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True translation filed with the post- master at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917

Lietuva nesitaikins 
su bolševikais

Rusai apleido Lietuvą
Talkininkai nebesikišią į Rusijos 

reikalus

Dorpato konferencija gali pairti
LIETUVA NESITAIKINS SU 

BOLŠEVIKAIS BE TALKININ
KŲ*

žut-but, bet Lietuva laikysis 
talkininku, sako Dr. šliupas.

DORPATAS, gr. 14. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas John Claylon).—Dr. Jonas 
šliupas, galva Lietuvos delega
cijos Dorpate, šįvakar aiškiai 
apreiškė Lietuvos poziciją tai
kos tarybose.

“Lietuva nori taikos su so
vietų Rusija taip, kaip ir kitos 
kariaujančios su ja šalįs,” sake 
Dr. šliupas. “Mes turime daug 
kitokių keblumų, pirm negu 
mes galėsime pradėti atsleigi- 
mo darbą. Bcrinondtas tik pa 
staromis 24 valandomis aplei
do musų šalies rubežius. Pusė 
lietuviais apgyventos šalies yra 
užimta lenkais. Bet mes nega
lime daryti taikos su sovietų 
Rusija, kol talkininkai irgi ne 
bus pasirengę taikinties. Mes 
atvykome į čia svarstyti tik ap 
simainymą karėse belaisviais su 
bolševikais. Jei sovietų Rusi
ja yra pasirengusi svarstyti mu 
šių paliaubą, mes su džiaugs
mu dalyvausime tose tarybose. 
Bet mes ant žut-but stovėsime 
su Francija, Anglija ir Ameri
ka laikos dalykuose.”

Delei šliupo žinojimo nami
nių ir Rusijos reikalų, aš pa
klausiau kokią jis skaito gėrės 
ne politika linkui bolševikų: in 

lervenciją, ar nesimaišymą į 
Rusijos reikalus. Jis atsakė:

“Intervencija su mažesnėmis 
spėkomis, kaip iš 2,000,000 ka
reivių galbūt nebūtų pasekmių 
ga ir galbūt pasitarnautų tik 
suvienijimui visos Rusijos su 
sovietais. Esant dabartinėms 
ekonominėms sąlygoms namie, 
Amerikoj, Anglijoj ir Franci- 
joj, negailima pastatyti tokios 
spėkos kares lauke. Taigi svei 
kas protas diktuoja politiką lei 
sti pačiai Rusijai išrišti savo ke 
himnus. Bet kol visas pasaulis 
nepriims takios politikos, Lie
tuva negales atmainyti savo ka
riavimo pozicijos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TAURININKAI NEBESIKIŠ 
DAUGIAU J RUSUOS REI

KALUS?

Pavestą pačiai Rusijai nusprę
sti savo likimą.

LONDONAS, gr. 14.—Pre
mjerų Clemenceau ir Lloyd 
George konferencija nutarė pa
likti pačiai Rusijai nuspręsti sa 
vo tikimą ir talkininkai neduos 
pagelbos ir nesimaišys j vidu
rinius Rusijos reikalus. Ta ži
nia paeina iŠ valdiškų šaltinių. 

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reouired Ly the act of Oct. 6, 1917

DORPATO TAIKOS KONFE
RENCIJA PASIEKĖ KRITIŠ

KĄ VIETĄ.

Nesusitariama svarbiuose daly 
kuose. Tarybos pertrauktos.

Estonija negali priimti sovietų 
reikalavimų.

DORPATAS, gr. 12. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Michael Farbman).— 
Oficialiai besitraukianti taikos 
konferencija pasiekė kritišką 
vietą. Abi pusės davė užtikri
nimus savo nuoširdaus troški
mo pasiekti susitarimą ir savo 
pasirengimą daryti didžiausiai 

■ galimas koncesijas susitaiky
mui kompromisu. Vienok kon

! ferencija visai nesusitaria.
Pirmininkas sovietu Rusijos 

delegacijos Krasin išvažiavo pa
sitarti su Maskvos valdžia, o Es 
tonijos delegacija šiąnakt išva
žiuoja į Revelį pasitarti su savo 
valdžia.

Sprendžiant iš oficialių Esto- 
nijos delegacijos pranešimų, ne 
susitarimas pasidarė delei so
vietų delegatų atkaklumo. Jie 
atsisakė priimti Estonijos rube- 
žių reikalavimus, kurie yra pa
remti vien tik etnografine lini
ja, pilnai sutinkant su apsispren 
dimo principais. Ant nelaimės, 
konferencijos patvarkymai ne
leidžia sovietų delegatams duo
ti savo pranešimus, taip kad jų 
nuomonė yra nežinoma.

Tečiaus net iš Estonijos ofi
cialių pranešimų matyt, kad 
koks nors kitas sovietų reika
lavimas buvo tikrąją priežas- 
čia nesusitarinio. Ištikrųjų gi 
leista žinoti, kad sovietų dele
gacija pakartotinai reikalavo, 

kad pirm negu nusprendus ru
bežius, butų sutarta, jog Esto
nijos teritorija neturi būti nau 
dojama Estonijos ar leidžiama 
naudoti kitiems, kaipo baza 
užpuolimams ant Rusijos atei
tyje. Daugiau to, man oficia
liai pasakyta, kad Estonija yra 
pasirengusi duoti niekurias 

gvarantijas tame dalyke, bet at 
sisakė tai svarstyti kol visa su
tartis nebus priimta.
Konferencijos tikslas nesusitar

tas.
Kokia sutartis? Ar taikos 

sutartis, kuri yra dabar svarsto 
ma Dorpate, ar sutartis per
traukimui kariavimo? Nieko 
nėra charakteringiausio apie 
nenusištovčjusią padėtį konfe
rencijoj, kaip atviras oficialis 
prisipažinimas, kad net tas da
lykas nėra nutartas. Konferen 
cija prasitęsė daugiau savaitės 
laiko, bet pirmasis Įspūdis ne- 
nusisprendimo ir netvarkos dar 
labiau padidėjo.

Bandydamas išsiaiškinti pa

dėtį, šiandie aš kalbėjaus su 
Estonijos delegacijos pirminiu 
ku Poška. Atsakymui į mano 
klausimą ar rubežių ginčai ga
li privesti prie paįrimo konfe
rencijoj, jis pasakė:

“Palįs ginčai nėra liek svar
bus. Prie paprastų aplinkybių 
juos lengva butų apeiti. 'Pe
čiaus sovietų delegatai daro 
svarbiu rubežius, kadangi jie 
norėtų trūkimo rubežių klau
sime, negu kokiame kitame 
klausime.”

“Ar jus, manote, kad sovie
tai tikrai nori laikos?” paklau
siau aš.

“Aš negaliu sakyties žinąs 
sovietų valdžios molivus šildy
me mums taiką, bet mano ypa 
tiška nuomonė yra, kad jos de
legatai galbūt atvyko į Dorpa
tą su nuoširdžiu troškimu pa
daryti taiką.

“Tečiaus jie tikėjosi—ir aš 
manau, turėjo priežastį tikė- 
ties—kad jie tarsis su visomis 
trinkis Pabaltijos valstybėmis. 
Beveik neišaiškintas nebuvi
mas Latvijos ir Lietuvos netik 
padidino musų keblumus, bet 
beabejonės, padarė tarybas ne
liek svarbias dėl bolševikų. Jei 
jie galėtų įgyti taiką nuo Fin- 
landijos įlankos iki Lenkijos 
rubežiaus, tas labai palengvin
tų jų karinę problemą. Bet 
taika vien tik maža Estonija 
negali juos perdaug interesuo
ti.”

Klausime apie karines gva- 
rantijas, Estonijos pirmininkas 
išreiškė nuomonę, kad sovietų 
reikalavimai buvo daugumoj 
teisingi ir butų paprasta dalim 
_>ile kokios taikos.

“Musų gi gvarantijos turi 
remties daugiausia ant taikių 
mierių,” aiškino jis. “Estonija 
daugiau kaip per metus despe
ratiškai kariavo ir laukia taikos 
daugiau negu ko kito. Yra pai 
aunu dideliai Rusijai bijo- 
ties atakos mažos Estonijos. 
Tai yra priešinga musų intere
sams ir mes niekad nedaleisi- 
me, jei tik galėsime, kad Esto
nija pataptų baza atakos ant 
Rusijos.

“Kaslink talkininkų, mes 
sitikinę, kad jie niekad nevar
us musų teritorijos be musų 

sutikimo. Aš galiu pridurti, 
kad jie niekad neveikė čia prieš 
musų valią. Išpildymas pilnai 
gvaranlijų, kaip jos reikalauja 
mos sovietų, tikrai įstumtų 
m*is į konfliktą su talkininkais, 
<urie ikišiol mus gelbėjo ir ku
rių draugiškumas mums būti
nai yra reikalingas.

Tai yra antra priežastie ko
dėl mes negalime priimti pilnai 
sovietų pasiūlymų. Jie siūlo 
naišytą komisiją, kuri čia sė
dėtų, kad kontroliavus galimą 
užpuolimą ant jų. Atvirai sa
kant, mes bijdmės leisti būti 
čia bolševikų komisijai. Mes 
neleisime jokios bolševikų pro
pagandos Estonijoj ir nerizi
kuosime, kad maišyta komisi- 
a gyventų tarpe musų.”

Talkininkai skeptiški.
“Kokia yra talkininkų valsty 

bių pozicija linkui Dorpato 
konferencijos?” ‘

“Francija labai skeptiška. Ki 
tos valdžios galbūt mažiau skep 
tiškos. Tai viskas ką aš galiu 
jasakyti.”

“Ar galima tikėli žinioms 
apie svetimų valstybių padary
tą į jus spaudimą?”

“Musų pozicija tikrai yra keb 
Ii.”

“Kokia pasidarys padėtis Pa- 
baltijoje, jei tarybos nepa
vyks?”

“Mes ginsimės iki paskutinių
jų, bet mes suprantame didumą 
musų sunkumų. Jokia tauta 
negali kariauti amžinai ir mes 
kariavome iki arti prie išsėmi
mo musų rezorsų. Musų vy
riausia spėka gludi daugiausia 

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Siūlo dalį Sibe
rijos Japonijai

KOLCAKAS PASIRENGUS 
ATIDUOTI JAPONIJAI DALĮ 

SIBERIJOS.

Jei talkininkai jo negelbės, jis, 
kad išgelbėjus nuo bolševikų, 

atiduos dalį Siberijos 
Japonijai. t

PARYŽIUS, gr. 15.—Kolča- 
kas pranešė Suv. Valstijų val
džiai, kad jis galbūt atiduos da 
lj Siberijos Japonijai, kad iš
gelbėjus likusią Rusijos dalį 
nuo bolševikų, jei talkininkai 
nerems baltagvardiečių.

Teisingumą šios žinios užtik 
rina F. M. Corse, buvęs pirmi
ninkas Rusijos-Amerikos pirk- 
lybos buto ir dabar yra Pary
žiuje sąryšyj su šelpimo darbu 
Rusijoje.

“Valdininkas, per kurį Kol- 
čakas pranešė Suv. Valstijų 
valdžiai pasakė apie tai man 
asmeniškai,“ pasakė Corse šian 
die. “Kolčakas pranešė, kad jis 
be svyravimo atiduos dalį Ru
sijos Japonijai, jei tas pasiro
dys reikalingu išgelbėjimui jos 
nuo bolševikų. Jis sako, kad 
tai yra pasirinkimas mažiausio 
blogumo.

“Kolčako paskelbimas oficia- , 
liai tapo pasiųstas Suv. Valsti- / 
jų valdžiai spalių men. Aš tik
rai žinau tai esant tiesa, nors 
aš nematau nieko, kas paro

dytų musų valdžios pozicijos 
permainą.”

True translation filed \vith the post- 
naster at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as requi>ed by ihe act oi Oct. 6,1917
DABAR FRANCUA SIEKIASI 

PETROGRADO.

Francija pasiusianti 6 divizijas 
pagelbon baltagvardiečiam s ir 

finams.

DORPATAS, gr. 12.—Čia kal
bama, kad Francija rengiasi 
pasiųsti šešias divizijas savo ka 
reivių į Pabaltiją dideliam ofen 
sivui prieš Petrogradą. Tam 
ofensivui pagelbės gen. Manner 
heini su savo finų liuosnoriais 
ir pulk. Avalov-Bermondt spė
kos, pavartodaiuos kas paliko 
iš gen. Judeničiaus armijos ir 
jos ginklų.

(Tai gandas, greičiausiai tai
komas prieš Estonijos ir Lietu
vos taikos tarybas su bolševi
kais. Franci jos padėtis yra to 
kia, kad ji negali pasiųsti ka
reivių ypač kariauti prieš Ru
siją).

SKULSKI LENKIJOS PRE- 
MIERU.

VARŠAVA, gr. 14.—Paderęw 
ski galutinai rezignavo ir jo vio 

ton preritieru tapo paskirtas 
Skulski, vadovas koalicijos par 
tijos. Jis jau suorganizavo ir 
kabinetą.

Skulskio kabinetas remiasi 
ant trijų didžiausių politinių 
grupių—enddkų (atgaleiviai), 
valstiečių partijos ir koalicijos 
grupės.

šalies dvasioje.
“Mes neturime iliuzijų. Mes 

žinome, kad nepadarius taikos, 
sovietų Rusija pradės didžiausį 
karinį spaudimą musų fronte. 
Latvija ir Lietuva galbūt ma
žiau jaus spaudimą, kadangi 
Estonija strategiškai yrą raktu 
į Pabaltijos šalis, Mes supran
tame, kad musų pareiga yra 
išgelbėti musų žmones nuo 
naujo ir didžiausio varge.”

Kasyklos dirba
DIDELĖ DAUGUMA ANGLIA

KASIŲ JAU SUGRĮŽO 
DARBAN.

Prezidentas neužilgo paskirs 
komisiją tyrinėti anglių

padėtį.

WASHINGTON, gr. 15.— 
Minkštosios anglių kasyklos 
visur atsidarė ir dirba. Didelėj 
didžiuma angliakasių jau stir 
grįžo į darbą, nors daugelis dar 
atsisako grįšti delei menkumo 
angliakasių laimėjimo. Te
čiaus unijos prezidentas Lewis 

1 sako, kad ryto jau dirbs 90 
; nuoš. angliakasių.

Kasyklų savininkai skelbia, 
kad už kelių dienų iškasimas 
anglių pasieks 80 nuoš. norma
liu iškasimo.

Prezidentas Wilsonas tuo
jau aplaikys žinią, kad visi an
gliakasiai sugrįžo į darbą, pa
skirs komisiją tyrinėjimui an
glių padėties ir nustatymui pa
stovios mokesties, Eina gan
das, kad angliakasiams duota 
suprasti, jog jų alga bus pakel
ta iki 31 nuoš. /

GRIFFITH IŠSIGELBĖJO.

MIAMI, Fla., gr. 15.—David 
W. Griffith ir jo partija kra
tom ųjų paveikslų aktorių šian
die atplaukė į Nassau, į kurį jie 
išplaukė pereitą scredą ir tą pa
čią dieną turėjo nuplaukti. Vi
sa partija iš 37 žmonių išbuvo 
be maisto tris dienas, pasilai
kydami tik biskučiu vandens.

4 ŽMONĖS NUNUODINTI.

KALAMAZOO, Mich., gr. 13. 
—Keturi senukai iš Kalamazoo
pavieto beturčių namo jau mi
rė, du miršta ir 35 sunkiai ser
ga pavalgę blynų, į kuriuos per 
klaidą buvo įdėta nuodų.

AREŠTUOJA ATEIVIUS.
JAGKSON, Mich., gr. 15.— 

Vadovaujant mayorui, valdžios 
agentai, prigelbiami American 
Lejgion, policijos ir “piliečių”
vakar padarė medžioklę ant 
ateivių ir suėmė 65 žmones. Tu 
tiems jų paliepta išsiimti pilie
tiškas popieras, kiti gi tebelai
komi kalėjime.

True translation filed Avith the post- 
master at Chicago, III. Dcc. 16, 1910 
as rcųm'red by the net of Oct. G, 1917

TALKININKAI PADUOS 
ULTIMATUMĄ VOKIETIJAI.

Nustatys dieną pasirašymui 
\ protokolo.

LONDONAS, gr. 15.—Vokie
tijos taikos delegacija šiandie 
įteikė taikos konferencijos sek
retoriui Paul Dutasta Vokieti
jos atsakymą į talkininkų notą, 
reikalaujančią pasirašymo po 
protokolu, Įvykinančiu taikos 
sąlygas.

