli
joje) “pasmerktas.” Todėl, kaij) 
Anglijoje, taip Amerikoje žval
gesni ir toliau matantįs anglia
kasiai uoliai kovoja už visuo- 
rileninimo (paėmimą visuome
nės nuosavybėn) pradą. Ir 
kaij) Anglijoje, taip Amerikoje 
savininkai (arba kaij) juos j)rof. 
Veblenąs gražiai žadina; “ab- 
sentee owners of vested int- 
crests” — nematomi savininkai 
apsaugoto turto) stato šerius ir 
galanda peilius griežtai kovai su 
ta “bolševizmo baidykle”. Bet 
čia ne bolševizmo šmėkla kelia 
savo galvą. Tai kaskart didėjąs 
ir augąs sąmoningų žmonių pro
testo balsas prieš tą baisų kaij) 
žmonijos spėkų, taip gamtos 
turtų eikvojimą, kurį dabartinė 
anarchinė pramonės varymo sis
tema daro. Tą protesto balsą 
kelia darbininkai — nes jie ne
mato, kodėl tie “nematomi sa
vininkai” kemša į savo kišenes 
didžiulę pagamintų daiktų ver
tės dalį nieko užtai neatadirb- 
damj. Kelia protestą ir inžinic- 
riai-eksperįtai bei ekonomistai, 
kuriems gaila tų praleistų pro
gų, tų auksinių galimybių pa
tarnauti visuomenei, atsiekti at
rasti ką nors geresnio daiktų 
gaminimo srityje. Ir tas pro
testas turės išsilieti į tokią per
mainą pramonėje, kad pagamin
ti daiktai neis ten kur didesnis 
pelnas, arba “didelio biznio” 
machinacijos juos traukia. Jie 
eis ten, kur tie daiktai reikalin
gi sunaudojimui, o ne pelnų 
krovimui. — Šarūnas.

j

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LIETUVOS KLAUSIMU.

Amerikoj gyvenantįs svetim
šaliai vis labiau pradeda kreip
ti (lomos į Ehropą. Siaučiantįs 
streikai ir reakcija verčia darbi
ninkus kreipti akis į savo gimti
nes šalis, kur jie tikisi rasti dau 
gimt laisvės. Del tos tai prie
žasties šioj šalyj gyvenantįs sve
timšaliai visais galimais budais 
remia savo šalis ir padeda joms 
varyti rekonstrukcijos darbą.

Lietuviai ir-gi yra susirūpinę 
kaVo šalies padėtimi. Tatai liu 
dija įkūrimas Lietuvoš Atstaty- 
no Bendrovės. Tą organizaci
ją vadovauja tautininkai. Praė
jo vos tik metai, kaij) įsikūrė 
Bendrovė ,0 jau Šerų išparduota 
už pusę miliono dolerių. Kleri
kalai ir-gi neatsilieka. Jie įkūrė 
savo Bendrovę, kuri trumpu lai
ku pardavė Šerų už du šimtu tuk 
stančių dolerių.

Apart to, tautininkai ir kleri
kalai turi Lietuvos šelpimo fon
dus, į kuriuos žmonės gausiai au 
koja. Žinoma, jeigu darbinin
kai žinotų, kokiems tikslams yra 
naudojami jų pinigai, gal jie ne- 
nitų taip duosnųs. Bėda, kad 

jie to nežino.
Dabar kįla klausimas, ką so

cialistai nuveikė ir ką jie veikia 
Lietuvos gerbūviui? Nors ne
smagu, bet reikia prisipažinti, 
kad socialistai nedaug tenuveikė 
toj srityj. Tiesa, apie dvejetą 
metų atgal, kada jie įkūrė C.
D. T. ir suburė apie 90 įvairių 
organizacijų su 11,000 narių, 
buvo daug tikėtasi veikti Lietu
vos darbo žmonių labui. Bet ne
laimei, atsirado besąžiningų 
žmonių, kurie asmeniniais išro- 
kavimais stvėrėsi griauti C. L. 
D. T. Griovimui ir šmeižimui iš
minties nereikia — visa kas rei
kalinga, tai praprasti sąžinę.

Musų “komunistų” lyderiai ai 
sieke savo tikslą: jie sutrukdė 
C. L D. T. darbą. Bet Lietuvos 
darbo žmonės mokės tinkamai 
įvertinti “komunistų” darbus.

Jeigu tie gaivalai nebūtų kenkę, 
tai šiandie jau daug kas butų 
nuveikta.

Dabar padangė prasiblaivė 
Socialistai jiasiliuosavo nuo pri
siplakusiu triukšmadarių. Jie 
dabar gali liuosai veikti. Ir jie 
privalo su padvigubinta energi
ja stverties darbo. Momentas 
ytin rimtas. Lietuvoj kuriasi 
busimoji šalies valdžia. Kadan
gi gręsia pavojus iš lauko, tai 
viduj prisieina burti daiktan vi
sas jogas, kad apsiginus nuo 
priešininkų. Susidėjus tokioms 
nepaprastoms sąlygoms, vald
žia įgija daugiau galios ir leng
viau gali kėsinties ant darbo 
žmonių teisių. Todėl reikia bu
driai temyli kiekvieną valdžios 
žingsnį ir reikalui atėjus perspė
ti darbininkus, kad jų laisvei 
gręsia pavojus.

Dešimtas LSS. Suvažiavimas 
pripažino, kad Lietuvoj tinka
miausia darbo žmonių reikalus 
gina “Socialdemokratas.” To
dėl mes privalome dėti visas pa
stangas, kad palaikius tą laik
raštį.

Mes galime paremti “Social
demokratą“ dvejopu budu: 1. 
Užprenumeruoti jį savo gimi
nėms arba pažįstamiems, gyve
nantiems Lietuvoj (Amerikos 
pinigais tatai atsieitų visai ne
daug) ; 2. Pasiųsti nors vieną do
lerį “Socialdemokrato” fondui, 
kurį įkūrė X LSS. Suvažiavimas.

.Kiekvienas, kuris rems “So
cialdemokratą” turės teisės pa
sakyti kad jis prisidėjo jiric 
Lietuvos darbininkų judėjjmo.

Žinoma, vakarėliuose ar šiaip 
susirinkimuose ir-gi galima pa-r 
kolektuoti tam tikslui. {

Užtat stverkimės darbo, drau
gai, kad parvažiavus j Lietuvą 
nereikėtų rausti. —A. Korsak.

L.D.L.D. Reikalai.
VEIDMAINIAI.

