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Lietuva nedalyvauja 
Dorpato tarybose

Lenkai nesitaiko su Lietuva

Bolševikai prrdejo užpuolimą 
ant Latvijos

Talkininkų galvos svarstys Rusijos klausimą
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 12, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. t», 1917

LIETUVA NEDALYVAUJA 
DORPATO TAIKOS KONFE

RENCIJOJE.

liaubą su parubežinėms valsty
bėmis, kaipo pailsį prieš naują 
gerai suorganizuotą ataką. Kei
sta, kad dabar jie patįs išreiš
kia baimę, kad anti-sovietų spė 
kos gali panaudoti paliaubą kai 
po pertrauką atbūdavote savo 
frontą.

Estonai tečiaus, kaip išrodo, 
nedarys greitų nuosprendžių. 
Jie laikosi to fakto, kad konfe
rencija buvo sušaukta sovietų 
valdžios du mėnesiai atgal kad 
padarius paliaubą, o ne taiką.
Estonai prisibijo talkininkę.
Be formalio dalyko, estonai 

turi daug svarbių priežaščių at 
sisakyti ąvarstyti taiką dabar. 
Pirma, kitoms parubežio ša
lims laikanties nuošaliai ir tal
kininkų pozicijai esant nežino
mai ir atvirai priešingai, Esto
nija pati viena turėtų vesti di- 
plomatinę kovą prie pačių ne
patogiausių sąlygų.

Antra, taika su sovietų Rusi
ja nevilioja Estonijos, jei ne
galima atnaujinti pirklybinių 
ryšių. Kaip nė viliojantis toks 
atnaujinimas butų iš ekonomi
nio atžvilgio, Estonijos valdžia 
nutarė neužmegsti jokių pa
prastų taikos santtkių, kol to 
nepadarys ir visas pasaulis.

Trečia, Estonijos valdžia ne
sutiks rišti tokias oplias, ruš- 
čias ir labai pavojingas proble
mas, kaip likimas senosios gen. 
Judeničo armijos, svetimų ša
lių karinių laivų naudojimas 
Estonijos uostų, Estonijos ry
šiai su kariaujančiomis su so
vietų Rusija valstybėmis ir dau 
gelis kitų klausimų. O pada
rymas taikos yra negalimas ne- 
išrišus šių visų klausimų.

Yra faktas, kad kaip^ tik tai
kos tarybos prasidėjo, pradė

jo savo darbą ir nedoros spė
kos. Jau rūpestingai yra sklei 
džiamos žinios, kad talkininkai 
rengiasi panaudoti atgiežą prieš 
Estoniją. Tos žinios yra nie
kas daugiau kaip paleisti ne
dori gandai. Tečiaus yra aiš
ku, kad sovietų delegacijos rei 
kalaujamos taip vadinamos ka 
rinės gvarantijos gali pasida

ryti svarbiausia kliūtim prie 
susitarimo.

Estonijos valdžios pozicija 
yra labai sunki ir smagu yra 
daboti, kaip ta mažiukė šalis, 
besiginanti prieš didesnę amu 
ją fronte, kartu veda grieštą di 
plomatiją prie konferencijos 
stalo, nežiūrint bjaurių intrigų 
pasislėpusių priešų.

BERKMAN BUS TIKRAI 
DEPORTUOTAS.

WASHJNGTON, gr. 11.— 
Augščiausias teismas atsisakė 
ką-nors daryti dalyke nuspręs 
s|to deportavimui A|exander 
Berkman, bet Emmos Goldman 
deportavimą atidėjo vienai sa
vaitei, kad apsvarščius visą da
lyką, kadarai ji nors gimusi 
Rusijoje, sakos! per apsfvedimą 
patapusi nateirailairtfa Ameri
kos piliete.

Estonija tariasi su bolševikais 
vien apie paliaubą. Bijosi talki

ninkų tarties apie taiką.

DORPATAS, gr. 8. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Michael Farbman).— 
Taikos konferencija slenka pa
maži. Tik viena Estonija ta
riasi su sovietų Rusija. Lietu
vos delegatai dar neatvyko, o 
latviai šiąnakt iššvažiuoja į 
Bygą. '

I^itvijos pozicija yra labai 
neaiški. Šiandie Latvijos dele
gacija pasitarė atskirai su so
vietų delegatais. Pasak Esto
nijos laikraščių, delegacija pra 
šė duoti bolševikų taikos sąly
gas Latvijai. Man klausinėjant 
juos, latviai už^ginė, kad jie 
neveda atskirų tarybų ir vien 
tik kalbėjosi apie belaisvius ir 
užstovus.

Skaitoma galimu, kad nauja 
Latvijos delegacija su tinka
mais įgaliojimais atvyks neuž
ilgo, kad dalyvaus mušfų pa
liaubos tarybose. Lietuvos po
zicija, matomai, prigulės nuo 
Latvijos delegatų išduoto ra
porto. Manoma, kad Lietuva 
nenori prisidėti prie konferen
cijos, jei joj nedalyvauja ir 
Latvija.

Bolševikai nori tik taikos.
žinių apie konferenciją yra 

labai mažai. Matyt, kad ji dar 
tebėra pradiniame stovyje. Ai
šku, kad svarbiausia kliūtim 
yra Estonijos nenoras priimti 
bolševikų pasiūlymų svarstyti 

vien tik taiką, o ne mūšių pa
liaubą. Sovietų delegatai esą 
labai susivilę Estonijos atsisa
kymu svarstyti daugiau, negu 
paliaubą. Pasak niekurių ži
nių, matomai, paeinančių nuo 
pačių bolševikų delegatų, jie 
esą pasirengę pertraukti tary
bas ir grįšti Maskvon.

Pfliežastis bolševikų reikala
vimo ūmios taikos yra aiški. Ar 
jie sutiks su paliauba, ar ne, jie 
negali užpulti Estonijos be pa
rodymo melagingumo jų skel
bimosi, kad jie pripažinsta tau 
tų apsisprendimo ir t. p. prin
cipus. Paliauba netraukia jų, 
kadangi ji vistiek paliks armi
ją Pabaltijos fronte, kuri turi 
būti maitinama ir aprūpinama 
iš ir taip jau išsekusio Petro
grado ir šiaurinės Rusijos iš
tekliaus.

Daugiausia bolševikai reikar 
lauja taikos, kadangi tik taika 
paArys negalimu vartoti Esto
nijos teritoriją sudarymui anti- 
sovietų armijos ir atšokimui 

atakose ant sovietų Rusijos. 
Sovietų delegatai atvirai pripa
žįsta, kad šitoks saugumas yra 
pirmiausiu Jų tikslu.

Tankiai buvo manoma^ kad 
bolševikai mane naudoti pa

True transintion filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 12, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
LATVIUS.

Anglija ir Rusija nesusitaria 
apsimainyme belaisvių.

COPENHAGEN, gr. 11.—Lat 
vijos presos biurui iš Rygos 
pranešama, kad bolševikų spė 
kos panedelyj pradėjo smarkų 
ofensivą prieš latvius arti Ku- 
prowa. Ikišiol visos atakos ta
po atmuštos, bet mušis tęsiasi.

Nors išrodo, kad susitarimo 
apsimainyti belaisviais gal ir ne 
bus padaryta, vienok sovietų 

Rusijos ir Anglijos tarybos at
sieks to, kad sovietų valdžia 
leis atgabenti drabužius, vais
tus ir pinigus dėl Anglijos be
laisvių, o už lai bolševikai ga-
lės atsivežti laivą vaistų dėl sa
vęs.

Anglijos ir Rusijos belaisviai 
galės siuntinėti laiškus.

True transintion filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 12, 1919 
ps reuuired by the act of Oct. 6,1917

ŠIMTAI ŽYDŲ UŽMUŠTA 
KIJEVO POGROME.

LONDONAS, gr. 11.—Andre w 
Bonar Law šiandie paselkbė at 
stovų bute, kad gautu žinios, 
pa tvilkančios praiiešimus, jog 

Denikino kazokai ir liuosnorių 
korpusai padarė pogromą, ku
riame keli šimtai žydų liko už
mušta priemiestyje Podol, ka
da spalio 18 ir 20 bolševikai 
evakavo Kijevą.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. Dec. 12, 1919 as reuuired by the act of Oct. 0.1917

DAUG žVVO FRANCUZŲ 
SUSIRĖMIME SU ITALAIS.

PARYŽIUS, gr. 11.—Petit Pa 
risien su abejojimu išspausdino 
šiandie žinią iš Genevos, kad 
franeuzų kareiviai Fiume su
sirėmė su d’Annunzio liuosno- 
riais ir daug kareivių iš abejų 
pusiu liko užmušta ir sužeista. 
Sakoma, kad d’Annunzio ka
reiviai išplėšė franeuzų sande
lius Fiume.

D’Annunzio sąlygos.
LONDONAS, gr. 11.—Čia ofi 

cialiai pasakyta, kad Gabriele 
d’Annunzio yra pasirengęs ko
operuoti su Italijos valdžia vei
kime sugrąžinimui normalių 
sąlygų Adriatike, jei pakaki
nančios gvarantijos bus duo

tos, kad Italija neatsižadės Fiu 
me ir neevakuos nuo paliaubos 
užimtų teritorijų.

True translation filed with the post- 
nia.ster at Chicago, III. Dec. 12, 1919 
as rrųulied by ibe act oi 0< t. 6,1917

JUODAŠIMČIAI VIS DAR 
SVAJOJA APIE PETRO

GRADĄ.

STOCKHOLM, gr. 11.—Hel- 
singforso Huvudstadsbladet iš
spausdino pasikalbėjimą su G. 
G. Lianozov, galva šiaurvakari
nės Rusijos valdžios. Jis už- 
reiškė, kad yra pienuojamas 
naujas ofensivas ant Petrogra
do.

Jis sako, kad svarbiausiu da
lyku yra prikalbinti Baltgudi- 
ją, Estoniją ir Finlandiją prie 
icndro veikimo.

Jis taipjau sako, kad 8,000 
kareivių šiaurvakarinės Rusi
jos armijos nėra nuginkluoti po 
jų pasitraukimui nuo Pelrogra 
do fronto ir dabar tie kareiviai 
esą pilnai aprūpinti ir prireng
ti kariavimui.

2 žmonės užmušti.

CEDAR RAPIDS, la., gr. 11. 
-—Du žmonės tapo užmušti ir 
trįs mirtinai sužeisti sugriuvus 
senam Witwer budinkui.

True transintion filed with the post- 
master at Chicago, UI. Dec. 12, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

SVARSTYS SVARBIUS 
KLAUSIMUS.

Lloyd George ir Clemenceau 
riš Adriatiko, Rusijos ir kitus 

svarbius dalykus.

LONDONAS, gr. 11.—Val
džios vadovas Andrew Bonar 
Law, atsakydamas į kelis klau
simus atstovų bute šiandie, da
vė suprasti, kad Francijos pre
mjeras Clemenceau, Italijos už- 
rubežinių reikalų ministeris 
Seialoia ir Anglijos premjeras 
Lloyd George svarstys Adriati
ko klausimą, taipjau Rusijos 
problemą ir apie Turkiją.

Clemencead šįryt atvyko į 
Londoną.

MAŽOSIOS ŠALIS GAUS 
VOKIEČIŲ KARINIŲ LAIVŲ.

Bet negaus kanuolių. Jas turės 
pirkti iš talkininkų.

PARYŽIUS, gr. 11.—Pasku
tiniame posėdyje vyriausioji 
taryba nutarė, kad Lenkija, Ju- 
go Slavija, Portugalija, Graiki
ja ir Rumunija kiekviena gau
tų po tam tikrą skaičių kanuo- 
linių ir patrolinių laivų iš Vo
kietijos ir Austrijos karinių lai 
vynų. Tie laivai tečiaus bus 
nuginkluoti ir jų kanuolės bus 
nuimtos, pirm negu jie bus ati
duoti mažonlsioms šalims. Bet 
tos šalįs gali pirkti kanuolės iš 
Anglijos ar Francijos ir vėl jas 
sudėti ant tų kanuolinių laivų. 
Anglija pasilaikys visą artileri
ją nuo Vokietijos laivų, o Ita
lija pasilaikys kanuolės nuo Au 
strijos karinių laivų.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 12, 1919 
ts rc<|dired by the net of Oct. 0,1917
ANGLAI AREŠTUOJA SINN

> FEINERIUS AIRIJOJE.

Visi areštuoti tuo jaus tapo 
išgabenti Anglijon.

DUBLIN, gr. 11.—Keli žymus 
Sinn Fein vadovai šiąnakt yra 
kur-nors Anglijoje, po daugy
bės kratų ir areštų, kurie buvo 
padaryti šiandie Airijoje.

Užklupimai buvo gerai suple 
nuoti ir gerai vedami. Apie 100 
policistų ir 500 kareivių veikė 
vien Dubline. Kareiviai buvo 
parėdyti plieniniais šalmais, 
turėjo šautuvus ir štikus ir bu
vo lydimi kulkasvaidžių.

Suimtieji buvo išgabenti per 
K|ingstown, kur juos tuojaus 
susodinta ant karinio laivo ir 
išvežta į Angliją.

Tarp areštuotųjų yra Tho- 
mas Kelly, Sinn Fein narys par 
lamento.

BAISUS PADĖJIMAS 
VIENNOJE.

Austrijos valdžia maldauja 
talkininkų pagelbos.

PARYŽIUS, gr. 11.—Austrija 
turi gauti pagelbą nuo talkinin
kų, kad išgelbėjus nuo bado ir 
bankroto. Taip pasakė Šiandie 
Austrijos preinieras Renner, 
kuris atvyko į Paryžių, kad per 
stačius vyriausiai tarybai padė
tį kurioj yra jo šalis.

“Kada aš išvažiavau iŠ Vien 
nos, mes turėjome tik 9,000 to
nų miltų dėl 6,750,000 gyvento
jų, kurių gali ištekti tik trims 
dienoms,” sakė Renner. “Vai
kai miršta Viennojc nuo bado 
ir Šalčio ir 86 nuoš. vaikų nuo 
9 mėn. iki 3 metų amžiaus ser
ga rachitu. Netekimas svaru
mo žindomų motinų yra labai 
didelis, kas labai nimalina ftĮ 
maitinimo išgalę.“

True transintion filcii wHIi the post 
niaster at Chicago, 111. Dec. 12, 1919 
as recpiircd by the act of Oct. 6,1917

LENKIJA ATSISAKO TAR
TIES SU LIETUVA.

Atmetė anglų pasiūlymą 
taikinties.

PARYŽIUS, gr. 10.—Assočia 
ted Press praneša, kad Lenkija 
atrisakė dalyvauti konferencijo 
j e su Lietuva. Tą konferenci
ja siūlė pulk. Ward, narys An
glijos diplomatinės misijos Kau 
ne, kad išrišus nesutikimus 
tarp Lenkijos ir Lietuvos.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ LIKO 
BE PASTOGĖS.

-- - - ir

Dideli potviniai pietinėse 
valstijose.

ATLANTA, Ga., gr. 11.—Ke 
Ii tūkstančiai žmonių šiandie 
yra be pastogės ir be darbo iš 
priežasties patvinimo Alabama, 
Georgia ir Mississippi upių. Mc 
degiški nuostoliai siekia milio- 
nus doleriu.

Keli miesteliai pilnai ar da
linai yra atkirsti. Viename mie 
stelyje apie 2,500 negrų liko be 
pastogės. Ikišiol delei potvinių 
žuvo 6 žmonės: du užmušti 
traukiniui nešokus nuo nuplau 
lų bėgių, vienas prigėrė ir dvi 
moteris ir kareivis žuvo auto
mobiliui nušokus nuo potvinio 
pagadinto tilto.

Norite šiaurinio poliaus ledo?.

MINNEAPOLIS, Kas., gr. 10. 
—Ūkininkas Homer Hograth 
labai norėtų pasimatyti su tuo 
didžiuoju Italijos “mokslinin
ku“ Grtllilleo (iruiįnD, kuris su
tvėrė Aurora Borealis Ice Co., 
kad ledą nuo šiaurinio {Miliaus 
numetus ant jo fanuos, o jis bu 
tų tą ledią pardavinėjęs. Tas 
“mokslininkas“ ir partneris Gru 
bino, pasiėmęs nuoi Hograth 
$30,000 išvažiavo prie poliaus ir 
daugiau nebegrįžo. Nebegrįžo 
ir pinigai.

Pakars.

CHICAGO.—Šįryt bus pakar
tas buvęs kareivis Arthur Haen 
sel, kuris vas. 4 d. nušovė savo 
pačią, kuri atsisakė su juo gy
venti. Taipjau pašovė savo 
uošvę.

PARYŽIUS.—Francija tikisi 
gauti nemažai aliejaus iš sura
stų aliejaus šaltinių Francijos 
Morokkoj. Vienas šulinis duo
da tris tonus aliejaus į dieną 
Kasama dar 12 šulinių.

AURORA, Mo., gr. 11.—Gais
ras šiandie sunaikino Menace 
laikraščio spaustuvę.

BROOKLYN. N. Y.

Lietuvis išradęs naują subma- 
riną.

Juozas Lapinskas skelbia, 
kad jo brolis, Kazimieras La
pinskas (kjlęs iš Braziūkų kai
mo, Dobravales valsč., Naumie
sčio apskr.) išradęs naują sub- 
mariną “su kuria možnes nerii 
po vandeniu ir žeme važiuoti; 
daug darbų možnės atlikti po 
vandeniu kaip ir ant žemes.“ 
Išradėjas gavęs savo išradimui 
“patentą ir pilnas teises dirbt 
savo išradimą, per 17 metų,” 
bet savo išradimą pardavęs bro
liui Juozui Lapinskui.

Ar neatsirastų lietuvio, kurs 
išrastų, galų gale, dar niekieno 
neišrasto, nors daugelio galvos 
laužyto išrasti perpeiuum mo
bile?

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
NAUJIENAS*

Price 2c No. 292

Garfield rezignavo
Šiandie angliakasiai pradės grįšti\darban

WILSONAS ACIUOJA 
ANGLIAKASIŲ VIRŠININ

KAMS.

WASHJNGTON, gr. 11.— 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasiuntė telegramą angliakasių 
unijos veikiančiam prezidentui 
Lewis, kurioj jis išreiškia pa
dėką jam ir kitiems angliaka
siams už jų ‘‘patriotinį darbą,” 
kad jie nutarė užbaigti anglia- 
sių streiką.

Senatorius Johnson (dem.) iš 
South Dakota įnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad iždo depar
tamentas priduotų senatui apy 
skaitą dividendų, kuriuos išmo 
kėjų anglių kompanijos savo 
šėrininkams.

Kuro administratorius pa
skelbė, kad visi suvaržymai a n 
glių vartojime dar pasiliks per 
tūlą laiką, kadangi dar praeis 
nemažai laiko kol šalis galės 
atsigauti nuo pasidariusio an
glių trukumo.

DAR VISAI MAŽAI ANGLIA
KASIŲ SUGRĮŽO Į DARBĄ.

Tikimasi, kad daugiau anglia
kasių sugrįš šiandie ar ryto.

Angliakasiai dar nepradėjo 
grįšti į kasyklas. Tik vienur, 
ar kitur būreliai jų sugrįžo ir 
atsidarė kasyklos. Kitur kasy
klos valomios ir rengiamos prie 
atidarymo. Dalis angliakasių 
atsisako grįšti į darbą kol alga 
riebius. pakelta iki 31 ųuoš., ar
ba kol streiką neatšauks anglia 
kasių konvencija. Dar nevisur 
gautas oficialis atšaukimas 
streiko, tad dar negalima pasa
kyti kiek angliakasių pakląusys 
;avo viršininkų paliepimo grį
sti j kasyklas ir kiek tam pasi
priešins. Tai bus matyties tik 
po kelių dienų.

Abelna padėtis minkštųjų an 
glių laukuose pagal valstijas 
yra sekama:

ILLINOIS.—Gal šiandie pra
dės kasyklos dirbti. Keli an
gliakasiai sugrįlžo Dan^ille ir 

Bloomington.
» INDIANA.—Angliakasiai grį 
šta. Kasyklos atsidarė Peter- 
burg, Evansville, Ricknell ir 
Brazill.

MICHIGAN. .— Angliakasiai 
oriešinasi susitaikimui. Galbūt 
negrįš į darbą.

KANSAS.—Tikimasi, kad an
gliakasiai sugrįš šiandie. Liuos- 
uoriai ištraukiami.

ARKANSAS.—Laukia oficia- 
lio paliepimo. Tikimasi, sugrįš 
liandie.

I0WA.~Tik keli angliakasiai 
sugrįžo. Tikimasi, visi dirbs 
šiandie.

OKLAHOMA.— Angliakasiai 
nesugrįžo. Liuosnoriai tebedir
ba.

M'ESSOURI.—Liuosnoriai pa
leisti. Angliakasiai dirbs šian
die.

WEST V1RGINIA.—300 ka
syklų atsidarė ties Fairmont. 
Grinčai vilkina darbą New Ri- 
ver laukuose.

PENNSYLVANIJA.—Keli su 
grįžo. Laukiama kitų sugrįž
tant panedelyj. ’

OHIO.—Mažai sugrįžo. Ti
kimasi sugrįžimo subatoj ar pa 
tiedelyj.

TE^AS.—Angliakasiai šian
die sugįš į kasyklas.

WASH1NGTON.—Subatoj an 
gliakasiai nubalsuos apie priė
mimą sąlygų.

Atsisako grįšti.
Marion, III. angliakasiai savo 

visuotiname susirinkiihe vien
balsiai nutarė negrįžti į darbą, 

kol nebus pakelta alga 31 nuoš. 
Jie priėmė sekamą rezoliuciją:

“Mes, Marion angliakasiai, 
viešamįe susirinkime vienbalsiai 
pasmerkiame nacionalių virši
ninkų ir algų komiteto pasiel
gimą priėmime prezidento Wil 
šono pasiūlymo, kaipo nelegalį 
ir fieautorizuotą ir grieštai lai
kysimės 31 nuoš. ir Clevelando 
konvencijos pareikalautų sąly
gų.” Rezoliucija telegrafu pa
siųsta angliakasių prezidentui 
Lqwis.

KURO ADMINISTRATORIUS 
GARFIELD REZIGNAVO.

Nepatenkintas sąlygomis sutai- 
kimo angliakasių streiko.

WASIIINGTON, gr. 11—Ku 
ro administratorius Garfield 
šiandie įteikė prezidentui Wil- 
sonui savo rezignaciją, kadan- • 
gi jis nesutinka su sąlygomis, 
kuriomis sutaikytas angliakasių, 
strefikas.