Vokietijos spaudos pranaša
vimas apie turinį Vokietijos at 
sakymo a beina i yra teisingas, 
pasak Paryžiaus laikraščių.

Nors ji ir išpildo talkininkų 
reikalavimus, Vokietija sušilai 
ko svarbiausiame dalyke, bū
tent Scapa FIoAv paskandinime 
Vokietijos laivyno.

Abelnos sąlygos Vokietijos 
atsakymo buvo žinomos per ke 
lias dienas ir buvo svarstomos 
priemiei^j Clemenceau ir Lloyd 
George konferencijoj Londone 
ir, sakoma, tapo nutarta nelei
sti Vokietijai prailginti tarybas.

Tvirtinama, kad neužilgo tai 
kininkai parašys galutiną atsa
kymą. Ta nota bus ultimatu
mo pobūdžio, nustatanti galu
tiną laiką pasirašymui proto
kolo ir įvykinimo apsimainy- 

ratifikavimais Vokietijos 
taikos sutarties.

Prohibicija
pasilieka

SUV. VALSTIJOS PASILIEKA 
SAUSOMIS.

Augščiausias teismas pripažino 
karės laiko įstatymą konstitu* 

ciniu.

WASHINGT()N, gr. 15.— 
Suv. Valstijos gal ir ant visa
da pasiliks sausomis. Laukia
mo panaikinimo karės laiko 
prohibicijos pirm negu įeis ga
lėti konstitucinė prolųbicija, 
gal taip ir nebus. Visa viltis 
slapiųjų buvo sudėta ant augš- 
čiausiojo teismo nuosprendžio. 
Šiandie gi augščiausias teismas 
išnešė savo nuosprendį ir vien 

balsiai pripažino karės laiko 
prohibicijos įstatymus konsti
tuciniais. Daugiau šlapinu
siems nebėra kur kreipties. To
dėl ateinančios kalėdos ir nau
ji metai bus visai sausi.

Karės laiko prohibicija galė
tų būti panaikinta tik, jei butų 
ratifikuota taikos sutarties ir 
butų paskelbta taika. Bet ne
galima tiketies, kad tas butų 
padaryta iki pusės sausio mė
nesio. Kongresas taipjau ga
lėtų nuimti prohibiciją, bet kad 
jis yra kontroliuojamas sausų
jų, nėra mažiausios vilties, 
kad jis tai padarys. Beto kom 
gresas neužilgo užsidarys kalė
dinėms šventėms.

Taigi tiketies nors trumpos 
pertraukos prohibicijoje nega
lima net ratifikavus taikos su
tartį, kas visgi gal už kokio 
mėnesio bus padaryta. O sau
sio 16 d. felį t veikmėn konsti
tucijos priedas, įvedantis viso
je Šalyje, tikrąją prohibiciją, 
kurios negalės panaikinti joks 
teismas, ar kongresas.

True traudaUou filed with the posb 
master at Chicago, III. Dcc. 16, 1910 
as recįutred by the act of Oct. 6.1917

Dabarties Europoje
VIENNA BADAUJA.

Bet netolimas miestas gyvena 
pertekliuje. '

PRESSBUIlGTsiovakijoje.— 
Niekur Europoje nėra tokio di 
delio kontrasto maisto padėty
je, kaip tarp šio miesto ir Vien
uos. Kuoriiet didysis miestas 
Vienna, 50 myilų atstume, ba
dauja, beinesės dienos seka vic 
na paskui kitą, čia maisto yra 
užtektinai ir jis pigus. Vieš
butyje maisto surašuose žymysi 
šešių rūšių mėsos ir visokios 
daržovės, kokios tik galima 
gauti žiemą. Smetonos, sūrio, 
sviesto ir šviežių kiaušinių ga
lima gauti kiekvienoje valgy

kloje. Viešbučiai yra apšildo
mi ir kiekvienas kaminas rūk
sta. 

t

Ši buvo turtinga Vienuos že
mė prieš atsiskirimą ir gabeno 
į sostinę daug produktų iš savo 
derlingų laukų. Dabar naujas 
politinis rubežius kliūva ir nė 
svaras maisto negali pereiti į 
Austriją. Vagonai plataus elek 
triško kelio negali pereiti ru
bežiaus. Pasažieriai išlipa prie 
rubežiaus ir eina kelis šimtus 
jardų iki kito vagono ir Austri 
jos ir Čecho-Slovakijos pusėse 
sargybos kareiviai kiekvieną 

rūpestingai iškrato. Pasportai 
yra išegzaminuojami, tąsi kare 
viešpatautų.

šio miesto biznierius prisipa
žino korespondentui, kad ši 
apygarda galėtų eksportuoti ne 
mažai maisto ir daug medžių 
kurui. Bet Austrijos kronas 
yra taip pigus ir valdžios para
diniai prieš gabenimą maisto iš 
šalies yra taip aštrus, kad net 
tarybos išrodo negalimos.

True translntion filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dcc. 16, 1910 
master at Chicago, III. Dec. 13, 1919

Fiume teko 
Italijai

D’ANNUNZIO IŠĖJO
PERGALĖTOJU.

Italija gaus visas žemes, atiduo
tas jai Londono slapta su

tartimi.

FIUME, gi’, l t—Kapt. Ga
briele D’Annunzio atiduos mie
sto komandavimą reguliarėms 
kareiviams, komanduojamiems 
gen. Cavigiia, buvusio karės 
ininisterio.

Susitarimas tarp D’Annunzio 
ir valdžios, išrišantis Fiume 
klausimą, tapo pasirašytas šian 
die premjero Nitti, pasak pre- 
sos biuro galvos Pedrazzi.

Formalis perdavimas miesto 
pienuojamas kaip galima grei
čiausiai, galbūt utarninkc ar 
scredoje.

Pasak Pedrazzi, Francija, An 
glija ir Italija sutiko su anek- 
savimu Fiume. Italija įgaus 
visą viršenybę ant Fiume taip
jau bus išpildytos visos sąly
gos slaptos Londono sutarties.

(Tai yra didžiausias Italijos 
imperialistų laimėjimas ir pa
skutinis pralaimėjimas prezi
dento Wilsono. Prezidentas 
Wilsonas visur prakišęs dar ban 
dė atsilaikyti Fiume klausime 
ir atmesti slaptą talkininkų su 
tartį su Italija, bet galiaus ir 
čia pralaimėjo. Talkininkai ati 
dav#*Fiume Italijai, nors jo rei 
galavo Jugo-Slavija, kfipo prie 
jinio prie jurų. Taipjau Da
lija, slapta sutartimi, gavo vi
są Dalmatiją (didžiumoj apgy
ventą jugoslavų) ir Istriją, taip 
jau visas Adrialiko pakraštyje 
salas. Tai yra didelis Italijos 
imperialistų laimėjimas ir da
bar Italija valdys abu pakraš
čiu Adriatiko juros ir pertai 

kontroliuos visas Balkanų ir 
buvusias Austro-Vengrijos im
perijos šalis, kadangi jos tik 
per Italiją galės prieiti prie ju
rų.).

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKŲ VILTIS TIK 
RAUDONOJOJ ARMIJOJ.

LONDONAS, gn 15.—šios 
dienos Maskvos bevielinė žinia 
sako:

“Sovietų Rusija negali įgyti 
taiką diplomatijos keliu, bet 
vien tik per raudonųjų armijų 
spėką.”

Premieras Lloyd George aiš
kindamas šiandie atstovų bute 
atsisakymą Anglijos atstovo 
Copenhagenc James O’Grady 
priimti taikos pasiūlymą nuo 
Rusijos sovietų atstovo Litvi
no vo, pasakė, kad jei bolševi
kai nori taikos, jie turi pada
ryti taiką su žmonėmis, su ku
riais jie kariauja, būtent gen. 
Denikinu, adm. Kolčaku ir ki
tais.

True translation filed wrth the post- 
master at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as requircd by the act of Oct. 6.1917

NUTEISĖ 14 KOMUNISTŲ 
ANT MIRTIES.

BUDAPEŠTAS, gr. 13.—14 
žmonių, kaltinamų nusidėji
muose laike komunistų valdy
mo miesto, tapo pasmerkti my
riop.

Granata sudegino bažnyčią.
HOBOKEN, N. J., gr. 15.— 

Atvęžtai iš francijos ant atmin 
ties granatai sprogus, kįlo geis 
ras, kuris sunaikino kliubą ir 
bažnyčią. Nuostoliai siekia 

$250,000.
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Kas Dedasi Lietuvoj

KLERIKALŲ SAUVAVALIAVI 
MAI.

Pilviškiai, Suv. gub. 12-X- 
19. EXl)aigoje rugp. m. š. m. 
nuo šviet. Minister. buvo atsiųs
tas j Pilviškius mok. Serbentą 
vidurinei mokyklai kurti. Jam 
pribuvus vieton visų pirma bu
vo sudaryta laikina organizaci
ne komisija, kurios buvo parei
ga rūpintis surasti lėšų įstaty
mui mokyklai baldų, pagamini
mui kuro ir tt. Ši komisija bu
vo išrinkta ne visų apylinkės gy
ventojų, užintercsuotų minėtą
ja mokykla, bet keleto dešimčių 
sušauktų greitomis |x> pamaldų 
asmenų. Jon Įėjo kun. p. Ka
ralius, dakt. Kliudžius, vaistin. 
Kuzavas, vienas vielinis žydelis 
ir trys iš apielinkinių valsčių u 
kininkai. Komisijų nariai buvo 
savo asmeniškais darbais užim
ti, o mokyklos gi reikalais iš 
visų ĮMtjėgų rūpinosi vien mok. 
Serbentą ir kuo ne į mėnesį lai
ko viskas buvo priruošta: bal
dai baigiami, namas nusamdy
tas vaikai surašyti 9 10 spalių 
m. buvo paskirti egzaminai o 
15 spalių mokslo pradžia. Bet ne 
taip įvyko. Komisija mokyklai 
kurti ką kitą suruošė — būtent: 
kuomet mok. Serbentą priruošęs 
mokyklą kvotimams, grįžo va
karo metu namo — pastoja jam 
kelią kun. Karalius ir dakt. Kliu
džius (vaisi. Kuzavas tuomet 
buvo išvažiavęs j Kauną parsi
vežti kitą mokytoją), pakviečia 
savo kambarin ir šiaip užgieda: 
Tamsta, girdi, mums esi nepa
geidaujamas, mes jau senai rū
pinamės kitą vedėją gauti ir pa
galios šviet. Min. Pradž. M. 
Dtp. išklausė mus prašymą ir 
paskyrė mums kitą vedėją 
kokį tai jauną Sliesoraitį, kuris 
sako, ryt atvažiuosiąs ir attiksiąs 
egzaminus. Kuomet mok. Ser
bentą paklausė kunigo ir kitų 
dviejų kompanijonų kas do prie
žastis jo neapsitenkinimo — tai 
jiięku iita ju'begalėjju pasakyti, 
kaip tik, kad jie taip nusistatė, 
o ypač visuomenė. Kuomet gi 
mokytojas apie lai paklausė su

Town of lake lietuviu durnai

PRAKALBOS
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A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE
4501 So. Hermitage Avė.
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Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Kalbės drg. S. ŠARKUNAS ir V. ANDRIULIS, 
L. K. S. sekretorius ir vertėjas.

Visi kviečiami atsilankyti, kadangi toje dienoje 
bus kalbama apie pabaigų svieto. —SENGĖJAI.

Užburti Į
Turtai Į 
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Tai viena puikiausių lietuvių kalba melodramų. Vaidins gabiausieji Chi- 
cagos lošėjai — Dramatiško Ratelio nariai. Vaidinimas prasidės kaip 6 vai. 
vakare. Po lošimui smagus balius. DRAMATIŠKAS RATELIS.

sirinkusios visuomenė, ypač 
vaikų tėvų, tai žmo/fes išreiškė 
didžiausį nepasitenkinimą kuni
go darbais ir prieš tai protesta
vo — kas, girdi, įgaliojo kuni
gą, Karalių ir Ko. tai daryti — 
visuomene nemačius mokyto- 
jauš darbų negal prieš jį nieko 
bloga turėt, mato tik gerus jo 
darbus tai ir protestuoja prieš 
komisijos Šykštų darbą. Net 
davatkos ir tos kunigo darbu 
pasipiktinę. Šv. Min. Pr. Mok. 
gi Dtp. nieko neištyręs, tiems 
šmeižtams pritarė ir savo pa
darė. Vieton mok. Serbentus 
Pilviškių 4 klasės mok.-vedė j u 
paskyrė kitą mokytoją — jaunu
tį Sliesoraitį, o Serbentai pasiū
lė kiton vieton pereiti, šv. M. 
mat lengva parašyti poperį. Pui
kus išrišimas dalyko. Susitvar
kius visą gyvenimą žmogui se
nam ir su šeimyna vėl kelkis į 
kitą vietą ir skursk kelionėj, ar
ba lik be kąsnio duonos.

Pašėšupietis. [“Darbas”]

SMARKAVIMAS.

—Kaišedorys, 20 X 19. Spalių 
20 dieną vakare K-rių stoty ei
nančio Kaunan traukinio 11 kl. 
vagone staiga pasigirdo duslus 
vyrų balsai (rusų šnektos), in
ternacionalinės reikšmės keiks
mai, bildesys ir krentančio iš 
vagono nebejauno, bet dar tvir
to inteligentinės išvaizdos vyro 
reginys. Bematant vagoną ap
spito smalsių žmonių būrys ir 
valdžios atstovų, kuriems čia 
pat betyrinėjant ir surašant 
“įvykusį faktą” visiems paaiškė
jo tikras dalykų stovis.

Pasirodo minėtame vagone, 
važiuojančių karininkų tarpan 
prisidėjo dar vienas jų ir, nesant 
ten vietos pareikalavo tučtuo
jau išsinešdinti esančiam ten ke
leiviui nekariškiui. Bet tas, tu
rėdamas leidimus ir biletą, ra
miai sėdėjo ir šaltai prieštaravo 
narsiam kariškiui, vis^motivuo- 
dama3,.„|W(l..twrį9., . pgt
teisės važiuoti ir be to dar, va
žiuojąs svarbiais tarnybos rei
kalais. Bet minėtas karininkas,

INŽANGA DYKAI 

pritariant draugams, nesiliovė 
žėlęs ir maskoliškai keikęs, be- 
atodairos vare nuo sėdynės “ci- 
vilpersonen”, o šiam neklausant 
ir buvo “rankom, krūtinėn, ke
liais. . .nėn” išmestas lauk, štai 
jums ir visas vaizdelis.

Nuskriaustasis asmuo pasiro
dė nepaprastųjų “obivatelių” 
esąs; karininkų gi tarpe irgi 
net b—no vadų, lodei grasinimu* 
žodžiais, matyt, išsilies į pope? 
ros kovą...

Pasirodo, musų Kaišedorys 
nėra tai koks paprastas provin
cijos užkampis, nes čia vartoja
mi net Maskvos papročiai...

Post factum. [“Darbas”]

MOKYTOJŲ LAIKRAŠTIS

Mariampolėje lapkričio ar 
gruodžio mėnesy išeisiąs pirmas 
Mariampoles apskrities mokyto
jų profesinės sąjungos laikraš
tis. Jam rūpės labiausiai mo
kyklų. mokytojų, jųjų sąjungų 
ir kaimo jaunimo reikalai, tu
rint domėję spietimosi, lavini
mosi ir auklėjimą.

Utena. Užėjus į Utenos gel- 
žkelio stotį jautiesi lyg kokioj 
daržinėj esąs nėra jokios tvar
kos, visur apleista, langai iš
daužyti,' sienos plikos, nei skel
bimo, nei žemėlapio, lyg jų ir 
pasaulyje visai nebūtų. Atsiėjus 
kur važiuoti, nežinai žmogus ka
da ir kur traukinys eis, nes Irau 
kinių vaikščiojimo sąrašo nėra. 
Ko pasiklausti irgi nėra, nes sto
ties tarnautojai beveik visi, pa
klausti kada eis traukinys į Pa
nevėžį, atsako — “nerozumie” 
arba “neponimaju”. [“L. Uk.”J

KAIP CARO LAIKAIS.