Naujienų 283-čiam numeryje 
tilpo draugo K. Liutkaus jirane 
Šimas LDLD. nariams, kad ad
vokatas Wm. Karlih pranešęs, 
jogei yra uždrausta LDLD. iždi
ninkui daryti kokių nors išmo
kėjimų iš LDLD. iždo.

Dabartinė Centro Valdyba 
(išskiriant drgą K. Liutkų) ir 
Literatūros Komitetas nuėjo tar 
nauti Komunistų partijai. Tuo 
jie, pagal LDLD. konstituciją, 
neturi teises ilgiaus valdyti tos 
draugijos vairu Turi būt kuo- 
greičiausiai pašalinti iš tų vietų 
kurias jie yra užėmę. To LDLD. 
konstitucija reikalauja, nes 
“Kiekvienas draugijos narys, 
kuris jiasirodytų esąs priešas or
ganizuotam į Socialistų Parti- 
lietuvių darbininkų judėjimui, 
išbraukiamas iš šios draugijos.”

Lietuvių komunistai nevien 
žodžiu skelbia melus apie Soci
alistų Partiją, bet sykiu ir sa
voj spaudoj tą patį daro. Užtai 
juos (komunistus) gegužes mė
nesyje Socialistų Partija ir 
suspendavo. LDLD. Centro ir 
Literatūros Komitetai aklai 
pildo Lietuviu anarcho-komuni- 
stų liepimus. Tai faktas. Nes kas 
drįstų žodį tarti prieš tokį ne
lemtą Centro viršininkų darbą, 
yra tuojau prašalinamas iš drau 
gijos, kaipo negeistinas.

LDLD. 56 kuopa (Mihvaukee, 
Wis.) jiasitarus su Centro Sek
retorium jirašalino vieną narį 
užtai, kad tas drįso ginti kon
stituciją nuo suanarchistėjusių 
gaivalų. Tą patį padare, pra
šalindami drg. Michelsoną iš 
Literatūros Komiteto ir varo 
biaurią agitaciją 'prieš socialis
tą centro iždininką drgą K. 
Liutkų.

Centro sekretorius, p. K. Ste- 
|)onavičius, paskelbė per orga
ną: kas esąs priešingas Lietuvių 
Komunistų Sąjdngai arba Ko
munistų partijai, tas negalįs 
būti LDLD. narys.

Bet tas jų darbas buvo jiems 
patiems smūgis. 22 dieną lap
kričio advokatas uždėjo įstaty
mų ranką ant draugijos iždo. 
Ir senieji LDLD. viršininkai j>a- 
mate, kad jie patįs į kilpą įlin
do. Kągi jie daro? Norėdami iš 
los kilpos išlįsti ir išsisukti iš 
įstatymų rankos, Centro pirmi
ninkas A. Petriką ir Kazys Stę-
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ponavičius sugalvojo tokį sky- 
mą, tokį melą, kad net gaila tų 
žmonelių: jie jau užsigina savo 
priklausymo komunistams ir sa
ko, kad Lietuvių Komonistų Są
jungos nesą. Štai ką jie gieda 
savo komunistiško organo, Lai
sves, nr. 68:

“Iki šiol organizacija var- 
- du Lietuvių Komuninių Są

junga.. . neegzistuoja, todėl ir 
jokių ryšių su ja negalime tu
rėti. Jei kada įsikurtų tokia 
organizacija, tai tada galėsi
me spręsti ir apie santikius 
su ja.”
Argi galėtumėt rasti kur di

desnių veidmainių ir melagių, 
kaip tie į komunistų pelkę nu
dardėjusieji LDLD. viršinin
kai! Patįs agitavo, skelbė, kad 
kas priešingas stoti į Komunistų 
Sąjungą, Jas negalįs būti LDLD. 
nariu, o dabar paskelbia jau, 
kad jokios komunistų sąjungos 
nesą!

Nei gėdos, nei sąžinės, nei, ga
lų gale, proto. O betgi tie žmo
nės užima vadovaujamas vietas 
lietuvių darbininkų politinėse ir 
kultūrinėse organizacijose!...

— S. A. Dementis.

KOSERĖS DŽIOVA.

Koserė, kuri publikoj žinoma 
kaipo gerklė bei dalis kvėpuo
jamos gerklės, gali būti džiovos 
apimta tuomet, kada plaučiuose 
ligos nėra, šitokie atsitikimai 
nėra tankus, nes tankiausiai ko
serės džiova prasideda tik tada, 
kuomet plaučių džiova yra įsi- 
šak nėjusi. Ligonio pasakoji
mas, kad turi laiks nuo laiko 
balso išgvėrimą bei užkimimą, 
turi vesti prie plaučių egzamina
vimo, nes galima tikėtis džio
vos.

Koserės džiovoj skrepliavimas 
gali prasidėti anksti ir be žy
maus kosėjimo, o tik atsikrank- 
štimu. Toliau, žinoma, prasi
deda kosėjimas ir su mažai 
skreplių. Kada liga sunaikina 
kiek mėsų, skaudėjimas irgi 
prasideda. Todėl kosėjimas, 
balso užkimimas bei išgverimas 
ir gerklės skaudėjimas, kreipia 
prie manymo, kad yra džiova 
koserėj, nors gali būti ir kita li
ga, jfav., sifilis.

Kuomet džiova pasiekia ap
linkines budavones, tuomet ry- 
jimas darosi keblus: bandymas 
nuryti maistą sukelia kosulį ir 
lengva darosi užspringt!.

Juo tolyn, juo balsas gadinusi 
labyn ir neretai jis išnyksta pil
nai.

Kadangi koserės džiova yra 
surišta tankiai su plaučių džio
va, tai ir gydymas yra sudėtinas. 
Pati koserė gydoma duodant jai 
pilną pasilsį (nustojai! t kalbėt). 
Rūkymas turi būti uždraustas. 
Daktaras turi kas dieną ar kas 
antrą išvalyti koserę ir aptepti 
opas joje tinkamais vaistais. Li
gonis turi daug ilsėtis, daug ty
ro oro gaut, gerus valgius valgy
ti (nors, tiesa, jis neretai turi 
keblumą juos nuryt) ir privalo 
gaut nuo daktaro vaistų įkvėpa- 
vimui. Vaistai pritaikomi prie 
reikalo. Jei yra skaudėjimas 
bei didelis kosėjimas, duodama, 
kad jį sumažinus; jei skaudėji
mo da nėra, duodama kvėpuot 
garus tokių antiseptikų kaip 
karboline rūgštis, kreozotas ir 
k t. — Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
c, advokatas
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civilitkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopitras;

Namų Ofisas: 
132) S. Halsted St 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisast 

327 N. Sorborn St. 
tlIVlIMtySMt.

Tel. Cntral 4411 
O

DR. A. MONTVID ’
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

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

'X-Spindutiai. Phone Armitage 2016
Rezidencijos telefonas West 6126
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Lietuviu Rateliuose
bridGeport

Komunistiškieji ministeriai, 
nusinešusieji LSS. 4tos kuopos 
mantą, dabar laiko skodų ir vis 
tariasi: “Ką, ką, ką?.. Argi, ar 
gi argi—argi jie padarytų taip, 
kad mums prisieitų turėti rei
kalo su dėdėmis?”..