Jis grieštai stovėjo prie savo 
pasiūlymo 14 nuoš. ir atsisakė 
ką nors pridėti prie to. Jis la
bai neužganėdintas prezidento 
pasiulymu paskirti komisiją, 
kad toji ištirtų anglių padėtį ir 
paskui nustatytų algas ir darbo 
sąlygas. Tokio didelio nusilei
dimo prieš angliakasius jis ne
galėjo pakęsti ir dabar pasi

traukė iš valdžios. Jis ir pir
ma pasižymėjo gynimu kasy
klų savininkų interesų.

Kad jis turės t rauk ties, jau 
vakar buvo pranašaujama, ka
da sužinota, kad angliakasių 
streikas užsibaigė.

MAŽINA SUVARŽYMUS.

CHICAGO.—Kuro admini
stracija vakarjjranešė, kad san 
krovos, Jitirios dabar yra atda
ros tik 6 dienas savaitėje, suba- 
toje galės būti atdaros 9 valan
das. Departamenlinės sankro
vos paskelbė, kad jos bus atda
ros nuo 9:30 ryto iki 6:30 vak.

FREEPORT, N. Y., gr. 11.— 
Jaunas rašytojas Stanley Simon 
norėdamas, kad jo apysaka su
tiktu su tiesa, jis darė bandy- 
mtus su revolveriu, apie kurį ei
nasi dalykas jo rašomoj apysa
koj ir netikėtai pats nusišovė.

COLORADO RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

DIENVER, Colo., gr. 11. —Co 
įorado atstovų butas šiandie 
ratifikavo moterų balsavimo 
priedą prie federalės konstitu
cijos. Senatas ratifikuos tą 
priedą pčtnyčioj po piet.

Colorado bus 23 valstija ra
tifikavusi tą priedą.

WASHINGTON, gr. 10.—Lai 
ke keturių mėnesių nuo birže
lio iki rugsėjo pabaigos, nežiū
rint brangių laivakorčių kainų 
ir sunkumų gauti pasportus, ar
ti 12,000 graikų išvažiavo iš 

Suv. Valstijų į savo šalį. Nuo 
sausio 1 d. j Graikiją vien per 
krasą išsiųsta $25,090,000 pini
gais.

T
Šiandie—

LSS. 174ta kuopa rengia 
svarbias prakalbas A. Ma- 
ženio svetainėj 3834 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės Dr. A. MdnL 
vidaii ir P. Dub iekas.
----- ■ /



N A U.IIENUM

Kas Dedasi Lietuvoj

Su Lietuvos priešais 
bekovojant.

Kauno “Kariškių Žodis“ lap
kričio 6 dienos laidoj paduoda 
sekamų sąrašų Lietuvos karei-

kitaip nukentėjusių kovojant 
su Lietuvos priešais:
Nukautieji karininkai:

Sidaravičius Juozas — Liepa
lotų kaimo šakių apskr. Pliško 
Jurgis. Grubliauskas (lenkų su
šaudytas). Sinickas Antanas.

KAREIVIAI: Savukas Anta
nas — Punsko m., Mariampoles 
apskr., Kuzmickas Antanas — 
atdklių kainu), Veiverių vals., 
Mariampoles apskr. Petrikas 
Matas — Baublių k., Ukmergės 
vai. ir apskr. Paeevičius Pranas

nų vai., Tauragės apskr. Pau
liukevičius Jonas — Garlevos 
bažnytkiemio ir vai., Kauno 
apskr. Adomėnas Juozas — Že- 
lUKitinia/i šancai, Kaunas. Ko- 
valiauskas Vincas — Kurkučių 
k., Garelvos vai., Mariampoles 
apskr. Skinulis Konstantinas *— 
Šėtos vai., Kėdainių apskr. Ka
lina Pranas — Graisų k., Jos-

♦

Uogintų k., Rumšiškes vai., Kau 
no apskr. Tamaravičius Arse
nijus — Vilniaus miesto. Ra
moška Pranas — Povžilių. k., 
KAnovos vai., Alytaus apskr. Lo- 
saitis Vincas,— Rutulių k., Jur
barko vai., Raseinių apskr. .lak-! 
štys JoJnas — Josocčiznos k., 
Kanevos vai., Alytaus apskr. 
Sarnoris Antanas — šidlavos 
miesto, Raseinių apskr. Ka-

k., Užpalių vai., Utėnos apskr. 
Sakalauskas Feliksas — Kniz- 
lausko k., Pabaisko vai., Ukmer
gės apskr. Noreika Jonas -— 
Pakalnės k., Deltuvos vai., Uk- 
ipergęs apskr. Usteikis Antanas 
—- Pilkenų k., Tauragnų val< 
Utėnos apskr. Belinis Jonas — 
Tverečiaus k. ir vai., Švenčionių 
ajiskc Baukis Juozas Užpalių 
miestelio ir vai. Utėnos apskr. 
Baubinas Petras — Staškuniš- 
kių k., Rimšės vai., Ežerėlių ap
skrities.’ Merkis Juozas — Puo
džių k., Užpalių vai., Utėnos

■ Gričo- 
nių k., Drisvetos vai., Ererėnų 
apskr. Ališauskas Andrius — 
Zimnakrinicos k., Kalvarijos 
vai., Mariampoles apskr. Bclke 
vičius Antanas — Pagrudų k., 
Mariampoles aj>skr. Visockas 
Pranas Margaravos k., Būni 
banino^ vai., Alytaus apskr. 
Pasfcris Jonas — Pa tumiu nikų 
k., Bumbaninos vai., Alytaus 
apskr. Mikalauskas Jonas — 
Brastos k., Antanavo yal., Mari
am polės apskr. Pavalkis Vincas

vainiu vai., Kėdainių apskr. Do-.apskr. Pruza Juozas — 
vainis Petras — Beiliunų k. An- «ių k., Drisvctos vai., I

• A ♦ • V ■ Al

kių apskr. Račkauskas Kazys— 
Aleksandravos vai... Trakų apsk.! čius Jonas. 
DavolLs Stasys

tuzavos vai.. Ežerėlių apskr. 
Karpavičius Juozas — šikšnių k. 
Kybartų vai., Vilkaviškio apsk. 
Sližys Juozas —• Dovidiškių k., 
Lukšių vai., Šakių apskr. Kati
nas Aleksandras — Ukmergės 
miesto. Malinauskas Kostas — 
—• Kodiškių k., Drusiniškio vai., 
Kaišedorių apskr. Daumarkas 
Tadas (užmuštas suėmus speku
liantus). Voiciccliovskis Myko
las. Romanovas Jonas. Rinkevi-

runkevičius Jurgis — Palionių l 
k., Veisijų vai., Seinų apskr. Ta- 
mulionis Julius — Vemkiškių 
k., Auraslayos vai., Alytaus ap
skričio. Krušnauskas Antanas
— Labavos k., Jezno vai., Aly
taus apskr. Juodvalkis Jurgis
— Trinkuškių k., Tilliškių vai., 
Ežerėlių apskr. Širvaitis Bernar
das — Tarpučių k., Aleksandra* 
vo vai., Mariainpolės apskr. Sti- 
kliunas Adomas — Kalvarijos 
miesto, Mariampolės apskr. Son- 
da Jonas — Punsko miestelio, 
Mariampoles apskr. Biriukas 
Povilas — Šlepečių k., Tilliškių 
vai., Ežerėlių apskr. Kvietkaus- 
kas Simas — Ukmergės apskr.

Suvalkų apskr. Kaušinis Petras. 
Novickas Vincas-— Pabulnių k.,

Mirė nuo žaizdų:
Gudaitis Andrius — Nauja

miesčio k. ir vai., Tauragės aps. 
Barčius Jonas — Balkaičių k. 
Šimkaičių vai. Raseinių apskr. 
Adomaitis Jonas — Plegų k. 
Lukšių vai., šakių apskr. Rit- 
bergeris Julius — Bliuviškių

Stelmokevičius Simas — Jude- 
liškių k., Nemojunų vai.,’ Aly
taus apskr. Ktimauskas Antanas . k., Griškabūdžio vaii ♦ ........ ......;---- t ’ c

apkr. Gudiškis Vincas — Rud
žių k.. Plokščių vai., šakių ap
skrities.
Mirė:

KARININKAI: Generolas Sla- 
bavičius Vladislovas — Butkui—

— Degučių k. ir vai. Ežerynų 
apskr. Aleknavičius Mikalojus
— Breslavo Lauko k., Bugirnių 
vai., Disnos apsk. Jokūbaitis 
Juozas — Pušiniškių k., Radvi
liškio vai., Šiaulių apskr. (nu-į 
kautas per neatsargumą). Kreg-’čių dv. Raseinių apskr. Šulcas

_  Veiverių k. ir Pričkus — (lakūnas, užsimušė

šakių apskr. SčesnUlevičius Juo 
zas — Žurų k., Merkinės vai. 
Alytaus apskr. Aukštuolis Jonas 
— Dargučių k., Valkininkų vai., 
A*ly4aus apskr. Adomavičius 
Jonas — Bakiškiu k., Rumšiš
kės vai., Kauno apskr. Pyplys 
Antanas — Kebliškių k., Pakuo
nio vai., Kauno apskr. Banevi
čius Mykolas — Varkalių k., 
Žiežmarių vai., Kaišedorių ap
skrities. Jakštys Juozas — Pen
kinių k., Alvito vai., Vilkaviškio 
apskr. Sadauskas Pranas — Mil-

ždys Juozas
vai.. Mariainpolės apskr. Ka 
tauskas Dominykas —*• Kaltinė-

r

£» ZARBIOS

Prakalbos

(lakūnas, užsimušė 
Kaune, nukritus su orlaiviu) — 
iš Prūsų Lietuvos. Fugalevičius 
Kostantinas —• (lakūnas) 
tavo dv. Kauno apskr.
Sužeisti:

KARININKAI: Klemas 
rius — Plioriškių k

Kala*

inigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.
< i r ? ' * ?

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa- 
dhodami 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.

Su programų
Rengia S. L. A. 226 kuopa 

Subytuj^ ..Gruodžio 13 d. 7:30 
vakare, Liuosybės Svetainėje, 
1822 Wabansia, Avė. Kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas ir P. J. 
Keršis.

Kviečiame kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Komitetas.

And- 
Slavikų 

vąl., Šakių apskr. Ramanauskas 
Petras Bielevičių k., Veiverių 
vai., Mariampoles apskr.

KAREIVIAI: Morkūnas Juo
zas — Utenos m. Kavoldis Jo
nas — Talaškių k., Užpalių vai., 
Utėnos apskr. Pasaulis Stasys 

Sirutenų k., Utėnos vai. ir 
apskr. Audenis Adolfas — Laivi
kių k., Leliūnų vai., Utėnos aps
kričio. Tijundis Petras — Rainių

apskr. Petrauskas Antanas — iš 
Raudondvario, Kauno apskr. 
Jonaitis Antanas — šv. Braščių 
k., Surviliškiu vai., Kėdainių 
apskr. Vitkevičus Stasys — Ga
dunavas vai., Telšių apskr. Mie- 
celis Pranas — Vaiškonių k., 
Šėtos vai., Kėdainių apskr. Val
kauskas Pranas — Kumimų k., 
Josvainių vai., Kėdainių apskr. 
Aišrotas Jonas — Maskvenkos 
dvaro, Panemunės vai., Mariam 
polės apskr. Tomkus Vincas — 
Kaišedorių miesto. Blažys Juo
zas Sašėnų k., Baisogalos val.> 
Kėdainių apskr. Račius Alek
sandras — Lančįunavos k., Kė
dainių vai., ir apskr. Misiūnas 
Izidorius — Panerius k., Rum
šiškės vai., Kauno apskr. Labun 
skas Pranas —•' Uogintų k.,

no vai., Mariampoles apskr. Pi
kas Andrius — Gudelių k., Bal
bieriškio vai., Mariampoles ap
skričio. Dzervus Petras — Ausi 
škių k., Nemajūnų vai., Alytaus 
ap/.kr. Jąkovlis Nikodemas — 
Piktagalių k., Anykščių vai., 
vai., Ukmergės apskr. Tainuly- 
nas Antanas — Gudelių k., Bal
bieriškiu vai., Mariampoles ap
skričio. Zckas Juozas — Vankiš- 
kių k., Mi rosią vos vai., Alytaus 
apskr. Česionis Antanas — Pun
sko iniest., Mariainpolės apskr. 
Matulionis Antanas — Duseini- 
kų k., Ūdrijos vai., Alytaus aps. 
Rameikis Pranas — Pralamčės 
k., Simno vai., Mariainpolės ap
skričio.

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMO 
AUKOS.

’ • • *

Sinkevičius Liudas — Bckinčių

L

Inžanga DYKAI.Pradžia 8 vai. vakare.

įlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ateikite ir išgirskite gražių dainų, deklamacijų ir naudingų pamokų.
Kalbės l)r. S. BIEŽIS ir kili. Dainos p. P.STOGISĮ p-lC O. IJUDAUSKAITĖ, JUZAVITAS 

ir kiti.

Jurtai

Lankykitės į S. L. A. Savaitės Vakarus 
36-tos KUOPOS VAKARAS JI 

ivyks

Pėtnyčioje, Gruodžio (Dcc.) 12 d,, 1919 m.
MILDOS SVETAINĖJ, 32nd ir Halsted Street.

šių melų rugsėjo 30 dieną, 
kaip jau buvo Naujienose rašy
ta, vokiečių kareiviai užpuolė 
ant Šiaulių gimnazijos ir žvėriš
kai sumušė daugybę mokinių ir 
mokytojų. Kai kurie jų buvo 
sunkiai sužeistu Šįaulių miesto 
ir apskrities komendantas Kar. 
Birontas pasiuntė Lietuvos val
džiai Kaunan šitokį sužeistųjų 
sąrašą: 
Sužeisti:

1. Ginui. ved. Klupšas Antanas
2. Globėjas Korson
3. Mačiūnas Aleksandras
4. Petrauskas Konstantinas
5. Avižonis Jonas
6. Janušonis Povilas
7. Domašauskaitė Marija
8. Pranculytė Stefanija
9. Globenytė Jadvyga
10. Liepa Aleksandras
11. Gaidamavičius Jukas
12. Viliunaitė Ona
13. Avžonis Petras
14. Rukšys Leonas
15. Mainys Vincas
16. Každailys Vladas
17 Rudžinskas Vincas
18 Martinaitis Vincas
19. Morkus Pranas
20. Ragauskaitė Eugenija
21. Norkailė Leokadija

Lietuvos Prekybos Bendrovė
130 Tremont Street,

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Narbučių, Svėdasu par., 

Rokiškio apskr.
Rašo Jonui Gimbučiui, Box

167, Suinmjit, III., jo giminės:
Rūgs. 29 d. — Aš, jūsų brolis 

Mykolas, išlikau sveikas, bet 
vargo teko, matyt labai daug.

nelaisvėn spalio 17 d. 1915 m. 
po Riga; nelaisvėj išbuvau 23 
mėnesius, paskui pabėgau. Su
grįžau namo rūgs. 1 d. 1917 m. 
ir turėjau išbūti pasislėpęs po 
klojimo padu tunely 10 mėne
siu, taip kad ir susiedai per še
šis mėnesius nežinojo, kad esu 
namie. Sugrįžęs namo radau 
motiną gyvą, tik, visi gyvuliai 
buvo vokiečių išrekvizuoti,- taip 
kad ir šiandie jų maža turime. 
Nusipirkti nieko negalima, nes 
neapsakomas brangumas. Ark
liui reikia mokėt iki 5 tūkstan
čių rublių. Žmonės turi visokių 
pinigų, ale jų kursas visai nu
puolęs. Mama per karą nedirbo 
žemės; dabar dirbu ką tik įvei 
kiu, kad tik atgaivinus sunykusį 
ūkį. Šių metų rugsėjo mėnesy 
persikėlėm gyventi vienkie
miais. Politikos slovis geras. 
Lietuvos gynimo kariuomenė 
gerai veikia. Dabar ima naujo
kus kariuomenėn. Iš Narbučių 
paėmė Joną Gimbutį, Joną Bub- 
lį, Joną Buividą, Mykolą Budrį,

Room 515 E.
Boston, Mass.

Vaikai: Mergaites: Klausykite
DYKAI t DYKAI!

Garantuojamas vyrų laikrodėlis, ka
mera ir tt. Parduok 16 gražių tikėji
mo dailės paveikslų no 25c. Kiekvie
nas mielai pirks. Pardavęs prisiųsk 
mums $4.00 ir pasirink sau laikrodėlį, 
kamerą, ar kokį kitą daiktą iš musų 
katalogo dykai. Prisiųsk mums savo 
pavardę ir adresą, o mes pasiųsime pa
veikslus. Mes pasitikime Šito laikraš
čio skaitytojais. Jei jūsų vaikelis, ar 
mergelė nemoka rašyti lietuviškai, pa
rašykite angliškai.

LIBERTY ART COMPANY 
Dept. 703 Cambridge Bldg. Chicago, III.

- o—-Ps

o

lUžburtir
puikų ir kiekvienam reikalingą pamatyti veikalą stato"“"^“ 

DRAMATIŠKAS RATELIU.

Nedėliojo, Gruodžio-Dec. ?1 d
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23 PI.

Vaidins gabesnieji Chicagos lietuvių lošėjai — Dramatiško Ratelio 
Pasirūpinkite nusipirkti tikietų iškalno pas Dramatiško Ratelio narius.

Kainos įmanomos. — Rengėjai.

23. Kalvaitis Brunonas
24. Garvilis Juozas
25. Venclauskaite Danutė

27. MoRkevičaitė Bronė
28. Urnežiutė Emilija
29. Petrauskas Jonas
30. Rusteika Voldemaras
31. Ona Čepulienė.

mas Budris, gal ir Dominykas 
Gimbutis: jis buvo sužeistas 
1915 metais ir nuo to laiko nie
ko apie jį nežinom. Iš karo sugrį 
žo A. ir P. Žemaičiai į B. Rub
lis. Per šį karą mirė musu ke
turi dėdės: Narbučių Karolis 
Gimbutis, Nečionių Kazimieras 
Gimbutis ir Svėdasuose Anta
nas ir Kazimieras Zaborskiai. 
Narbučiuose dar mirė Juozas 
Kazlauskas ir Adomas Mikna. 
Gimbutienė, Adomo pati, ren
giasi važiuoti Amerikon. Dabar 
sudieu, mylimas sūnau ir broli. 
Tavo Motina ir brolis Mykolas 
Gimbučiai. ’ •

relį. Visupirmiausia, ir su šird
gėla, pranešu, mielas broli, kad 
musų brangioji motinėlė jau at 
sisveikino su šiuo pasauliu, pri
siklausiusi gerokai armotų bil
dėjimų; mirė birželio 25, 1918 
m. Daugiau musų artimųjų mi
rė: Leonas, Rekašio Ona, brolis 
Vincentas ir Marcijonienė; tė
vas su Jeronimu seniau buvo 
mirę. Labai daug svieto išmirė 
ir jaunų diktų vyrų. Buvo daug 
įvairių priežasčių. Daug sunke
nybių perleidom per šiuos karo 
metus, negali visa ko aprašyti. 
Kurie žemės turim, da pusė bė
dos, o bežemiams, ir dar su di
dele šeimyna — oi oi! Rugių 
pūras 100 rublių, ir to negalėjai 
gauti. Kitiems daiktams taipjau 
negirdėtos kainos. Kas turėjo ko 
parduoti, pinigų maišus prisipy
lė, o kurie nieko netur parduo- 
ti — galas. Aš didžių vargų ne
mačiau. Buvau vokiečių vald
žios padėtas taip vadinamu “ge- 
meindevorštėėriu,” i
reikėjo tarnauti. Ale iš kitos pu
sės kartais ir gerai buvo; bet 
nuo rekvizicijos vistiek neatlei
do. Šiaip, aplamai rokuojant, 
biednesni nepalikoml; gyvename 
neblogai. Prie visa ko dar šie 
metai idbai vaisingi buvo nors 
lytoti, duonos turim kaip nie
kuomet.

šiandie, spalio 5, pas mus la
bai didelė šventė dėl paskelbi
mo, kad jau didžiosios valsty
bės pripažino Lietuvą nepriklau 
soma valstybe. Telšiuose šian
die dideles iškilmės,, miestas iš
puoštas, vaikščios procesijos su 
dainomis, su kapelija; maršuos 
kareiviai.

DATRI JDTiZMAS
* Pačėdumas tun būt ! 

pasargos žodis j
I0WA STATE |

SAVINGS BANK j 
Kapitalas ir Perviršio— j 

$520,000.00. . I
S. E. Cor. Fourth and j 

Jackson Sts. I
SI0UX CITY, IA. j

lt.a

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

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

BECK’S DEPT. STORE
nors veltui.^ g Ha)sted St Chicago.
i Irit/vC '

1919
LAISVES BONDSAI

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

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

2003 W.*47 St. arti Robey. 
Atdarą poncdeliais, Ketvergi)i.s ir 

Subalomls iki 9 vai. vakare.

si jų draskė. Užplūdo vokiečiai, 
išėmė geresnius arklius, išgrio
vė gyvulius, iškirto miškus — 
trečia ar ketvirta dalis beliko. 
Bet po tam su nepadorumu tu
rėjo išsikraustyti. Tuomet Lie
tuvą grobė valdyti visi ponai, 
bajorai, kunigai ir patįs žmones.