Kelmė. Musų valsčiaus Komi
tetas buvo kelis kartus perren
kamas; nariai dviejų Komitetų 
patraukti teisman, o paskutinis 
komitetas dirba daugiau pusės 
metų ir nieko ligi šiol nėra nu
dirbęs: nesurašė nei žmonių, nei 
gyvulių, nežino kiek ir kur yra 
gyventojų, ką jie turi, nes pir
mininkas visada yra užsiėmęs, 
liktai nežinia kuo; nepataisė nei 
valsčiaus buto, nei buto pašto, 
daržinė kieme pūna be stogo ir 
visiškai apleista; mokykloj vai
kai pradėjo mokyties o namai 
visiškai nepataisyti, reikalin
giausių langų nėra. Vaikai.su
šals. Taip pat mokytojaus bu
tas be langų. Matyti tas dalykas 
jam nerupi. Buvo jau beatsisa
ką, ir visi tuo džiaugėmės. Atsi
statydinimas buvo apskričio Ko
miteto priimtas ir buvo paskirti 
nauji rinkimai, bet atvažiavęs 
prižiūrėti rinkimams apskričio 
Komit. norys, gerai žinodamas, 
kad čia nieko nedirbama paaiš
kino, kad nuo naujų metų tu
rės būti rinkimai sulig naujais į- 
statymais ir dėl tos priežasties 
gali tas pats viršininkas pasilik
ti ligi naujų rinkinių. Jis ir vėl 
pasiliko ir taip pat nieko nedir
ba ir nedirbs. Bet toks pirminin
kas moka išduoti geros piliety
bės ir dorybes paliudymus to
kiems, kuriems nieku būdu ne
galėjo išduoti. Tokį paliudymą 
išdavė Antanui Laucevičiui bu
vusiajam Komiteto raštvedžiui, 
kuris visą komitetą vedžiojo už 
nosies ir kuris buvo du kartu 
teisman patrauktas už kyšių ė- 
mimą ir kitus gerus jo darbus. 
Nesenai dar teismo tardytojas 

Šulcas pašalino jį iš Komiteto ir 
paliuosavo nuo kalėjimo gavus 
1090 rub. užstato, Pirmininkas 
turi dabar gerą patarėją, su ku
riuo nepasitarus jis nieko nedir
ba. O koksai tas patarėjas, ina> 
lyti iš to, kad kai jis tarnavo 
musų pašte per sargą ir ėmė al
gos 100 rub. mėnesiui iš pašto ir 
50 rub. iš Komiteto, tai neturėjo 
ko valgyt* nei pats nei vaikai, jei 
negaudavo laiku algos, o dabar, 
būdamas trečią mėnesį milici- 
janlu ir kalėjimo sargu ir im
damas po 200 rub. algos mėne
syje jau pfrko karvę už 1(M)() r. 
Iš to aišku kaip yra gera tarnau
ti milicijoj ir prie kalėjimo ir 
pirmininko būti patarėju. Tokie 
dalykai labai piktina žmones ir 
mums primena caro laikus. Mes 
turime ir milicijos vadą buvusį 
prie rusų anstoliu ir dar kuo 
blogiausį iŠ buvusiųjų Kelmėj, 
ir inmn^Tabai nemalonu matyti 
dabar buvusįjį caro valdininką!

Kelmutis [“L. Uk.”]

KARIŠKIAMS ŽEME APRŪ
PINTI.

Misijos kariškiams žemė ap
rūpinti savo posėdyje š. m. spa
lių m. 15 d. nusprendė paimti 
Valstybės nuosavybei karišr- 
kianis žeme aprūpinti iš pašali
nių žemės savininkų šias že
mes:

1) iš grovo Juozo Benedikto 
Tiškevičiaus Trakų apskrity du 
palivarku: Polipių 150 dešimti
nių ir Juodiškių 350 deš. 2) iš 
Medardo Komaro Šakių apskri
ty 6 palivarkus: Plien iškili apie 
353 h-a, Klišių — 290 h-t, Dab- 
kuniškio —• 471 h-a, Pranciška- 
vo — 133 h-a, Kraučiuniškio — 
200 h-a ir Repnavos — 88 h-a, 
viso — 1535 h-a. 3) iš grovo 
Potockio papėdininkų Šakių ap
skrity Liudvinavos palivarką 
apie 175 h-a.

Netrukus Komisija spręs apie 
paėmimą žemių Ukmergės aps
krity iš grovo Tiškevičiaus, Dau
gėlos ir kitų, Panevėžio apskri
ty iš stambesniųjų žemės savi
ninkų ir Pasvalio apskrity iš 
grovo Tiškevičiaus, Karpio ir ki
tų- ‘

Iš daugel apskričių Komisijų 
iki šiol dar nėra gauti nutarimai 
apie geistinas paimti žemes ka
riškiams žeme aprūpinti.

Iš Mažosios Lietuvos
r - ■ 1 1 ■

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA.

Mažosios Lietuvos veikėjai 
kuria organizaciją pavardytą 
“Lietuvių Rašytojų Draugija.” 
Tilžėje leidžiamas “Prūsų Lie
tuvių Balsas” išspausdino jos į- 
statų projektą, o be to dar ir 
tam tikrą kūrėjų atsišaukimą, 
kuriame Rašytojų Draugijos rei
kalas ir jos uždaviniai šiaip 
trumpai išdėstoma:

“Musų dirva dar menkai te- 
apdirbta. Musų raštija tik te
pradeda diegus leisti. Idant ga
lėjus musų raštijos dirvoj 
sparčiau darbuoties, nutarėme 
Lietuvių Rašytojų Draugiją į- 
steigti. Toje susispietę manėme 
pirmiausiai patys savo kalboje 
tobulinties, stengdamiesi savo 
kalbą nuo svetimžodžių apva
lyti. Ypač šiame laike, kur mu
sų kalba su kitomis kalbomis da 
li'nasi lygiomis tiesomis, būti
nai reikia tuo pasirūpinti. Tam 
tikslui įsteigsime Keliaujamą 
Knygyną, liečiantį musų kalbą 
ir raštiją. Boto dar bus galima 
metuose vieną antrą kartą ben
drai susirinkus kalbos dalykuo
se pasitarti. Taippat stengsi
mės musų senovės palikimus 
rinkti ir juos nuo pražūties iš
saugoti. O norime ir dabartiniu 
musų rašytojų gaminimus, ar 
jie butų eilės arba apysakos, ir 
k. t. L, savo jėgomis išleisti ar 
lai kaip almanachą ar šiaip kny
gutę. Galų gale norime saugo- 
ties ir prieš dabartinius musų ra
štijos piratus, kurie kartais au
toriaus visai neatsiklausę jo 
darbo pasinaudoja.”

Nariai gali būt lietuviai rašy
tojai — vyrai ir moters. Kiek
vienas narys moka metams 10 
markių, ir gauna dovanai po vie
ną egzempliorių visų draugijos

(PRAKALBOS! PRAKALBOS!]

Apie Pabaiga Svieto

Šitame paveiksle parodoma kaip planetos susidurs su saule, sulyg prof. Porto 
pranašavimo

Rengia LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ FEDERACIJA,
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■ Draugai, nepamirškite šių prakalbų, nes bus rodomi paveikslai apie pabaigą 
svieto ir prie jų platus paaiškinimai. Aiškins bei kalbės drg. DUBICkAS.

Inžanga 25 centai Kviečia KOMITETAS.
’ * -------------

išleistų knygų nuo laiko įstoji
mo draugijon; senesniuosius 
draugijos leidinius gauna puse 
kainos. Draugija priima ir na- 
rius-šelpėjus; jie gali būt ir ne 
rašytojai, tik raštijos mylėtojai; 
moka neapribotą mokesnį, tik 
ne mažiau kaip 25 markius me
tams, ir turi lygias teises, tik rye 
balsavime. Kas 300 markių 
kartu užmoka, paliuosuojamas 
visam amžiui nuo mokesnių.

Draugijos buveinė yra Klaipė
da. Draugijos reikalais susižino
ti galima kreipties į p. Mikelį 
Auszrą, Klaipėdoj, Land- 
\vehrstr. 2.

Laiškai Iš Lietuvos.
Iš Kivilių Kaimo, Šiaulių apskri

ties.

Bašo Adomui Norbutui, Chi- 
cagoj, jo sunus:

Ačiū Dievui iškerttėjome tą 
baisią karę, — išlikome gyvi. 
Skūra ir kaulai ant musų, beli
ko ir silpna siela. Buvome itaip 
suspausti, kad ir verkti nevalna 
buvo. Duonos po pusę svaro die 
nai tegaudavome. Gyvuliams 
grudų pašvarini duodavome, ir 
tai tik arkliams o kitiems — t 
nevalia buvo.

Grudų turėjome pilną klėtį 
prisipylę ale negalėjome niekur 
susimalti, nes visos melnyčios 
buvo uždarytos. Visoj Akme
nės parapijoj tebuvo viena mel- 
nyčia. Per tris mėnesius iškalno 
reikėdavo gauti cedelį, ir tik ta
da buvo galima malti. Gyvulio 
piovimui irgi reikėdavo išsiim
ti cedelis. Ir tik tada jau galė
jome gyvulį vežti pas žandarą ir 
ten piauti. Už kiaulės papiovi- 
mą jie pasiimdavo lašinius.

Visi gyvuliai ir viščiukai buvo 
surašyti. Jei kokis gyvulys nu- 
gaišdavo, tai reikėdavo jį vežti 
žandarui parodyti. Nuo kiekvie
nos karvės reikėdavo duoti vo
kiečiams po kvortą pieno dienai. 
Už kvortą mokėdavo po penktus 
pfenigius. O kada karve užtruk
davo, nebėra iš kur pienas imti, 
tai jie imdavo ir nubausdavo 
po 60 rub. nuo karvės. Vadinasi, 
jiems pienas likdavo veltui, o 
mums neužtekdavo už pieną 
gautų pinigų štropės užmokėji
mui. Taipgi nuo kiekvienos viš
tos imdavo po du kiaušiniu sa
vaitėje. Už kiaušinį mokėdavo 
po 5 pfenigius. Bet su kiauši
niais taip-pat išeidavo, kaip ir 
su pienu.

Kai-kuriuos gyvulius, drabu
žis, duoną ir pinigus kavodavo- 
mc duobėse. Ale vokiečių su
neš surasdavo ir parodydavo. Ta 
da mes išsikasėme miškuose ru
sins ir apdojome juos senais 
šiaudais. Ten mes susinešeme 
grūdus ir kitką. Būdavo sulįs^ 
me į duobai r verdame iš sutru
pintų grudų košę. Taip ją ir 
valgėme be druskos, be nieko ži
noma, kada vokiečiai užeidavo, 
tai viską atimdavo.

Paskui vokiečiai ėmė ieškoti 
pas mus pinigų. Popierinius pi
nigus mes buvome į škaplcrius 
susisiuvę. Dėvėdavome po 3 ar 
4 škaplcrius. O polam, kai ėmė 
vokiečiai kratas daryti, tai buvo 
nemažu bėdos. Vyrams da šiaip 
bei taip, ale davatkoms tai ir vi
sai bloga. Mat, vokiečiai darė 
kratas apie moterų krutes ir ki
tur.. . Taip, su moterims vokie
čiai darė, kas jiems patiko. Ne
maža nukentėjo. V. Spingis, pa
malęs savo seserį ' bekryževo- 
jant, puolė ją ratavoti. Vokie
čiai jį suėmė ir išgabeno Vokie
tijon, kur jis ir numirė kalėji
me. Badutį nušovė už tai, kad 
jis puolė ratavoti savo moterį 
nuo vokiečių. Jo du vaikučiai 
mirė nuo išgąsčio. Jonas Mei- 
zė numirė iš didelio susirūpini
mo delei savo moters, kurią mti- 
čijo vokiečiai. Joną Garbenį, ku
ris norėjo apginti savo pačią, 
vokiečiai taip sumušė, kad jis 
nuo to ir mirė. Taip gi mirė abu 
Soblinskai. Dukterį, Aleksę iš
varė Vokietijon, o pačią vokie
čiai numučijo.

Nėra pas mus tos merginos ar 
moteries, kurią nebūtų čiupinė
jęs vokietys. Net bažnyčioj bu
vo sakoma, kad tai nėra nuodė
mė ir už tai nereikia pykti, o tik 
melsties, kad Dievas duotų svei
katos toms moterims.

Klebonijoj gi buvo 5—6 pane- 
lės-gaspadinės, o tų davatkų — 
tai tuzinai. x

Mirusius tik kelius paminė
jau, o apie gimusius ir sakyti ne
reikia per tuos keturis metus 
beveik kiekviena mergina ar 
moteris įsigavo po vieną ar du 
vaiku.

Aš pasiunčiau tamstai savo 
laikraščių: “Lietuvą,” “Laisvę,” 
“Socialdemokratą” ir rusišką 
“Vozroždenije.” Meldžiu parašy
ti, kokie labiau patinka. Aš nuo 
tamstos gavau “Naujienas,” 
“Keleivį’’ “Draugą” ir “Žariją.” 
Tėveli, aš prašysiu tamstos 
siuntinėti “Naujienas” ir “Kolei 
vį” o kitus pasilikite sau: duos 
poųus mes gerai pažįstame ir 
čia.

Danisevičius parėjo iš1 plieno 
ir apsigyveno pas mus. Kas tik 
išėjo j Rusiją, — nei vienas ne
sugrįžo, o iš karės ir vokiečių 
plieno visi parėjo.

Dar pasakysiu, kad tamsios 
duktė apsiženijo su Juozu Var- 
neckiu. Tavo senulė mama 
nori kartą prieš smertį pamaty
ti tave. Ar žinai, kiek jai jau 
metų? Mes žiūrėjome į metri
kas, tai suradome, kad jai jau 
89 metai.

A|\siženijo Ona Raudaitė, Ju- 
doikis su Jule Norbutaitė (jis 
pabėgo nuo tėvo) ir A. Nurim
tas, kuris taipgi pabėgo nuo tė
vo. Kiti visi yra gyvi ir sveiki.

Tetele, neužmiršk pasiųsti 
“Naujienas” ir “Keleivį”. Su
dieu, tėveli. Tamstos sunus 
Antanas Norbutas.

Šalin Su Degtine.
Visa Amerika yra sausa, bet jei 

jus norite sustiprinti, tai nenusi
minkite, nes mes dirbame sunką, 
su kurios pagclba 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 ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis, iš kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Rašyk šiandien, tuojaus pas

WALTER NOVELTY CO. 
1117 N. Paulina St., 

Dcpt. 252, Chicago, III.

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taipgi turi

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoja’is. 
PRIS1UNČIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, I1L 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Iš Paupio sodžiaus, Eržvilkio 
valsčiaus, Tauragės apskr.

Rašo Petras Janusas savo 
broliui Tadui, Chicagoje:

Pranešu, kad lamstų arba mu
sų brangus tėvelis, Tadeušas, 
persiskyrė su šiuo svietu: inii*e 
gegužės 15 dieną, 1916 m. Taip
gi mirė dėdė Petras Janušas iš 
Kaimelės. Jo mirtis buvo ne 
iš Dievo malonės atsiųsta: ka
ro metu armotos suvis užmušė 
jį, o taipgi sudegino ir hantelius.

Vakar paėmė brolį Stanislo
vą į Lietuvos kariuomenę. No
ri taipgi ir mane imti, bet tur
būt pasiliksiu, ha man išėjus 
karcivijon nebus kam duonos 
uždirbti namiškiams.

Vok iečiams šei m yn inkaujaut 
Lietuvoj, mes buvome labai nu- 
biednėję: neturėjome ne vieno 
arklio. Bet dabar, vokiečiams 
pasitraukus, gyvename mažai 
biedniau, kaip prieš karą. Bran
genybė pas mus neapsakoma: 
geras arklys, su kuriuo butų ga
lima.risčia važiuoti, kaštuoja 
3,000 ir 4,000 rublių; o su tūks
tantiniu arkliu negalima nei pa 
joti, nei pavažiuoti. Paleidus į 
ganyklą kai kaęla reik jam pa
dėti atsikelti, ba vienas neatsi
kelia.

Duona taipgi brangi: rugių 
pūras kaštuoja 50 rublių, bulbių 
pūras — 15 rub. Vienu žodžiu, 
viskas pas mus brangu — ir 
duona ir drabužiai. Batai kaš
tuoja 200 rub.

Dabar sakofne sudiev. Buk 
sveikas musų aplankytas ir mes 
visi liekam? sveiki.
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PHILADELPHIA, F* A.

Del “prezentų.”