Sako, kad padaryti taip, kaip 
kad padarė narsieji Brooklyno 
“kovotojai,” jie negali. O tai 
dėlto, kad finansų knygos yra 
kur kas didesnės, nei narinės 
kortelės, ir j^— nesuvalgysi... 
Bet jeigu ir taip padarius, tai 
“knisas” tuo nebus užbaigtas. 
“Dėdės” juk gali pareikalaut tų 
suvalgytų knygų... O tada?

Kad kaip, gali įvykt didelis 
komunistiškų intnisterių kei
sis. — Ex-komunistas.

nosinį susirinkimą. Be kitų ta
rimų nutarta surengti vakarą- 
koncertą gerb. musų rašytojos 
Žemaitės naudai. Tai padary
ta todėl, kad kadaise buvusi 
progresyvio lietuvių moterų su 
sivienijimo devintoji kuopa, k u 
ri buvo nutarusi ir paėmusi sve 
tainę ir jau suruošus! kone visą 
programą, dabar staigu “sura
do,” kad Žemaitė esanti... “kon
trrevoliucionierių sėbre”! ir at 
sisakė nuo visa. Todėl viena 
tos kuopos komisijos narė, ku
ri kartu yra ir LSS. 22 kuopos 
nare, kraipėsi į kuopą, idant ji 
(kuopa) pradėtąjį darbą tęstų. 
Kuopa sutiko ir ant vietos iš
rinko komisiją.

Ištikrųjų, tos musų “progre- 
sistės” daro stebėtiną “progre
są!” Jų “progresas” jau “byli
na” netik sveiką protą, o ir pa
prasčiausius padorumo reikala
vimus. Gražu, gražu!

— Darbininkas.

nistų pastangos “palaidoti” 
Lietuvių Socialistų Sąjungą bu 
vo bergždžios. LSS. gyvuoja!

Čiajau d. A. Vasiliauskas pra 
tarė kelintų žodžių apie socialiu 
mą. Iš jų draugai kuopicčiai 
daug nauja patyrė. Dabar ku
rie nekuriu nariai sako: kodėl 
jisai pirma nebūdavo musų 
kuopos susirinkimuose? To
dėl, draugai, kad pirma musų 
organizacijoj buvo žmonių, ku
rie dėl to butų sukėlę—triukš
mą!

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
draugingas. — Socialistas.

N A 11-H E N OK, .

Sankrova at-
Subatos 

akaraia iki 9 
ąl. iki Kalėdų

Pranešu Visiem augokite Savo Akis

S. L. A. SAVAITE. 
Dainuos p. P. Jakutis.

S. L. A. Savaitė jau prasidė
jo. šiandie, 7:30 vai. vak., Mil
dos svetainėje, įvyks 36-tos kuo 
pos vakaras. Adv. Kl. Jurge
lionis ir Dr. A. L. Graičhmas 
aiškins S. L. A. naudingumą bei 
reikalą lietuviams prigulėti prie 
šios organizacijos. Boto, chi- 
cagiečiai turės progos išgirsti 
visų mylimą dainininką p. P. 
Jakutį, kuris specialiai atvažiuo 
ja į šį vakarą iš Kcnosha, Wis.

Visi atsilankusieji gaus dova
nų puikų S. L. A. kalendorių 
1920 m. — L. Z.

S. L. A. 36-ta kuopa paaukavo 
L. G. D. $100.00.

Kad L. (i. D. 36ta kuopa pa
skyrė $100.00 tai nėra nuosta
bu. 36 ta kuopa nesykį yni au
kavus didesnes aukas reikalams 
Lietuvos. Bet nuostabų yra, 

kad 36 ta kuopa vienbalsiai be 
jokių diskusijų, ir ginčių nu
balsavo tiek kiek buvo įnešta 
per narį, be jokio pątaisimo 
prie įnešimo!

Reikia nepamiršti, kad tai 
buvo priešmetinis susirinkimas 
ir daugybė narių dalyvavo ja

me. 36 toje kuopoje randasi 
narių visokių pažiūrų, ir persi 
tikrinimų; yra Katalikų; Tau
tininkų; Socialistų; Komunistų 
ir taip sau narių. O vienok, 
kada tapo perskaitytas laiškas 
nuo L. G. D., visi tapo broliais 
lietuviais ir vienbalsiais paski
ro $100.00.

Iš to mums visiems pamoki
nimas, , ypač įsidomėkite jus, 
musų vadovai prie gyveninio 
vairo!

Kiek (ad Amerikos lietuviai 
butų sudėję aukų, per šios ka
rės metus, jei musų Labdary
bės Fondai, butų buvę išsyk pa 
statyti bešališkais pamatais.

Ai jionai vadovai prie gyve
nimo vairo, ateis valanda, kad 
turėsite išduoti atskaitas iš dar
bų savo.—O tuo tarpu vardan 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
tariu 36tai kuopai, Ačių!

Dr. A. L. Graičunas.

NORTH SIDE
Sušelpė moksleivį.

Praeitos gubatos vakarą, 
gruodžio 6, LSS. 8Ima kuopa 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Išrinkta nauja kuopos valdyba 
1920 metams. Organizatorių 
d. A. Ripkevičia, nutarimų rast. 
P. Maliorius, fin. rašt. J. De
gutis, iždininku J. P. Vilis.

Beje, svarstyta pataisymai 
prie Socialistų Party konstitu
cijos ir Internacionalo klausi
mas. Pastaruoju klausimu bu 
vo ilgokų diskusijų. Mat vie
ni Stojo už mažumos rezoliu
ciją, o kiti nurodinėjo, kad abi 
dvi rezoliucijos yra netikusios. 
Balsavimo pasekmės buvo to
kios: po abiejų rezoliucijų di
džiuma balsų buvo “Ne.” Tai
gi kuopa didžiuma balsų abi
dvi rezoJiucljl -atmetė, kitaip 
sakant balsavo prieš jas.