Iš Žarėnų, Telšių apskr. 
t* • • •kaleni imu Rekašiui, Chicago-

je, rašo jo brolis:
Mielas Broli! Gerokai praėjo 

laiko kaip besikalbėjome, ir nc- 
bežinojom, ar benusiramins 
pasaulis. Bet štai dabar vėl ga
lim pasikalbėti nors per popic- bet neilgai: vos buvo sutaisę

kiek milicijos — kariuomenės 
dar neturėjo, nes vokiečiai ne
leido lietuviams sudaryti ka
riuomenę (lenkai senai turėjo) 
— antpludo rusų bolševikai. 
Pritraukė dar prie savęs ir lie
tuvių šiokių ‘tokių valkatų, tik 
laimė, kad neilgai pasilaikė. Pas 
mus, Žarėnuose, tiktai dvi die
ni. Mat į Plungę atvyko vokie
čiai, tai iš Žarėnų skubiai išsi
kraustė. Dar buvo išnauja atvy
kę iš Telšių penki raiteliai, bet 
jojant į musų miestelį vokiečiai 
juos pasitiko kulkasvaidžiais. 
Keturi krito, o vienas pabėgo. 
Ale ir tie buvo ne rusai, bet lie
tuviai. Apie Telšius ilgiau tarš
kėjo kulkasvaidžiai, taipjau 
Luokėj buvo gerokas mušis; 
bet nuo to laiko daugiau bolše
vikų nebegirdejom. Pradėjo 
tverlies musų kariuomenė iš sa
vanorių, ir skubiai mok i n ties ka 
rinio darbo. Pristoję prie vokie
čių išvien vis kas kartą varė bol 
.ševikus tolyn. Polam ėmė su 
prievarta iš dviejų melų vyrus' 
kariuomenėn, o svi-vullc iečiai ir 
apie Kauną labai noriai palįs 
stojo kariuomenėn. Atleidę vo
kiečius,^vieni stojo grūsti bolše- • 
vikus. Bet po tam supratom po
nų sąmokslą su lenkais, tai jie 
buvo išmėtyti iš tarnystės, u ir 
dabar visa galybė rankose mu
sų brolių kareivių. — Sudiev, 

parašysiu.

J

-*

Bazaras Rankdarbių Bazaras ir Balius
Vkl. R;

Mildos Abejose Svet.
prie Halsted ir 32-ros gatvės, Chicago, III.

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ypątai.

rengiamas
Liet. Moterų Dr-jos “Apšvietos

Sub., Gruodžio 13,"
Lietuvių Moterų Drujos Apšvietos narės pridir

bo labai gražių įvairiausių rankų dirbinių, kurie 
labai tinka Kalėdinėms dovanoms, nes gali būti 
tikru papuošimu kaip žmogui taip ir šlubai.

Taigi gerbiaųiq publiką nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, kur galėsite pamatyti ir nusipirkti la-

bai žemomis kainomis gražiausių rankų dirbinių; 
taipgi smagiai laiką praleisti, nes bazaras bus an
trų lubų svetainėje, gi trečių lubų svetainėje j/a- 
silinksminimas bei šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.
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(•KORESPONDENCIJOS
Iš Detroit Padangės

Darbininkų judėjimas.

Lapkričio 23 d. š. m. čia kal
bėjo d. Sayinour Steadman iš 
Chicagos, Auto VVorkers Hallėj. 
Kalbėjo tema Socializmas.

Drg. Stedman aiškiai ir ne-

tų Partijos programą. Pasakė, 
kad Socialistų Partija nonų* 
krypo nuo savo principų bei 
platformos dagi ir‘kares laike. 
Po prakalbos buvo renkama au
kos politiniams, industriniams 
bei sąžiningiems nusižengėliams

tainėj Socialist Party 1 skyrius 
pradėjo generalę kampaniją už 
politinius, industrinius b<?i są
žiningus nusižengėlius. Kalbėjo 
autorius knygos “War what> 
for?” George B. Kirkpatrick.

šiuo kartu d. G. B. Kirkpat
rick savo kalbą pašventė išim
tinai gvildenimui J. V. konstitu
cijos. Kodėl ši šalis atsiskyrė 
nuo Anglijos, kas rašė J V. kon
stituciją, kaip parašyta konsti-

per 35 metus iki žmonės sužino
jo kas rašoma toje konstituci
joje. Ir kaip tie žmonės priver
tė kongresą pataisyti konstitu
ciją, kurios pirmutinis priedas 
duoda gvarantiją ypatai reiškt 
priešingas mintis kitų mintim 
ramiam ar karės metu. Drg. 
Kirkpatrick taipjau perskaitė 
prezidento \Vilsono pareiškimą’ 
apie J. V. konstituciją, kur sa
koma: “J. V. konstitucija yra ne 
pilnai demokratiška, nes demo
kratiški elementai nebuvo pri-1 
Iejsti prie jos taisymo.” Kasgi 
jiem leis, kad jie neturėjo tei
sės! —sušuko kalbėtojas. Bet 

dabar, praslinkus 110 metų po to 
kaip kontitucija buvo sutaisyta, 
tūkstančiai žmonių, vyrų ir mo

dėlto,\šį kartąbent švariau kalbė 
jo (šimtą kartų švariau nei jų 
organo redaktorius) nesipludo. 
Rišo klausimą apie “Ateities su
rėdymą.” Na, žinoma, kiek mo
ka, tiek ir šoka. Pasakė: “toks 
bus ateities surėdymas, kaip 
dabar Rusijos. Bet Rusijos 
draugai dar visko neturi.” Iš to 
išeina, kad ir ateity darbininkai 
visko sau neturės. Arba: “Rusi 
joje yra įsteigtas milijardinis 
valstybinis fondas šelpimui bė
dinu tėvu vaiku.“ Iš šio sakinio 
išeitų, kad Rusijos sovietų val
džia tik šelpimais užsiima. Bet 
komunistai juk prisispyrę pa
sakoja, llad ten darbininkai vis
ką pasiima, ką uždirba!

Antras “deklamatorius“ dek- 
lainavb, kad jie (komunistai) 
išradę naują obalsį: “visa gale 
darbininkams.” Tai vietoj soci
alistų obalsio “Darbininkai visų 
šalių, vienykitės”! Bet juk šiai! 
die jau nerastum darbininko 
(apart komunisto), kuris nesu
rastų, kad be vienybės darbi
ninkai yra bespėkiai, kad reika
linga vienybė, idant įgijus visą 
galę. Mat, musų komunistai esą 
naujainadžiai, namus jie prade
da būdavot nuo stogo! Lygiai 
kaip ta pasakaitė: “Nemoku skai 
tyt nė rašyt, bet į karalius de- 

komunistai, 
o kai 

Na ir
“kalba”... lik nieko 
Č|i pakartosiu vieno

da.” Tai ir musu 
neišsimo'kinę nė A. B. C 
bėtojais jau pasiskelbė, 
“kalba” ir 
nepasako.
socialisto žodžius, ištartus apie 
šeši metai atgal būtent: G. B. 
Kirkpatricko “Nekalbėk, bet 

! mokyk !” Taip, mums negana 
Į bile tik kalbos, nfunis reikia pa
mokinimo! Ar suprantat tai, 
poneliai komunistai?

— 116 kp. Exsekretorius.

BENWOOD, W. VA.

šerifo darbeliai.

sak& Kirkpatrick.
Todėl susirinkusieji paskelbė: 

“M r. President let our people 
go!” ir prisisegė po ženklelį 
kuomet davė aukų tiems nusi
žengėliams šelpti.

skyriaus susirinkimas. Skyriui! 
įstojo 4 nauji nariai ir 8 išreiš
kė norą įstot į partiją. Skyriaus 
nariai be kita pareiškė, kad lai 
graži pradžia. Yra vilties, kad 
darbininkai atbus ir vėl stos į 
kovą prieš savo naudotojus.

Lapkričio 30 d. toje pačioje 
svetainėje ‘‘kalbėjo Anglijos 
Neprigulmingosios Darbo Parti-

Tai vienas radikalių veikėju 
N/ D. P. Anglijoj. Jis pareiškė 
kad Amerikos komunistų par
tija negalės atsiekt savo tiks
lo, nes Anglijos darbininkai jau 
turi patyrimo dėl tos taktikos. 
Todėl jie jos Šalinasi. “Anglija 
ir Amerika tai ne Rusija — sa
ko Longdon-Davis. Čia kito
kios sau lygos, ir norint, kad dar- 
biiųnkiškas judėjimas stiprėtų 
reikalinga vartol kitokią takti
ką. ”Mes turim būt strategi- 
kais taip-gi!” — sako Longdon- 
Davis. » •

Kalbėtojas patarė socialistam 
prisidėt prie organizuojamos 
Darbo Partijos, ir kur tik gali
ma, stengtis įgyvendint socializ
mo principus. Longdon-Davis, 
sako: jeigu socialistai dalyvaus 
Darbo Partijoj, jiems pasiseks 
pravesti vienas antras socialistų 
programo reikalavimas, — apie 
tai nesą abejonės. Ir dėlto so
cialistai netik nepralaimės, bet 
įgys didelės savo idėjoms nau
dos.

I. A. S. svetainėje lapkričio 30 
d., lietuviški komunistai buvo su 
rengę prakalbas. Kalbėtojais bu
vo vietiniai komunistai. Vi-nias 
“kalbėtojas” turėjo atvažiuoti iš 
kito miesto, tūlas Charles S. Ja
kutis, bet nepribuvo. Vėlinu man 
vienas draugas pasakė, kad tas' 
“kalbėtojas” buk bijojęs “liber- 
ty bondsus” palikti kad kas ne
pavogtų!

Nieko nauja jie nepasakė. Vis

Tik 
su-

Ant galo, Bemvoodde įvyko* 
tai, ko darbininkų priešių inkai 
taip ilgai troško: kilo “riaušės.” 
Gruodžio 1 d. liko nušautas 

j streikininkas M. Baron ir sun- 
jkiai sužeistas John Misklan. Be

Auto Workers p0< nukentėjo šerifas ir jo pa- 
gelbininkas: jiedu liko lengvai 
sužeisti.

Pasak liudytojų, dalykas at
sitiko sekamu bildu:

Panedėlyj, gruodžio 1 dieną, 
kada streiklaužiai vyko į plieno 
liejyklas, streikininkai stabdė 
juos ir prašė neardyti streiko. 
Kai-kurie paklausė ir grįžo na-1 
mo o kiti vyko dirbtuvėm 
čiaus viskas ėjo tvarkiai, 
prie vienų dirbtuvės vartų
biriuko pusėtinai didelis žmonių 
)iirys. Staiga pasirodė šerifas 
VV. E. Slayton ir jo pagelbinin- 
cas D. D. McCradle. Jiedu be 
liekur nieko ėmė šaudyti. Iš
girdę šūvius, žmones pradėjo 
rinkties: “Kodėl jus šaudote?“ 
— girdėjosi balsų. — “Juk nie

kas nieko nedaro! Reikia areš
tuoti juos!”...

Mat, žmonės nepažino šerifo 
kadangi jis buvo apsirengęs ci
viliais drabužiais.

Venok “tvarkos dabotojams” 
nič-nicko nedaryta, nors minia 
su jais butų galėjusi apsidirbti 
labai lengvai. Tik visur girdė
josi perspėjimų: “Saugokitės, 
jie rengiasi šauti į mus!”

Žmonės stvėrės bėgti į visas 
puses, bet diduma bėgo upės 
kryptim, šerifas ir jo pagelbi- 
ninkas ėmė šaudyti į bėgančius. 
Jiedu netaikė nė į vieną, bet 
šaudė į visus apskritai.

M. Baron liko nukautas iš už 
pakulio, kada jis bėgo šalin nuo 
pakvaišėlių. Jis spėjo sušukti 
tik: “O my—!” ir tuoj puolė 
ant žemės negyvas.

Misklau’nui kulipka sužeidė 
veidą.

Atlikusiu savo žmogžudišką 
darbą “tvarkos dabotojai” pa
spruko.

Žmonės stebiasi — kokiu bū
du jiedu galėjo susižeisti? Nie
kas, apart jųdviejų, .nešaudė. 
Spėliojama, kad tai įvyko per 
judviejų “neatsargumą.” Nors

tuo pačiu melu eina gandai, kad 
iš šerifo pusės tai buvęs “bin
tas”: esą jis išlikęs sveikutėlis 
— niekas jo nesužeidęs.

žmonės, labai pasipiktino tuo 
nuolikiu, Visi liudija, kad nebu
vę nė mažiausios priežasties* 
šaudymui. Visas dalykas aiški
nama tuo, kad šerifas esąs kom
panijos bernas. Mat buvo pas
kelbta, kad gruodžio 1 diųną grį
šią plieno licjyklon visi darbi
ninkai, kurių yra 3,000 su vir
šum. iTcčiaus tikrenybėj strei
klaužių atsiradę vos 300. Tas 
apsireiškimas ir išmetęs šerifą 
iš lygsvaros.

Majoras Sprouts ir gi smerkia 
šerifą. Jis stačiai pareiškė gu
bernatoriui, kad riaušes sukėlęs 
ne kas kitas, kaip lik Claylon. 
O kada gubernatorius paklausė 
ar jis galįs palaikyti tvarką? 
lai majoras pareiškė: Žinoma, 
jeigu lik šerifas nekels riaušių.” 

f
Policijos viršininkas Landers 

laikosi los nuomonės, kad šeri
fo elgimas negalįs būti jokiu bil
du pateisintas.

Dabar streikas eina tvarkiai. 
Streikininkai pikiėtuoja dirbtu 

nieko nedaro 
užsirašo tik jų

AUBURN, ME

čeverykų dirbtuves streikas.

Savo laiku Naujienose buvo 
pranešta apie kapitalistų nuta
rimą palaikyti “Open shop poli- 
cy”. Darbininkai tą pareiški
mą sutiko.su didžiausiu pasipik
tinimu.*

Pirmoj eilėj susiorganizavo 
Sweeto čeverykų dirbtuvės dar
bininkai. Jie išrinko atatinka-

ti kompanijai reikalavimus kas 
dėl algų pakėlimo. Swoet pasa
kė, kad, kompanija pakeisianti 
10 nuoš. algos visuose departa
mentuose. Paskui jis užklausę: 
“Ar unija paskyrė komitetą?” 
Vienas komitetininkų atsakė, 
kad komitetai! liko paskiria ke
li unijistai, vienok komitetą 
skyrė ne unija, o masinis susi
rinkimas.

vę, vienok jie 
streiklaužiams 
pavardes.

BRIDGEPORT, CONN.

Iš vietos lietuvių veikimo.

Lietuvių čia nemažai, bet 
viešasai veikimas labai silpnas. 
Dėlto ir laikraščiuose tik ret
karčiais užtinki žinutę apie brid 
ąeportiečių veikimą.

Vietos lietuviai, kaipir visur, 
čia pasiskirstę j tris sroves. Bei 
trečiosios srovės, taigi klerika
lų, dalis jau išvirto i “vidurie- 
čius”. Kitaip sakant, musų 
buvusieji vyčiai jau persikrikš
tijo j spindulieČius. Istorija yra 
tokia: , Buvęs vargonininkas 
Šiaučiūnas dėl kokių tai nesusi
pratimų su kunigu ėmė ir pasi
traukė nuo vielos. Kartu su 
savim jis nusivedė savo vado
vaujamą chorą, susidėjusį išim
tinai tik iš vyčių. Dabar tas cho-

jy

unija, tuoj pasišalino, pareiškęs, 
kad jis nenorįs nieko bendra tu
rėti su unija.

Kilo streikas. Kol-kas da ne 
visų departamentų darbininkai 
streikuoja, vienok bile dieną ga
li dirbtuvė užsidaryti: nes dar
bininkai noriai mes darbą, kada 
jų streikuojantįs draugai to rei
kalaus.

Darbininkai sako, kad visa tai 
atsitiko delei Sweeto neišmintin
gumo, kuris nenorėjęs net iš
klausyti darbininkų atstovų pa
reiškimo. Esą jis nesužinojęs 
kame dalykas — padaręs klai
dingą išvedimą. Jeigu Svveel

— sako darbininkai, — (ai ne
būtų kilęs streikas.

Streikas eina tvarkiai. Darbi
ninkai yra pasirįŽę nenusileisti, 
tr jeigu kompanija nepermainys 
;avo atsinešimo link darbininkų, 
tai neužilgo dirbtuvė turės su
stoti. — A. B.

JACKSONVILLE, IND.

Ištiko ekspliozija; žuvo šeši 
žmonės.

NAUJIENOS, Cliifai-o

gija. "Pats vedėjas yra apsipa
žinęs su dalykais žmogus, tai 
su juo ir kairiosios srovės drau 
gai gali susikalbėti. Bet jo vado 
velijamam būry vyčių dvasia 
dar neišgaravusi, jie taip ir el
giasi. Kairiosios sorvės veikimą 
jie bando ignoruoti.

Lapkričio 9 dieną minėtoji 
draugija buvo surengusi vakarą- 
koncertą. Programas išpildyta 
silpnai. Priežastis — stoka ge
rų dainininkų.

Socialistų kuopa čia gyvuoja 
ytin gerai. Ji dabar, rodos, irgi 
persikrikštijusi — į komunistus. 
Bet šiais laikais jiems labai sun
ku veikti. Matai miesto valdžia 
labai persekioja visas progresy- 
ves draugijas, neleidžia jokių 
viešų susirinkimų laikyti. Bet to 
neveizint jie savo darbą tęsia 
toliau. Nesenai jie įkūrė Dra
mos ir Dailės Draugiją. Draugi
ja veikia sėkmingai. Lapkričio 
2 dieną ji surengė vakarą. Vai
dilų) šešių aktų komediją “Gra
fas”. Vaidinimas iėjo gana ge
rai, tik rengėjai turėjo nemaža 
vargo kol gavo miesto valdžios 
leidimą.

Lapkričio 23 dieną bažnytinėj 
svetainėj buvo surengta prakal
bos. Kalbėjo kažin-koks kuni
gas, jo pavardės nesužinojau. 
Bet gana to, kad jisai buvo ku
nigas ir kalbėjo — tikrai kuni
giškai. Jis organizuojąs Lietu
vos Raudonąjį Kryžių, todėl sa
vo klausytojams aiškino tokio 
kryžiaus reikalingumą. Bet ku
nigėlis kartu neužmiršoi pasa
kyti ir tai,'kad Lietuvos valdžia 
busianti kytri ir į Lietuvą valka
tų ji neliepianti. Ką kunigėlis 
suprato žodžiu “valkata ’ — ne
sunku įspėti. Tai reiškia lik tą, 
kad ji neįsileis pirmeivių. Taigi 
žodį “valkata” reikia suprasti ne 
tikrąja jo prasme. Valkatos, ku 
rie bus reikalingi klerikalų po
litikos stiprinimui, todėl gali 
nesirūpinti: prieš juos kunigėlis, 
reikia manyti, “nesisprečys ...

Aukų R. Kryžiui prakalbose 
surinkta 119 dolerių.

__Bridgeportietis.

Gruodžio 3 dieną. Bogle ka
bykloj įvyko ekspliozija. Užmu
šta šeši žmonės. Tarp žuvusių y- 
ra John Stark, knygvedis iš 
Tcrre Houte; John S. Logsdon, 
kasyklos boso padėjėjas; S. G. 
Stephens, civilis inžinierius; 
Charles Watson, kasyklos boso 
padėjėjas; Herbert Campell, 
klerkas; Jbe Roberlson, bosas. 
Be to, trįs liko sužeisti.

Apie eksplioziją pranešė ele- 
k'trininkas Louis Price, vienas 
mžeistųjųr Kada atvyko gelbė
jimo būrys, tai rado šešis lavo
nus baisiai apdegintus: keiku
sių visai nebuvo galima pažin
ti.

Kasykla nelabai tenukentėjo. 
Manoma, kad už savaitės ją bus 
galima sutaisyti.

Valstijos kasyklų inspekto
rius rengiasi daryti tyrinėjimų, 
kad suradus ekspliozijos prie
žastis.

naudai

KENOSHA, WIS.

Lapkričio Š0 dieną čia buvo 
surengta koncertas 
Lietuviškos Svetainės.
draugai P. A. Jakutis ir J. Kas
putis. Deklamavo maža mer
gelė Ona Linkevičiūtė, o drg. 
J. Strala smuiką solo, pritariant 
p. P. uarpaiiui, iš Chicagos; P. 
A. Jakutis solo, pritariant pianu 
p. P. Sarpaliui. Solo pianu at
liko p-lė Helena Tutliutė, iš Chi
cagos, o balalaikom skambino 
draugai: Basčius, Basčienė ir 
Strala.' Buvo daug pamargini- 
mų. Kiti buvo net po kelis sy
kius iššaukti ant steičiaus. Prie 
užbaigos Kaz. Braževičius pra
nešė, kad darbas eina pirmyn 
ir kad kitą metą šiame laike gal 
turėsime svetainę. Tikime, ke- 
noshiečiai rems tai, nes mums 
reikalinga Lietuviška Svetainė.

— Vietinis.

Perku
Visokius muzikališkus instrumen

tus .senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus, kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešami praneškitą 
per laišką man.

ADELA LUKAM
Chicago, III.1007 So. Halsted St

Vyrams Siutai ir Overkotai $27.50

Siutų Išpardavimas $8.88

12'Stet Store

Vyrams ir jaunuoliams .$35 siutai ir žieminiai overkotai. Du šimtai dra
bužių paimta iš musų nuolatinio sandėlio, po vienų, du ir tris tos pačios 
rųšies, bet visų dyddžių ir madų sankrovoje, siutai ir overkotai verti $45, 
jei mums reikėtų jie pirkti dabartiniame turguje. Siutai sukirpti pagal vė
liausių viena ir abiem pusėm segamas madas visokių vilnonių mėlynų ser
žų, tamsių gražių šiurkščių gelumbių, tvydų ir naujišku materijų; overko
tai padirbti ulsteretais, su diržu aplinkui, ankštai pritaikyti ir konserva- 
tieji chestąrfieldiniai stiliai, materijos storos, plynos ir gražios tamsiosios, 
visi siutai Jr overkotai rankomis siūti. Nepraleisk šitos progos ir nusipirk 
vieną .šitų drabužių už $27.50

1,000 gražių žieminių siutų vaikams viso
kių naujausių sezono madų siūloma vienoj 
Šuty*j viena kaina $8.88.

lai yra didžiausis sezono siutu išpardavi
mas, tokis, kuris sunku praleisti — jie yra 
nuo $12.50 iki $15 siutai, o sekantį sezonų 
mokėsite už juos po $20.00.

VAIKAI!! Pasakykite motinai

HAL5TED SIcor^ RUUStVtU RUAD
SENSACINGAS VIENOS DIENOS IŠPARDAVIMAS

Didelis

ggg

Milžiniškus pirkinys pavyzdinių ir ant- 
viršinių sandėliu nuo trijų &cw Yorko 
i.Šdirbėjų po ų() centų už dolerį.

Materijos
Chininis krepas— 

šilkinės lafetos — 
šilkinis džordžeti- 

nis krepas ■— 
Moire šilkas ir šil
kinis pondžy.

Spalvos
Jūriniai mėlyna, 

majisinė, arbatiniai 
rožinė, copen, bisq- 

ue, kūninė, balta, 
saulėleidi nė, slyvi
nė, tamsiai pilka.