Kaip visur taip ir pas mus, 
prieš šventes čia jaučiama dide
lis subruzdimas. Pažvelgus į di 
desniasias gatves — neapsako
mas išredymas krautuvių. Lan
guose matai pridėta visokių 
mažmožių, už kuriuos tečiaus 
reikia d kieles kainas mokėti. Bet 
to neveizint, žmonių pilnos pil
nutėles krautuvės. Kai kur sta
čiai negalima prasigrusti! žmo
nės perka ir moka už tuos maž
možius tiek, kiek reikalaujama. 
Matai tokia jau pas amerikie
čius mada...

Nuo yankių atsitikt, nenor ir 
lietuviai. Taigi, kad nepasirod
žius “grinoriais,” tų mažmožių 
ir mūsiškiai perka: kavalieriai 
merginoms, o šios — kavalie
riams.

Tai, suprantama, bergždžias 
eikvojimas sunkiai sutausotų

skatikų. Ar todėl iicbutii gerinu, 
kad juos sunaudojus kokiam 
nors geresniam tikslui? Sakysi
me, jeigu jau tokia mada — pli
kti dovanų, lai reikėtų pirkti to
kių, iš kuriu, butų naudos. Pa
vyzdžiui, galima užrašyti kokį 
darbininkiškų ar laikrašt naudin 
gą knygelę, kurie netaip bran
giai atsieitų ir butų karkas nau
dingesni. Kadir musų dienraš
tis Naujienos, jos kainuoja tik 
$5 metams, lai juk visai pigu! 
Bet naudos tai bus labai daug. 
Naujienos yra geriausis, turinin
giausiu Amerikos lietuvių dar
bininkų laikraštis. Iš jų kasdien 
galima sužinoti daug svarbių at
sitikimų visame pasaulyj. Todėl, 
mano manymu, puikiausias 
švenčių prezentas butų musu 
dienraštis Naujienos.

— A. A. Garliauskas.

KENOSHA, WIS.

Vietos lietuviai, kurių čia gy-

Juozapas F. Budnikas
3343 South Halsted Street, . Chicago, III.

Didelis Išpardavimas Gramofonu 
Geriausiu Išdirbysčiu

Pirk gramofono pas mus ir pirk dabar, o sučėdysi pinigus. Prie 
kiekvieno gramofono pridedam 6 rekordus ir 500 adatų dykai. Li
berty Bondsus priimame pilna verte. Chicagoje parduodame leng
vais išmokėjimais. Krautuvė atdara nedėliemis iki (i vai. po pielų.

TYPE A $30.00

TYPE C $50.00
Tokia Grafonola C yra kaip tik 

tai paranki turėti namuose ir ant 
Šita Grafonola yra labai dide- vakacijos 16%xl2% didumo nu. 

lės vertės, išduoda gert) baisa, , . »< , „ .
groja visokius rekordus, gvaran- dirbta Golden (ak n Mahoganj. 
tU.ota 5 metams. , TYPE E 2 $100.00. ,

Ši Grafonola Type E 2 y- 
ra labai didelė pagal kainą 
ir puikios išžiuros. Jos ma
šinerija įrengta su trimis 
springsais, galima gauti 
Golden Oak ir Mahogany. 
Miera 427^ augščio, 19^x 
21% pločio. Type E 2 
$1.00.

Daugybė kitų modelių, kaina r

Nauji Lietuviški Rekordai, kaina po 85c vienas.
E 4362 Pasakyk mano Mylimas krašte ir Kur Upelis Teka.
E 4363 Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė leidžias.
E 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovų.
E 3348 Suktinis ir Valia Valuže.
E 4272 Spragilų Daina ir Strazdelis.
E 3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle.
E 3906 Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dienų.
E 1248 Velnias ne Boba Dalis 1 ir 2.
E 4099 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie nosj.
E 1249 Mano Palvis ir Diskusijos.
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2.
E 1161 Tekėjo Saulutė ir Kad aš Jojau.
E 2002 Krakoviakas ir Polka.
E 2223 Pamylėjau Vakar ir Drauge — Polka.
E 2397 Klumpakojis ir Koketka Polka. Ingrota Beno.
E 2581 Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. Ingr. Armonikų.
E 2343 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelei, Indainuota Choro.
E 4165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs.
E 4181 Pilviškių Valcas ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas.

Kitur mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame.
Kataliogų siunčiame kiekvienam dykai.
JUOZAPAS F. BUDRIKAS, 

3343 So. Halsted St., Chicago, III.
k---------------------- ' i ■ —z

vena nemenkas būrys, labai pa
siskirstę į partijas ir pantijėles, 
ir labai tarp savęs nesutinka,*ki 
t i kitais neužsikenčia.

Nesenai suskilo ir LSS. kuopa. 
Viena jos Unlin ntsiinetS nuo so
cialistų ir nuėjo pas komunistus, 
kiti gi pasiliko ištikimi socializ
mui ir veikia po senovei.

Gruodžio 7 dienų SLA. 212 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėtoju buvo parsikvietę 
iš Chicagos T. Dundulį, kuris 
kalbėjo ir aiškino daugiausiai 
apie bolševikus.

Katalikai taipjau buvo suren
gę prakalbas bažnytinėj svetai
nėj, sako, kad pakenkus tautie
čių prakalboms. Bet į jų pra
kalbas žmogių mažai t catsi lan
kė. — Lietuvos Jaunikaitis.
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BALTIMORE, MD.

šis bei tas.

Kai nueini į Socialistų Parti
jos vielos lokalo susirinkimų ar 
ha į šiaip kokį jų parengimų, tai 
visai nežymu, kad Partijos sky- 
limas butų įvykęs. Tie patįs 
draugai, atktyvųs Socialistų 
Partijos nariai, kurie veikė pir
ma, ir dar tebeveikia dėl socia
lizmo. Kiekvienų nedėlios va
karų rengia prakalbas Sociali- 
stių svetainėje 223 N. Howard 
st. Įžanga visiems dykai.

Butų gerai, kad ir lietuviai nu 
eitų pasiklausytų prakalbų.

Socialistų Partija ir vėl ren
giasi pradėti leist savaitinį laik
raštį. O komunistų, tai nė “N. J” 
nė “No. 2” nematyti veikiant.

LSS. 14-ta kuopa kaip tik par 
siorganizavo, tuoj ir vėl išrin
ko delegatus į vietos S. P. cen
tų, idant veikus kartu su kitų, 
tautų socialistais. Nors, LSS. 14 
kuopa neskaitlinga hairais, bet 
draugai nendsiniįųia^ Sako: 
“veiksime kiek galėsime dėl 
darbininkų labo.”

Kuopa susirinkimus laiko Lie
tuvių svetainėje, 851-853 Bai
lins st. kiekvieno menesio pir
mų utarninkų. Taigi norintįs 
prisirašyti arba šiaip susirinki
muose dalyvauti, gali ateiti kiek 
vienas.

Komunistai laužo LDLJ). 
konstitucijų.

Gruodžio 8-tą dienų LDLD. 
25-tos kuopos įvyko susirinki
mas. Organizatorė O. P-nė, pir
mininkavo. Aptarus kuopos rei 
kalus sekretorius pranešė, kad 
yra prisiųsta- blankus rinkimui 
draugijos centro viršininkų. 
Perskaičius kandidatų vardus 
pasirodė, kad jie nėra LSS.-os 
nariais, išskyrus d.K. Liutkų. 
Jie, prisilaikant konstitucijos, 
negali būti LDLD.-jos viršinin
kais. Socialistai todėl pareika
lavo, kad butų daroma taip, 
kaip konstitucijoje pažymėta. 
Tas labai nepatiko anarchoko- 
inunistams ir jie tuoj pradėjo 
plūsti socialistus. Vienas įsikar
ščiavęs anarohokomunistas at
sistojęs pradėjo šaukti: “šei-šei- 
šei — Šeidamaniečiai!” Mat iš- 
piktuino negalėjo žodžio ištarti. 
O kitas kazyrų mylėtojas, išsi
mokinęs iš “Laisvės” “extra žo
džių,” šaudė jais į socialistus.

Pirmininkė irgi elgėsi — žan? 
dariškai. Ji sufanatizuota “Lai
svės” sekėja, neklausė kas ką 
kalba, ale by tik nckomunistas, 
tad jai “ne apie dalyką?’ O jei 
komunistas kalba, tai — orait.

Baltimores lietuviai komunis
tai nepildo komunistų suvažia
vimo nutarimų. Brooklyne su
važiavę komunistai pravedė įsta 
tymų, kad jų sujungus nariai ne 
galėsiu priklausyti pašelpinėse 
draugijose, kurios bent kuo nors 
remtų tautišką politiką. Bet Bal- 
timorės komunistai to nepildo— 
ir gana. Jie kaip tik ir priklauso 
prie tokių draugijų, kurios re
mia “tautišką politiką.” Jos au
koja iš iždo “tautiškiems reika
lams,” o musų komunistai tyli. 
Taigi komunistui sąjungos bosai 
turėtų pabarti juos dėl nepildy
mo komunistiškų nutarimų.

Marylando valstijoje įvesta į- 
statymas šventą dieną švęsti, 
Jau du nedėldienius tai buvo 
vykdoma gyvenimam Visi viso
kie bizneliai buvo uždaryti, bet, 
biznieriai žada nepasiduoti.

Aišku, tas įstatymas, tai dva
sininkų padaras. — Zigmas.

Skaitytoju Balsai
[Už iirelkitas iiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KRIPŲ KRIPAI.
Be juoko, ilgai reikėtų pajie

škoti kitų tokių štukorių, kaip 
kad musų lietuviški “komunis
tai”. Bėgiu kelių pastarųjų sa
vaičių jie prikrėtę tiek daug ne 
gudrių šposų, kad stačiog kokr 
tu. ' ‘

Iki šiol jie laidė į mus įvai
riais socialpatriotais, išdavikais, 
judošiais, buržujais, bjaurybė
mis ič kitais tolygiais jų žody
nui težinoma “vardais.” Laide ir 
nuolat gyrėsi, kad jie savo prin
cipų niekuomet neišsižadėsią. 
Matai, jie esą “tikrieji darbinin
kų draugai.”

Bet kaip dalykai stovi šiandie? 
Kur dabar tie jų “principai“? 
Kada Lietuvių Socialistų Sąjun
ga nutarė pareikalauti užgrob
to turto, tai tie patįs žmonės, 
kur socialistų vardą šimtais kar 
tų buvo keikę ir prakeikę, da
bar urnai pasidarė — socialis
tais. Naujasis jų “sekretorius- 
vertejas” (reikia jam duoti 
kredito; jis bent savo pavardės 
taip nesudarkė, kaip buvusis jo 
pirma lak u na s. Jis išsverto ją 
tikra lietuvių kalba) paskelbė, 
kad “dabar, draugai balsuosime 
LSSy referendumą...” O kodėl 
ne LKS. referendumą? Juk jie 
jau senai vadinasi tuo garbingu 
vardu! Todėl, kad turėjus pro
gos pasiglemžti Lietuvių Socia
listų Sąjungai priklausomą man 
tą — pinigus!

Tai kurgi čia idėjiškumas? 
Del keliatos tuksiančių dolerių 
išsižadėti savo vario — tai juk 
didžiausias komunizmo idėjų 
išjuokimas. Bet kam jiems idė
jos, kam jiems komiUnizmas? 
Apie tai jie turi tiek išmanymo, 
kaip kad gaidis apie astronomi
ją. Jiems etikų pinigų, ir už 
pinigus jie sutiktų, kadir de
šimt kartų mainyti savo “garbin 
gą vardą.” Parodykite lietuviš
kiems “komunistams” geroką 
pluoštą to “buržuaziško pada
ro,” tai jie sutiks pasivadinti 
kadir švento Juozo sosaidės na 
riais! P

Suprantama, aš čia nekalbu 
apie tuos draugus, kurie davėsi 
tiems demagogams suklaidinti. 
Aš kalbu s apie tariamuosius 
“komunistų” lyderius, tokius 
kaip Paukščiai, Baltrušaičiai, 
Petrikus, Steponavičiai, Bimbos 
ir kiloki rimbus. Tie vyrukai 
niekada nebuvo nė socialistai ne 
gi komunistai. Jie visuomet 
blaškėsi tai šen tai ten. Imki
me kad:ir “amžinos atminties 
komunistus” iš LSS. tryliktos 
kuopos. Jie buvo akurat, kaip 
du lašu vandens, panašus į šian 
dieninius musų “komunistus”. 
Bet atsiminkime kaip tuomet 
juos plūdo dabartinis “revoliu
cionierius iš pademenijos”. Ko
dėl jis taip darė? Aišku: trylik
tosios kuopos “komunistai” čjo 
prieš jo didelį “Aš”. Taigi, kad 
išgelbėjus tą savo aš, musų “re
voliucionierius iš pademenijos” 
kėlė dideliausį skandalą. Ne so
cializmo principus jis tuomet 
aiškino, o tik skandališkai šuka
vo apie sąjungos griovikus ir 
rašinėdavo ilgus “tėve musų”— 
iš “Lietuvos Ūkininko”! Taipjau 
skandališkai jis ir dabar šūkau
ja apie socialistus. Plūstasi, 
žmogus, kaip drūtas ir sakosi 
kovojąs už komunizmą. Renka 
ilgus pteve musų” iš Lietuvos 
laikraščių ir vardija juos “pir
mas, antras, trečias, ketvirtas 
straipsnis apie...” Bet komuniz
mo idėjų aiškinimo ten nė dūko. 
Kodėl? Nesunku įspėti: komu
nizmas dėl jo buvo ir yra sveti
mas. Jis jo nesupranta.

Tiekto. Komunistiški kripų 
kripai gali iškirst ir šitokių- špo
sų,. šiomis dienomis jų organas ; 
ėmė ir paskelbė, kad komunistų 
sąjungos visai nėra! O kodėl jos 
nėra? Todėl, kad jų sėbrams, 
prisiplakusiems , prie Lietuvių 
Darbininkų Litečaturos Drau
gios, reikia tų trijų tūkstan
čių dolerių, kurie randasi drau
gijos ižde! Vadinasi, kad gauti 
tuos pinigus, tai reikia viešai 
pameluoti, reikia “palaidoti” 
komunistų sąjungą. Pasakykite,

Pinigai 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.

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
120 Tremont Street,

Room 515 E.
Boston, Mass.

Jau Nebetoli Kalėdos
TAI laikas pamislinti apie dovaną mylymoms savo ypatoms. Turėdamas tai atmintyje pr i ruošiau 

visokių gražiausių tavorų savo Zegarmeistriškoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip galėdamas že
mesnę. Didelis pasirinkimas laikrodėlių, žiedų, lakotų, labai pigiai, lenciūgėlių auksinių ir auksuotų, 

kaip vyrams, taip ir moterims guziky j mankietus, sp ii kūčių Į kravatą nuo mažiausios prekės ikn augš- 
čiausios ir visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriškoje įstaigoje. Taipogi dūrime visokių 
gramofonų ir parduodame bemaž už pusę prekės; taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų,Jr visokių 

britvų. Liberty Bondsus priimame už pilną kainą.
Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus 

draugišką patarnavimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tą 
tiečius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerumu.*

Su tikra pagarba,
JŪSŲ AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS

K. MICHALAUSKIS
3303 South Morgan Street, Chicago, III.

Telephone Drover 7027

meldžiamieji, kiek čia idėjišku
mo? Juk tai negirdėta veidmai
nyste! Del dolerio kito išsižadė
ti savo organizacijos, dar dau
giau viešai meluoti, kad tokios 
organizacijos visai nėra, ‘tai pa 
daryti «gali tik paskutinis šarla
tanas.

Taigi ne komunizmo idėjos ru 
pi tiems lietuviško “komuniz
mo” kriįfų kripams, bet dūmi
mas lietuvių darbininkų. Todėl 
darbininkai priyalo apsižiūrėti. 
Tuos šarlatanus reikia šluoti 
lauk iš lietuvių darbininkų or
ganizacijų, ir juo greičiau tuo 
geriau. — Socialistas.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257
_ —

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.
Tel. Prospect 1157

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 kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Gaukio kopija Severos HetuviSko kalen
doriaus 1930 metams savo aptlekoje, arba 
parnSyk Ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai!