Belo išrinkta įvairių komi
sijų ir nutarta, kad ateinančią 
vasarą butų surengta piknikas. 
Taipjau svarstyta apie nomina 
vimą aldermanų 16 tvardo j.

Pagalios draugai prisiminė 
apie d. T. J. Kučinską, kuris 
yra labai reikalingas paramos. 
Ant vietos draugai suaukojo 
septyniolika dolerių. Aukojo: 
P. Miller $1.05; S. Danilevičius, 
V. Martinaitis, A. F. Vilis, J. 
Galvidis, F. Prusis, A. Ripkevi
čia, V. Pačkauskas, A. Korsak, 
J. Kalainė, J. Markus, A. Lechą 
vičia, K. Jankauskas, A. P. Vi
lis, J. Mickevičia, J. Degutis— 
po $1.00; J. Stasiūnas 50c; J. 
P. Vilis, K. Matelis—po 25c.

Butų gerai, kad draugai ki
tose koloinjose taipjau pasirū
pintų sušelpti tą sergantį musų 
draugą. — Socialistas.

“SOCIALDEMOKRATUI” 
PASIŲSTA 828 MARKfiS. 
LSS. VHI-tojo Rajono konfe
rencijoj delegatai sumetė 23 

dol. Lietuvos Social-Demokratų 
Partijos organui “Socialdemo
kratui” paremti. Prie tos su
mos dar 1 dol. pridėjo d. Jonas 
Mickus, tuo budu pasidarė 24 
doleriai. Už tą sumą Corn Ex- 
change Bankas išrašė draftą 
ant sumos 828 vokiškų markių, 
kurį pasiunčiau d. J. Čiurliui į 
Mafuną. Visiems aukotojams 
tariu ačiū. — F. Zavist.

Kas nors pasidarbavo.
Praeitą nedčldienį Empire 

teatre turėjo įvykti Scott Nea
ri ngo referatas tema “Socializ
mas ir ateities.” Referatą ren
gė Cook paviečių socialistų or
ganizacija. Bet jisai neįvyko. 
0 tai dėlto, kad teatro savinin
kai “negalėjo” duoti šviesos... 
Toks matai esąs patvarkymas. 
Bet to neveizint visi Chicagos 
teatrai užvakar šviesos turėjo 
įvales. Taigi turėjo jos ir Em
pire teatras. Tik negalėjo jos 
dudti socialistų susirinkimui.

Aišku, čia kas \iors gerai pa
sidarbavo.

Skerdyklų darbininkai nepaten
kinti.

Chicagos skerdyklų darbiniu 
kai labai nepatenkinti teisėjo 
Aiscliulcrio Ratvarkymu. Tas 
patvarkymas mat yra toks, kad 
darbininkų algos pasilieka veik 
tokios pat kaipir iki šiol. Strei
kuoti tečiaus darbindnkai ne

maną. Vietoj to, jie žada dar 
sparčiau pasidarbuoti, kad 
skerdyklose neliktų nė vieno 
neorganizuoto darbininko. 0 
tuomet savo reikalavimus jie 

pravesią be teisėjo pagalbos.
Skerdyklų karaliai labai ne

norėtų, kad jų darbininkai su
siorganizuotų, bet sulaužyti 
darbininkų uniją jie nebegali.

WESTSIDE
Iš LSS. 22 kp. veikimas.

Praeitą nedėldienį, gruodžio
7, LSS. 22ra kuopa laikė mė-

T0WN OF LAKE
Susirinkimas.

Gruodžio septintą LSS. 234ta 
kuopa laikė mėnesinį susirinki 
mą paprastoj svetainėj—4630 
Gross avė. Be kuopos reikalų 
buvo dar įvairių komisijų ra
portai. Įspudingiausis jų buvo 
d. D. Motuzo, delegato į dešim
tąjį LSS. suvažiavimą, rapoty 
tas. Taipjau raportas iš LSS. 
VIII Rajono konferencijos, Is 
tų dviejų raportų nariams ga
lutinai paaiškėjo, jogei komu-

Areštavo paskilbusį politikierių.
Policija užvakar areštavo pa 

skilbusį Chicagos politikierių, 
skerdyklų distrikto bosą ir bu
vusį Illinois legisla'luros narį, 

Timothy I). Murphy, kitaip va
dinamą “Big Tini.” Įtariamas 
dėl “priėmimo” vagių automo
bilių.

Ar Chicaga bus “šlapia”?
Daugelis chicagiečių dabar 

buria: “Ar Chicaga dar bus šia 
pia?” Mat, tą klausimą dabar 
svarsto Jungi. Valstijų augš- 
čiausias teismas. Jeigu jis nu
tars “Slapiųjų” naudai, tai ne
lik Chicaga, o ir visos Jungti
nės Valstijos liks—“šlapiomis.”

IŠVALOMOJI 
i

Išvalo, nes sugrąžina skilviui ir viduriams jiegą, pa- 
liuosuodama juos nuo nesuvirškintų ir nesuvirškinamų 
dalykų.

Viena skrynelė lėšuoja^ 1 dol., šešios skrynelės, 5 dolerius. 
Pirmos klesos Partoso AĮRieka, 160—2nd Avė., New York.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- iP A CŠ, IHI 
ja verte, ir Laisvas Bondus pilna pinigine verte. U 11
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Kuro vis mažiau.
Anglių padėtis darosi vis rus 

tesne. Kuro išteklius visai 
menkas. Biednuomenė kenčia., 
Nors ir tikimasi, kad angliaka
sių streikas neužilgio turėsiąs 
užsibaigti, bet biednuomenės 
vargas tuo dar neužsibaigs. Jai 
dar teks pakentėti, kol Chicaga 
sulauks daugiau kuro. O tai 
gali imti nemažiau kaip mėne
sį laiko.