Niekuomet pirmiaus nebuvo tokios dau
gybės šilkinių jakučių siūloma šitokia 

juokingųi žema kaina. Tik pagalvo $Q.OO 
kitę $5, $(> ir $7 jakutės už.........

ja

■ 11 ■ B V formos kaklu ir apskri- 
tllin knklu slUiai, šonai gli- 
zikuoli,/tamšliniai mode- 

■ liai, atlystu ir žemu kaklu
IR DOMI sliliai. poterkuoti, adyti ir 

kriaučiniai modeliai su ady- 
n>ais.

Dvigubi ženkleliai visą dieną 
ir vakare

Sankrovos valandos nuo 12 
ryto iki 9 vakare.

$3

Kotų ir Dresių Išpardavimas
žiį, suteikia Chicagos moterims didžiausią sezono kotų n 
dresių progų.
2,000 gražių žieminių kotų ir dresių $35 vertas
KOTAI vilnonio velu- 
ro, kersės, silvertoiio, 
Polo gelumbės, Pom- 
Pom, juodų languotų 
vilnonų ir U. Kailio 
ar dirbtinio kailio a- 
pikkalės ir rankovga- 
liai, pilnai diržuoti ar 
palaidais užpakaliais;
saktimis ir guzikais 

aptaisyti, daugelis kY 
tų su tos pačios geltfm 
bes apikaklėmis.
DHKSĖS, vehiro ge

lumbės, silvertono, tri 
kotino, geros seržinčs 
.materijos, pynėmis 
išvedžioti, tunikinčs 

ar tiesios linijos sti
liai, visokiųpageidau- 
jamų šešėlių mteriins 
ir merginoms

TIK PAGALVOKIT!
$12.50, $15 žieminiai siutai tik už

$8.88
ir dar dvigubi ženkleliai — vienam kostu- 
meridi nedaugiau kaip 2 siutai.

Pažiūrėkite musų languose.

šitą stebėtina

sutiko.su
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Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephona Canal 1IO<

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

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje —• paštu:

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

S6.00
3.50
1.35
1.45
.75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. J®
Savaitei ............................   J*
Mėnesiui ..................................... »0

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paau: eann

Metams ...................................
Pusei metų ........................... o.OO
Trims mėnesiams ................ 1.65
Dviem mėnesiams ................ 1«25
Vienam mėnesiui .............   • .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. 67.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams  ................ 2 (M)

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Angliakasių strei
kas atšauktas.

Angl'akasių unijos virši
ninkų konferencija nutarė 
priimti prezidento Wilsono 
pasiūlymą ir atšaukti strei- 
ką.

Tas pasiūlymas tuojaus 
duoda darbin‘nkams 14% 
pakėlimo algų. Toliaus, ji
sai užtikrina jiems, kad bus 
paskirta bešališka komisija, 
kuri išt'rs angliakasių dar
bo sąlygas ir kasyklų savi
ninkų pelnus, kad galėjus 
nuspręsti, kiek dar daugiau 

"turės būt pakeltos! algos ir 
sutrumpiųtos (įarbo valan
dos.

Angliakasiai, reiškia, kul
kas laimėjo tiktai daįi savo 
reikalavimų. Jie reikdavo 
60% algų pakėlimo, 6 valan
dų darbo dienos ir 5 darbo 
d’enų savaitėje. Reikalavi
mai apie darbo laiko sutrum 
pinimą (Jar visai neišpildyti, 
o algų pakėlimas duota be
veik penkis kartus mažes
nis, negu angl’akasiai reika
lavo. Nenuostabu todėl, kad 
daugelis angliakasių virši
ninkų priešinosi streiko at
šaukimui.

Atšaukimo šabninkai, ku
rie paėmė viršų konferenci
joje, deda savo viltis ant pre 
zidento Wilsono prižadų. 
Laikas parodys, kaip tos vil
tis išs'pildys. Jeigu valdžia 
nelaikys žodžio ir nepaten
kins angliakasių, tai konser- 
vatyviškieji unijos vadovai 
neteks pas’tikėjimo darbi
ninkuose, ir jų vietas užims 
radikališkesni žmonės.

Bet kaip tenai nebūtų an 
gliakasiai parodė savo galy
bė. Tokios m’lžiniškos ko
vos ir tokioje pavyzdingoje 
tvarkoje darbininkai šioje 
šalyje dar neturėjo. Tai 
buvo pamokinanti lekcija ir 
t'ems, kurie joje dalyvavo, 
irj/iems, kurie žiurėjo į ją.

Lietuvos valdžia 
ir žmonės. ■

■ « ! .........

Mes stojame už tai, kad 
Lietuva turėtų savo val
džią; stojame už tai ne iš pa 
trioti4mo, o dėlto, kad pri
pažįstame tautų apsispren- 
dbno principą. Tiktai tada, 
kada Lietuvos žmonės bus 
šeimininkai savo šalyje, lik
tai tada, kada Lietuva bus 
valdoma savo šalies valdžios

........................... — -

ir tvarkysis savo šalies įsta
tymais, — tiktai tada Lietu
vos darbininkai, turės pro
gos iškovoti sau tinkamas 
gyvenimo sąlygas.

Laikydamiesi šitokios nuo 
monės, mes tečiaus neužmor 
k’ame akių ant tų ydų, ku
rias turi Lietuvos valdžia. 
Ji turi jų, deja, apsčiai. 
“Naujienų” skaitytojai žino 
tatai, nes mes nuolatos nu- 
rodinėjame jas. Ne tušč^is 
šukavimais, ne aklais smer
kimais mes kovojame prieš 
tą, kas yra bloga Lietuvos 
valdžioje, o faktais, pasem
tais iš kompetentiŠkų šalti
nių. Todėl mes neabejoja
me, kad protaujantis Petu- 
viai darbininkai, kurie gir
di musų balsą, yra su mumis 
šitame dalyke.

Tautininkai tenk‘nasi tuo, 
kas garbina Lietuvos val
džią. Klerikalai kritikavo 
Lietuvos valdžią tikta* tol, 
kol ji nebuvo kontroliuoja
ma jų partijos; dabar jie ją 
taip-pat garbina. Ir jie, vie
ni ir antr*, nieko daugiaus 
nežino, kaip tiktai Šaukti 
žmones, kad jie remtų Lie
tuvos valdžią: nes to, girdi, 
reik'ą Lietuvos “laisvės” iš
gavimui. i

Protaujantis darbininkai 
tečiaus geriaus išmano, kas 
yra laisvė. Jie žino, kad 
saviej* išnaudotojai gali 
taip-pat engti žmones, kaip 
ir svetimi; jie žino, kad sa
voji valdžia gali tarnaut iš
naudotojams ta^-pat, kaip 
ir svetima. Išnaudojimas- 
gi nėra laisvė, ir išnaudoto
jų valdžia nėra laisva val
džia.

Darbininką* todėl rems ne 
kiekvieną Lietuvos valdžią, 
o tiktai tokią, kuri yra prie
lanki darbo žmonėms. Da- 
bart'nę Lietuvos.valdžia y- 
ra neverta darbininkų para
mos.
------*---—-------W—11.1 m y

Proletariato diktatūra ir 
demokratija.

Vadinamieji komunistai nuo
latos šūkauja dpie “proletaria
to diktatūrų,’’ sakydami, kad 
jie tų obalsį skelbia, sekdami 
mokslinio socializmo įsteigėjus, 
K. Marksų ir F. Engelsų.

O socialistus jie vadina “pro
letariato diktatūros“ priešais ir 
prikaišioja jiems išsižadėjimų 
Markso ir Engelso idėjų.

Kiekvienas tečiaus, kuris yra 
kiek nuodugniaus apsipažinęs 
su moksliniu socializmu, žino, 
gerai, kad ir ‘“komunistų“ pa
sigyrimai ir jų priekaištai so
cialistams yriK neteisingi.

“Naujienos“ jau daug kartų 
yra pareiškusius, jogei jos sto
ja už proletariato diktatūros i- 
dejų, ir nurodė, kad tų idėjų jos 
priėmė nuo mokslinio socializ
mo įsteigėjų. Jos aiškino taip 
pat, kame yra skirtumas tarpe 
socialistiško supratimo proleta
riato diktatūros ir “komunistiš
ko.“ Kad skaitytojai tečiaus ga
lėtų geriaus orijentuotiejs šita
me klausime, tai čia mes pla
čia us išdėstysime Markso ir En
gelso paž valgų į proletariato d ik 
taturų.

Kad tuodu mokslo vyru buvo' 
tos idėjos autoriai, tai rodo jų 
raštai. Kritikuodamas Vokieti* 
jos socialdemokratų partijos pro 
gramų, priimtų Gothos suvažia
vime, Marksas rašo:

Tarpe kapitalistinės ir ko
munistinės (socialistinės) vi
suomenės guli revoliucinio 
persikeitimo vienos į antrų 

laikotarpis. Jj atatinka ir po
litinis perėjimo laikotarpis, 
kuriame valstybe negali būti 
niekas kita, kaip tiktai revo
liucinė proletariato diktatu- 
ra. ", ,
Neminint kitų Markso ir En

gelso raštų, pažymėsime čionai 
liktai tų faktų, kad įžangoje

muna (1871 m.) buvo proleta
riato diktatūros įvykinimas.

Taigi sulig to, kas yra tos 
idėjos autorius, abejonės negali 
būti: ji priklauso mokslinio so
cializmo įsteigėjams.

Bet kartoti Markso ir Engel
so paskelbtus obalsius, tai dar 
nereiškia būti jų pasekėju. Įvai
rus žmonės gali į tų patį obalsį 
dėti labai nevienodų prasmę. 
Kokių-gi prasmę turi proletaria
to diktatūra pas Marksų ir En
gelsų?

“Diktatūra“, kaip pats žodis 
rodo (jisai yra paimtas iš Rymo 
imperijos laikų), reiškia stiprių 
valdžių, įsteigta tam tikram tik
slui. Tokios valdžios reikia 
proletariatui (darbininkų kle- 
sai) laikotarpyje perėjimo iš ka
pitalizmo tvarkos į socializmo 
tvarkų. Ji turi būt stipri tam, 
kad ji galėtų sulošti rolę revoliu 
cijos įrankio, su kurio pagelba 
darbininkų klesa perkeis nuo
savybės santykius, pęrvesdama 
darbo priemones iš privatinių 
rankų į visuomenės rankas. Silp 
na valdžia, tokios permainos į- 
vykinti negalėtų, nes kapitalistų 
klesa priešinsis jai visoms ke
turiomis.

Bet proletariatų diktatūra yni 
visų-pirma klesos, o ne partijos 
valdžia. Jeigu proletariatas tu
ri keletu politinių partijų, lai 
natūralia dalykas, kad jos visos 
dalyvauja joje. Jeigu žymi pro
letariato dalis dar nepriklauso 
jokiai politinei partijai, tai turi 
būt surasta būdas, kad ir šita 
proletariato dalis gautų progos 
dalyvauti valdžioje, šituo tik
slu galima padaryti faip, kad į 
valdžių įeitų unijų ir kooperaci
jų atstovai arba atstovai nuo 
industrijų.

Valdžių turi kontroliuoti dar
bininkai, kaipo klesa: tiktai ta
da proletariato tarpe bus vie
nybė; tiktai tada visos jo dalįs 
jausis užinteresuotos valdžios 
palaikyme; tiktai tada ta valdžia 
vadovausis viso proletariato rei
kalais, ir jos politiką neišsi- 
gims į despotizmų. 'Geriausiu 
persergėjimu čia gali būti Rusi
jos bolševikų valdžia, kuri susi
deda tiktai iš vienos partijos ir 
kuri todėl neišvengiamai pavir
to diktatūra ant proletariato.

Bet ar proletariato valdžia 
privalo būt despotiška kitoms 
klesoms? Kone visi ‘komunistai’ 
mano, kad taip. Jie, pav. pilnai 
pritaria politikai Rusijos bolše
vikų, kurie atėmė balsavimo tei
sę. iš buržuazijos. Ivų tečiaus 
apie tai sako mokslinio socializ
mo įsteigėjai?

Paryžiaus Komuna, kaip mi
nėjome, buvo įvykinimas prole
tariato diktatūros loję prasmėje, 
kaip jų suprato Marksas ir En- 
gelsos. Juodu gerai matė jos 
klaidas ir nurodė jas minėtoje 
“Pilietinėje Karėje Francijoje;“ 
bet štai kų jie pažymi Komunos 
politikoje, kaipo gerus dalykus:

“Visų-pirma“ — sako En
gelsas įžangoje prie “Pilieti
nės Karės“ — “ji (komuna) 
užpildė visas administratyves, 
•teismines ir apšvietus įstai
gų vietas rinkimais visuotinu 
balsavimu; išrinktieji kiekvie
nu laiku galėjo būt atšaukti 
savo rinkėjų. Antra, ji mokė
jo už visokį tarnavimų, augš- 
tų ir žemų, liktai tų mokestį, 
kurių gavo kiti darbhiinkai.

Tuo būdu tapo užkirsta ke
lias visokiam vietų medžioji
mui ir karjerų darymui./.“
Trečiame “Pilietinės Kares“ 

perskyrime pats Marksas šitaip 
aprašo Komunos tvarkų:

“Komuna tapo sudaryta iš 
muiiicipajes (miesto) tary
bos nhrių, išrinktų visuotinu 
balsavimu įvairiuose miesto 
apskričiuose, atsakomingų ir 
atšaukiamų, su trumpu tarna
vimo laiku. Didžiuma narių 
buvo, žinoma, darbininkai 
arba pripažinti darbininkų 
klesos atstovai. Komuna tu
rėjo būti veikianti, o ne par-. 
lamentine, įstaiga, egzekiity- 
vė ir legislatyvė (pydanti ir 
įstatymus leidžianti) tuo pa
čiu laiku...“

NĄUJ1EĄUS,
a., ■ ■ ...........  ■■■ ■■

prie “Pilietines Kares Francljo- 
je” (parašytos K. Markso) En
gelsas sako, jogei* Paryžiaus Ko-

Taigi ir Marksas ir Engelsas 
sako, kad Komunoje turėjo bal
savimo teisę visi piliečiai, o ne 
viena tiktai klesa ; ir kad vy- 
riausioji valdžia Komunoje buvo 
rankose atstovų, išrinktų visuo
tinu balsavimu. Tiktai ačiū tam, 
kad darbininkų klesa buvo skai
tlingiausia ir vadovaujanti ko
munoje, tai didžiuma narių Ko
munos valdžioje susidėjo iš dar
bininkų arba pripažintųjų dar
bininkų klesos atstovų: tai bu
vo natūralia visuotino balsavi
mo rezultatas, o ne išanksto nu
statytas pienas.

Buržuazija Komunoje galėjo 
balsuot ir galėjo rinkti -savo at
stovus į Komunos valdžių; dar
bininkai taip-pat galėjo rinkti 
atstovus iš savo klesos tarpo ar
ba iš kitų klesų. Balsavimo ir rin 
kimo teisės nebuvo apribotos 
nei klesų, nei partijos skirtu
mais; bet, to neveizint, darbinin
kų klesa turėjo visų valdžios ga
lių savo rankose — diktatūrų.

Taigi matome, kad “komunis
tiškas” (arba bolševikiškas) su
pratimas apie proletariato dik- 
turą yra visai ne tas, kaip Mark
so ir Engelso. Jų proletariato 
diktatūra” yra geriausiame at
sitikime klesinis despotizmas, 
priešingas demokratybei. O ka
dangi jie prie “diktatūros“ pri
leidžia tiktai vienų partijų, tai 
ji pavirsta pas juos net į poltiš- 
kos klikos despotizmų. Tuo tar
pu Markso ir Engelso proleta
riato diktatūra yra pilnai de
mokratinė valdžia, demokratiš
kesnė už demokratiškiausias 
buržuazines valdžias.

Skaitytojas gal mus paklaus, 
kam reikia tos demokra lybės, 
kuomet dalykas eina apie įvyki
namų socializmo tvarkos: nejau
gi darbininkai privalo daryti 
“cercmon'ijbs“ su buržuazija, 
kuri per tiek laiko slėgė juos? 
Kam dar jai duoti balsavimo tei
sę? šitas klausimas tečiaus 
išsiriša labai lengvai, jeigu tei
singai supranti šių dienų visuo
menės sudėjimų.

Dabartinė visuomenė suside
da iš priešingų viena kitai klesų, 
bet klesų viltos nėra taip aiškiai 
nutiestos; kml butų galima var
žančiais įstatymais paleisti tik
tai vienų kurių klesų, nekliudant 
kitų. Dabartinė visuomenė yra 
be galo komplikuota. Imkite, 
pav. ūkininkus ir smulkiuosius 
biznierius: apie milionus jų jus 
negalėsite tikrai pasakyti, ar 
juos reikia skaityti prie buržua
zijos ar prie proletariato. Atim
dami teises iš jų, jus neišvengia
mu budu nuskriausiie ir dalį 
darbininkų; o priskirdami juos 
prie proletariato ir suteikdami 
jiems privilegijų, jus neišven
giamai apdovanosite privilegi
jomis ir dalį buržuazijos.

Be to, dabartinė visuomenė 
be paliovos keičias^, ypatingai 
viduriniai josios sluogsniai. Kas 
nesenai buvo ‘“buržujus,“ nu
smunka į proletarų eiles; ir 
prie&jngai, asmuo, buvęs pro
letaro padėjime, iškįla į “buržu
jus“ (pav. ūkininkas, kuris nu
siperka daugiaus lauko; smul
kus biznierius, kuris padidina 
savo biznį): kaipgi galima tuo
met įstatymais tverti ežes tarpe 
klesų? Prieš tokius įstatymus 
socialistai kovoja, nes tokie į- 
statymai trukdo visuomenės pie
toj imąsi. Darbininkiškos vald
žios įstatymai negali būt atža- 
gareiviški.

Bet proletariatui ir nerųjjda 
tokių įstatynuj, kurie vieniems 
piliečiams suteiktų daugiaus tei
sių, negu kitiems. Jeigu jisai 
yra pakankamai galingas per
keisti visų visuomenės sistemų, 
lai jisai tų įstengs atlikti politi
kės lygybės tvarkoje; o jeigu ji
sai tos galybės dar neturi, tai 
despotizmo priemonės jam ne
padės.
•. Socialistai stoja už proletaria 
to diktatūrų ne tipu, kad panai
kinus demokratijų, o kad page
rinus jų, ir kad su jos pagelba 
įvykinus demokratijų ir indus
trijoje. Tuo jie skiriasi nuo “ko
munistų,” kurių “proletariato 
diktatūra“ yra niekas kita, kaip 
išvirkščias buržuazinis despotiz
mas. i

* SKAITYKIT IR PLATINltlT 
“NAUJIENAS”

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with tho post- 
master ut Chicago, III. Dcc. 12, 1919 
as reqnired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
Londonas^—[Nauji darbinio 

kų majorai]. Paskutiniais rinki 
mais ^išrinkta nemaža Darbo 
Partijos majorų ir aldermanų 
įvairiuose Anglijos miestuose. 
Viename tik Londone pątcko į 
majorus trylika Darbo Partijos 
narių. Jų tarpe yra ir George 
Lansbury. Darbininkų valdi
ninkai nedėvi jokios formos, 
apart grandinio, kurį užsideda 
kontoroj.

Spekuliacija ir kainos.
Nuo to laiko, kada liko iš

leista atatinkami įstatymui ko
vai su spekuliatoriais, jau liko 
patraukta atsakomybėn 466 
pelnagaudžiai. 18 jų nubausta. 
Tečiaus, nežiūrint to, gyvenimo 
reikmens pakilo 130 nuoš. paly
ginus su 1914 m. kainomis. Ir 
šiuo tarpu nėra jokios vilties, 
kad kainos pultų.
Aktorių algos ir prostitucija.

OScar Ascbc, kalbėdamas 
apie Lena Ashwell ir Aktorių 
Asociacijos pareiškimų, parei
kalavo, kad Asociacija tuoj pa
skelbtų vardus tų teatralių kom 
panijų, kurios moka aktorėms 
menkas algas ir tuo budu ver
čia jas pardavinėti savo kūnų.

Bernard Sbaw pareiškė, kad 
apkaltinimas kompanijų yra 
teisingas. Be to, jis pataria 
skirti 500 svarų sterlingų atly
ginimo tam, kuris iškels viešu
mon faktus, paliečiančius ak
torių gyvenimų. Esu tuo bu
du bus suteikia didelė paspirtis 
Aktorių Asociacijai, kuri kovo
ja už didesnį mokesnį.
Bolševikai ir karęs priešininkai.

“Daily Heraltl“ atspausdino 
Lenino pareiškimų, kuriame 
sakoma, kad nuo kareiviavimo 
yra paliuosuojami visi tie, ku
rių religiniai įsitikinimai prie
šinasi karei. Norintįs pasiliuo- 
suoli* nuo kareiviavimo, paduo
da prašymų Centro Pildoma
jam komitetui. Jeigu pasiro
do, kad religiniai įsitikinimai 
ištikrųjų priešinasi karei,—pra 
šytojai yra paliuosuojami nuo 
kareiviavimo.

Streikai ir miesto rinkimai.
Kapitalistų spauda, kuri ske 

be, kad geležinkeliečiai darų 
anarchistinių suokalbių,—da
bar gali nurimti. Paskutini 
rinkiniai kuoaiškiausia parodė, 
kad bendruomenė prielankiai 
atsineša į geležinkeliečius. Mu- 
nicipalcs valdžios rinkimuose 
daugiausia figūravo geležinke
liečių kandidatai, nemaža ka

irių likt) ir išrinkta. Tuo tarpu 
neišrinkta nė vienas policistas- 

.streikininkas. O neišrinkta to
dėl, kad poliesiai nederamai 

elgėsi laike streiko.

KANADA.

Toronto.—[Ontarios kabine
tan pateko trįs darbininkų mi- 
nisteriai]. Paskutiniuose rinki
muose ūkininkai ir organizuo
ti darbininkai susibūrė krūvon. 
Rezultate jie pravedė kabinę-, 

itan tris savo narius. Kabine
tan pateko sekami žmonės: 
Walter Rollo, Sveikatos ir Dar 
bo minisleris; Harry Mills, Ka
syklų ministeris; S. O. Baggs, 
Visuomeninių Darbų ministe
ris.

ARGENTINA.