Dr. F. 0. Carter
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

Daktaro patarnavi
mas Jūsų akims dasi- 
rcnl ant akinius.
22 m. ant State St. 

lipas prityrimas
Gaivos skaudėjimas 

nerviškumas, insogn- 
nia ir nervišku

mas tankiai atsiranda 
nuo silpnų akių ir 
reikia tuojaus eiti pas

dakt irų. Kreivos akys pataisomos. 
Atdara subatej /o pietų ir nedėlioj.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. (2 lubos) Chicago. 
(Vienos durys į žiemius nuo Fair) 
Valandos: 9 iki 6; Nedėliomis 10 

iki 12. Telefonas Central 837.

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentijimo ir rūpesčio. Nuo jo ne
galima taip lengvai nusikratyti kaip ;
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip ' 
kiti daro: Imk 4-

Severa’s
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- ■ ' 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- J 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, < > 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško ■ 1 
smaugulio. Pamėgink Šiandien.
Gaunamas jusą aptiekoje. TinRa . • 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- i' 
eiems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak- 
šų, arba 50 et. ir 2 et. taksų. . .

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ-' 

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

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago.
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojui: 
Viena kopija ..................
Savaitei .................................
Mėnesiui ................v............

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

$5.00
8.00
1.65
1.25

.65

$7.00 
4.00 
2 00

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kodėl Judeničas 
tapo sumuštas. '

Gen. Judeničo nepasiseki
mas kovoje prieš Petrogra
dą privertė talkininkų val
džias perkratyt visą savo 
politiką linkui Rusijos. Re
zultate to perkratymo jos, 
kaip girdėt, jau priėjo prie 
nutarimo daugiaus nebesi- 
kišti į Rusijos reikalus ir pa
likti jai pačiai tvarkyt savo 
likimą.

Kodėl tečiaus Judeničo 
armija, kuri jau buvo priė
jus prie Rusijos sostinės 
priemjescių, tapo sumušta? 

. Kode! Rusijai pavyko tuo pa
čiu laiku atremti Denikno a- 
takas pietuose ir pergalėt 
Kolčaką Sibire ?

“Naujienos” jau nurodė 
vieną svarbią tų kontrrevo
liucionierių nepasisekimo 
priežastį. Judeničas, Deniki- 
nas ir Kolčakas savo atža- 
gareiviška politika sukėlė 
prieš save mažasias buvusias 
Rusijos tautas ir demokrati
ją savo teritorijose.. Esto- 
nai, latviai ir lietuviai atsi
sakė remti Judeničą; Ukrai
na ir kaukaziečiai paskelbė 
karę Denikinui; revoliucio
nieriai Sibire pakėlė maištą 
prieš Kolčaką.

v

Bet buvo da ir kita, ir gal 
svarbesnė, priežastis, dėl ku
rios pralaimėjo kontrrevo
liucionierių vadai. Vokiečių 

nepriklausomųjų socialde
mokratų organas “Freiheit” 
rašo lapkričio 13 d.^kad pa
vojus iš kontrrevoliucinių 
armijų pusės paskatino vi
sas socialistų partijas Rusi
joje atidėt į šalį savo prie
šingumą bolševikams ir at
sišaukti į visą Rusijos pro
letariatą, kad jisai gintų Ru
siją nuo reakcionierių užpuo 
limo. Pradžią šitam žings
niui padarė socialdemokra
tai menševikai, tarptauti
niai socialdemokratai ( men
ševiko Martovo srovė) ir so
cialistai revoliucionieriai. 
“Freiheit” sako:

Šitų partijų atsišauki
mai padarė milžinišką įs
pūdį ; visur rengiama ener 
gingiausis pasipriešinimas 
carininkų kareiviams, ir 
susivienijusiojo Rusijos 
proletariato armijos jau 

senai vėl sunaikino laimė
jimus, kurių anie turėjo 
keletas savaičių atgal. Pa
sisekimas priklauso ne tik-

tai nuo to, kad proletaria- Į priešingi prisidėjimui. Prie 
to armijos yra skaitlinge- 
snės, o ir nuo to, kad 
jos turi moralę per
svarą savo pusėje; 
nes cariškų generolų ka
reiviai yra vien būriai su
rankiotų iš visur pasamdy 
tų tarnų, neturinčių jokio |monę. 
idealo ir kovojančių tiktai 
dėl augštos užmokesties 

ir progos vogti ir plėšti, 
o sovietinės respublikos 
armijos susideda iš entu
ziastiškų proletarų, kurie 
žino, kad jų pralaimėjimas 
reikštų naujos baisios re
akcijos pradžią.
Taigi socialistai išgelbėjo 

bolševikiškąją Rusiją nuo j 
reakcinių generolų užpuoli
mo. Nežiūrint to, kad bolše
vikų valdžia persekiojo so- dviejų-trijų metų atsitiki- 
cialistus, sunaikino jų spau- mams, j L. S. S. įstojo dau- 
dą ir daugybes jų sukišo į gybė naujį narių, kurie so- 
kalėjimus ir net nužudė, jie cializmo idėjos dar visai ne
vis dėlto mokėjo pastatyt suprato. Jeigu organizaci-

I darbininkų klesos ir visos jos vadovai patįs butų bu- 
šalies ateitį augščiaus, negu|vę geri socialistai, tai 'jie 

i savo asmeniškus ir partiji- 
nius priešingumus bolševi
kams. Vienok lietuviškieji 
“komunistai” dar vis plepa, 
kad Rusijos socialistai einą 
išvien su atžagareiviais.

Jeigu bolševikai nebūtų 
suardę Rusijos proletariato 
vienybės, tai Kolčakai, Deni- 
kinai ir Judeničai niekuo
met nebūtų turėję progos. 
Ir talkininkai nebūtų drįsę 
kariauti prieš Rusiją.

šingi buvo J. Šukys, J. Bal- 
■ trušaitis, J. Stilsonas ir 
“Kovos” redaktorius Vidi- 
kas; prisidėjimui nepritarė 
ir “laisviečiai”, nors dėl biz
niukų išrokavimų jie viešai 
nedrįso pasakyt savo nuo- 

Kada L. S. S. refe- 
| rendumas pagalios nutarė 
dėties prie partijos, tai tie 
elementai pasidavė didžiu- 
'mos valiai (tuomet jie dar 
nebuvo išsilavinę diktato- 
riaut sųjungiečiams), bet 
tikrais partijos draugais jie, 
matoma, ir tada nepavirto. 
Socialistų Partijos princi
pai ir programas jiems bu
vo ir paliko' paslaptis už de
vynių užraktų .

Vėliaus, ačių paskutinių

Lietuvių socialistų
Sąjunga atsteigta

butų pasistengę išlavinti so
cialistinėje dvasioje šituos 
naujus narus; bet, vietoje 
to, jie maitino juos šiupiniu 
visokių radikalių idėjų, la
bai dažnai neturinčių nieko 
bendra su socializmu. Kada 
“Naujienos” ir rimtesnieji 
socialitai pradėjo kritikuot 
tas jų idėjas, tai jie ėmė kur- 

I styt tuos naujokus prieš 
juos. Padrąsinti tuo, kad 
su pagelba neišlavintų na
rių jie gali kontroliuot or
ganizaciją, tie senieji vado
vai dabar ėmė atvirai stot ir 
prieš Socialistų Partiją; ir 
pagalios atskilo nuo jos.

Ne ir persitikrinimo jie bu 
vo atėję į partiją; naujam 
vėjui papūtus jie vėl išėjo iš 
jos. Ir tuščia jų. Tegul jie 
sau “vandravoja” ir jieško 
laimės po platųjį pasaulį. Sc 
cialistų Partija nėra prieg
lauda elementams, pleškan
tiems pastogės , Ji yra ne 
labdarybės įstaiga, o kovos 
organizacija. Jai todėl yra 
pageidaujami tiktai tokie 
žmonės, kurię nori kovot ir 
žino, už ką kovoja.

Socialistų Partijos Nacio- 
nalis Egzekutyvis Komite
tas jau nuėmė nuo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos suspen
davimą, kurį ant jos buvo 
užtraukę senųjų L. S. S. vir
šininkų darbai. Lietuvių So
cialistų Sąjunga vėl patapo 
pilnateise Socialistų Parti
jos dalim.

Tie viršininkai, ačiū ku
riems lietuvių socialistų or
ganizacija tapo suspenduo
ta, jau nebėra L.S.S. nariai. 
Jie, su savo pasekėjais, nu
dardėjo pas “komunistus”. 
Kovai su partija, kuriai jie 
pirma priklausė, jie nutarė 
įsteigt “Lietuvių Komunistų 
Sąjungą”, bet jų organas 
pranešė, kad tokios organi
zacijos, kaip Lietuvių Ko
munistų Sąjunga, dar nėra, 
nes tas klausimas turįs dar 
būt išrištas referendumu.

Koliai kas, reiška, Ameri
kos lietuviai darbininkai tu
ri tiktai viena revoliucinę po 
litikos organzaciją — Lietu-1 sius ne kaip reikiant, 
vių Socialistų Sąjungą. 1 '

Daugelis žmonių, nesusi- 
pažinusiųjų arčiaus su lie
tuvių socialistų judėjimu, 
stebisi ir negal suprasti, ko
dėl tie “komunistiški” ele
mentai, kurie pirma buvo į-, 
stoję į Socialistų.Partiją, da 
bar pasidarė tokiais atkak
liais jos priešais. Kiekvie
nam juk yra aišku, kad par
tija šiandie yra daug-maž 
toka-pat, kokia ji buvo kele
tas metų atgal; ji net yra 
“pakairėjus”, kas “komuni
stams” turėtų būt malonu. 
Kodel-gi “komunistai” eina 
prieš ją?

Reikia atsiminti te
čiaus, kad tie elemen
tai, ką šiandie vadina 
save “komunistais” niekuo
met neturėjo didelio prie
lankumo Soc. Partijai. Lie* 
tuvių Socialistų Sąjungoje 
per daugelį metų buvo svar
stoma klausimas prisidėji
mo prie S. P., Ir tie asmens, 
ką dabar vadovauja “komu
nistams”, visuomet buvo

Budėkim!
Valstybės Taryba, miegojusi 

visų pusę metų, kol dirbo p. 
Šleževičiaus kabinetas, pabudo 
jam beirsiant ir visai atsikėlė, 
kuomet susidarė p. Galvanausko 
kabinetas. Pradėjus veikli, ji 
stvėrėsi įstatymų leisti, bet pri
ėjus prie įstatymų projekto Stei 
giainajam Seimui šaukti, “susi
sarmatijo” kaip moteriškė, ne
atsargiai išėjusi gatvėn, apsitai-

Delko susisarmatijo?
Dėlto, kad ji, pasiėmus atsto

vauti musų kraštui, susidarė 
vien iš dešiniųjų (joje tėra vie
nas “Santaros”’ narys). Ir kuo
met Lietuvos liaudis vis balsiau 
reiškia demokratinius savo sie
kimus, V, Taryba neturi savo 
tarpe nė vieno pakenčiamo de
mokrato, kad juo bent sau plau
kus papuoštų. Jos dosnumas 
perdaug išėjo aikštėn ir ji jau
čiasi, kait> sugauta. Todėl kai- 
knrių jos narių, rodos, krikš
čionių-demokratų, 'pasiūdyta: 
prieš tariant S. Seimo šaukimo 

. įstatymą, pririnkti Tarybdn nuo 
tų partijų, kurios jon neįeina, 
po 3 atstovus. Žinoma, čia a- 

*kim merkiama kairiųjų pusėn.
Pasiūlymą gavę “Santara,” 

“Valstiečių Sąjunga“ ir liaudi
ninkai demokratai (socialdemo
kratai atsisakė dalyvauti pasita
rime), atsakė, kad jie liktų Ta- 
rybon stoti, jeigu nuo nesamų 
Taryboj partijų arba nepilnai 
esamų butų jon įvesta ne ma
žiau, kaip po 5 žmones, imant 
tan skaičių n Taryboj jau esa
mus. Ir toks atsakymas, matyti, 
Tarybai nepatiko, nes jį gavus 
nutilo nieko neprisakydama ir 
neatsakydama.

Tai kain gi buvo papildymo] 
sumanymas kelti? Suprantama 
kam. V. Tarybos norėta iš tų 
kelių naujai priskirtų žmonių 
padaryti sau figos lapelis ir juo 
pridengti savo nedomokratumas 
prieš demokratingą visuomenę. 
'Pas tualeto papildymas darosi 
ypač reikalingas dabar, kai p. 
Galvanausko kabinetas sudary
ta, kaip žinoma, iš paties V. Ta
rybos nugarkaulio.

Papildymo sumanymas, rei
kia spėti, nueis vėjais davęs mu
sų reakcionieriams progos pa
siguosti “kairiųjų ožiu” ir tei- 
sinties visuomenei, delko V. Ta
ryba vienon pusėn klyša. Bet 
pats musų vidaus tvarkos klau
simas kasdien įgija vis dides
nės svarbos ir darosi nepaken
čiamai aštrus. Kaskart tenka pri
siminti, kad šiuo momentu iš
vaduoti kraštą iš godžių grobi
kų, lenkų, vokiečių ir kolčakų 
ir pašalinti iš valstybės ir visuo
menės gyvenimo tą visą netvar
ką, tegali suvienytos musų liau
dies pastangos, patys darbinin
kai. Gi teisėtas tos liaudies no
rų ir minties reiškėjas tegali būt 
vien Steigiamasis Seimas. Durs
tyti V. Tarybą, ir be to virtusią 
musų gyveninio lopu, ir tuo bu
di! dar labiau vilkinti demo
kratinį krašto atstovybes suda
rymą — tai juk Apgauliojama 
ta pati liaudis.

Sleževičiaus kabineto kaltė, 
kad jis, kaip ta Šv. Rašto Morta, 
visą pusmetį kvapo neatgauda
mas bėgiojo dėl mažų dienos 
reikalų, pamiršdamas vyriausį 
daiktą — šaukti Seimą.

Toliau vilkinti tą dienos už
davinį butų nuožangą, Kas są
moningai mėgintų jį atidėlioti, 
tas sąmoningai žlugdytų demo
kratinį musų krašto sutvarky
mą. . |

Visa V. Tarybos praeitis ir 
dabartinio ministerių kabineto 
sudėtis neduoda Lietuvos dar
bininkų klasei bent kiek tikres
nio laido, kad Steigiamojo Sei
mo šaukimas butų pastatytas 
pirmon eilėn. Be to Seimui šau
kti reikalinga visa eilė atatinka 
mų sąlygų visėm kraštui, neap
lenkiant ne vienos visuomenės 
klases, turi būt patvirtinta pil
na susirinkimų, spaudos, žodžio 
ir draugijų laisve.

Politikos ir visuomenės gyve
nimas pas mus turi liuosai iš
siplėsti. Jame nevaržomai turi 
dalyvauti plačios darbininkų 
mintos, liuosai aiškindamos sa
vo reikalus, nustatydamos savo 
siekimus, pasirinkdamos atsto-1 
vus saviems reikalams Seime

ir jos 
kitokio

—. >—• ■ I IĮ, ■—

šauktas kuogreičiausia, patys tu
rime iškovoti ir reikalingas jo 
rinkiniams laisves. Budėkim ir 
veikim, draugai!

[ “Socialdcmokra tas” ]

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Vyriausybės įstaigos 
agentai neprivalo turėti 
darbo tame visuomenės gyveni
me, kaip tik rūpindamies apsau 
goti kiekvieno Lietuvos piliečio 
pilietines jo teises ir jokiu bū

du nedrįsdami remti vienus,

Tuo atveju dabar paskelbtas 
visam krašte karo stovis yra 
dideliausia kliūtis.

Ligi jis yra, ligi komendantų 
praktika toliau pasilieka tokia, 
kokia dabar negalima ne many
ti apie rinkimus { Seimų arba 
savivaldybės įstaigas. Karo sto
vis turi'būt panaikintas kur lik 
galima, o kur to neleidžia kraš
to gynimo reikalas, turi apimti 
vien ginkluotos kovos reikalus, 
neliesdamas politinio gyvenimo 
laisvės.

Lietuvos darbininkai turi ne
užmiršti, kad be tų pamatinių 
sąlygų jiems bus atimta • bent 
kokia proga ginti savo reikalus 
ir tinkamai išrinkti savo atsto
vus. O be šito Steigiamasis Lie
tuvos Seimas virs krikščionių- 
demokratų ir jų sėbrų konferen
cija, kur Seimo suolus bus nu
sėdę klebonai, stambus ūkinin
kai, jiems tinkami inteligentai 
ir, kalbėdami darbininkų var
du, apie jų gerovę, suruoš jiems 
“demokratinėj)” Lietuvoj kie

tų jungų, kati ir iš savo uosio 
nutašytų.