Pednagaudos naudojasi.
Kilęs angliakasių streikas 

duoda progos naudoties pclna- 
gaudoms namų savininkams. 
Butų nuomotojai skundžiasi, 
kad jie turį gyventi nešildomų© 
se butuose. Namų savininkai 
iki šiol tvirtino, kad delei to 
reikią kaltinti vadinamą “an
glių komisiją,” kuri, laidyda
ma Public Utilities komisijos 
patvarkymą, liepusi jiems (na 
mų savininkams) tausoti kurą. 
Vakar tečiaus tiems ponams

KERZHEIM 
Grojiklis Pianas

su lempa, 20 rutulių, suolu ir
pala

$485
Lengvi išmokėjimai —

Be palukių.
Kerzheim yra puikiausiu savo dirvoje ačiū jo nepapras

tam tonui, veikimo lengvumui, gražiai apibaigai ir pui
kiam padarymui. Pirk dabar kol kaina žema ir pasirinki
mas didelis ir užmokėk vėliaus. Parduodam pagal leng
viausią išmokėjimo pieną Chicagoje ir be jokių palukių. 
Musų naujasis 1920 modelis Kerzheim Grojiklio piano, 6 
pėdų gazinė ar elektrinė lempa sveklyčiai, 20 muzikos ru
tulių tavo paties pasirinktų, suolas ir pala, visa už

LENGVI IŠMOKĖJIMAI94 8 Q-bepalukių

Stilius E. Kerzheim
Grojiklis Pianas i

Pats vėliausias lipas, augščiau- 
sia darbo rųšis. Puikus balsas, 
pritaisytas su gerai žinomu 
Cheney veikimu, su 6 pėdų e- 
lektrine lempa, 20 muzikos ru
tulių, suolu ir pala.

$595

Stilius Y. Kerzheim 
Grojiklis Pianas

Specialia pasiūlymas šito pla
čiai žinomo Grojiklio Piano, 
kuris yra tobulas visais atžvil
giais. Pritaisytas su tobuliau
siu Simplex veikimu. Drauge 
su elektrine lempa, suolu, pa
la ir 20 muzikos rutulių; visa 
už

$675
Kerzheim Specialis 

Pianas
Pagerintas utkartotinis->.vcj- 

kimas, tildomieji tono vagu- 
Čiai, plieninė lenta, graži trivijo 
venyro dėžė kokio nori me
džio, su suolu ir pia- $OQK 
ainiu kauru, už Cvv 

Lengvi išmokėsimai.

Cable-Nelson Grojikliai 
Pianai

Šitas plačiai žinomas Groji
klis Pianas yra pripažintas pi
anų kritikų kaipo vienas ge
riausių.

Stilius XL. Bungalo Stilius, 
pritaisytas su Am- 
phton veikimu; už VI v

Stilius B. Patsai vėliaušis 
tvarinys Cable-Nelson 
dirbtuvių; už I I w
Lengvi išmokėjimai—Mes ne

skaitome palukių.
z

Išmainyk
savo senų pianų ar Viętrolų 
ant naujo Kerzheim piano ar 
grojiklio. Didelis įskaitymas 
bus duota.

Kerzheim Puikiausis 
Pianas.

Naujo darbo pianas, gražus 
stori paninsčiai ir šuleliai; 
franeuziška:is atkaytotinis vei
kimas.; kuogeriausias padary
mas, su suolu, pala ir $ A E A 
pianiniu kauru, po

• lengvos išmokestįs 
Be palukių.

Cable-Nelson Pianai.
Šitas plačiai žinomas pianas 

priklauso prie pačių geriau^ 
šių.

Stilius A. Bunga $4 A A
low dydis ............. ®tUU

Stilius F. jų geriau-

lengvi išmokėjimai — 
Mes neskaitome palukių.

Žemos randos
Išaiškina musų žemas kai

nas. Mes esame už brangiųjų 
randų apskričio ribų. Todėl 
mes suččdinsime daug dolerių 
ant kiekvieno instrumento, ku
rį norėsite pirkti čia.

tapo nutraukta kaukės: komi- tę. 
sija tokio reikalavimo jiems 
nestačiusi. Vadinas, patįs na
mų savininkai padarė 
slą, kad pasinaudojus einamuo
j u streiku. Tai sužinoję butų 
nuomotojai dabar grasina, kad 
jie nemokėsią rendų, jeigu sa
vininkai bandys pelnyties iš 
nuomotojų vargo. Ir gerai!

Pavogė—telefonu! Buvo
taip. Apie 10 vai. vakare kažin 
kas Wats’o pačiutei patelcfo- 

sumok- navęs ir paprašęs, kad ji sku
biai nueitų į kitą netolimą bu
tą. Ji nuėjo, bet iki šiol dar 
negrįžo.

Walter Rabero, 1518 N. Ash
land gt., šeimyna pristygo ku
ro. Vakar naktį, kad išvengus 
šalčio, Rabero moteris užšiebė 
gasinį pečių. Bet kadangi ga- 
sas dabar labai netikęs, tai pe
čius užgeso. Pasekmėje—Ra- 
berio moteris netroško. Pats 
Raberis taipjau pavojingai ser
ga, bet galbūt pasveiksiąs.

Kilęs gaisras vakar naktį vi
siškai sunaikino didelį J. Hoff- 
man kompanijos budinką 317- 
21 W. Lake gatvėj. Nuostolių 
pridaryta už 75 tuksiančius do- 
Icriij.

Vakar naktį trįs piktadariai 
plytomis iškūlė tūlo George 
Schoenbergerio kepyklos langą. 
Piktadariai vėliau tapo pagau
ti. Jie sakosi, kad juos pasam
dęs duonos kepėjų unijos vir
šininkas, George Wcyer. Pa
starasis tečiaus sako, kad jis 

nelik jų nusamdęs, bet visai 
nepažįstas kas jie do vieni. Ar 
čia nebus nauja provokacija, 
kad išardžius duonos kepėjų 
uniją?

Kažin kokie piktadariai va
kar naktį apvogė poną Ira Wats 

3138 VValnut gt. Pavogė jo 
jauną, 21 metų amžiaus, pačiu-

Delei kuro stokos Chicagoj 
turėjo laikinai užsidaryti ylin 
daug dirbtuvių. Su laikinai at 
statytaisiais darl/ininlcais viso 

dabar Chicagoj esą nemažiau 
kaip du šimtai tūkstančių be
darbių.

žinotina visiems nariams ir 
rėmėjams L. G. D.

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

Drabužiai ir kitoki siuntiniai 
gali būti siunčiami ir ant to
linus sekančiu antrašu: \ž0 
Grand St., Brooklyn, N. Y. ir 
apie {siuntimą meldžiami pra
nešti: P. Vaitekųnas-sekr. 120 
Grand St. Brooklyn, N. Y.

Dr, A. L. Graičunas, 
Cenlr. Sekr.

Am. Liet. Dakt. Dr-jos.