New Yorkas.—[Atžagareiviai 
atkakliai kovoja]. Argentinos 
darbininkų laikraščiai, kurie pa 
siekė šį miestų,—rodo, kad te
nykščiai atžagareiviai deda vi
sas pastangas, idant nuslopinus 
darbininkų judėjimų. Iš savo 
pusės, darbininkai rengia mi
tingus ir demonstracijas, kad 
sustabdžius atžagareivSų užsi

mojimų ant žmonių laisves.
fciuo laiku Argentinoj tarp 

darbininkų eina didelis judėji
mas: nėrimą suburti krūvon 
profesines sąjungas su industri 
nėmis unijomįs, kad tuo keliu

f

engviau atbloškus atžagareivių 
molinius. Tuo pačiu tikslu 

kreiptųsi ir į geležinkeliečius.
Buenos Aires.—[Pirmas So

cialistų majoras Pietinėj Ame
rikoj]. Miestas Mardcl Pluta, 

kuris priskaito 30,000 gyvento
jų, turės socialistų miesto ma- 
jorą.

Be to, Miesto Tarybon patč
io lygiai pusė aldermanų—so
cialistų. Tai pirmu kartu Pie

tinėj Amerikoj socialistas iš
rinkta miesto majoru.

Iš įvairių Sričių.
Rašo $ERNAS.

LAIKRAŠČIŲ PRADŽIA 
EUROPOJ.

Azijoj kultūra atsirado daug 
pirmjau, negu dabar augščiau- 
siai kultūriškai pakilusio] Eu
ropoj. Seniausias pasaulyje laik 
rastis buvo — periodiškai leid
žiami Kinų ciesoriaus ir jo val
džios patvarkymai. Europoj 
pirmutinis laikraštis atsirado 
Venecijoj, laike jos karės su 
Turkijos sultanu Sulimanu II, 
Dalmatijoj, 1563 metais. Vene
cijoj tais laikais buvo smulkus 
pinigas vadinamas “gazetta”, 
kurį reikdavo mokėti už pasi
skaitymų naujausių žinių. Pas
kui vardas “gazętla“ perėjo nuo 
pinigo ant laikraščio. Išpradžių 
jame svarbesnių straipsnių ne
buvo. Jis buvo ne spausdintas, 
bet ranka rašytas. Anglijoj pir
mas laikraštis pasirodė 1622 me
tais. Pirmas dienraštis ten pa
sirodė 1712 m. Jis buvo tik vie
no lapo dviejų kohimnų didu
mo; vadinosi tas pirmas Euro
pos dienraštis “Daily Courant.” 
Pradžioj pereitojo šimtmečio į- 
tekmingiausias dabar Anglijos 
laikraštis “Times” turėjo lik 
1000 ėmėjų. 1814 melais šitas 
laikraštis pritaikė garo spėkų 
savo spausdinama jai mašinai 
varyti. Buvo tai pirmutinė ga
ru varomoji spaustuvė. Garo 
prilaikymas spaustuvėj buvo be 
mažo taipjau svarbus, kaip kad 
išradimas palaidų raidžių, arba 
spaudos išradimais. Iš pirmuti
nių vokiečių laikraščių iki šiol 
laikosi vien Bcrlinc išeinantis 
“Vossische Zeitung.“ Iš lietuvių 
laikraščių nėra dar nei vieno, 
kurs butų bent šimtų melų se
numo.

AUKSAS IR PINIGAI.

Šiandie ant aukso paremta pi
nigų vertė, bet ne visur ir ne vi
sados taip buvo: buvo laikai, 
kuomet ir sidabras buvo veik 
lygiai su auksu pinigams varto
jamas. Rusijoj pinigai buvo ant 
siidabro paremti. Tik didesnės 
vertės pinigai Rusijoj buvo auk
siniai, arba platininiai. Chicagos 
Fieldo Muziejuje yra trirublinis 
pinigas iš platinos. Dabar plati
na yra už auksų brangesnė. Au
kso kasyklų savininkai mano, 
kad civilizuoti^ kraštų valdžios 
turės susijicŠkoti ko kita vieloj 
aukso pinigų vertei matuoti, 
nes auksas išsisems žemėj ir 
prieš išsisėmimų jis turės labili 
pabrangti; mušančios pinigus 
valdžios tokia kaina, kokią da
bar už auksų moka, niekur jo 
gauti negalės. Už uncijų aukso 
valdžia dabar moka lik $20.67, o 
kasėjams iškasimas aukso un
cijos atsieina 30 dolerių. Su
prantama, kad tokia kaina ka
sėjai negalės valdžiai aukso rū
pinti, nes nieks nei valdžiai nie
ko rūpinti su nuostoliais nenori, 
o valdžia jų priversti sau dirbti 
negali. Ir dabar aukso kasimas 
lik ten apsimoka, kame drauge 

auksu kasama ir kas kita, 
ypąč varis, kurs randa vis pla
tesnį pritaikymų ir dėl to tam
pa vis brangesnis. Kasimas 
gryno aukso pradeda jau nebe- 
apsimokčli, lodei kasėjai pa
liaus jį valdžiai rupinę.

Auksu pinigų vertė matuoja
ma Azijoj ir Europoj, nors pa
starojoj aukso nėra. Pirmiau 
pinigų dirbimui aukso — nors 
jis ten yra ir buvo — nevartojo 
nei Amerikoj, nei Australijoj, 
nei Afrikoj į pietus nuo ekva-* 
tariaus. Dabar aukso kasyklas

turi vien: didžiausias Angliju 
savo valdybose; antrų vietų uži
ma Amerikos Jungtinės Valsti
jos; trečių — Rusija, Sibire; 
Francija turi jų kiek savo šiltų 
eraštų Amerikos ir Azijos val
dybose, bet aukso ten yra ne
daug. Daugiausiai aukso turi 
Anglija, ypač jos užimtose bu
vusiose būrų pietinės Afrikos 
valdybose, Australijoj ir Indi- 
ose. Nesenai surasta aukso 
aukai ir šiaurinėj Amerikoj, 

ant I^abradoro pusiausalio. Ki- 
ur dar niekur aukso nesurasta.

Ateinančių metų cukraus 
, išdirbystės spėjimai.

Pagaminimas ęukraus visame 
sviete išrodo bus didesnis šiais 
metais, negu praėjusiais. Nors 
perviršis ir nedidelis, tečiaus gal 
sustabdys gaminimo puolimų, 
kuris prasidėjo nuo karės prad- v • 
ŽIOS.

Manoma, kad cukraus gami
nimo kompanijai kuri dabar tik 
prasideda, 1919-20 m. pasiseks 
pagaminti 16,600,000 tonų cu
kraus, vietoj praėjusiais metais 
pagamintų 16,320,654 tonų; t. 
y. šiais metais bus daugiau ant 
279,346 tonų. Nors cukraus ga
minimas išrodo bus šais metais 
didesnis, tečiaus dar toli gražu 
iki bus pasiekta 1913-14 m. dau
guma, kuomot pagaminta 18,- 
677,399 tonai. Prohibicijų įve
dant, daugiau ir cukraus suvar
tojama; tai nebus nuostabu, jei 
netolimoje ateityje reikės dau
giau kai 20,000,000 tonų paga
minti cukraus, kad be jokių var
žymų butų galima jį vartoti vi
sur, taip kaip kad buvo prieš 
karės laikus. Iš kitos pusės, ma
noma, kad Kuboje bus pagamim 
ta nemažiau kaip 4,000,(XX) tonų 
cukraus. Be to, auginimas bu
rokų vidurinės Europos valsty
bėse užtikro padidės, nes cuk
rus yra viena greičiausių ir pri- 
eiijamiausių pramonių išdirbti 
exportui prekes, kurias galima 

. siųsti į užrubežį ir gautais už 
jas pinigais apmokėti užrubeži- 
nes skolas, kurios tapo padary
tos laike kares. '

Cukriniu lendrių derlius ap
lamai imant, šiais metais yra 
geras ir iš kelių vielų praneša
ma, kad gerokai didesnis, negu 
praėjusiais metais. Kuboje už
auginsiu su viršušm 300,000 to
nų daugiau, negu praėjusiais 
metais. Argentinoje 120,(XX) 
tonų, Indijoj 500,000 tonų, Fili
pinų salose 50,(XX) tonų, Austra
lijoj 50,000 tonų, San Domingo 
20,000 tonų. Kitose vakarų In
dijos salose pranešama, kad len
drės taip-pat gerai užderėjo. 
Javos derlius bus apie 1,300,(XX) 
tonų. Formozoje bus mažiau, 
negu kitais metais, dėlto, kad o- 
ras buvo blogas ir audros daug 
augalų išnaikino.

Į Redakcijos Atsakymai |
D. Bardauskienė.—Del blogo 

užadresavimo, tamstos praneši
mą gavome jau utarninko nu
meriui išėjus iš spaudos.

L. G. D. 47 skyr. Valdyba/ — 
Norint, kad pranešimas butų į- 
dėtas laikraštin, siunčiantis pra 
nešimą turi pačiuoti savo vardą 
ir adresų Redakcijos žiniai. 
Pliko parašo “Valdyba“ nepa
kanka.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisu:
127 N. Deirbsrn Si 

im-UUnity Bldt.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuote 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisu:

132) S. Hiliteč St
Ant trečių luoų

Tel. Drover 1310

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 201(1 
Rezidencijos telefonas West 6126
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nuomones Redakcija neatsako.}

MELŲ IR NESĄMONIŲ 
ŽODYNAS.

Galų-gale, Brooklyno social- 
anarkistų organas prisipažino, 
kad jo žodyne nebėra tinkamų 
žodžių socialistams kolioti. 72 
to, atsiprašant, laikraščio nume
ry melų ir nesąmonių meisteriai 
styga uja: “Tokiems nachalams, 
tokiems niekšams jau mes netu
rime vardo.”

“Tą avele bet avele, pradėki
me ir vėl išgalė” — sako patar
lė. O kodėl musų socialanarkis- 
tai negalėtų pradėti “ir vėl iš
gale”? Tegul jie prisižiūri į tas 
kaimo bobeles. Joms visuomet 
užtenka tų pačių “vardų” ir 
Petrienei ir Jonienei, ir Kazic- 
nei Volioti. Taigi kodėl jų ne
galėtų užtekti musų socialanar- 
kistams? Kodėl šiaip ar 
taip, juk niekšai, nachalai, so- 
ciidbiaurybės, šunsocialistai, so- 
cialjudbšiai, socialkaliošai ir ki
ti tos rųšies “vardai” turi vieną | 
ir tų pačių prasmę 
Todėl plusties jais galima kadir 
per visą amželį! Argi musų so- 
cialanarkistai šito dar nežinotų? 
Argi- argi...

Vyrai, pradėkite “ir vėl iš ga
lo!” Phisk'itės kaip drūti Tąi 
jūsų amatas. O mes dėlto tik pa
sijuoksime. Pasijuoksime ir 
dirbsime savo darbą. Nekitaip. 
Mes gerai žinome, kad musų 
darbas jus despcracijon varo. 
Bet ką padarysi: tai ne musų kai 
tė, kad jus iš prigimĮĮes esate 
d^speratai. Desperatams tėra tik 
vienas “ratunkas” — ligoninė. 
O kol jie nepatalpinti į ligoninę, 
kol maišosi tarpe sveikųjų, tai 
pastarieji į jų “argumentus” vi
suomet atsako — pasigailėjimu 
ar juoku. Bet gailėtis jūsų 
mums nėra išrokavimo, todėl 
mes tik pasijuoksime. —

— Barabošiaus Prietelis.

- koliojamą.

L.D.L.D* Reikalai
LAIKAS ATSIKRATYTI NUO 
NEPRAŠYTŲ “GLOBĖJŲ.”

Mes, kurie rūpinamės LDLD. 
labu, turime daryli visa, kad iš
laikius tą savo darbininkišką 
kultūros organizaciją sveiką ir 
neleisti, kad neprašytieji “globė
jai” nesudemoralizuotų, nesuar
dytų jos. O jau tie “globėjai,” 
taip besivadinantieji ‘“komunis
tai,” ištiktųjų, pasiryžę ją ardy
ti lygiai tap, kaip kad jie buvo 
suardę LSS-gą, kuri tečiaus da
bar vėl ima atsigauti, perorgani-

iš jų “komunistiškus” darbiiun-

Kaip tie “komunistiški” gai
valai susirūpinę pasistverti ir 
suardyti LQLD., kaip jie nesi- 
žino patįs ką darą, tegul LDLD. 
nariai pamato ir sprendžia iš 
šitokių jų žygių. Ve “komunisti
škos” Laisvės 70 numeryje

koma:
“Senoji LDLD. konstituci

ja turi būt pataisyta; to jau 
senai norėjo daugelis kuopų.”
Pagalvokime, draugai. LDLD. 

konstitucija ką-tik šiais metais 
išleista, kuopos gavo ją vos po
ra mėnesių atgal, o atskiri na
riai daugiausiai .dar nėra jos 
matę, ir jau ta konstitucija pa
senus! Lygiai kaip tos lėdės

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir

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

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

Phone ('anai 1043
HOERBERS ItALL
' PUIKI SVETAINĖ- 

2131-35 BluC Island Avenue.
WM. VORSATZ, Savininkas

skryl 
krovos namo, jau ir iš

rsinešė iš san- 
stailės” į Sveikatos Skyrių

Kurgi išmintis, arba nors jau 
pa prastas sveikas tų žmonių

Tie neprašytieji ‘komunistiš
ki” LDLD-jos “globėjai” per 
vienus tik metus kiek kartų sa
vo kailį vartė-mainė. Buvę so
cialistais, jie išsirito 
parniais,” paskui

“kairias 
•“m i norite

liaus “komunistais.” Pasekant 
tuo nuolatiniu jų besivartymu,

konstitucijos leisti?
O rupinties naudingesnių kny

gų leidimu jiems nė motais.
Paskutinioji knyga “Atmos

fera arba oro gazai” spausdin-

gos” spaustuvėj. Ir štai tos 
knygos 112 lakšte p. A. Petriką, 
LDLD. pirmininkas, spalių 5, 
1919, taip sako:

“Suvažiavimus LDLD. lai-

nistų Sąjunga (LKS.). Pirma
me savo suvažiavime (1919 
m.) LDLD. priėmė rezoliuci
ją, kurioje užgiriama Liet. 
Komunistų Sąjungos kontro-

ti>» Šis tarimas padaryta tuo 
tikslu, kad LDLD. nenutoltų 
nuo LKS.”
Tasai pats p. A. Petriką dviem 

mėnesiais vėliau Laisvės 68 nu
meryje jau sako:

“...iki šiol organizacija 
vardu Lietuvių Komunistų 
g junga oficialiai nee&zistuo- 

todel ir jokių ryšių su ja 
negalima turėti... Tokios or
ganizacijos (LKS.) nėra.” 
Ir tokie žmonės, kur įsisteigia 

“Komunistų Sąjungą” ir tai “Są 
jungai” paveda “kontrolę” ant 
LDLD., o paskui vėl apsisukę 
užsigina, kad “komunistų Są
jungos” nesą, ji neegzistuojanti 
— tokie, sakau, žmonės šeimy-. 
ninkauja, viršininkauja musų 
LDLD. organizacijoj!

Gana tų “komunistiškų” kiau
lių ir komędijantų. LDLD. kaip 
buvo lietuvių darbininkų socia
listų organizacija, ji tokia ir hi 
ri pasilikti. Kaip LLS-ga- stverė-

ir darbininkų organizacijų ar
dytojų atsikratyti, taip turime 
padaryti ir mes savojoj Lietu
vių Darbininkų, Literatūros 
Draugijoje. — F. Zavist.

LDLD kuopų veikimas.

P-nas

East Chicago, Ind. — LDLD. 
70 kuopos susirinkime komuni- 
staf norėjo iškirsti šposą. Jie 
tikėjosi, kad kuopos nariai ne
pažįsta net savo organizacijos 
patvarkymų. Štai jie patiekia 
susirinkimui IntHjanos apskri
čio konstituciją, kuri tilpo Lai
svėj. Vienas konstitucijos pun
ktas skambėjo maž-daug seka
mai: prie LDLD. gali priklausy
ti tik komunistai.

Tas punktas pagimdė garsių 
ginčų. Socialistai tuoj nurodė, 
kad tatai nesutinka su LDLD. 
konstitucija. Ten apie jokius 
komunistus nekalbama.
Sakas bando įtikinti susirinku
siuosius, kad reikia balsuoti už 
tą punktą. Girdi, tai esąs 
Brooklyno Seimo patvarkymas. 
Tečiaus jam liko pareikšta, kad 
tasai Brooklyno Seimas neturė
jęs jokios teisės keisti konstitu
cijos. *1

Balsavimuose tasai punktas 
‘“nepraėjo”’. KomuniVams ne
pasisekė “perkrikštyti” kuopą. 
Tokis jau balsavimas turės įvyk
ti Garyj, Ind., Clinlon, Ind. ir 
Valparaiso, Ind.

Draugai, apsižiūrėkite! Jus 
privalote balsuoti prieš tą netei
sėtą įnešimą.

Reikia pasakyti, kad musų 
kuopos sekretorius yra koniuni 
stų sekėjas. Užtat viršininkų 
rinkiniuose jis dėjo pastangų, 
kad nedavus progos nariams 
kalbėti apie kandidatų, tinkamu
mą. Be to, jis labai sumaniai 
suvyniojo “į bovelną” d. Micbel- 
sono suspendavimo klausimą.

Kuopos organizatorius ynrso- 
ciaįlstas, o sekretorius, kaip jau 
sakiau, komunistas. Toki daly
kų padėtis gali privesti prie kuo
pos skilimo. — Ten buvęs.

DIFTERIJA. Dvigubi L. KLEINO

Užstojus šaltam orui, ntbl 
uos turi saugoti savo vaikus nv 
slogų, plaučių uždegimo (pnei 
manija) ir difterijos. Praslii 
k^iis kūdikystės melams, difter 
ja yra viena pavojingiausių va 
kams ligų. Iš visų vaikų, m iri

tų amžiaus, daugiau kai septin 
ta dalis miršta nuo difterijos.

Difterijos galima išsisaugoti 
o jei tinkamai gydoma su auti 
toksinu, ji yra pagydoma. Dau 
guma kūdikių, kurie miršta mu 
difterijos, ištiktųjų jie miršti 
dėlto, kad jų tėvai nežino, arb; 
nesirūpina, kaip juos apsaugo 
ti.

Difterija yra labj^i limpami 
liga ir daug vaikų jąja užsikre 
čia. Del tos priežatsies, kur tik 
tai difterija apsireiškia, dakta 
ras įčirškia antitoksiną nętik Ii 
goniui, bet taip-pat kad apsau
gojus nuo ligos ir tiems, kurk 
vaikščioja prie ligonio. Taf 
vadinama tų asmenų “imuni
zacija.” Kad imunizuoti, nėra 
taip daug antitoksino duodama

I

užteklų apsaugoti nuo difteri- 
jos per menesį laiko nuo (Čirš
kimo. Tam laikui pasibaigus, 
jo apsaugoj a moji jėga prapuo-

Schick’o bandymas.
Prieš kelętą metų buvo atras

tas labai lengvas būdas, kaip 
pažinti, ar asmuo gali užsikrės
ti d Lf te rija ar ne. Tas bandymas 
yra žinomas, kaipo Schick’o 
(Šiko) bandymas. Kad ištyrus 
uo būdu, įčirškiama keli lašai 

. prirengto difterijos toksino į o- 
dą ir potam žiūrima, ar pasiro* 
dys charakteringas raudonas ra; 
telis toje vietoje, kur buvo tok
sinas (čirkštas. Jei toksai ratelis 
įieapsireiškia tarp dviejų ar tri
jų dienų, tai parodo, kad asmuo 
lifterija užsikrėsti negali.

Nuolatinis nuo difterijos 
apsisaugojimas.

Tiems, pas kuriuos charakte
ringas raudonumas apsireiškia 
ir kurie yra žinomi, jogei gali 
užsikrėsti difterija, dabar daktąr 
rai pataria keletą apsaugojamų- 
jų (čirškimų, panašių į tuos, 
kurie yra pritirti, kad apsaugo
ja nuo karštinių (šiltinių, typ- 
hoid fever). Tas apsaugojama 
sis gydymas susideda iš trijų 
mažų (čirškimų, daromų kas sa
vaitė. Jis nepalieka jokios žai
zdos, taip ka;ip ir čiepijant nuo 
raupų. Jie apsaugoja nuo ligos 
per daug metų, o gali būti net 
ir per visą amžių.

Geriausia prašyti daktaro, 
kad jis ištirtų jūsų kūdikius su 
Schicko bandymu, o jei ištyrus 
pasirodytų, kad trūksta apsau
gos nuo difterijos, reikia duoti 
jam tris apsaugojamuosius (čir
škimus. z

Tie, kurie moka angliškai 
skaityti ir nori daugiau žinoti, 
kaip pavartoti šį naują išradimą 
gali rašyti šiuo adresu: U. S. 
Public Health Service, Washing

olemcnt No. 14, Diphthcria, Its 
Prcvention and Control.

Pavojingą valgyti nevirtų 
kiaulieną.

Nedaug žmonių valgo žalią 
kiaulieną, tečiaus jie dažnai vai

rie nėra gerai išvirti. Valgant 
žalią ar pusžalių mėsą galima 
užsikrėsti liga vadinama trichi- 
nosis, kuri kįla iš užkrėtimo 
kimo raumenų mažais mikro
skopiniais kirminėliaifs, triclii- 
nomis. Tų parazitų randama 
vienoje iš septyniasdešimts vie
nos kiaulės. Toji liga nepanaši į 
kitas užkrečiamasias ligas tuo 
Žvilgsniu,, kad jos smarkumas 
p&eina nuo daugumo įėjusių į 
kūną parazitų. Labai daug už
krėstos kiaulienos reikia suval
gyti, kad greitai pamačius blo
gas išgales, tečiaus ir maža kiau 
lienos suvalgius, jeigu ji labai 
užsikrėtus, išgalės gali būti grei 
tai paslebiamos.

Kad nuo jų išsisaugojus ^e-K 
riausia visai nevalgyti jokios ža
lios mėsos, o ypatingai kiaulie
nos.

ženkleliai kasdien

šių savaitę

Sankrovos valandos 
12 iki 6

Subatomis atdara iki 9 
vai. vakare.

Viktrolos, Kolumbijos, Brunswickai
KALĖDINIAI PAPUOŠIMAI

colių 
colių 
colių 
coliu 
colių

Poinsettkos 
lapelių dydis; 

na

- Q 
vie- 
10c.

maišvti.
12c.
18c.
23c.
28c.
33c.

Vainikai — raudo 
ni, žali ar 

6 
8 

10 
12 
14

Paparčių indai—su 
paparčiais ir gėlė

mis ........... 50c.

Vaškuotos rožės,
šviesiai rtmdonos, 

baltos ar arbatinės 
spalvos, 3’/jc.