Pasitikėti dabartine vyriausy
be, kad ji pati būdama nede
mokratine, paiegtų sukurti tik
rai 'demokratinę respublikų, 
mes neturim pamato. Juo bud
resni ir veiklesni mes patys tu
rim būti. Palys turime visa ką 
padaryti, kad Seimas butų su-

True translation filed with tho post- 
hnaster at Chicago, III. Dec. 16, 1910 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA.

Berlinas. — [Ekonominis ša
lies suirimas]. Dabarties Vokie
tijos ekonomine padėtis daro 
sloginantį įspūdį į tuos, kurie 
ją pažinojo prieš karę. Ekono
minis šalies suirimas pastebi
ma visur.

Pirmon eilėn keliauninkui 
metasi akysna komunikacijos 
suirimas. Pavyzdin, nuo spalių 
5 dienos ligi 15 d. visoj Vokie
tijoj nevaikštinėjo pasažieriniai 
traukiniai. Anglies stoka nūdien 
darosi rūstesnė.

Taipgi truksiu ir maisto. Mai
sto gaunama pagal korteles, ne
užtenka palaikymui žmogaus 
tokiame stovyj, kad jis galėtų 

| dirbti darbą. Todėl kiekvienas, 
kas tik gali, bando įsigyti mais
to nelegaliu keliu. “Sclilcich- 
andel” (slapta prekyba) žydėte 
žydi. Kas tik gali bando pasipel
nyti iš savo kaimyno. Vidurinė 
klasė kenčia labiausia dėl mai
sto stokos.

Tik vieno dalyko negalima 
slapta pirkti: šviežiausio pieno. 
Kiekvienas pieno lašas palieka
ma vaikų maitinimui. Bet jo 
toli gražu neužtenka visiems 
vaikams. Kiek vyresni vaikai 
visai negauna pieno. Jie yra bai
siai sunykę. Diduma jų jau ser
ga džiova. Džiova plečiasi nepa
prastu spartumu.

Nors sviežaus pieno ir negali
ma gauti, tečiaus sutirštintas 

pardavinėjama slapta po 9 mar
kes už kvortą. Rokuojant tatai 
Amerikos pinigais, pasidaro ne
labai didelė kaina. Tečiaus Vo
kietijoj markė turi savo vertę ir 
vos keli teišgali mokėti tokią 
krūvą pinigų už pieno kvortą.

Trūksta drabužių. Apskritai 
imant, žmonės kenčia skurdą vi 
su r. Pereito pavasario šalčiai 
sunaikino bulves. Taukų sunku 
kur gauti.

Bet da labiau negu ekonomi
nis suirimas metasi akysna mo- 
ralis ir dvasinis žmonių nupuo
limas. Pesimizmas, nusimini
mas, indiferentiškumas viešpa
tauja visur. Nepakanta juo to
lyn, tuo labiau pradeda įsigyven 
ti. Darbininkai sako, kad toji 
padėtis susitvėrė pasidekojant 
“augštajai klasei,” o pastaroji 
verčia visą kaltę ant darbinin-

bandymai parodė, kad dirbama 
penkias dienas savaitėj po sep
tynias valandas kas dieną ga
lima padidinti produktyvišku- 
mą 8.9 nuoš.

Algos: Angliakasiai reikalau
ja 60 nuoš. algos pakėlimo. 
Prieš karę iš kiekvieno dolerio, 
mokama už anglį, angliaka
siui tekdavo 66 centai, kasyklų 
įrengimui ir kitiems dalykams 
eidavo 28 centai, o šešis centus 
gaudavo gryno pelno kasyklų 
savininkas. Karės metu anglia
kasiai gaudavo tik 84.8 nuoš. se
nosios algos, o tuo pačiu laiku 
kasyklų baronų pelnas padidėjo 
400 nuoš.

Eikvojimas. Išpildymas ang
liakasių reikalavimų mažiau 
atsilieptų į bendruomenę, negu 
kad atsiliepia dabarties netiku
siai tvarkoma anglies pramonė. 
Penkios dešini lįs nuošimčių ar
ba 500,000,000 tonų anglies kas 
m,e tą nueina niekais. O tatai at
sitinka todėl, kad anglies baro
nai nesirūpina iškasti visą ang
lį: jie išima iš kasyklų tik dalį 
anglies, o kitą dalį palieka. Mat 
ją sunkiau yra kasti ir todėl ta 
procedūra teikia jiems mažiau 
pelno. Be (o, visai nenaudoja
ma anglies priediniai produktai. 
Jeigu ir ant toliau anglies pra
monė bus panašiai tvarkoma, tai 
už šimto metų visai nebeliks 
anglies.

Kainos. Prieš karę anglįps to
nas kaštuodavo $1,17. 1916 ir 
1917 metais anglies kaina paki
lo 25 nuoš. Karei prasidėjus ang
lis pabrango 210 nuoš. Kada vai 
džia nustatė kainas anglis šiek- 
tiek atpigo. Bet nežiūrint to, 
anglies baronų pelnas buvo 400 
nuoš. didesnis, negu prieš karę. 
Vasario mėnesyje, 1917 m., val
džios patvarkomai liko panai
kinti.

Taip sakant.
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kuo? Fanatižmo ir melo apašta
lu.

Laisvė nėra privatiškas laik
raštis. Laisvė priklauso Sąjun
gai. Laisvę leidžia sąjungiečiai 
Laisve yra Sąjungos turtas! 
Taip pirmiau Laisvė apie save 
tvirtino.

Bet kažin kas ėmė ir įsi tarė: 
“Ištikrųjų, Laisvė yra LSS. tur
tas.“ Ir Laisvė savo editoriale 
tuoj atrėžė: “Laisvė yra grynu- 
gryniausiai privatiškai leidžia
mas laikraštis!“

— Kelmynės Vaikas.

RĄŽAI.
Chicagos socialklicdėtojų la

pely (turbūt “per klaidą”) įdė
ta tūlos bolševikiškos pany
tės “poezija”. Panyte labai įs- 
pudingai dainuoja apie — men
ševikus. Fe! Kam taip įspūdin
gai dainuot apie tuos “social- 
biaurybes”? Reikėjo padainuot 
šitaip:

Tie Chicagos bolševikai— 
Tyro vandens fanatikai: 
Ardo kliubus, ardo chorus— 
Mat, jie turį “gerus norus”... 
Bet kaip Džiovas diriguoja, 
Bolšęvikai taip dainuoja. — 
Och, kad surpaipių tik butų— 
Bolševikai, šiur, nežūtų! 
Kampas nuo kampo jie bė

gioja,
Nuolat apie jas galvoja: 
Kurio galo nusitverti, 
Kurion surpaipėn įnerti... 
Jie atsišaukė čia Džiovą, 
.lis padarė jiems prajovę: 
Per tris metus tarės, burė 
Ir ve—surpaipėn nukūrė... 
“Silpną kūną“ mat ištyręs 
“Pleisą” sau tenai paskyręs.' 
Ir kaip jis iš ten dūduoja— 
Bolševikai taip dainuoja...
Je, šitaip reikėjo padainuoti. 

Gal socialklicdėtojų lapelis ati
taisys tos savo panytės klaidą?

— Ražas.

ros nupuolimas yra neapsako
mas.

Niekuomet žmones nesidomė
jo taip šokiais žemos rųšies te
atrais, kaip dabar. Nespėjama 
Bcrline pastatyti naujas na
mas, kaip jį tuoj paverčiama te
atru. O tuo tarpu gyvenamųjų 
butų labai trūksta.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Blogai tvar

koma pramone]. Nesenai “The 
Dial’e” tilpo inžinieriaus Wal- 
ter N. Polakovo straipsnis — 
“Blogai tvarkoma pramone.” 
straipsnyj paliečiama labai svar 
bus anglies kasyklų klausimas. 
Inžinierius iškelia aikštėn ytin 
įdomių dalykų apie kasyklų 
tvarkymą ir anglių baronų pel
nus. štai kaikurios jo išvadų:

Angliakasių reikalavimai. Va
landos: Angliakasiai reikalauja 
250 darbo dienų metuose — 

13 — 21 nuoš. darbo dienų dau 
giau, negu kada nors Amerikos 
angliakasiai dirbo. Iš 304 darbo 
dienų angliakasiai paprastai dir
bdavo tik du trečdaliu to laiko. 
Daryta pastangų į trumpesnį 
laiką iškasti kuodaugiausia an-

Laisvė, sustreikavus plieno 
darbininkams: “Nėra verta pa
rėmimo jų kova, kadangi jiems 
(darbininkams) vadovauja 
Fitzpatrick ir Foster, 6 ne Juke
lis ir Paukštys.“
L Pamatė*.. kad .jos„ofausyvas. 
nuėjo piš, tad atsigrįžus: “Ne
paisant visų atakų, plieno darbi
ninkai tvirtai laikosi.“

Vadinasi, kada “komunistų” 
atakos nenusisekė, tai ji paty
rė, kad: darbininkai tvirtai lai
kosi! Taip, jie tvirtai laikosi ne
tik prieš atakas kapitalistų, bet 
ir komunistės Laisves.

— Kelmynės Vaikas.

Laisves editorialai apie porą 
metu atgal skambėdavo: “Drau
gai! fanatikai vyčiai sumušė 
kalbloją N. N. Musų šventa prie 
dermei gint laisvę žodžio! Auko
kime, rinkime kiek galėdami 
nukentėj usiems už skelbimą 
žodžio laisves. Žiūrėkime, kad 
kaltininkai butų nubausti!“ ir 
1.1. Bet šiomis dienomis tos “ko
munistės” editorialai skamba: 
“Kad aukų žmonės neduoda, tai 
nieko nepadarysi. Netik aukų ne 
duoda, bet nurodo, ką gera duo
da visuomenei toki kalbėtojai 
kaip Mockus ar Bagočius.” Jei
gu ne “loki kalbėtojai” tai ir 
komunistes Laisves šiandie ne
būtų buvę. — Kelmynės Vaikas.

Sako, kad šv. Petras tris kar
tus užsigynęs savo mokytojo 
sakydamas: “Nepažįstu to žmo
gaus.” Taip lygiai atsitiko su 
mūsiške Laisve. Ji užsigynė so
cializmo, virto komuniste; už
sigynė komunizmo ir virto —

Redakcijos Atsakymai |
K. Jurijonui. — Pranešiirias 

gauta jau dienraščiui išėjus iš 
spaudos.

Kazimieras Gugis
. ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalitkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 S. Halsted St. 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Mieeto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

Unity Bldg.
Tel. Central^MU

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. Washington St. 
MarshalI Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201C
Rezidencijos telefonas West 6126

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause Valstijinis Taupymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

škiinui, nueidavo niekais apie

eonams nebuvo jokio išrokavi- 
mo išimti iš kasyklų visų anglį. 
Tatai nebuvo jiems pelninga. 
Užtat kas metų pasilikdavo ne
iškastos anglies apie 200,000,000 
tonų. Kares metu padarytieji

Gerklės skaudėjimus, diegliai kruti
nėję, influonzos, pasirodymo ženklai.

IStriuk gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIUZ
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, ka<i tavo pagautas Šal
tis iftsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
intluonzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje l*ain-Expellerio. 35c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbažonkli

4, ĮKĄRĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER Ct CO.

326-330 Broadway - - New York



BRIGHTON PARK

N-NŲ B-VfiS DIREKTORIŲ. 
POSĖDIS.

Komunistiškų didvyrių žygiai.

Naujienų Bendrovės Direkci
jos reguBaris posėdis įvyks Se- 
redoj, Gruodžio 17 d., 1919 m. 
Visi direktoriai prašomi daly
vauti ir atvykti laiku. Pradžia 
8ta vai. vak. Naujienų B-vės 

Sek r. — J. šmotelis.

L.S.S. VIII Rajono 
reikalais.

Centralinio Komiteto narių 
domai.

Ketvergo vakare, gruodžio 18, 
įvyks LSS. VIII Rajono Centra
linio Komiteto posėdis Naujie
nų name. Visi komiteto nariai 
būtinai privalo atsilankyti: tu
rime pasitarti dėl labai svarbių 
einamojo momento klausimų. 
Posėdyj dalyvaus ir LSS. sekre
torius-vertėjas. Posėdis prasi
dės lygiai kaip 8 valandą vaka
re. Todėl prašytume draugų 
nesivėhioti. — Valdyba.

Gruodžio 12 dienų A. Maženio 
svetainėj LSS. 174ta kuopa bu
vo surengusi prakalbas. Kal
bėjo dd. P. Dubickas ir Dr. A. 
Montvidas. Pirmasai ylių pla
čiai nupiešė plieno ir anglies 
industrijų darbininkų streikus. 
Nurodė kaip sunkiai prisiei
na kovoti plieno industrijos dar 
bininkams,* kaip plieno industri 
jos karalių suorganizuotos go- 
vėdos persekioja streikuojan
čius už didesnį kąsnį duonos 
darbininkus; kaip kapitalistų 
suinokslininkai dagi uždeda are 
štus . ant unijos (angliakasių) 
sutausotų darbininkams šelpti 
pinigų ir tt. Visa tai—sakė kal
bėtojas—daroma tuo tikslu, kad 
sutriuškinus, nugniaužus darbi
ninkų pasipriešinimą savo nau 
dotojams. Prakalba žmonėms 
patiko.

Antras kalbėjo Dr. A. Mont
vidas. Aiškino apie socializmą, 
nurodydamas, jogei jis angs- 

čiau ar vėliau ateis ar kas jo 
norėtų ar ne.
kunijimui dirvą ruošia pati da
bartinė kapitalizmo tvarka. Re-

Socializmo įsi-

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirų jai vietų, kur ji galėtų už
dirbti gerų mokestį gražiose apystovose. Ji bus glol>o- 
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis pampintuose jai 
pasilsio kanibaluose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telefoliuo
ti,'ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arini, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal
viais ir užklodemis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba jų netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už- . 
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimų kaip Chicago Telephoiie kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui! iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slauges, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrrių pn. 311 W. 
Washington St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vietos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietų arti namų.

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visų šitų 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutes — “Booklct I.”

akcionierių šėlimas, gniauži
mas kiekvieno pažangaus dar
bininkų judėjimo verčiu darbi
ninkus galvoti ir burtis į daik
tą.

Rodos, tame aiškinime nėra 
nieko bloga. Priešingai, kiek- 
Vieiftis susipratęs darbininkas 
tatai asmeniškai yra patyręs: 
tiktąjį vargas, tiktai siekimas 

geresnes, laimjngcsnes ateities 
paskatino juos protauti ir, galų 
gale, tapti Socialistų Partijos na 
riais—socialistais. Bet musų 
komunistai elgiasi kitaip. Trum 
pai sakant, kalbėtojui beaiški
nant apie socializmą jie urnai 
pradėjo kelti trukšmą. -£mė ko 
lioti kalbėtoją tokiais gatviniais 
žodžiais kokių jie galėjo sugal 
voti. Žinomieji vietos “komu
nistų didvyriai tūlas Patumsis 
ir jų organizatorius Baltuškis, 
nieko kita nebesugalvodami tik 
ir laidė: “tu mulas... tu nieko 
nežinai... mulas, mulas, mu
las”... Kalbėtojas mandagiai 
kreipėsi į juos: “Ar jus, komu
nistai, lik tokių, teturite faktų? 
Tiesa, jus ‘gražiai’ mokate ko- 
lioties. Bet tokius “faktus” te- 
vartoja tik nesveika pročiai”...

Matant, kad komunistiški did 
vyriai nenusiramina, vienas ko 
misijos narys pavadino svetai
nes savininką, kad jis numal
šintų tuos triukšmadarius. Tik 
tada, kai svetainės savininkas 
vieną pasiėmė už apykaklės ir 
liepė pasirinkti vienų dviejų: 
nu t ii t ar apleist svetainę—“ko
munistiškų” širšinų lizdas nu
rimo. Matydami, kad gali būt 
riesta, jie panėrė akis ir tylėjo.

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir jie, išskaitant “komunistus,” 
visi laikėsi ramiai. LSS. 174- 
ton kuopon įstojo du nauji na
riai. — Kazys.

BRIDGEPORT

S. L. A. 36 kuopos vakarai.

Pereitą savaitę S. L. A. 36 kp. 
parengė du vakaru. Vakarai 
buvo rengiami tuo tikslu, kad 
prirašius naujų narių susivie
nijimai!.