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

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nčra 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 reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

$35 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 augštos 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.' ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojais. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudėvimai. Mes pir

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarket 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TrTT'strikolls 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257 
V—__________ , — .............. /

LAISVES BONDSAl'
Mokame Grynais:

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

2, 3 ir 4 augščiausia kaina 
J. S. JUR1K & CO. 

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

Subalomks iki 9 vai. vakare. v . ........ —......

Vyriškų Drapanų Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotni valiau
sios stallSs ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

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

Vyrų kelines $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkauhis dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

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

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chciafo, 

Įsteigta 1907

Teisingai pritaikytais akiniais; 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga t 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visu akių, ausų no
sie® ir aerkles lign. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pelnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMBTANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
t Tė m y kitę į mano parašą. • 

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

Dr. A. R. Blumentlial ČMD
^AKIU SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

'■ s tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

J Mes vartojam 
jį pagerinta Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga (loma at 

b < kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp<47at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 

V—™........... -i...... l .■ui

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
TeleFonai, Pulhnan 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel„ Yards 723.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tikui.

—....... ..................................1...............

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Slupnick'i
3109 S. Morgan st. ChicagO

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.



ir

NAUJIENOS, Chicago., III.. Utarninkas, Gruod. 9 lf)1į

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

MOTEKŲ
REIKIA DARBININKŲ 

vyrų m moterų
REIKIA DARBININKŲ MOKYKLOS DRAUGUOS DRAUGUOS

VYRŲ

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

—1

100 MERGINŲ

Reikalauja tuojaus 
turinčių prityrimų šilkinius dang

čius siūti.

Hart, Schaftinier
& Mara Mokykla Kirpimo Ir Designing

Gerinusia mokestis

Roseland. — Aušros knygyną pa
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas įvyks utarninke. gruodžio 9. 
kaip 7:30 'id. vakare. Aušros kam
bariuose. 10900 Michigan Avė. Visi 
delegatai prašomi susirinkt laiku, 
turime daug svarbių reikalų.

— Ė. Varekojienė.

Geriausios darbo sulygęs

INTERNATIONA!. l.AMP MFG. CO.
533 So. VVabash Avė.

7 lubos.

Atidaro

dar vienų liemenių dirbtuvę

pn. 2303 W. St. Paul Avė.
(100 pėdų į vakarus nuo 

\Veslern avė.)

PARDAVĖJŲ 
REIKALAUJA

Reikalauja dviejų pardavėjų virš 
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. Monroe St., H. W. ELMORE, 
visuotinas vedėjas.

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks utarninke, gruodžio 9, kaip 
7:30 vai. vakare, Meldnžio svetainėj.

Dainininkai ir dainininkės pra
šomi susirinkti iaiku. —A. Jonaitis.

DURKšLINIO PRESO
OPERATORIŲ

Ir reikalauja tuojaus.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro vei
kalo “Bedarbė’* repeticija Įvyks u- 
tarninke, gruodžio 9, kaip 7:30 vai. 
vakare, Mark \Vhite Scjuare svet. ( 
(Engine room). Visi lošėjai malo
nėkite pribūti paskirtu laiku.

—J. Gedraitis.

Kenaington. — Lietuvių Bendro
vės priešineiinis susirinkimas įvyks 
seredoj, gruodžio 10 d., 7 vai vak. 
F. Shedvillo svetainėje, 341 Ken
sington Avė. Nariai visi atsilankyki
te, nes bus rinkimas valdybos 1920 
metams ir kiti svarbus reikalai.

. — Direkcija.

Mes galime pastatyti kelias 
merginas ar moteris skyles mu
šti plonuose metalo lakštuose. 
Darbas nuo štukių duoda gerų 

uždarbį, o valandines kainas 
už t ik piname pradedančioms. 
Priims kebas be prityrimo.
Sukatoj po pietų nedirbama, 

•1S valandos savaitėj, dirbtuvės 
valgykla užčėdins pinigus ant 
užkandžių.

Prityrusių pagelbininkų prie 
liemenių visuose skyriuose.

TRIMERIŲ
OPERATORIŲ
BEISTERIŲ
PROSYTOJŲ
GUZIKINIŲ SKYLIŲ DIR

BĖJŲ,
IR APIBAIGĖJŲ.

AUTOMOBILIŲ radiatorių 
taisytojų pirmos k lesus.

FRANK CHAS. OWENS,
19 No. Morgan St.

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

Harvey, III. — SLA. 289 kuopa ren
gia dideles prakalbas ketverge, 11

d. gruodžio, Dudak svetainėje, 
15639 Halsted St. Phoenix, III. Pra
džia lygiai 7 vai. vakare. Kalbės ,\. 
L. Graičiunas, ir mokinys P. J. Ker
šis. Kviečiami visi lietuviai ir lie
tuvės skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

EDISON ELECT. APPL. CO.
Ine.

5660 u. Taylor St.

Paimk Logan Sųuarc ar 
Humboldt Parko viršutinius ka
rus iki Western avė., arba Mil- 
waukee ar Nori h avenue žemu
tinius karus.

REIKALAUJA darbininkų prie 
darbo liejykloje. Pastovus darbas. 

LINK BELT CO.
39 St. & Stcvvart Avė.

REIKALAUJA medžio dirbėjų ir 
skryndirbių prie žieminių viršų ir 
lengvų komercinių vežimų.

LAVVDER
69-ta gat. arti State gat.

rakandai'
North Side. — LDLD. 86 kuopos 

susirinkimas įvyks seredoje, gruod. 
10 d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia, Avė. Na
riai malonėkite būti visi, nes yra la
bai svarbių reikalų.

— Sekr. J. Galvidis.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Lengvas darbas išskirstymų. Go

ti mokestis.
LEONARI) SEED CO.

228 W. Kcdzie St. R E I K IA DARBININKŲ
VYRŲ

Cicero. — Uetuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės rengiamas balius su- 

batoje, sausio 10 d., Lauterbach 
svetainėj, iš priežasties pavertimo 
minėtos svetainės į kriaučių šapų, 
tapo atmainyta. Balius įvyks nedė 
lioj, sausio 4 d., 1920, J. Jukniaus 
svetainėje, 4837 W. 14th St. Išleisti 
tikietai bus geri tie patįs. Tikietų 
pardavinėtojai, pasistengkite tikietus 
išparduoti ir pinigus arba tikietus 
sugrąžinti iki Naujų Metų.

— Komitetas.