1 šakelės 
....... 10c.

Virviniai (yarpai, 
raudoni žaliais kra

štais; didelio dy
džio, po .... 10c.

Dygliuotojo aržuo- 
lo šakelės — su uo
gomis; 
krūvoj

Kaklui parėdalai
Puikus moterims dovanoti; kiek
vienas daiktas gražioj dovaninėj 
skrynelėj.

KARBATKINĖS APIKAKLĖS
Vėliausias pamėgijnas prie dro

šiu apskritu kaklu; yenecinė|, 
ulei, organdos ir džiordžėtos pe- 
trinos; didelis pasirinkimas; kai
nos nuo 50c. iki $2,00.

Kalbat kine apikaklė ir ran- 
kovgaliai, graži filet $0.51) 

petrina ................ C

Puokščių 
lis 5 rožės 
parėtais po

gurbe- 
su pa
tį 1.25.

PIRŠTINAITĖS DOVANOMS
Arabų Moeha pirštinaitės — vyrams; dai

liai susintos; nauji tamsus, žili ar rudi še
šėliai; Juodai adyti užpakaliai; $^4.00 
porai ......................................

Vyrams pirštinaitės, padirbtos iš geriau
sios šikšnos; pxm susintos; su pamušalais 
be pamušalo; žilo ar rudo šešėlio; $0.50 
porai ....

Vyrams 
tais ar be 
ru ; 
liais; porai ...........................

Vaikams zomšinės pirštinai
tės, gaurais pamuštos; 
sagu lis ties riešu; dy
džiai nuo 4 iki 12 metų

Puošiamoji popieri
nė virvė, raudona, 
ar žalia; jardui 1c.

■ f - ■ . 11 i —

Stalininė apikak
lė ir rankovga- 
liai, nertinė, atn- 
klinė, organdie 
ir džiordžėtos 
apikaklės; keli 
šimtai šmotų 

praimtųjų sknit- 
li,,iŲ ■ 50c

Gražios liemeninės sidabru 
ir auksu rašyti šilkai, plyni ir 
naujiškieji salynai, tafetos ir 
duvetinai; naujausios mados 

ir spalvos; 22.50 $0.00
Iki ......................’. O

Apikaklės, rankomis dirbtos 
karbatkos su nauųiškųja džior 
džeta; tinklinės ar rankomis 
adytos petrinos; $C.O|I 
$11.50 iki ................ W

KALĖDINĖS ŠLIURĖS
- Moterims smagios šliuraitės su briedžio Šikšnos pa

dais ir kimštiniais vidpadžiais; linksmų, gražių $«| 
spalvų; kaina porai .................... ■

Moterims Julictos, padirbtos iš meliono ar vailoko; 
kailiu ar kaspinu aptaisytos, rankomis verstais šikšnos 
padais, pora $0.45 .95 ar

važiuojamos pirštinės — su pirš- 
pirštų; gaurais pamuštos; su šniu- 

aplink riešą; dideliais rapkovga- $0.00 
m norai ........................... W

Dvigubos šilkinės 
moterims; padirbtos iš 
mo šilko; du sagučiai ties 
baltos, tamsrudes ar žilos : 
kontrastuotais adyiliais $4. 

ant užpakalio; porai

vienas

ŠITA GERA ŠERNOLĖ

su 
.85

paliks aleivienai moteriai; padirbta iš bebrinės 
šikšnos, juodos, tamsiai rudos ar žilos spalvos 
su veidrodėliu; puiki vertė,, $0.50
po ....... ’•..............................

Vaikams raudono vailoko Šliurės — su (aukščiais vai
loko padais; papuošimas ant viršaus; visų 
dydžių; porai ..............................  *

Vyrams šliurės — juodo ar rpdo žomšo; 
verstais ar lankšČiaiai siutais padais; opera, 
ar Romeo stiliai; $0.45
porai........... ......... iki

Vyrams smagios šliurės — iš žilo vailoko; 
šikšnos padais; kimštiniai vidpadžiai; gražiai 
aptaisytos; pora ......................... .

rankomis 
Everette,

briedžio
$ 4 .95

Vaikams batai raudonais viršafs
Dovana, kuri labai palikdavo per daugeli metų 
ledų Dieduko guminiai batai, raudonais aulais; 
pamušti; dydžiai nuo 11 iki 2;; 
porai .................. . ............................

Tikras Trijų Dienų Išpardavimas
Gerų Overkotų Numažinta

Kaina
Daiktų surašymas artinasi! Kada ar kam mes imame sajidėli, tas jums nedaug te

rūpi; neigi tas paliečia overkotų nešionę ar kokybę. 
Bet surašymas daiktų turi didęlę svarbų mums; mums imintinga sumažinti sandėlį pirma man
tos surašymo — tuoini labinus šįmet. Taigi ve kam šitas išpardavimas. — taigi ve kodėl jus 
galite nusipirkti kurį nebūk overkotų sandėlyje žymiai numažinta kaina. Ateikite ir pamaty
kite patįs .

PUIKUS KOTAI MADINGIEJI KOTAI

Gerinus ateikite anksti, šitie kotai, už 
mažiaus negu šios dienos aplaminės lėšos, 
yra siūlomi tokia kaina, kuri turėtų plačiai 
atsiliepti į tuos, kur nori sugėdyti pinigus. 
Padirbti iš gerų, palikimų, šiltų gelumbių; 
madingi ulsteriai, ar konservatieji modeliai; 
parduodami 
išpardaviniie

šita sulis suteikia nematytą pigumų gerų

šitame trijų dienų

kotu — tokių, kurie gerai atrodo, gerai dė
visi ir, kas svarbiausia — yra madingi, šil
tyje yra didelis įvairumas nešionių, gelum
bių ir pelrinų. Ncatidčliokite; ateikite tuo- 

'jaus ir pasinaudokite šituo nepa- $gg.5O 
prastu pigumu ...:..........

DIDELIS SUČĖDINIMAS 
kurie labai tiktų dideliems puošniam* yraOvcrkotaI,

po $32.50. šitie kotai buvo pažymėti dau? augščiau ir didelio už- 
čėdinimas yra aiškus; ateikite pamatyti puikių materijų, gerų ma
dų, patraukiančių pelrinų, o sjutik$ite su tuo, kad šitų $00.50 
drabužių negausite už .. ....................................... V fe

Chininio krepo bjipzkelės
Dvi gražios mados, padirbtos iš storos 

materijos;, viena madų plynai sustulpuota su 
kaklaryšiu ir kutu; kita gražiai rankomis 
siuvinėta ir sustulpuota, atsinvinėta apikak- 
lė, dydžai irti o 38 iki 4d $JE,9,5
parsiduoda po ........................,. W

.................. ..  i '' . . ..........

(Dydžiai nuo (> iki tO’4, $1.95)

— Ka- 
gaurais 
Sg.45

PATJUCKO-DULUTHO
ir kili tolygaus darbo gerumo — overkotai kokius tik gali gauti 
visoj šalyj; padirbti iš storos 100 nuoš. vilnų gelumbės — vilų kirp
tų nuo avių, kurios nesibijo sniego, taipgi ulsteriai, ulsteriai ir 
chcsterfieldinitM kotai; padirbti Chicagos geriausių $^0.50 
dirbėjų; sumažinta kaina iki ..................................

imas B Ii uzkelių

Džordžėtos bliuzkelės
Puskriaueinis modelis su smulkiais stul

peliais prišakyj; guzikais aptaisyta; kitas 
modelis išeigai su gražiais rankovgaliais ir 

dailiu kaklu; šilkais išsiuvinėta; spąlvos 
balta, kūninė ar apelsine parsiduoda $"9.95 
po ....................................... ■

Vienas modelis turi pasirinkimui spalvas 
tamsiai rudi), jūrinę, saulčleidinę, baltų ar 
kūninę; aptaisytos išsiuvinėjimais gijomis; 
kitas modelis rašytas džiordžėtos; sumesta 
apikaklė; dydžiai nuo 38 iki 44; $J.95
pardavimo kaina ........................
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Maksim Gorki.

Susipurtč Igdmonas ir urzgia:

tas

48c

štai!

Vienok — kokis

vai.

tik

$1.89

Ritiikos ir Turkiikos Vanos

Plaukai!

Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomia 9—9

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

Pinigais ui

Laisvės Bondsus
150, 1100, »500, Ir 11,000.

Krause ValstijinisTaupymo 
BANKAS 

1341 Milvvaukee Avė.,
Bankas atdaras sukatomis iki 8

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A IHI
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. rAk U U

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina Ir Wood SU.

Nesipriešinimas 
piktoj.

Vienas paprastas žmogus gal 
vojo-galvojo — kas daryli?

Ir nusprendė:

ksiu jį pakanta!
Jis buvo gan tvirto budo žmo

gus, — nusprendė, sėdi ir ken
čia.

apie tai, tuoj pranešė:
“Tarp 1»t <»j atsirado vie

nas žmogus, kuris nekruta ir vi
sai nieko nekalba. Jis, malonia, 
nori apgauti valdžią, nuduoda
mas, kad jo nėra.”

Įniršo Igemonas.
—-Kaip, ko— nėra! Valdžios 

nėra? Atveskite jį!
O kada atvedė — paliepė:
—Padarykite kratą!
Iškrėtė, atėmė visus šiokios- 

tokios vertės daiktus, kaip tai: 
laikrodėlį ir šliubinį žiedą, plom 
bas iš dantų išlupinėjo — auk
sinės buvo; pelnešas nuėmė, sa
gutes nupiaustė ir pareiškė:

—Atlikta, Igemone!
—Na, ką — nieko? w
—Nieko, o kas buvo liekaus1 

— atimta!
—Galvoj, tarytum nieko.

Įėjo gyventojas pas Igemoną. 
Pagal tą, kaip jis laikė savo kc-

Šalin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunka, 
su kurios pagelba jus galite pasi
daryti sveikus ir stiprius gėrimus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins, kiekvieną. Jei norite išsi
gerti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ai 
šokiuose, lai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa. 
kutis, iš kurio bus (i galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Pašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO.
1117 N. Paulina St., 

' Dept. 252, Chicago, III.

PLUNKSNOS
1 Geriausios, kokias 

gali pirkti 
Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sampelių. 

lines, — suprato Igemonas, kad 
tas gyventojas yra pasirengęs 
kęsti viską. 'Pečiaus norėdamas 
padaryti įspūdžio, jis rūsčiai su
riko :

—A-a, gyventojau, atvykai? 
Gyventojas prisipažįsta: 
—Visas atėjau .
- Ką-gi tu darai?
—Aš, Igemone, nieko! Tik 

nutariau viską pakanta apgalė
ti...

—Juk aš, piktą apgalėti!
—Tylėk!
- Juk aš ne jus turiu mintyj..
Igemonas netiki:

-Save.
Nustebo Igemonas.
Palauk! Kur randasi

- Besipriešinime jam.
— Meluoji?
- Tikrai sakau...
Igemoną net šaltas prakaitas 

išpylė.
- Kas su juo? — galvoja jis. 

Žiūrėdamas j gyventoją, o pas
kui klausia:

- Ko tu nori?
- Nieko nenoriu?
- Negi visai nieko ir nenori?
- Nieko! Pavelykite skelbti 

žmonėms pakantą savo asmeniu 
mvvzdžiu.

Vėl susimąstė Igemonas. Jis 
turėjo svajojančią sielą mėgda
vo pirtyj pasikaitinti, apskritai 
imant, mylėjo gyventi, kaip pri
dera. Vieno dalyko tik negalėjo 
pakęsti lai pasipriešinimo 
Su savo priešininkais apsieida
vo labai “maloniai:” sutrindavo 
jų kimius į miltus. Bet Kuosomis 
valandomis jis neatsisakydavo 
svajoti apie visuotiną santaiką 
ir meilę ir apie dūšios išgany
mą. C

—Ar senai da? Ir —
Paskui atsidusęs klausia

Kaip tatai su tavim atsiti
ko?

Ir atsakė gyventojas:
- Evoliucija...

Je, brolau, toks tai musų 
gyvenimas! Svyruojame, o ant 
kokio šono atsigult — nežino
me... negalime išsirinkti, ta- 
aip...

Da kartą atsiduso Igemonas: 
visgi žmogus mylėjo savo tėvy
nę. kuri jį maitino. Kankina I- 
genionų įvairios pavojingos min 
tis:

- Malonu matyti gyventoją 
ramiu ir nuolankiu taip! Bet. 
jeigu niekas nesipriešins, ar ne
užkenks tatai įplaukoms? O juk 
ir kitokios jeigos gali nukentėti. 
Ne, negali būti, kad jis visai nu
silenktų nuduoda, latras! 
Reikia jį išbandyti. Kokiam tik
slui jį panaudojus? Į provoka- 

virus veidas ir nieko negali slėp
ti, priegtam ir iškalbumo jam

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago. 
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trūksta. Budelio vietą Ijam su
teikti? Jo silpni nervai neišlai
kys to...

Ant galo, sugalvojo ir sako:
- Nueikite į ugniagesių de

partamentą arklydžių valymui!
Nuskyrė. Dirba gyventojas 

be murmėjimo, o Igemonas žiu
ri ir stebinsi.

- Kad visi taip elgtųsi!
Įsitikrino Igemonas, kad gy

ventojas ne veidmainiauja. Pa
sikvietė jį pas save ir liepė per
rašyti falšyvią samatą apie į- 
plaukas ir išlaidas. Perrašė gy
ventojas ir tyli.

Ligi ašarų susijudino Igemo
mis.

——Ne, tas sutvėrimas

nors ir moka rašyti
Pašaukė gyventoją pas save ir 

sako:
_ Tikiu! Eik ir skelbk savo 

tiesą!
Ėmė gyventojas basty ties po 

jomarkus, didmiesčius ir mies
tukus ir visur kalbėti:

Ju(s ką darote ?j
Mato žmonės asmuo pa

traukiantis ir atviras ir jie iš
pažįsta jam savo kaltes ir net 
atidengia savo troškimus: vie
nas norėtų pavogti ką-nors iš 
tavo kaimyno, kitas — prigauti, 
) trečias apjuodinti ką-nors. 
Gi visi kpivon paimti — norėti; 
šsisukti nuo gyvenimo pareigų 

:r užmiršti savo priedermes.
Jis jiems ir sako:

Jus numokite ant visko ran
ka! Nes rašte yra pasakyta: 
“gyvenimas yra kentėjimas, bet 
kentėjimas pareina nuo troški
nu; todėl, norint pasilįuosuoti 
nuo kentėjimų reikia panai
kinti troškimus.“ Štai! Nustoki
me troškę ir visi kentėjimai pra
nyks tikrai sakau!

Žmones, žinoma, džiaugiasi: 
ir teisinga ir paprasta. Kur sto
vi, ten ir gulk. Liuosa pasidarė, 
— ramu...

mauti. Perdaug jau ramu ap
link, bet vis da nenupuola dva
sioj.

Tik vabzdžiai, pildydami savo 
pareigas, ėmė voisties nepapra
stu spartumu ir nuolat darytics 
Irąsesniais.

uas, kuprendamas ir kasydamas 
visur.

Pasišaukė savo kavalierių ir 
•ako jam:
- Na, paliuosuok mane nuo

gyvūnų.. .
O tas jam:

— Ką?
Nieku būdu negaliu. Nors 

jie jus ir vargina, bet — visgi 
gyvi, O . ..

—Aš tuoj tave numirėliu pa
darysiu.

—Jūsų valia.
Ir taip — visur: Visi tik ir 

kartoja — jūsų valia. Nuobo
dumas nepaprastas. Igemono 
palocius ėmė griūti, o žiurkių 
priviso devynios galybės. Jos 
stvėrės naikinti įvairius doku
mentus. Pats Igemonas guli 
ant divono ir svajoja apie pra
eitį gerai tąsyk buvo gyventi! 
Gyventojai visaip priešinosi ap- 
linkraščiams, tūlus reikėdavo 
mirtimi bausti, o paskui ir pa
kasiuos buvo galima kelti. Tai 
čia, tai ten gyventojas užmany
davo ką nors veikti, reikėdavo 
važiuoti ir sudrausti jį. Gi tuo 
budu keliones išlaidų buvo gali
ma gauti! Praneši kur reikia, 
kad “mano rėdyboj visi gyven
tojai išnaikinti,” tuoj gausi do
vanų ir siunčia tau naujų gy
ventojų !

Svajoja Igemonas apie praeitį, 
o jo kaimynai, Igemonai kitų 
tautų, gyvena sau švilpaudami. 
Pas juos gyventojai visokiais 
budais priešinasi. Triukšmas, 
judėjimas — ir visa tai įdomu.

Ir staiga suprato Igemonas:
—Tai tau! Apgavo mane gy

ventojas!
Pašoko, ėmė bėginėti po visą 

šalj, kratyti visus ir šaukti:
—Kelkis, atsibusk!
Nieko neišeina !
Jis juos už apykaklės, o apy

kaklė supuvusi ir nebelaiko.
—Velniai! — šaukia Igemo- 

nas:
—Kas su jumis? Pasižiūrėkite 

į kaimynus!... Net Chinija...
Tyli gyventojai, kai žemė.

Pirk

Kalėdoms

dabar

Moterų Kotų Išpardavimas
Prekės šitam didžiajam nuotikiui tapo parinktos su atsidėjimu 

kiekvienas drabužis yra tikru pigumu.
Kotai yra grynai vilnoniai, gražiai pasiūti ir perdėm pamušti. Ne- 

šionės visuomet teisingos ir yra sezono naujausiomis kotų Dejonė
mis. Nepaprastai didelis įvairumas spalvų ir nešionių pasirinkimui. 
Materijos yra veluras. silvertonas, kersė, pliušas ir vilnoniai maišiniai

Vyrų Oyerkotų Išpardavimas
Overkotai iš puikių vilnonių audimų, naujausi modeliai jaunuo

liams ir (langiaus konservalieji stiliai. ()xfordai, virimas, fryzai. ši
tie overkotai atrodo kaip užsisakymu daryli drabužiai ir jų puikumas 
apsireiškia audimų kokybe ir puikinu pasiuvimu, kuris užtikrina pil
ną pritikimą

$39.50
PEČIAI — mažųjų šcii 
nininkiuverdami pečiai 

su pilna eile geležinių
modų, 48c
po ...........

čiuoŽinės pačiūžos, ranktmiis 
kalto plieno, visokių didu- $4.50 
mų, porai........................ ■

Automobiliai, vaikams ar mer
gaitėms, gurno ratlankės, plieno 
ratai, didelis sustatymas, šitame 
išpardavime $E.95

Sandy Ąndy, geriausis naminis 
smiltinis žaislas pasilinks- 98c 
minimui, po ................ ,

Valyzos — didokos valyzos lė
lių drabužiams, 48c

$5.95

PANČIAKOS KALĖDOMS
Moterims šilkinės pančiakos 

prie batelių, besiūlė pėda, tam
siai rudos ir auksiniai raudonos 
ir juodos, žalios juodai, gražus 

šniūrai Burlingtono
jKulėdinČj skrynelėj, $g.W 
^Moterų grynai šilkinės balinės 
pančiakos Ta France. Pripažinta 
norminė kokybė. Išdirbėjas mano, 
kad I .a France šilkinės pančia
kos vra geriausia siūloma verte. 
Juodos, baltos, žilos, žalvarines, 
dvigubi parišimui viršus, besiūlė 
pėda, augšti, išpinoti
lėdlnėj skrynelėj, šitame $0.o0 
išpardavime porai .... w

Šitos pančiakos padirbtos pil
nam patenkinimui dėyėjančtU.

Moterų šilkines balinės pan< ia- 
kos, neplyštamos, juodos, žilos, 
žalvarinės, baltos besiūlė pėda, 
kalėdinėj skrynutėj, šitame $4-2o 
išpardavime

ZZvicšpatic! Kas daryti?
Sugalvojo panaudoti apgavy

stę: pasilenkė ir šnabžda į au-

—Klausyk, pilieti! Tėvyne pa
vojuj — tikrai sakom! Kelkis 
reikia priešinties... Kaip girdėti, 
bus pavelyta savarankiai veik
ti... pilieti?

O pilietis murma:
— Mano tė-vy-nė Kristuj...
O kiti tik tyli, kaip nuskriau

sti numirėliai.
—Prakeikti fatalistai! —šau

kia Igemonas. — Kelkis! Viso
kios rųšies priešinimos pavely
ta.. .

Tūlas kadaise buvęs valkata 
pakėlė galvą ir tarė:

—Kam priešių ties? Visai nie
ko nėra...

—Et, jau pripratome prie vis
ko!

Visai nebeteko lygsvaros Ige- 
nionas, -r- atsikėlė ir ėmė šauk
ti nesvietišku balsu:

—Viskas pavelyta! Darykite, 
ką norite! Viskas leista!...

Tyla ir ramumas nepapras
tas.

Mato Igemonas, kad jo gies
mė pabaigta!

Pravirko ir ėmė nuo galvos 
plaukus draskyti.

—Gyventojai! Mielieji! kas gi 
dabar — negi man reikia revo
liuciją kelti? Atsibuskite, juk 
tai reikalinga ir neišvengiama... 
Juk aš vienas negaliu revoliuci
jos sukelti, nebeturiu tam poli
cijos: gyvūnėliai juos suėdė...

0 jie tik mirkčioja akimis ir 
—nors ant kuolo sodink — nei 
žodžio nesako.

Taip visi, nepratarę nė žod
žio, irjšmirė, o Igemonas despe-

Tik Keli Stebalai Iš Musų Žaislų Žemes

.75

žaisliniai indai iš blekės su į- 
vairiais auklėjamojo kambario 

paveikslais, gero didumo COr» 
puodeliai, po ................ wOw

Arkliukai, baltai ar gamtiniai 
maliavoti mažiems vai
kams suptis, po...........

Charakterinės lėlės, miegan
čiomis akimis, gražiais plaukais, 
pilnai aprengta, -0.98
po .................................... "

Nendrinis vežimėlis lėlei su už
dedamu viršum, gilino rat- $7.95 
lankės, po ................ ■

Mergaičių Lehigh visos dryžuo
tos . šilkinės pančiakos, baltos, 

dydžiai nuo (> iki kalėdinėj 
skrynelėj, porai nuo $2.00 $4.50 
sulig didumo .........