Pirmasai vakaras įvyko gruo 
džio 9 d. Dėlei šalčių ir turbūt 
delei to, kad įžangos buvo ima 
ma 25 centai, publikos susirin
ko nedaug. Kalbėjo adv. Kl. 
Jurgelionis. Be to, žinomas dai 
miliukas Pr. Jakutis palinks

mino susirinkusiuosius savo dai 
nomis.

Antrasai vakaras, kuris įvyko 
gruodžio 12 d., buvo daug sek- 
iningosnis. Žmonių susirinko 
gcjrokas būrelis. Kalbėjo Dr. 
Zimontas ir Dr. Bicžis. Kalbų 
protarpiais dainavo p. O. Ra~ 
dauskaitč ir p. Stogis.

Programų! pasibaigus vaka
ro vedėja, p-lė L. Žilvičiutė, pa 
ragino publikų rašyties S. L. A. 
Susivienijimai! įstojo devyni 
nauji nariai. — Aš tata.

NORTH SIDE

Remia laisvamanių bylų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
OPEBATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFF1CIAL 300.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- f"* A IHf
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. v A U H

J. G. SACKHEIM & CO.
1333 M1LWAUKEB AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais

1 tl IUCHAS
JUBILIERINE KRATUVE

3321 South Halsted Street,

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau
sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tomistą nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorą už žemiausią gaunamą kai
ną. Gviirantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinau) užganėdiniiną ir teisingą patarnavimą.

* Išsiskyrimas.
Į Deimantinių žiedų, la- 

v volierių auksinių, lai- 
krodčlių, lenciugčlių, 
branzaletų, albumų ir 
taip toliau.

Priimam.© Liberty 
Hondu.

Krautuvė atidaryta 
kožną vakarą ir ne
dėliomis iki Kalėdų.
Puikus kalendorius vi 
siems dykai.

i

| Saugokite Savo Akis |

Gruodžio 14 d. įvyko prieš- 
injeitinis Chicago Liet. Draugi
jos Sav. Paš. Be kitų tarimų 
didele balsų dauguma nutarta 
paskirti 25 dolerius vedimui M. 
Mockdus bylos, kurį, kaip žinia 
įskundė Amerikos lietuvių kle
rikalai. Aplamai, pastaruoju 

laiku chicagiečiai sukruto'remti 
laisvamanių kovą už žodžio ir 
susirinkimų laisvę. Kiek man 
žinoma, palyginimai trumpu 
laiku čia surinkta daugiau kaip 
du šimtai dolerių.

— Northsidietis.

DAINININKŲ KONCERTAS.

Komunistai “pasidarbavo.”

Praeitų nedėldienį, gruodžio 
14, Meldažtio svetainėj Susiv. 

Liet. Soc. Dainininkų I apskri
tys surengė koncertą. Medžia
giniai koncertas pavyko ne
kaip. Publikos buvo apie du 
šimtu. Programas tečįaus iš
pildyta ytin vykusiai. Įdainavo 
Chicagos Soicalistų Vyrų cho
ras, Pirmyn mišrus choras, Ai-

do choras (iš Kensingtono- ir 
pirmojo apskričio vyrų choras. 
Dainavo gerai. Po programo 
buvo šokiai.

Negalima nepasakyti kelialą 
žodžių apie Chicagos “komu
nistus.” Tie žmonės jau senai 
'tjfco paimti pirmąjį apskritį 

“į savo kontrolę.” Tuo tikslu 
jie įsįkurė kelintų savo atskalos 
chorelių. Pav., Bridgeporto a t 
skalūnai įkūrė neva ketvirtos 
komunistų kuopos chorą; Nortb 
Sidėj jie taipjau bando įkurti 
vyrų chorą, kad kenkus soc. vy 
rų chorui, kurį jiems nepavy
ko užvaldyti. Taip jau jie bau 
do kenkti ir Pirmyn chorui. 

Tuos “chorus” (kurie niekuo
met negalės gerai dainuoti, nes 
jie sudaryti iš tų žmonių, kur 
rankas temoka kelti) jie įkū
rė todėl, kad pirmame apskri
ty turėjus didžiumų-rankų...

Bet visa tai butų “pusė bė
dos.” Tie “komunistai,” pasi
rodo, dainininkų apskričio li
kimu nė nesirūpina. Norėdami 
paimti jį savo, kontrolen, “ko- 
munįstai” sužiniai boikotuoja 

pirmąjį apskritį, stengiasi jį pa 
krikdyti. Šiakite jums pavyz
dėlis. Pirmasai dainininkų ap 
skritys jau senai buvo nusisam 
dęs svetainę ir viešai apie tai 
paskelbęs. “Komunistai lodei 
labai gerai žinojo, kad daini
ninkų koncertas įvyks gruodžio 
14. O ką jie padarė? Tyčia 
surengė savo vakarą Pilsen Au 
ditoriume! Aišku, musų “ko
munistai” tai darė įtiksiu pa
kenkti dainininkų koncertui, tų 
dainininkų, kuriuos jie norėtų 
paimti “į savo kontrolę.” Maža 
to. Tie gaivalai atsibaladojo 

į musų parengtą koncertą ir pa 
dalinę susirinkusiems savo va
karo plekatus žodžiu pradėjo vy 
lioti publiką į jų vakarą. To
kio nachališkumo dar neparo
dė nė patįs kraštutiniausieji at 
žagareiviai.

Gražu, gražu—ką besakyti! 
Tegul jie taip “darbuojasi” ir 
tolfau. Tada jie tikrai galės 

pasidžiaugti vaisiais savo “ko
munistiškos kontroles.”

— Dainininkas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėdą* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi 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 sutelksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

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

Gydymas visų akių, au?>ų no
sie* ir gerkles ngn. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais Ir petnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumentlial

jlKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland ar. kam p.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Drąsus banditas.

Ties viešuoju knygynu, prie 
Wabash ir Garland gatvių, jau 
nas nepažįstamas banditas va
kar naktį atliko ytin drąsų žy
gį: Į užpuolė tūlą Whiple, seny
vą moterį. Nusinešė 11 dole
rių pinigais ir geležinkelio bi
lietą New Yorkan. Netoli at
sitikimo vietos stovėjo du poli- 
cistai, bet banditas spėjo ištruk 
ti.

Pagavo žudeikų.

Policijai pagalios pavyko su
čiupti vieną žudeikų, kur andais 
nušovė pasiturintį krautuvnin- 
kų, italą Gloachino de Rosa. 

Pagautojo žudeikos vardas Phi 
lipo Savango.

Suruošė medžioklę.

Vakar naktį policijos depar
tamentas buvo suruošęs ytin 
sėkmingą medžioklę. Aplan

kyta visa eilė saliunų, biliardi
nių ir šiaip “abejotinų įstaigų.” 
Rezultate—įlįs šimtai “įtaria

mų asmenų” pateko šalląjan.

Ryto pabaigos svieto nebus.

Paryžietis Camille Flamma- 
rion, paskilbusis franeuzų ' as
tronomas, Chicagiečiams pata
ria šią nakt miegoti “saldžiai ra 
miai.” Svieto pabaigos nebusią. 
Pertos pranašavimas, sako jis, 
lai tik pasaka.

Darbo Partija dalyvaus alder- 
manų rinkimuose.

Visuotiname praeitą nedėldie 
nį, Cook Apskričio Darbo Par
tija kaip vienu balsu nutarė da
lyvauti sekamuose miesto tary

boj rinkimuose, kitais žo
džiais—nutarė nominuoti savo 
kandidatus į Chicagos miesto 
tarybą. Keliatoje wardų Dar
bo Partijos kandidatai jau no
minuota.

Neužmaršus chinietis.

Buvęs karininkas, chinietis 
Moy Wah, praeitą rugsėjo me
nesį turėjo sekamą prietikį. Jo 
draugas, yankė Phil. Buchbin
dei* ar Phil Bose, kartų nusivi
liojo jį į kabaretą ir, pasitaręs 
su keliais savo sebivis-bandi- 
tais, biauriai sumušė ir apiplė
šė. Moy Wah sirgo ištisus tris 
menesius, bet pasveikęs ryžosi 
surasti savo neprietelį. Ir su
rado visai stebėtinų būdu. Ka
da Moy Wah nuėjo policijos 
nuovadan pasiskųsti dėl savo 
nelaimės, jau įbėgo pats Buch- 
binderis taipjau prašyti pagal
bos: tūli piktadariai jį “apro
bavo ję.” Bet pamatęs Moy Wa 
bą Buchbinderis, y t žaibo trenk 
tas, šoko bėgti. Policislai jį te 

čiaus sučiupo. Turėsiąs ejiti 
vieniems metams į kalėjimą.

Kunigo pati—vergė.

Faterio Eugene De Luca pri- 
sicka Lilliana reikalauja divor- 
so. Jos vyras-kunigas De Lu
ca turįs “kilų numylėtinę,” o ją 
laikęs kaipo jo vergę.

Rado sušalusi žmogų.

Ant Milwaukee gatves vakar 
naktį policija rado mirtinai su
šalusį senyvą žmogų. .To var
dą nepavyko patirti, kadangi 

jis kely į ligoninę pasimirė.

Sužeidė tris ugnagesius.

Visu smarkumu ėjęs Robcy 
gatvekaris vakar naktį užbėgo 
ant ugnagesių vežimo prie Win 
nemac ir Robey gatvių. Trįs 
ugnagesiai pavojingai sužeisti, 
vienas veikiausia mirtinai.

Pranešu Visiem
Kad Sahite Stomach Bittcrs yra 

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

Sahite Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31st St., Chicago,

DR. G. M. GLASER
e 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—Ijkfyto, nuo 12—2 po 
pietų ir iuia 6—8 vakare. Ne- 

dčliomis luto 9—2 po piet.
Telephofle Yards 687

III.

Vyriškų Drapanų Bargmi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilna sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščian.

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

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

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

įsteigta 1907

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—--Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

• Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin* 
kitę, kol neišparduota. 
Kreipkitės į NAUJIENAS

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Surado pamesto kūdikio motinų

Vis dėlto, policijai pavyko su 
rasti moliną to kūdikio, kurį 
andais rftsta vieno namo (ant 
43 ir Grccmvood galvių) beiz- 
nienlri sušalusį. Tai tūla jau
na panyte Auna Smith,
nanli 1033 E. 43 g 
gėlė sunkiai serga.

gyve-
Mer-

-.............~

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

R————— i n «

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10-42 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Canal 8110.

GYVENIMAS: 3412 S. Hslsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tikuti.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojus ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, 111 

Tel. Canal 2199.
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Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

LENKAI PRŪSŲ MOZŪRŲ 
) KRAŠTE.

NAUJIENOS, Chicago . ... —■—----- --
Del los tai priežasties, kad pa

davus savo adl’esą ir iš savo pu
sės paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir.narius siuntinėli raši
nėlius žeminus paduotu adresu, 

šio rašymo. Taip-

. Utarninkas, Gruod. 16, 1919
čiai buvo ne vokiškai kalbančių: 
13 nuoš. buvo lenkiškai kalban
čių, 32 nuoš. buvo mozūriškai 
kalbančių. Mozūrų kalba nyks
ta Prusnose, ir tai labai greitai: i 
1883 metuose laike gyventojų yra tikslas ši 
suskaitymo mozūriškai kalban- jau geidžiu ir kviečiu kiekvieną

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Lenkai lenkais vadina Prūsų 
mozūrus, nors jie savy lenkais 
visai nesivadina ir nenori va
dint ies. Lenkai juos savinasi tik 
dėl jų vardo, tokio jau kaip ir 
Lenkijos mozūrai, gyvenantis 
Plocko ir Varšuvos gubernijų 
nevaisingiausiuose smiltynų plo
tuose, Lenkijoj. Prūsų Mozuri- 
ja yra daug vaisingesnė, Prūsų 
mozūrai kalba lenkišku dialek
tu (tarine), bet ne lenkiška raš
to kalba. Jie yra evangeliško ti
kėjimo, ir tas juos labiausiai ati
tolina nuo lenkų katalikų, kaip 
ir katalikus lietuvius nuo lat
vių liuteronų arba nuo Prūsų 
lietuvių, kuru* ir ^kalbiškai vis 
labiau tolinasi nuo tikrų lietu
vių.

Prūsų mozūrai apgyvena Al- 
lenšteino apskritį. Laike gyven
tojų suskaitymo 1910 metuose 
visame apskrilyj buvo 543,000 
gyventojų, o tame 45 nuošim-

čių buvo dar 327,000, o 1910 
metuose buvo jų jau tik 182,- 
000, taigi sumažėjo beveik ant 
pusės to skaičiaus.

Lenkai mėgsta kitas tautas 
savinties, nors jos su lenkais 
n i (ik o bendra turėti nenorėtų. 
Savinasi lenkai nuo jų besipur- 
tančius savinasi visas slaviškai 
kalbančias tautas, arba bent ka
da nors be noro su lenkais susi
jungusias net visai ne slaviškos 
kilties tautas, kaip lietuviai. 
Savinasi jie kašubus, nors tie 
nieko bendra su lenkais neturi: 
yra tai likučiai vokiečių išnai
kintos slaviškos pamarėnų tau
tos. Pamarenų arba kašubų yra 
jau vos tiek, kiek ir Prūsų mo
zūrų. Gyvena jie apie Kosliną. 
Pomeranijoj, ir apie Dancigą, 
Vakarinių Prūsų provincijoje.

ATEIVIAI ATKAKĘ AME
RIKON.

kad rašinėtų taip.dažnai 
kuris gali.

Sn tikra pagarba,
P. G. Luomans, naujas 

Kelių” vedėjas, 123 So. 
chester avė., Chicago, III.

Pranešimai

kaip

“M.
Win-

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

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubas rengia šeimynišku 
vakarėlį, Kalėdų dienoje, .1. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 401h Avė. Pra
džia 4:30 vai. po pietų. Nariai, no
rintis dalyvauti vakarėlyj, malonėki
te įsigyti tikietų arba siųskite pasi
žadėjimą laišku svetaines adresu iki 
gruodžio 21 d. Vėliau pasižadėjimai 
nebus priimami. Komitetas.

Valdžios sveikatos de 
parlamentas sprendžia 

ir yra abejonėj, kad 
infltienza

džius surinktomis žiniomis, per 
paskutinį šimtmetį, taigi nuo 
1820 m. lig 1920 m. j šią šalį 
atkako iš kitų kraštų visa apie 
33 milijonai (ateivių. Daugiau
siai, nes 29,500,000 atkako išEu. 
ropos; apie 2 milijonai į Jung
tines Valstijas atvyko iš Angli
jos valdybų Amerikoj, žinoma, 
daugiausiai iš Kanados, o 750,- 
000 iš Anglijos valdybų Azijoj. 
Iš Europos daugiausiai j šią ša-

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
Bedarbės repeticijos įvyks utarnin- 
ke, gruodžio 16, 7:30 vai. vakare. 
Mark \Vhitc Squafe svetainėje (En
gine rooom). Visi lošėjai, malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

— »J. Gedraitis.

RAUGINTI ŽMONES. Todėl y- 
ra priedermė temyli į kilus žmo
nes, ir tam tikslui turėti prireng-! lį atvyko ateivių iš Vokietijos ir 
tą savo skilvį—organizmą: tu- Didžiosios Britanijos: anglų per

LMPS. 29 kp. metinis susirinkimas 
Įvyks seredoj, gruodžio 17 d. 7:30 v. 
vak. Viešo knygyno sevt. 1822 Wa- 
bansia Avė. Visos narės, malonėkite 
atsilankyti, nes bus daug svarbių 
reikalų; taipgi bus renkama valdyba 
ateinantiems 1920 metams.