REIKALAUJA — merginų į / vie
šių rankdirbyslės dirbtuvę. Prityri
mas nei(.ikalnig.is, >14 į >availę žin
džiai, greitas p;.l.< ’inu's. Atsišaukti.

C. E BA1’.R'«7T .md CO. 
538 So. Clark St.

REIKALAUJA 
KAMBARINIU

ATSIŠAUKTI I NAMŲ UŽVEIZ
IU) OFISĄ CONGRESS VIEŠBUTYJ. 
CONGRESS ST. IR MICHIGAN AVĖ.

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

vakarais. Gera mokestis. 
Darbas ant visados. Kreip
kitės j Naujienų ofisų.

TIKTAI ŠI MENESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMA1
PAJ IEŠKAU Jono Pociaus, paei

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

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

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

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

VYRŲ reikalauja — Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

National Lead Co.
900 West 18-th Street,

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

626 W. Taylor St.
Kertė Desplaincs St.

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

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

2849 \V. Lake St.

PAJIEŠKAU Jono Mikolaičio, jis 
paeina iš Kauno gub.. Šiaulių apskri 
clo, Pakruojo vals., Daukšgalų kai
mo, pirmiau gyveno New Yorke, o 
dabar gyvena Clevejande, O. Atsi
šaukti adresu:

JULIUS GILDĄ, 
1933 Adams St., Gary, Ind.

REIKAIAUJA darbininkų prie 
anglių. 

Atsišaukti.
811 W. 18th St., Chicago.

RElkiA^^RBININKŲ į “lentų 
kiemą. Išmokėsi i.s kas vakaras. 

THEO. FATHAUER CO.
1128 Cherry Avė., Goose įsi and.

PAJ IEŠKAU Adolfo Slavinsko A- 
luntos parapijos. Gavau nuo pusbro
lio laišką iŠ Lietuvos, kur yra svar
baus dėl jūsų.

A. ZALALIS,
114 E. 107th St. Chicago, III.

MERGINŲ IR MOTERŲ išmokti 
viršelius dėti, lankstyti, lapus sudė
ti. susiūti, auksuoti knygų rišykloj, 
švarus lengvas darbas.

A. J. COX & CO.
521 VV. Monroe St.

1)1 ARELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
.IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

Vyriškų ir Moteriškų Aprčdalų.
Musų sistema ir ypatiikas mokini

mas padarys jus žinovu 1 trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius Ir geria* 
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktit 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomo* mažino* mun 
siuvimo skyriuose. /

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

Petrenos daromo* pagal Ju*ų mi* 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL 

a J. F. Kasnicka, Perditini*
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

A. Petratis, plrmininKas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

J. Degutis, sekretorius 
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmlnlnkl

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street

Vicc-pirin., Ig. Jaseliunas, 
i 9G0 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Screikis, 
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. orrauskas,
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Boad

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Market Street

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—Į553 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Orangc Street

Teisėjas Antanas Bubcle, 
313 Quince Street

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56

Durininkai:
N. Janavičių, 614 Market Street 
Ben. Kančias. 274 N. Chicago St.
HARVEY7nri7. AMERIKOS LIETU- 

VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 
Valdyba:

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO. ILL.): 

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė.. Cicero, III. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. raštininku 

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius Wedeckis, fin. rašt.,

555 W. 14th St. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

VYRŲ BARDASKUTYSTĖS 
MOKYTIS.

Ruk neprigulmingu už kelių sa
vaičių. Vietos laukia. Didelis parei
kalavimas ir didelės algos. Ateik, ar 
parašyk klausdamas katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St.

DRAUGIJOS IR ORG A- 
NIZACIJOS

Lietuvių Tautiškų Kapinių valdyba.
I’irmsėdis B. Liubinas, 6027 Dre- 

xel avė. Pirmsėdžio pag. J. Szkutas, 
3106 So. Halsted St. Iždininkas, E. 
D. Čepulis, 4028 Ai lesiau avė. Aaš- 
tininkas S. Daniu, 2017 Canrlport 
avė. Kapinių užvaizdu, K. Čura. 
Lillumnian N.dienai Ccmelcry, 
Summil, 111. Ph.me Willow Spimgs 
20-R.

Pirmininkas Alex Lemesh, '
155 and Vincennes R., Box 88, 

Phonix, III. 
Vicc-pirm. Kazimieras Norvvich,

15520 Iromis Av., Harvey, III. 
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,

194 __ i57th St., Harvey, III. 
Finasų Rašt. Mykolas VValenta,

553 — 155th St., Phonlx, III. 
Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, III.
Kasos Glovėjai:

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, Phonix, III. 

Louis Buividas,
15819 Latrop Avė., Harvey, III. 

Maršalka Petras Delba,
15815 Carce Avė., Harvey, III.

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
paskutinį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Ilalstcd St., 
Phonix, III.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metam*:
Ed. Čepulis pirmininkas,

4028 So. Artesian Avė. 
Kl. Laudanskas pirm, pag.,

1436 So. 48 Ct., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nut. rašt.,

2351 Custer St.
Frank Micklin, turtų rašt.,

2820 W. 40 St.
Sam Venckus, kasierius,

4121 So. Sacramento Avė. 
A. Selemonavičc, apiekunas ligonių 

1823 So. Peoria St. 
Susirinkimai atsibuna antra ne

dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.
LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1919 metams:

Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, pagelb., 
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladys Avt 

Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 
2328 Wcst 22 Place. 

Mykolas Kaziunas, iždininkas, 
3959 W. 16th Street.

Susirinkimai esti kas antras ne
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODI’ kambarį vedusiai porai 

ar dviem moterim arba męrgi'- lioin, Ruimai dailiai ištaisyti, aš e- 
su visai vienas vaikinas, šeimynos 
nėra, ateikit ir gyvenkit ir bukit 
ant savęs gaspadoriais ir gaspadi- 
nėmis, atsigaukit laišku arba ypa- 
ti.škai nuc 5 vai. vakare.

W. Tardavičius, 
1123 So. Clinton St., Chicago, III. 

s-tas augštas iš fronto.
. IĮ . ...........................  ■!,! ...

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRANDĄVOJA gyvenimui dve 

ji puikiai ištaisyti kambariai, ap
šildomi; gazo šviesa. Atsišaukite: 
2314 — 21 PI. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA mergina arba mote
ris kuri įTorCtų ir butŲ tinkama 
dirbti krautuvėj. Tegul ateina ypa- 
tiškai pasimatyti pažymėtu antrašu: 

K. LIDEIKA
G65 W. 18 St., Chicago.

PRITYRUSIOS MERGINOS 
prie apskrito namų darbo, maža šei
myna, be skalbimo, arti augštutinių 
karų, Wilmettc.