Visuomet saugu pirštines duoti.
Moterų storos šikšninės piršti

nės, tik rudos, vienu sagučių, pa
plūsta $3.00 vertė, Šįtamę išparda
vime Kalėdiniame išpar- $A.35 
davime ....................... "

Prancūziškojo žomšo pirštinas 
tės, paryžiškai išadytos, plynai 
juodos ir kontrastuotu užpakaliu 
dydžiai (> iki 7’i, Kalėdų $0.00 
specialumas ................ V

Moterims Niagaroje darytos 
šilkines pirštinaitės, gražiai ady

ti rankovgaliai ir atsiulvimas, 
tamsiai rudos, šampaninčs, baltos 
j,’- žilos, kc|itrastuiotas, $0.50 
porai . .

raticijos apimtas mirė paskuti
niųjų.

Iš augščau pasakyto pats sa- 
vaimi išteka, kad ir pakantai 
privalo būti rubežiai...

— Vertė Sėjikas, ‘i

Kas turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą. 
The Western Chemical Co. 
Box J., Berea, Obio.

nūs, užsukamas 49c
paulius, 
spalvų,

48

50

Mechaainis šposinis automobi
lius, 
žaislas, po ................

Rolly-Polly, supamas 
neišverstinas, įvairių 

specialiai šitame išpar- OCp 
davime ....................... vvG

Bankai, gražiai papuošti, regis
truoja iki ($10) dolerių nikelius, 
dešimtukus ir kvoterius, $4.48 
po .......................

Rašomoji lenta, su stoveliais, 
kieto medžio rėmai, su CQp 
braižiniais, po......... vvG

Moterims storos megztinės vil
nonės pirštinaitės, tamsiai rudos 
ir žios, šiame išpardavi
me, porai ....................

Vaikų džerzinio mezgimo pirš
tinės, kailiu aptaisyti rankovga
liai, žilos ir tamsiai rudos, Šitam 
išpardavime 

iJM) J 4.-.^ .
Vaikams šikšninės pirštinės, 

gaurais pamuštos, tinka vaikams 
ar mergaitėms 
porai ............

Vaikams milaninio šilko piršti
naitės, žilos ir baltos, dvigubais 
pirštų galais, visokių dy- $4.35 
džių, porai .................... I

Kūdikiams storai megztos vil
nonės bepirštės pirštinės, lik bal
tos, jtsecialiai CK A
porai   ....... . . . . . O w L

specialiai $«|.00

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

JUBILIERINĖ KRAUTUVĖ
Dabar yra laikas daryti šventėms užsisakymus kol pasirinki

mas didelis. Tamista nupirksit dovanas tikros vertės musų 
krautuvėj. Ir bukit užtikrinti, kad jus nupirksite naujausios 
mados ir geriausią tavorą žemiausia gaunama kaina. Atsilankiu
siems, užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą..

Išsiskyrimas
Deimantinių žiedų,

Lavolerių - atiskarių,
Laikrodėlių - lenciūgėlių, 

Branzelietų ir tt.
Priimame Liberty Bond.

Krautuvė atidaryta kožną vakarą ir ne
daliomis iki Kalėdų.

Puikus kalendorius visiems dykai.

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už nibežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

Pėtnycia, Gruodžio 11. 1919

Musų aank^rova 
atdara nuo 12 

iki 6 v. vakare. 
Subatomis nuo 

12 iki 11 v. vak.

98c

. Bašo kaip di- $4 .25 
a, po .............

48c

KALNAN kepantieji 
žaislai, patįs užsisuka, 

ėga gani 
Po .......

Rąžomos mašinėlės, daugiau 
negu žaislas, tinkama vaikams ir 
mergaitėms, 
dėlė mašina, po

Kalėdų Eglelės, dirbtinės, gra
ži žalia medžiaga, 
didoka l.. . . ............ .  .
. .Vaikščiojamas “Kiddie” karas, 

gerai padirbtas medinis karas 
mažiems vaikams, 74c
VALGOMU DAIKTU IR MĖSOS 

SANKROVOS SPECIALUMAI 
Subatos specialunvii. 

nuo 12 iki 2 tik
Gražus saldus ValenČia 07p 

apelsinai, tuzinui .... C f G
Subatos specialumai.

Švieži šokoladiniai pirš 04 p 
tai. svarui ................ w I G

Parinktinės sardinkos
alyvoij, 3 blekinutės už tUG

5 blekinaitės lomėČių, 2 bleki- 
naitės [* 
tės kukurūzų, __ ____ _

Mėsos subatoj tik
Šviežios jaunos viš- OQ%p 

tos, svaras ................ L
Osear Mayer’s pripažin- OOp 

tieji kumpiai, sv......... vCG
1 num. kotletiniai 

pi auta pagal norą, 
svarui .............. .

Tyčia gera jauna 
tuštymo, specialiai 

svarui ............................
Parinkt i nė namine

žirnių ir 2 klekinai- $4.00 
kunizų, visa ifž : . ‘ ■

stoikai, at-
17c

paršiena iš
28^c 
jautiena 

nuo šonkaulio, vyniota,
svarui ................   CO

pa- 
ge- 
to-

III.

Moterim i r Vyram a
Dr. J. 8HANKS
Gydytojas Ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerui 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.in. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison'St, 

11 rytą iki 7 vai. vak.
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT^

Toks jy “progresyvumas.”
Praeitų Seštacįiemį. gruodžio 

6, Mark VVhite Sųiiare parko 
svetainėj buvo LMPS. 9tos kuo 
pos pusmenesinis susirinkimas. 
Išrinkus susirinkimui pirminiu 
kę pirmiausia buvo rinkimas 
Moterų Balsui redaktorės ir 

centro valdybos. Po to viena 
komisijos narė pakėlė klausimų 
apie rengiamąjį musų rašytojos 
Žemaitės naudai vakarų-koncer 
tą. Mat praeitame kuopos su
sirinkime vakarą reintfti buvo 
nutarta vienbalsiai. Komisijos 
narė į susirinkusias kreipėsi se 
kainais žodžiais:

— Draugės, kadangi aš gir
džiu narės agituojant prieš ren 
girną minėto koncerto, todėl 
norėčiau žinoti, ar ta komisija 
gali varyti vakaro renginio dar 
bą ir toliau?

Pašoka Meškauskienė ir duo
da įnešimą:—“Duodu įnešimą 
vakaro nerengti.”—“Paremiu, 
pareiriiu I”—atsiliepia Kairienė. 
Esą: “tokiai socialburžujei ne
reikia rengti vakarą.” Ėmus 
balsą Ivanauskaitė vožniai pa
reiškia: “Draugės, šitame da

lyke aš jaučiuosi kalčiausia. To 
dėl ,kad praeitame susirinkime 
aš agitavau už rengimą to va
karo Žemaitės parėmimui. Bet 
tai aš dariau nežinodama, kad 
Žemaitė trukdo klesinį prolita-

Toney Jonės
Lietuvys vidutinio sunkumo ristikas 
iš Suv. Valstijų kariuomenės, risis 
su Jiinu Best, graikų drutuoliu ga
lutinėj imtynėj VANDOS TEATRE, 
3214 So. Halsted St., gruodžio 13 d. 
š. m. Jonės yra vienu geriausių ris- 
tikų vidutinio sunkumo visame pa
saulyje ir šitos imtynės eis už 8500 
pašalinių laižybų. Jis šaukia kiek
vienų vyrą jo sunkumo, stoti prieš 
jj. Kas nori su juo ristis, tegul atsi
šaukia pas manadžeri G. W. Mills 
Tei. Haymarket 1292. 

Geresni sausainiai, Padaryti geresniu bildu, 
Pakuoti mašinomis.

rispo«&.

Sawyer Biscuit Company.
Tei. Haymarket 5160.

Traškus, balti kaip sniegas plyČ 
keliai, kurių skonis toks jau 
geras kaip ir išvaizda.
Jie priduoda gardumo masinau 
tiems viralams ir sriuboms.
Padaryti iš tyriausių sudėtinių ir 
padėti ant jūsų stalo yra stebėtinai 
geri. Padarykite savo gompriui nau
jienų.

Jūsų Grosernėje.

r Įjoto susipratimą. Taigi aš 
kalta, ale kitos draugės dvigu
bai kaltesnės, štai, kadir Vikš
rienė, ji jau senai žinojus tai, 
kaip Žemaitė eina vienu keliu 
su socialburžujais. O praeita
me susirinkime, kaip tarėme tą 
vakarą rengti, tai draugė Vikš
rienė tylėjo ir nieko kuopai vic 
šai nepranešė. Tai ji kaltesnė 
ir už mane. Dra ilgės grau

džiai sušuko Iv.—, kadangi aš 
nesekiau laikraščių, tai nežino 
jau Žemaites prasižengimų 
prieš prolitarijoto susipratimą. 
Bet kad draugė Vikšrienė man 
išaiškino dalykus ir davė nu
rodymus, tai, čia, draugės, aš 
turiu iškarpą iš Keleivio, Žemai 
tos rašytą. Tai aš ją perskai
tysiu, o jus pamatysite faktus. 
Štai kur Žemaitė trukdo proli
tarijoto judėjimą. Ir dėlto aš 
Sakau, kad jai nereikia rengti 
vakarą.” Čia didžioji “kalbėto* 
ja” norėjo perskaityt kalbamą 
iškarpą, tik nieku bildu nepa- 
jiegė susilabuoti...

Vis dėlto, toje iškarpoje nic 
ko tokia nebuvo, kas rodytų 

Žemaitę esant socialburžuje. Ji 
tik aprašė LMPS. III rajono 

konferenciją, įvykusią spalių 
26 d. š. m., ir sarkastiškai pa
šiepė tas progresistes, kurios 

'tarė pasiduoti po komunistų 
kontrole.

Ivanauskaite stygauja toliau. 
Nekurtos narės priešinasi jos nu 
rodomiems “faktams,” o kitos 
betvarkiai šūkauja: “Nereikia, 
nereikia tai buržujų uodegai 
rengti vakaro!” Gi Stilsonienė 
verksnfjingai godžiasi: kaip ji 
senau gerbusi žemaitę dėl jos 
raštų, kaip susitikusi jai į rah- 
ką bučiuodavus ir 11. Bet da
bar? Kur dabar Žemaite nuė
jus? Ogi nudardėjus pas so- 
cialpatriotus buržujus. Žino

ma, jie remia ją, o ji (taigi Že 
maitė) “politikos nesuprasda- 
|ma” pasidarius proletariato, 
priešu! Taigi, kad ji nuseku
si paskui Grigaičius, Jurgelio- 
nius ir kitus, “aš stoviu kad 
nerengti”—užbaigia Stilsonie
nė.

Viena nare aiškina: “Drau
gės,* jus žinote, kad musų rašy-» 
tojai, rašydami naudingus straip 
snius, netik savo sveikatą eik
voja, bet dagi už tai gauna vi
sai menką atlyginimą, taip kad 
daugumas jų turi panešt nema
ža vargo ir bado. Negalėdami 
deramai pragyventi jie be laiko 
miršta. Bet rašytojui mirus 
ant jo karsto dedama vainikai, 
apgailestaujama jo? Taigi ar 
nebūtų geriau, kad mes, drau
gės, paremtume vieną dar gy
vą rašytoją—Žemaitę. Juk iš 
čia susirinkusių neviena gal esą 
te skaičiusi Žemaitės apysakas, 
— kaip vaizdžiai ir pamokinan
čiai ji aprašo Lietuvos bežemių 
ir mažažemiu skurdų-vargingą 
gyvenimą. Skaitant Žemaitės 
rašius taip ir matai visą skur
dųjį beviltį Lietuvos sermėgių 
gyvenimą. Jus taipjau žinote, 
kad ta musų rašytoja jau se
nelė ir šapoje dirbti nebegali. 
Taigi musų, kaipo pažangių mo 
terų, pareiga remti ją.”

Dar pasiprašo balso d. čep- 
linskienė, kaipo viena komisi-

Ne “Bytik Kumpis

ąauk ąuaąatttee*

9227 Balti more Avė., 41st St. and Ashland Avė., 1257 Oakdale Avė.

Pamėginkite Wilsono “Certified” užtikrintą kumpį ir 
pamatykite, koks sąžiningas atsargumas, mokėjimas 
suryti ir rūkyti reiškia visa tai,- ką vardas “Certified” 
reiškia. Jus sankrovininkas parūpins jums, jei jus pa
reikalausite Wilsono kumpio.

jos narė. Ji sako: “Ar tai ši
taip, draugės jus darote? Pra
eitame susirinkime jus išrinko 
te mus į komisiją, kad reng
tume Žemaitės naudai vakarą. 
Mes jau nusamdėme svetainę, 
paėmėm muzikantus, paprašė
me chorus. O dabar jus taria
te visa tai atšaukti! Draugės, 
kodėl jus darote tokį skandalą? 
Ir Vikšrienė, kada tarta rengti 
vakarą, tai nieko nesakė. O iš
ėjus iš susirinkimo itai pakam
pėmis varo visai nedaramą agi
taciją (Vikšrienė susinervuoja 
ir pradeda šaukti “meluoji!”). 
Ji sako, kad Žemaitė ano ba
liaus pelną per dieną ir naktį 
pragarus. Ir jis sakė, kad va
karą a Išauksini, o visas išlai
das turės padengti pati komisi
ja”. ..

Čia pašoka Kairiene ir duoda 
įnešimą: “Atšaukti vakarą, ati
taisyti klaidą.” —Paremiu, pa
remiu!—atsiliepė keli balsai. 
“Nereikia tą buržuazijos paka- 
likę remti, nereikia!”... Didžiu 
ma balsų rengiamasai Žemaites 
naudai vakaras—atšaukiama.

Ištikrųjų, tai bent “progresy 
vumas!” Įklimpusius į “komu 
nizmo” pelkes musų progresi- 
stės dabar sparčiai “progresuo 
ja”—atgal. — Kuopos Narė.

*

Atidarys viešąsias mokyklas.
Atatinkamos įstaigos žada 

“urnai atidaryti visas viešąsias 
mokyklas.” Tatai galbūt bus 
padaryta panc.dėlyj. Mat, an
gliakasių streikas jau užsibai
gi ,

Vis dėlto, valdininkai per- 
sergsti visus kuro naudotojus, 
kad jie tausotų kurą. “Kuro 
Chicagai labai stokoja ir diena 
-dviem jo nepristatysi”—parei
škė vienas valdininkas.

Manoma, kad reikės mažiau
sia poros savaičių laiko, kol bus 
galima Chicagon pristatyti kuro 
tiek, kiek jo čia reikia.

__ < 
Gelbėkite!—pons Steinkelleris 

bėdon.
-— Gelbėkite! gelbėkite!—va 

kar naktį stipriai šaukė pons 
Ilarry Steinkelleris ant kampo 
Hoosevelt ir Michigan gatvių.

Šiandie pons Steinkelleris sė 
di šaltąjan ir kas nors jį iš ten 
taipjau turės išgelbėti.

Istorija yra 'tokia. Nepažį
stami banditai užpuolę jį ir at
ėmę 2,275 dolerius, kuriuos ji
sai gavęs už parduotas savo 
samdytojo-bulves.

NAUJIENOS, C Ii I c,a g JJ, .1. •

Saugokite Savo Akis

Kaipo nukentėjusi žmogų po 
licistai jį nusivedė į policijos 
stotį ir čia... tie 2,275 doleriai 
atsirado—pono Stcikcllerio kur 
pej!

Aišku, Steinkeller norėjo 
tapsukli ir savo samdylloją ’ir 
policistus, bet, Bet... dabar jis 
gurėsiąs gerokai pakutavotį— 

paviečio kalėj inįc.
....... *■'
Užsimušė mergelė.

Rookery budinke vakar naktį 
mirtinai susižeidė 19 metų mer 
gaitė Lillian Johnson. Nupuo
lė į elevatoriaus šaftą.

..,,.4, . ■■■■■■
Pagavo keturkojį banditą.
Kdturias valandas užvakar 

skerdyklų distrikte siautė ypa
tingas bandilas^jautis. Poli- 
cistai nieku būdu nepajiegė su
gražinti jį į skerdyklas. Prisi
ėjo surišti jį ir atnešt.

Duoda vėjo—Clyne’ui.
ProhibicioliistaJį stipriai ata

kuoja federalį apskrities proku
rorą Clyne’ą. Tai sąryšyj su 
kilusiu iždo departamente skan 
dalu. Prohibicionistai sako, 
kad Clyne visuomet buvęs “ge
ras šlapių jų draugas.” Beto, 
“sausieji” tvirtina, kad Chica- 
goj mažiausia 400 saliuninin- 
kų “be jokios baimės pardavi
nėja degtinę.”

'Policistai reikalauja didesnių 
algų.

Policistai žada kreipties į 
miesto tarybą reikalavimu pa
didinti jiems algas.

Tai buvo šalta...

Uli-H-iti! Tai buvo šalta— 
kalbasi chicagiečiai. Bet vakar 
ir šiandie jau nebešalta. šalto 
ji srovė oro dabar dplanko ry
tinių valstijų gyventojus. Šią
nakt žada būt dar šilčiau.

Tai, turbut, ne radikalų darbas.
“Didžioji spauda” ►visuomet 

šūkauja, kad “pirmieji ir pasku
tinieji” langų, daužytojai yra — 
radikalai. Andais nepažįstamas 
piktadarys, važiavęs dideliu gra
žiu automobiliniu, iškūlė vienos 
1WW. unijos raštinėš langą 
1239 N. Clark gatvėj. jis 
do vienas? Argi radikalas drįs
tų iškult tokios radikalės orga
nizacijos ofiso langą?

Unijos valdyba žada užmokėtu 
šimtą dolerių tani, kuris jai-mų 
rodys tą ypatingą “radikalą.” 

t

Nu veskite pas jį — jo numy- 
lėtinę!

Pons James Vostruha, aus
tras, sėdi Evanstono kalėjime ir 
būtinai žada padaryti sau galą, 
jeigu koks nors geraširdis yaii- 
kė, pasiskaitęs šį pranešimą, no 
su j ieškos ir nenuves pas jį jo 
numylėtinę -t panytę Kathryn 
Sovich. i, m

’ Vakar* naktį mat jisai parašęs 
savo panytei laiškutį ir padėjęs 
jį ant stalo (savo miegamajam 
kambaryj) ir... paleido sau į 
galvą — kulką. Bet kulka ne- 
lindusi į galvą, tik į lubas.

Daktarai mano, kad ponui 
Vostrunui — “nevisi namie.” 

- --------- +----— \
(Atsiųsta).

L. G. D.
Lietuviai, pasirodykime, kad 

mes suprantame ir aiškiai at
skiriame labdarybės darbą nuo 
politikos ir sriovinių kivirčų. 
Išlaikykime kvotimus 190% 
nors šiame socialiame klausi
me. Chicagos Apskritis 2 d. 
gruodžio nutarė pareikalauti, 
kad L. G. D. Centras pasiųstų 
dar prieš 17 d., 1919, Lietuvos 
Raudon. Kryžiui visus pinigus 
iš savo iždo.

Kaip žinot, yra pradėtas 
“deive” surinkti $10,000.00 Ka
lėdines. Centras mielu noru pa 
siųstų kadir šiandie, jei tik toji 
suma $10,000.00 butų sudėta.

Tuo tikslu buvo išsiųsta drau 
gijoms kuopoms, kikiliams ir 
atskiriems turtingesniems pra
moninkams 500 laiškų. Kai ku 
j’ios kuopos, draugijos ir kliu- 
bai jau paaukojo po $100, po 
$150.00, o kitos pasirengę net 
ir po $500.00 aukoti.

Tatai pasiskubinkime ir iš- 
pildykiinjc nutarimą Chicagos 
Apskričio L. G. D. ir sudėkim 
tuos $10,000.00 Kalėdinės Lie
tuvos Raudon. Kryžiui, kad ga
lėtume pasiųsti prieš 17 d. gruo 
džio 1919 m.

Chicaga viena, bcjiagclbos ki 
tų. kolonijų, gali 'tąją sumą 
$10,000.00 Kalėdines lengvai su 
aukoti, tik reikia daugiau pa
sišventimo ir atsidavimo tam 
šventam darbui.

Užtikriname gerbiamus na
rius ir rėmėjus, kad Centras su
rinkęs pažadėtų sumų $10,000.- 
00 Kalėdinės ūmai pasiųs Lie
tuvos Raudon. Kryžiui.

Darban visi! Pajudinkime 
vyrai žemę!

- Dr. A. L. Graičunas, 
Am. Liet. Dakt. Dr-jos Sckr.

■sgse.n

nupirksi gražų $125 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padaryme 
rekordus, vartota.* 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi 

mc tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

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

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

liomis nuo 10 Iki 4

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. JOHN N, THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai Ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augŠčiau.
Vaikų siūlai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš 'ateinančią Žiemą nepaki 
lo kainos?

Mes užlaikome taipgi pilnų sande 
Ij nežymiai vartotų siutų ir over^ 
kautų $8.50 ir aukščiau.

Fui! dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

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

Skaitykite ir Platinkite 
^NAUJIENAS” 

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

Gydymas visą akių, ausų no
sie® gerkles l’ffn. Po priežiūra 

specialisto. U-1 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 | 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thahnoineter. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47«L 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

»»——r****-

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

•" “ Gerai lietuviams iinomns 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 8t. /

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

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Ave^ Roseland. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
. r *■' •N — ■ ■■ ■ ■ ■ ■

r , . 1 ..............
Telephone Yards 5834

Dr. P. 6. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So- HaĮstcd 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. 
........i 1 i ■ ■ i r. ..........    — " ■ ■ <■■

Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAtVlCZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausla. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 
______ Tel. Canal 2199.
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Pranešimai Pa j ieškojimai iREIKIA darbininkų REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
MOTERŲ

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. metinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, gruodžio 14 d., 2 vai. po pie
tų, Zsviųzek Polek svet., 1315 N. 
Ashland Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku atsilankyti, nes Ims renkama 
draugijos valdyba ant 1920 metų.

. — Sekr. J. Kalpokas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
VYRŲ

Prakalbos su paveikslais apie 
“svieto pabaigų“ įvyks subatoj, 13 
d. gruodžio, Stančiko swt., 205 E. 

115 St. Kensington, III. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Rengia Liet. lais
vamanių Federacija. — Komitetas. 

_____ L——
Lietuvos Mylėtojų Dr-stės prieš

inei inis susirinkimas įvyks subatoje. 
gruodžio 13, 8 vai. vakare, J. Norvai
šos svet., 3338 So. Auburn Avė. Drau 
gai malonėkite atsilankyti, nes bus 
renkama nauja valdyba sekantiems 
metams. — Valdyba.