— Sekr. A. čepukienė.

ra daugiau negu būdas a}xsišau
goj i mo, tai yni priedermė už
silaikyti save nuo užkrečiamu » v

tą šimtmetį atvyko Amerikon 2, 
431,000, o vokiškai 
dar daugiau negu 
5.194,000.

kalbančiųjų 
ingių, nes

LGI). 2-ro skyriaus priešmetinis 
susirinkimas įvyks utarninke 16 d., 
7:30 vai. vak. M. Meldažio svet., 
22122 \V. 23 PI. Turime daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

Partola yra tikru ir stipriu 
pagelbėtoji! todėl, kad susideda 
iš sudėtinių, kurie padaro de-

dezinfekcijos skystimai susimai

Nors Amerikoj viešpatauja 
anglų kalba, bet tarp ateivių čia 
yra daugiau vokiško negu ang
liško kraujo, žmonių. Vokiečiai 
ir prie jos gyventojų pasidaugi
nimo daugiau prisidėjo negu 
kitos tautos, neišskiriant nei 
anglų. Net maža Airija, turin-

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų 
Choro nariai susirinkite ketverge, 
gruodžio 18 dieną, kaip 7:30 
vai. vak. į M. Meldažio svet. Turėsi
me repeticija ir sykiu mėnesinį su
sirinkimą. Nesivėluokite, turime ap
tarti daug svarbių dalykų.

— Sekr. D. Miller.

$100 DOVANŲ TAM
Kas suims ir paduos į policijos ran
kas Kazimierų Vaitkų, kuris Šio 

mėn. 4 d. po pietų 5:30 vai. sušau
dė ir sunkiai sužeidė Juozų Adomai
tį gatvėje lies jo paties namais pu. 
3336 Lowe Avc Chicago, III. jam be
einant į darbų Jis Kazys Vaitkus 
rodos slapstosi Chicagoje. šitų $100 
užmokės pats sužeista s s Juozas A- 
domaitis, kuris randasi Pcoplcs li
goninei, ties Archer Avė ir 22 gat.

PAJIEŠKAU puseserCs Agės Sa
kaitės: turiu reikalų, gavau laiškų 
iš Lietuvos. Ir aš išvažiuoju į Lie
tuvą. Prašau atsišaukti.

Adolph Žangu,
531 W. 18th SI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Sanislovo Gečo. Gir
dėjau pagrįžo iš kariuomenės. Tu
riu svarbių dalyku dėl tamstos. Mel
džiu man prisiųsti savo antrašų. Aš 
pas jus nuvažiuosiu. Mano adresas:

K. RAMAšEVSKI
1718 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJAMA moterų mazgoti 
pudingas; $2.50 į dienų nuo 7 
iki 1 vai. po pietų.

CHICAGO WINI)0W, 
CLEANING CO. 

Room 41 
62 VV. Wasbįngton St.,

ryto

REIKALAUJAMA merginų į iš- 
dirbystės departamentų; lengvas 

darbas; pastovi vieta; gera mokes
tis laike mokinimus!.. Puiki proga 

ateities. Atsišaukite.
MESSINGER PAPER CO.,

180 W. Randolph St.

dėl

REIKIA MOTERŲ
IR MERGINŲ

Lengvas darbas išskirstymų.
Gera mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kedzie St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTORŲ

MOKYTIS PLYNAI

Rankomis siūti

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

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

vakarais. Gera mokestis. 
(/Darbas ant visados. Kreip

kitės į Naujienų ofisą.

Moterų norinčių mokintis viso
kių šakų rankinio darbo į vy
riškų kriaučių, a trasi t puikią 
progą išmokti gerai apmokamą 
amatą musų moderniškoj 
tuvėj.

Gera mokestis apmokama 
kinimos laiku.

Pa tyrusių rankų siuvėjų.

dirb-

mo-

Taipgi reikalaujame tuojaus 
prie kotų ir veskių.

FINIŠERKŲ

IR SKYLINIŲ

A p Ji k a ei jos gal bivt išpildytos 
bile kurioje dirbtuvėje.

Hart, Schaffiner
Mara'

REIKALAUJA DARBININKŲ

70c. valandai pas

GERHARDT F. MEYNE 
Wrighttwood & Hcrmitage Avc.

REIKALAUJA gero, pastovaus 
darbininko į sengelcžių kiemą; tu
ri būt dirbusiu prie žirklių ir mo
kėti apskritą darbą sengeležų kie
me; reikalaujama paliudijimas iš 

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

1)JXON IRON METAL CO.,.. 
D1XON, ILL.

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

THE RYAN CAR CO.
Hcgevviscb, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
NUOLATINIS DARBAS

GERA MOKESTIS

NORTH WESTORN 
’fERRA COTTA

2525 Clybourn Avė.

REIKIA DARBININKŲ
- ---- ---yAIKŲ

REIKALINGA
Vaikinų 17 melų amžiaus ir senes
nių prie lengvo mašinų darbo į šva
rią sanitarę dirbtuvę. Patyrimas 
nereikalingas, 't uri turėti savo me
tų liuyjantį certifikatą. Atsišaukit.
FELT and TARRANT MFG. CO.

1735 N. Paulina St.

PARDAVIMUI
EXTRA!

Barberys Galinis parduoda savo 
barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoja į Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. 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
giai, gera proga ypatingai lietuviui, 

nes apielinkė apgyventa lietuvių. 
Taipgi parduoda klernatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

D. GALINIS
311 W. Ith St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA labai geras muzi
kos instrumentas alto sesefonas; 

geriausia, kokis tik galima padirbti. 
Jis yra žemo tono. Kas norite ma
tyti ateikite vakarais nuo 6 iki 8 se
kančiu antrašu:

S. I. MEIŽIS,
3202 Auburn Avė., Chicago, III.

lėinis išvalo skilvį ir vidurius, 
o taipgi prigellbsti išvalymui už
sikrėtimų iš žmogaus kimo. Par
tola užlaikė sveikatoje milijo
nus žmonių pereitą metą, todėl, 
kad Partola apart dezinfekcijos 
ir virinimo sudėtinių, taipgi tu
ri savyje sustiprinančius syvus 
dėl skilvio ir viduriu.t

Partola išvalo visus kenksmingus 
elementus iš organizmo. Paimk du 
šmoteliu prieš miegų per tų mėnesį 
kaipo apsisaugojimų ir palaikymų 
sveikatos. Kainuoja vienas ($1) už 
bonkutę, o $.1 
iš pirmos klesos aptiekus Partosa

šimtmetį davė 1,3 18,()()() ateivių, 
taigi daugiau negu čia atkako 
anglų, o pati Airija 1911 metais 
išvisa turėjo 4,390,000 gyvento
jų, taigi beveik tiek, kiek ji da
vė Amerikai ateivių. Nereikia 
užmiršti, kad nemaža europie-

toms Anglijos kolonijoms.

Kiek per tą laiką Amerikon 
atkako išvisa lietuvių, tikrai ne- 

'>.00 už šešias bonkutes žinia, nes savo statistikoj lietu- 
v.. xvw v..rk cifv. ''|vius ?ia pradeda skyrium nuo 

rusų ir lenkų užrašinėti vos nuo 
dešimtmečio atgal. Vien tik nuo 
1910 metų iki šiol, sulig oficia- 
lėmis imigracijos biuro žinio
mis, lietuvių atvykę visa 105,- 

I 000; bet ta skaitlinė, ištikrųju, 
turi būt daug didesnė, nes did
žiulė dalis atvykstančiųjų lietu
vių, išleidžiant iš laivo ateivius 
surašantiems imigracijos valdi
ninkams pasisakydavo esą rusai 
arba lenkai.

Per paskutiniuosius 20 metų 
j daugiausiai Amerikon atkako i-

Alus degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymų nami
nio dlstilhiotuvo ir veikimų su Juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniat vynai užtikrinama.

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir

miau* darėme alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti paČ 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute,
Dep. 85, Milwaukee. Wif».

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti 
Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų 

plunksnos ...;.......
Jauniklių žąsų...........

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

Reikalaukit sampelių.

tik

$1.89

1.39 
69c

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

Subatonils iki 9 vai. vakare.

000 (daugiausiai iš Rusijos); 
lenkų, bet prie jų priskaityti ir 
lietuviai, bent išdalies, 1,092,- 
000; vokiečių 1,000,000; skandi
navų 818,000; anglų 658,000; ai
rių 480,000; slovakų 461,000, 
beveik tiek ir magyarų arba 
vengrų; 161,7000 kroatų.

Po dabartinės karės ateivybė 
ir be jos apsunkinimų, apie ką 
Amerikos politikieriai sau gal
vas džiovina, jeigu ir nepasi
liaus visai, lai, be abejo, žymiai 
sumažės.

Moksleivių atydai
Paskutiniame “M. K.” leidi-

LGD. 3-cio skyriaus susirinkimas 
įvyks seredoj, gruodžio 17, 7:30 vai. 
vak. I). šėmaičių svetainėje. So. U- 
nion Avė. ir 18 gat. Visi atsilanky- 
kit iv iitAivcskit ss.vo ilrminus.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių l.iuosybės Na
mo Bendrovės priešmetinis susi

rinkimas Įvyks nedėlioj, gruodžio 
21 ,d. 1-ma vai. po pietų, J. Neffo 
svetainėj, 1500 So. 49th Avė. Visi na
riai bukite. Tarsime kada statyti 
svetainę ir bus rinkimas valdybos 
1920 metams. Atsiveskite savo drau
gus prirašyti prie bendrovės.

| Valdyba.

Amalgamated Meat Cutters and 
Buchers Workmen of North Am,. A. 
F. of L. Local 257 priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 18 d., 8 v. 
vak. p. Ežerskio svet. 46 ir So. Pau
lina gal. Visi nariai ir narės ma
lonei kviečiami atsilankyti, nes bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams. — Valdyba.

Brighton Park. — LDLD 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas ivyks gruo
džio 17 .d, 7:30 vai. vak. B. J. Wav- 
žinski svet. 3025 So. Kedzie Avė. 
Gerbiami nariai, visi atsilankykite, 
nes yra svarbių dalykų, mus drau
gijos stovį paliečiančių. Beto, bus 
rinkimus valdybos ateinantiems 

1920 metams. — Org. K. Kipšas

Utarninke, gruodžio 16 d., LLF 
rengia prakalbas su paveikslais a- 
pie “pabaigų svieto” Meldažio svet. 
2242 W. 23 PI. Pradžia 7:30 v. vak.

Sus. Amerikos Liet. Kareivių 72 
kp. susirinkimas Įvyks gruodžio 16. 
Jaukščio svetainėje, 2158 W. 23rd 

7:30 vai. vak. —■ Valdyba.

Susiv. Am. Liet, kareivių 3-čios 
kp. susirinkimas bus šv. Jurgio 

parap. svet. utarninke, gruodžio 16, 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti. — Valdyba.

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

— “Birutė”.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminės .Jono 

Vitaičio; 8 metai atgal 'gyveno Ka
nadoje, paeina iš Kauno rfid., Ke- 

Skamaičių kaimo.

REIKALAUJA prityrusios 
moters skudurams skirstyti 
VVALLACE IRON & METAL 

CO.
548 W. 63rd St.

520 S. Wells St.
1922 S. Halsted St.
2303 St. Paul St.

REIKALAUJA pirmos klesos au
tomobilių taisytojo, taipgi, kad su
prastų ir kaip kitus mokinti to ama
to.

Platesnėms žinioms telefonuokit: 
Yards 4427 vakarais ar nedėlicfj:

Klauskit: John Grakauski.

RAKANDAI
TIKTAI ši MENESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKAL/1UJAMA

REIK AI <AUJAME žmogaus dėl pi r 
■ >io« pagalbos i Wust ulele geležies 
dirbtuvę: paduok amžiaus patyriinij 
ir reikalaujamą mokestį Rašyk į

Naujienas, 333.

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
Tik merginos

Patyrusių darbininkių gera mo
kestis pradžiai ir stukinis dar-

abelno dirbtuvės darbo., 
kiaušiu proga dėl ateities.

5’4 dienų savaitėje

Pud-

Atsišauk Samdymo Skydini

KABO CORSET CO.
710 N. Morgan St.

Netoli Chicago Avė.

\

REIKALAUJAMA

irMerginų dėl leibcliavimo 
pakavimo kavos, fruktų, šakne
lių, hotelių tavoro, etc.

HENRY HORNER CO.
571 W. Randolph St.

REIKALINGA
Moteris ar mergina prižiūrėjimui 

trijų vaikų, 3 metų, 10 metų ir jau
niausias dviejų metų; 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

REIKALINGA 17 — 18 metų 
pastovi mergina.

WESTORN UNION POST
68 W. Randolph St.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
DEL SORTAV1MO 

SKUDURŲ 
HARRY DRAY 

1447 Blue Island Avenue.

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

LORD and BUSHNELL Co. 
2424 S. Laflin St.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti- 

liaus rakunclai tins parduoti už t>i- 
le kokj priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai, Vėliausio stiliaus sckly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir it. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
_ __________________ ___ 5-

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

REIKALINGA
10 mergių, 17 metų amžiaus ir se
nesnių prie lengvo mašinų ir patar
navimo darbo j švaria sanitarę dirb
tuvę. Patyrimas nereikalingas. Tu
ri turėti savo amžiaus certifikatą. 
Atsišaukit.
FELT and TARRANT MFG. CO.

1735 N. Paulina St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAMA
Molderiaus ant metamos maši
nos; gera užmokestis ir geros 
darbo sąlygos.

Atsišaukite

Galima pirkti po vieną arba kar
tu. Dveji namai po du pagyveni
mu; šeši ir septyni kambariai kiek
viename. Du namai ant trijų lotų 
(150x75), cimento pamatai su skie
pais. švari viela ir ramus gyveni
mas. 4363-4401 Einerald Avė., Chi
cago, 111. Priežastis pardavimo —- 
gyvenu kitame mieste. Pirkdami 
nuo savininko, sutaupysite pinigų. 
Reikale kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai:

M. BUDRUNAS.
Spring & VVater St.. VVaukegan, 111.

REIKALAUJA i šeimynini viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti i namo užveizdą 

1)REXEL V1EW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO. 

26th and Kenton Avė.
MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

LEIBERIŲ

GERA MOKESTIS
t

PASTOVUS DAUBAS

2250 S. RAGINE AVĖ.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE DARBO Į 

JUNK SHOP 
P. GOLDMAN

1017 So. Fairfield Avė., Chicago. 
(Tarpe 12th St. ir Taylor St.)

REIKALAUJAMA VYRŲ

TRIMUOTI SKLIAUTUS

PASTOVUS DARBAS

PATYRIMO NEREIKIA

Turi rašyt ir skaityt angliškai.
Atsišaukite H. J. Finu

412 So. We.lls St.
2nd floor

REIKIA DARBININKŲ i lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras. 

THEO. FATHAUER CO.
1428 Cherry Avė., Goose Island.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns . 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.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

T 'T' •< 1 j i dainių apskr., onmimivių AiiiniM.
me p. J. T. Vitkus, pasitraukda-1 rfuriu prįe j0 labai svarbų reikalą 
mas nuo vedimo “M. K.” patai-.i§ Lietuvos. Atsišaukti^adresu: 
pino pranešimą ir prašė, kad vi- gQ28 S. Talman Avc., Chicago, III.
si “M. K.” bendradarbiai ir na
riai siųstų visus rašinėlius man, PAJIESKAU merginos linksrnaus 
kaipo naujam “M. K.” Vbdėjui; '>“<•«, *F dailios išvaizdos, nesenos- 
, , , , _ nės kaip 28 metų. Aš esu vaikinas

n (lll i/.ovk. bet Kfld p. Vitkus nepadavė ma-įšo metų, turiu savo dailius rakan-
Valandosn "rytofa-^po piet no adreso, vargiai ar kas žino <lus; iieškau merginos už gaspadinę 
7-8 vok. Nedalioms 10-12 dleniĮ. „s ’ kuri norėtų gyvent, poroje. Atsišan-

‘ ’ kitę i Naujienas po num. 81.

REIKALAUJAMA patyrusių 
moterų prie sortavimo vilnonių 
skudurų. Atsišaukite:
1510 So. Peoria St.,

J. Cbapman & Son.

REIKALINGAS vyras pardavėjas. 
Patyrimas nereikalingas. Musų vy
rai uždirba nuo $50.00 iki 60.00 i 
savaitę. Atsišauk
Room 911-912. 431 So. Dearborn St.

REIKALAUJAMA medžio darbi
ninkų ir rakandų dirbėjų ant žiemi
nių viršų ir lengvų komercinių da- ' “ iOC

LAWDER,
69th St. (netoli State St.)

REIKALINGA moteris arba mergi- nių viršų Ir lengvų 
na, į namus pridaboti 2 vaikus; leng-Hykų. Pastovus darb 
vas darbas ir gera mokestis; 1227 So. T
Halsted St. Klausk Mrs. Bruno.

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

ATSIŠAUKTI;
2315 ĘLSTON AVĘ.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininku.
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