Tel. Randolph 6876. Room 739. 
29 S. LaSalle St.

REIKIA DARBININKŲ
“VYRŲ ir MOTERŲ

MOTERŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ

REIKALAUJA RANKOVIŲ SIUVĖJŲ
MERGINŲ IR MOTERŲ

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

iki galui linijos.

PASTOVI VIETA
PUIKI MOKESTIS 

NAUJA ŠAPA SU DIENOS 
ŠVIESA.

THE KIMBALL MARTINDALE CO.
6556 So. Ogden Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI 

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green St.

Tlhie Motuše of 
Ktijppemilhieimeir

POLK ST. & KARLOV AVĖ. 
(ARTI CRAWFORD AVĖ.)

REIKALINGAS bučeris, kuris 
moka darbą; kad butų nevedęs, 
buodu kambarį ir valgį. Atsišaukit 
tuojaus. įeiti galima nevėliau 7 
vai. vakare
2611 So. 44 St. Brighton, Park.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

REIKALAUJA darbininkų 
į lentų kiemų.
Pastovus darbas.
Gera mokestis.

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hermitage Avė.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilč, 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. Kcdzie Avenue.

siti- 
duilfflis SIU HUTUI©“ 

stelių ssnu
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 pasimatyki- 
tc 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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA bučernčs ir gro- 

sernės daigtai (Ice box, lentynos ir 
kiti) kuoHcriausiunic stovyje. Turi 

būti parduodi trumpu 'laiku, taigi 
kam reikalingi, pirks pigiai. Atsišau
kite.

5953 So. State St.

NAMAI-žEMg
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DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA labai gražus 2_jų 

lubų augščio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. po 4 kambarius su beismentu, 
7 pėdų prie 3204 So. Wallace St. 
namas turi būti greitai parduotas, 
taipgi persiduos pigiai, nes savinin
kas perka didesnį namą. Kaina tik 
$3500. Įmokėti $800, o likusius kaip 
randa.

FIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

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

-.. ......^..—4,...  ....... , ■
VERTAS $8,500 UŽ $7,300 
PARSIDUODA naujas mūrinis 

namas, 3 metai kaip budavotas, 2 
pagyvenimais po G 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 apiclinkėje, 2 blokai nuo gražaus 
McKinley Parko, iš visur labai pa
ranku privažiuoti; raudos neša $720 
į metus. Kas dabar pirks, užteks 
$1000 įmokėti, o kitus pačios ran- 
dos išmokės. Nepraleiskite šitos pro
gos, kas norit uždirbti $1,200. Mi
nėtas namas turi būt parduotas bė
giu 5 dienų, paskui kaina bus 
$8.500.
LIBERTY LAND INVESTMENT CO 
3301 So. Halsted St., Chicago.

DRAUGYSTĖ LIET. TAUT. ŠVIE 
SOS ŽVAIGŽDĖ NO. 1. 

Valdyba.
Pirmininkas, Mateušas Toleikis, 
Pagelbininkas, Kaz. šliuževičius, 
Protok, Rašt., Plecidas Pikturna, 

5323 Schields Avė.
Finansų Rašt., Jonas Vosilkevičius, 

4254 So. Campbell Avc.
Kasierius, Petras Bredelis.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
APŠVIETA

Valdyba 1919 nretams:
Pirmininkė M. Dundulienė,

1915 So. Halsted St 
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 W. 22nd St.
Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 

2928 W. 40th PI.
Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 

3125 W. 38th St.
Iždininkė P. Balickienė

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbcnė,

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolic, 
2018 So. Peorla St, 

Nut. rašt Kazimieras Demereckis
3327 So Wallace St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 49th Avė., Cicero,

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ. 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:
Prez. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Vice.prcz. Jonas Wilkas

206 E. llGth St. 
Iždininkas W. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigula,

10449 So. \Ventworlh Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis

10520 So. State St.
Norintįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am- 
’žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilevičių, pirmininkas,

1617 N. Winchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 Wabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. Winchester Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė. 
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 W. Division St 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetą*

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.'
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė, 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Raclne, Wi*.

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Malu Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

I 
Juozas Bukauskas, Pirm.,

1424 S. lOth st.
Fr. Makarevičia, Pirm, pad.,

1618 Huoron avė.
Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,

1602 Indiana avė.
Kaz. Tuti§, Turto rašt.,

719 Alabama Avė.
Mot. Benionls, Iždin.,

1424 So. llth St.
Fr. Jesinskas, Iždo glob.,

162G New Jersey avė.
Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,

1623 Indiana avė.
Jurgis Montvila, Maršalka,

1336 Erie avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnvčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st. 

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

Kaz, Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė. 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė. 

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St. 

Ant. Burba, II kas. glob.,
. 2947 W. 39th St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin. ( *
819 W. &th Street 

Susirinkimai atsibuna Mas antrą 
subatos vakarą kiekvienč mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystes susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.
RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 

SKYRIAUS VALDYBA:
A. Chepaitis, pirmininkas, 

4812 W. 15th St Cicero, III.
V Prusis, pirm, pagelb,

1649 Girard St
Ig. Žilinskas, Nut Rašt,

2351 Custer St,
P. Galskis, Fin. Raštininkas,

1356 Hoyne Avenue.

Lietuvių Darbininkų Dr-įos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė.

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St.

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su
batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.
vVrŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DR-TĖS, CICERO. ILL., VALDYBA:

Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III. 

A. K. Lingė, vice-pirmininkas,
1436 So. 48th Ct., Cicero, III. 

A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III.

Tel. Van Buren 3005 
V. Shileika, fin, raštininkas,

1409 So. 49th Avė., Cicero, III.;
• Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct., Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė. 
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
J. Marozas, 1849 W. 12th St., Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka;_ org. 
užiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So. 
501h Avė., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joo Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. Wallace st.

K. Kunca, Vice-pirm., 
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
> 2856 W. 38 UI.

J. žilvitis, ižd.
t 841 W. 33 si

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams!

P. švelnia, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. Wood Street. 

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 Wabansia Avė. 

V. Briedis, turtų raštininkus,
1049 N. Marshflėld Avė.

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

H. Rauskiniutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė.

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob.
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

< 1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL

POS IR PASILINKSMINIMO 
KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Ųuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.