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

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

PA.1IEŠKAU Pranciškaus Kelpšo 
Laumelių kaimo, Kaltinėnų parap., 
Raseinių apskričio, Kauno rėd., tu
riu svarbų reikalų iš Lietuvos. Se
niau gyveno kietųjų anglių apygar
doje. Atsišaukite:

A. DAUGIS,
726 AV. 18th St., Chicago, Iii.

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

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

MERGINŲ REIKALAUJA

for-REIKAI^AUJA darbininkų ir 
mano į kilų miestų. Nemokamas nu
vežimas; nėra jokių kliūčių; $4.95 į 
dienų ir gyvenamieji patogumai. 
Room 20 — 112 N. La Šalie Sl.

SLA. 63 kp. rengia prakalbas ne- 
dėlioj, gruodžio 14, J. Mačiukevi
čiaus svet. 1036 F. 93 St., kampas 
Dobson Avė. Kalbės P. J. Keršis. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Inžanga vi
siems dykai. Beto, kiekvienas atsilan 
kęs gaus dovanai naudingų knygutę.

— Kviečia Komitetas.

AVest Pullman. — LDLD 38 kp. su- 
sirinkiiųas įvyks pčtnyčioje 12 gruo
džio, 7:30 vai. vakare. Lietuvių sve
tainėje, 12053 So. Halsted St.

— Valdyba

Viktoras Radžiūnas, gyvenantis 
Lietuvoje pajieško savo brolių: Ju
liaus, Jono ir Konstantino Radžiū
nų. žinantieji apie juos ar jie patįs 
tegul atsiliepia į Klemensų Norkų, 
570 AV. 18th St.. Chicago, III. Radžiū
nai paeina iš Suvalkų gub., Kalvari
jos apicliukės.

PAJIEŠKAI: savo giminės Jono 
Vitaičio; 8 metai atgal gyveno Ka
nadoje, paeina iš Kauno rėd., Kė
dainių apskr., Skamaičių kaimo. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalų 
iš Lietuvos. Atsišaukti adresu:

Antanas Svetika,
6628 S. Talman Avė., Chicago, 111.

Prie lengvo susenkamojo 
darbo* $15 pradžiai. Proga pa- 
:s>idaiyri daugliau pinigų prie 
stukinio ir bonusinio darbo. Ge- 

proga pakėlimui.ra

ATSIŠAUKTI
McGILL MFG. CO., 

557 W. Jackson Blvd,

REIKALAUJA

“Birutės” Draugija rengia didelį 
maskaradų pasilikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d., Pulaskio svet. Ash
land ir 18 gatvių. Bus daug dovanų.

— “Birutė”.

AVest Pullm.sn. — SLA. 55 kp. ren
gia prakalbas nedėlioj, gruodžio 14, 
kaip 3 vai. po Dietų Turner Hali 
svet., 12003 So. Halsted St. Inžanga 
dykai. Kalbės Dr. A. L. Graičiunas 
ir P. J. Keršis. Visus kviečiame at
silankyti. — Komitetas.

PAJIEŠKAU Juozo Birmono, se
sers Onos, girdžiau, kad gyvena! 

Dctroit, Mich. Pranešu, kad tamstų 
brolis Juozas Birmon numirė lap
kričio mėnesyje Munisinge, Mich. 

Jeigu norite žinoti plačiau, tai ra
šykite pas

[Pony Misiūnas, 
Grand Isiand camp 2

Munising, Mich.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Pupelėms rinkti, gražus, švarus 
kambarys, $15 —$18 savaitėje pra
džiai. 
Paimk 
I.imits

Clearing karų ties Archer 
ir Austin Avė. karu važiuok 

iki galui linijos.

ChicagOR Lietuvių Tarybos Pil
dančiojo Komiteto (21 nario) su
sirinkimas bus pėtnyčioj, gruodžio 
12 d., VVoodmano svet., 33 ir Lime 
gt. 8 vai. vakare. Nariai malonė
kite atsilankyti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. — B. Butkus 
pirm., J. P. Evaldas, sekr.

PAJIEŠKAU savo dėdės Vinco Ba
rausko ir tetos Uršulės Barauskiu- 
tčs po vyru Pagirickienė paeina iš 
Vilniaus pav., Butrimonių parap., 

Radžnelionių kaimo, pirma gyveno 
Baltimorėj. Turiu svarbų reikalų; 
meldžiu atsišaukti adresu:

JURGIS GUČINSKAS
149 Stanley Avė., Yonkers, N. Y.

THE KIMBALL MARTINDALE CO.
6556 So. Ogdcn Avė.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

. SLA. 226 k p .rengia prakalbas su 
programų usbatoĮj, gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svetai
nėje, 1832 AVabansia Avė. Kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas ir P. J. Keršis. 
Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. — Komitetas.

PAJIEŠKAI’ merginos arba naš
lės ne senesnės kaip 25 iki 35 me
lu; aš turiu 34 metus amžiaus vai
kinas ir turiu savo namų ir puikius 
vargonus pasilinksminimui ir jieš- 
kau linksmo budo merginos už gas- 
padinę, kuri mylėtų gyventi poroj 
prašom atrašyti.

JOHN M1LI.ER
Box 272, Odanah, Wis.

DEŠRELIU DIRBĖJU SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AG AR PROVISION CO.
310 N. Green St.

PRAPUOLĖ

REIKALAUJA
KAMBARINIU

ATSIŠAUKTI I NAMŲ UŽVEIZ- 
DO OFISĄ CONGRESS VIESBUTYJ. 
CONGRESS ST. IR MICHIGAN AVĖ.

Brighton Park. — LSS. 174 kuopa 
rengia svarinąs prakalbas pėtnyčioj, 
gruodžio 1< A. Maženio svetainėje, 
3834 So. Kedzie Avė. Kalbės l)r. A. 
Montvidas ir P. Dubakas. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare. Visus kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

Prapuolė šuo taksys, baltas su juo
domis dėmėmis ant nugaros, didelio 
ūgio. Kas suras, gaus dovanų nuo 
$5 iki $10. šaukite Drover 2489.
3210 Union Avė., Chicago.

J IEŠKO DARBO

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU
Lengvas darbas išskirstymų. Ge

ra mokestis.
LEONĄRD SEED CO.

228 W. Kedzie St.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės statymo kor
poracijos draugijų delegatų ir visų 
dalininkų-šėrininkų susirinkimas į- 
vyks subatoj, gruodžio 13, kaip 8 v. 
vak. J. Stančiko svetainėje, 205 E. 
115 St. Visi, kurie turite pirkę mu
sų bendrovės šėrų, būtinai atsilan
kykite. Kurie jau esate pirkę Šerų, 
bet negavote certifikatų, tatai gausi
te ant vietos.

Laikinasai rašt. A. Grebelis.

SPAUSTUVNINKAS turintis ge
rokų patyrimą prie spaudos darbų 
ir pažįstantis rašybų. Taipgi dirbęs 
ant “linotype“ modei 5. Norėčiau 
rasti užsiėmimų lietuvių spaustuvė
je. Atsišaukite laiku Naujienų ofi- 
san.

. ■■■ ■ ...........................——IĮ !■■■■ .1,1.............. Į

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Sus. Liet. Am. Kareivių orgiuii 
zacijos skyrius II, turės susirinkimų

>io 12 d., 8 vai. vak. Dievo Ap- 
veizdos parap. svet. kamp. 18 gat. ir 
Union Avė. — Valdyba.

DURKŠLINIO PRESO 
OPERATORIŲ

Roseland. — SLA. 139 kp. rengia 
prakalbas (SLA. savaite) gruodžio 
12 d., pėtnyčioj, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E. 115 St. Kalbės Kl. Jurge
lionis apie svarbų SLA. ir jos tikslus, 
taipgi bus duodama veltui knygutė 
atsilankusiems. Inžanga veltui.

— Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Ame
rikoj susirinkimas bus subatoj, gruo
džio 13. G. M. Chernausko svet., 1900 
So. Union Avė. Nariai prašomi atei
ti kaip 7:30 vai. vakare. Be kita bus 
renkama nauja valdyba. —Valdyba.

Mes gulime pastatyti keltos 
merginas ar moteris skyles mu
šti plonuose metalo Inkstuose. 
Darbas nuo štukią duoda gerą 

uždarbį, o valandines kainas 
užtikriname pradedančioms. 

\Priims kelias be prityrimo.
Subatoj po pietų nedirt arna, 

4S valandos savaitėj, dirbtuvės 
valgykla užčėdins pinigus 
užkandžių.

ant

REIKALINGA
Moteris ar mergina prižiūrėjimui 

trijų vaikų, 3 metų. 10 metų ir jau
niausias dviejų melų; kambarys, 
valgis ir gera užmokestis. Kas ant
ras nedėldienis ir ketvergais po pie
tų liuosi. Susitarimui rašykite pas:

V. B. VICTOR,
337 S. Euclid Avė., Oak Park

r
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALAUJA VYRO 

AR MOTERS 
KURTINOMS VALYTI.

2838 BROADAVAY 
Tel. Lake Vievv 1170

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

7 REIKALINGAS darbinin
kas j Naujienų ofisą. Turi 
-mokėti gerai angliškai ir 
lietuviškai. Reikia dirbti 

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

Indiana llarbor. Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietos Dr-stčs prieS- 
metinis susirinkimas įvyks subatoj 
gruodžio 13 d., kaip 7:30 vai. vaka
re. Ivanovo svetainėj, 2101 —- 137th 
Rat. Draugės ir draugai malonėkite 
būt visi laiku, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba sekantiems 1920 
metams. Kviečia ir naujus narius 
prisirašyti prie draugystės.

— Sėkr. P. S. Rindokas.

EDISON EEECT. APPE. 
I n c.

5660 u. Taylor St.
VYRŲ reikalauja — Gera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

LDLD. 19-to h kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 

14 d., kaip 1:30 vai. po pietų 
Mark AVhite Sųuare Engine Roome, 
30-ta ir Halsted gt. Naujas LDLD. 
leidninys “Atmosfera“ jau atėjo ir 
visi nariai, kurie yra už šiuos metus 
užsimokėję, gaus tų knygų.

—. F. Zavist.

REIKALAUJA MERGINŲ 
prie lengvo darbo dirbtuvėje. Geros 
darbo sąlygos. Pastovios vietos ir 
gera ateitis.

ATSIŠAUKTI 
AMERICAN ELECTRIC CO.

6401 S. State St.

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemų. Išmokestis kas vakaras.

1428
THEO. FATHAUER CO.
Chcrry Avė., Goose Isiand.

REIKALAUJA DARBININKŲ

LMPS. 67 kp. priešmetinis susi
rinkimas Įvyks Subatoj’c, 13 d. 
gruodžio, Aušros kambariuose, 10900 
Miehigan Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visos narės malonėkite at
silankyti, nes bus renkama valdyba 
ateinantiems 1920 metams.

— Sekr. M. Žalalienė.

Am. I-mx> 
generališ-

Susiv. Liet. Soc. Dain. 
Apskričio mišraus choro 
kos repeticijos įvyks pčtnyčioje, 
gruodžio 12, 7:30 vai. vakare. M. 
Meldažio svetainėje, 2242 AV. 23rd 
PI. Visi chorai, prigulintis prie S. 
L. D. A. I-mo apskričio, turite būti, 
nes tai bus paskutinė repeticija. A- 
teinančią nedėlių turėsime dainuoti 
I-mo apskričio koncerte..

—i Org. J. Urbonas.

Moters prosytojos pripratu- 
sios prie baltų prekių.

KLING BROS. & CO.
1753 N. Robey St.

MERGINŲ į knygų rišyklų pa
duoti i linijuojamų mašina, arba 

tuščias knygas sinti
H. II. Hoffman and Co. 

712 Fcderal St.

REIKAI.AUJA merginų arba vi
dutinio amžiaus moterų skudurams 
rinkti. Pageidaujama prityrusios.

Atsišaukti pn.
5306 Federal St., Chicago.

MOTERŲ ir merginų virš 16 metų 
amžiaus prie lengvo darbo dirbtu
vėje. Smagios apystovos, $15 i sa
vaitę pradžiai. Pastovus darbas.

OLSON RUG CO,
1508 W. Monroe St., Chicago.

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE % 
Wrighttwood & Ilermitage Avė.

REIKALAUJA vyro Į sengcležų 
šapų. Gera mokestis.

HARRY DRAY.
1447 Blue Isiand Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS žinantis visą dar
bų barberys; subatoinis, vakarais; 
nuo 12 vai. dienų iki 10 vai. vakare.

JUOZAPAS TREINIS, 
603 AVest 47th St.

Darbininko j overkotų šapą. 
Trimerio. 

KLING BROS. & CO.
1753 N. Robey St.'

REIKALAUJA gero, pastovaus 
darbininko i sengclcžių kiemų; tu
ri būt dirbusiu prie žirklių ir mo
kėti apskritų darbų sengcležų kie
me; reikalaujama paliudijimas iš 

paskutinės darbo vietos; vedusiam 
yra geras namas septyniais kamba
riais su guzu virti ir elektros .Švie
sa; gražus miestas gyventi; jei ne
vedęs, gali rasti vietų būti ir gauti 
valgį nebrangiai. Ateik prie darbo 
tuojaus.

DIXON IRON METAL CO.,.. 
DIX()N, ILL.

siti- 
doos su mi©- 

stolimi sami
Trišmotį tikros šikšnos seklyčios 

setų, pirktas už $200. Vartotas 15 
dienų. Parduos UŽ geriausį pasiuly 
ipų. 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. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 4 v. po piet.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Lietuvių Tautiškų Kapinių valdyba.
Pirmsėdis B. Liubinas, 6027 Dre- 

xel avė. Pirnisėdžio pag. J. Szkulas, 
3106 So. Halsted St. Iždininkas, E. 
D. Čepulis, 4028 Aitesian avė. Aaš- 
tininkas S. Danta, 2017 Canelport 
avė. Kapinių užveizdn, K. čura. 
Lithuaiiian , Nal ienai Cemelcry, 
Sutmail, III. Phv>ne AVillow Springs 
20-R.

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

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

5323 Schiclds Avė.
Finansų Rašt., Jonas Vosilkevičius, 

4254 So. Campbell Avė. 
Kasierius, Petras Bredelis.

ni-

DRAUGIJOS
Maršalka Petras Dclba,

15815 Carce Avė., Harvey, III.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 

paskutinį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, 111.

REIKALAUJA plieninių karų 
tuotojų, lankstytųjų, kaitintųjų; dar 
bas nuo stukių, pastovus, visai 
mai. Atsišaukti

THE RYAN CAR CO. 
Hegevvisch, III.

žio-

DEŠRELIŲ DIRBĖJŲ SUJUNGTI 
IR SUSUKTI.

AGAR PROVISION CO.
310 N. Green S t.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 EL$TON AVĖ.

REIKALAUJA prityrusių žirkli- 
ninkų j sengcležų kiemų. Pastovus 
darbas ir gera mokestis tinkamiems 
darbininkams.

LEOPOLD COIIEN IRON CO.
31 st and F|pman Avė.

--------------- ----------------- —j--------------------------

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At- 
išaukti i namo užveizdų

DREXEL VIF.AV APARTMENTS 
4358 I)rexel Blvd.

plieno molderių.
ATSIŠAUKTI

Western Steel Car &

IIcgaAvisch, III.

ir

Paimk 5 num. karą iki dirb
tuvės.

TIKTAI šį MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setų, varto
tų 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios staipės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNCIAME /UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
AVESTERN FURNITURE STORAGE

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtinų pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
Činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu- 

i vi- 
i re-

ba sprendžinų fonografas, groja 
sus rekordus, parduos už $60 su 
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA labai gražus 2_jų 
lubų augščio mūrinis namas 2 pa- 
gyv. i>o 4 kambarius su beismentu, 
7 pėdų prie 3204 So. AVallace St. 
namas turi būti greitai parduotas, 
taipgi persiduos pigiai, nes savinin
kas perka didesnį namų. Kaina tik 
$3500. įmokėti $800, o likusius kaip 
randa.

FIRST NATIONAL REALTY
& CONSTUCTION CO

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

PARSIDUODA
Jeigu -jums nusibodo gyventi mie

ste tarpe surukusių fabrikų ir norė
tumėte pirkti namų ant kaimo, ant 
šviežio oro, tai Čia jums yra proga.

Naujas puikus namas, su i lotais 
visa puikiai aptverta, garadŽlus. vi- 
štininkas, kiaulių teartas; galima 

laikyti daugybę paukščių arba kiau
lių, kų tik norėtum, geroj vietoj, prie 
pat karų lainės, visai netoli nuo Ar
cher Limit dypuko, parduoda arba 
mainau ant gero namo Bridgepor- 
te, Brighton Parke. Jeigu namas bu
tu brangesnis, galiu pridėti pinigais. 
Platesnių žinių kreipkitės pas.

S. SLONKSNIS
3357 So. Halsted St., Chicago.

DAR YRA LAIKAS
J ieškantieji pirkti geros fanuos 

kreipkitės pas mane, aš turiu parda
vimui farmų kiekvienoj valstijoj 
Suvienytose Valstijose irvisokio didu 
nio kokios kas norėtų, su gyvuliais, 
trobomis arba be; kiekvienam pri- 
eniamomis kainomis. Atsišaukite tuo 
jaus pas:

S. SLONKSNIS
Halsted St., Chicago.

MOKYKLOS

VAIKŲ
REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJA VAIKŲ 
Nuvalyti maliavų ir tūbelius 

klijuoti.
AGAR PROVISION CO.

310 N. Green St.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA barzdaskutykla 

labai geroj vietoj, apgyvento! lietu
vių ir visokių tautų. Biznis išdirb 
tas per 15 metų. Parsiduoda labai 
pigiai. Artesnėms žinioms atsišaukti 
j Naujienų ofisų, ir klaust 24 num.

PARSIDUODA keptuvė juodos 
juodos duonos ir kėksą, lietuvių ap
gyvento! vietoj; biznis yra išdirb
tas gerai; norintis pirkti galite pa
tirti ant vietos atsilankęs ypatiškai. 
.Parsidiiodn dėl nesveikatos. Atsi
liepti į Naujienų ofisų po No. 5.

EXTRA1
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklų, nes po Naujų Metų 
išvažiudja į Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimų. Kas nori pirkti, ka- 
dir nemokantis barzdaskučio darbo, 
lengvai gali išmokti. Yra 4 skutami 
krėslai ir visokie elektriniai įtai
symai. Visa bus parduota labai pi- J 
giai, gera proga ypatingą! lietuviui, 

nes apielinkė apgyventa lietuvių. 
Taipgi parduoda klernatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika-i 
Ii ugi, tegul nepral eidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

D. GALINIS
311 W. 4th St., So. Boston, Mass.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

M.es turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna genis 
.pijakftikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

RAKANDAI

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 AV. Madison, 
1850 N. AVells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

KALĖDŲ DOVANA
Didelis rakandų išpardavimas tik 

iki Kalėdų. Kas pirks skurinį sek
lyčios setą, gaus didelį 250 ilol. ver
tės gramafonų dykai. Kreipkitės va- vaičių. Vietos laukia. Didelis p’a 
karais ir ncdėliomis. Pasimatykite su kalavimas ir didelės algos. Ateik 
K. Baltas, 750 AV. 31 St. Reziden-j parašyk klausdamas katalogo, 
rija 3044 So. Union Avė., 1 lubos* MOLER BARBER COLLEGE 
užpakalyje. 105 S. AVells St,

VYRŲ BARDASKUTYSTES 
MOKYTIS.

Buk neprigulmingu _už kelių sa-
arei-
, ar

St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 metams: 
Pirmininkė M. Dundulienė, 

. 1915 So. Halsted
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 
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union 
Kivygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald

Avė.

Ave

Ave.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Demercckis 
3327 So AVallace St 

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

Avė.

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

Valdyba 1919 metams:
Pi ez. D. Shatkus,

213 E. Kensington 
Vicc-prez. Tonas AVilkas

206 E. 116ih St.
Iždininkas AV. Markauskas,

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

10449 So. \Ventworth Avė.
Turtų Rašt. AAr. Dargis

10520 So. State St.
Norintįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

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

s.

J.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams. 
Danilevičia, pirmininkas, 

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

1649 Girard St. 
Kalpokas, nut. raštininkas

1839 Wabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

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

1049 N. Marshfield Ąve. 
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 žvviųzcd Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininKas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz 
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 AV. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 AV. 38th PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

St.

. ........................... ........... ............... -I ■■

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS.

Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius, 

402 Lincoln Street
Vice-pirm., Ig. . Jaseliunas,

960 Jenne Street.
Prot. sekr., Jonas Screikis,

960 Jenne Street
Fin. sekr., Kaz. Orrauskas,

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis.

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila. 653 Market Street

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Orange Street

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quhice Street

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

Durininkai:
N. Janavlčia, 614 Mjirket Street
Ben. Kančias. 274 N. Chicago St.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 

Valdyba:
Pirmininkas Alcx Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 88, 
Phonix, III. 

Vice-pirm. Kazimieras Norvvich,
15520 Loomis Av., Harvey, III. 

Protokolų Rašt. Antanas Bernotas, 
194 — 157th St., Harvey, 

Finasų Rašt. Mykolas Walenta, 
553 — 155th St., Phonix, 

Kasierius Alex Macikas,
526 — 154th Place, Phonix, 

Kasos Glovėjai: 
Petras Cheponls,

154 Place, Box 80, Phonix, 
Louis Buividas,

15819 Latrop Avė., Harvey,

ni.
m.
m.

m.
m.

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.

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, Wis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Mi]waukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Juozas

Vladas

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

Juozas Bukauskas, Pirm., 
1424 S. lOth st.

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron 

Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana

Tutis, Turto rašt., 
719 Alabama

Benionis, Iždin.,
1424 So. llth St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob., 
1626 New Jersey 

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka, 
1336 Erie

Mot.

Kaz.

Mot.

avė.

avė.

Avė.

avė.

avė.

avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.

LIET. MYL. DR-STES VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 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 AV. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116 Sth 
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St. 
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Nerimtas, finansų raštininkas, 

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

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

D.

K.

K.

RUBSLUVIŲ 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.

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milvvaukee Avenue

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčią 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st 
prie pat Milvvaukee avenue

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 AAVdeckis, 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.ML Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metama:
Ed. Čepulis pirmininkas, 

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

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

2351 Ciister St.
Frank Micklin, turtų rašt., 

2820 W. 40 St.
Sam Venckus, kasierius, 

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

1823 So. Peoria St. 
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dčldienį 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, pacrelb., 

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 vą]. 
po pietų John Zugel svet., 3720 Wt 
Harrison St.

r




