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Nebus Pabaltijos taikos 
su bolševikais

Kolčakas vėl sumuštas
tarybos 
patapo 

Anglija

Skandinavija nori taikos su Rusija

Kongresas svarsto aštrius įstatymus 
prieš radikalus

| Su Lietuvos Misija Amerikoje

DORPATO KONFERENCIJA 
GAL SUTARS TIK MŪŠIŲ 

PALIAUBĄ.

Neašrodo, kad bus padaryta 
taika tarp Estonijos ir sovietų 

Rusijos.

REVELIS, Estonijoj, gr. 14. 
(Rašo Chicago Daily NeSvs ko
respondentas Michael Farb- 
man). Stoka tikrų žinių apie 
Dorpato konferenciją jau da
bar gimdo perdėjimus ir klai
dinamus. Pavyzdžiui ginčai 
apie rubežius ir karinę gvaran 
tijas daugumoj klaidingai per
duodami. Kad sekus konferen 
ciją, reikia suprasti, kad nė vie 
na pusių nesiekiąs! ir nesitiki 
įvykinti kas butų panašu į pa
stovia taika. laibai sunku tik
rai pasakyti kokie ryšiai bus 
tarp Estonijos ir sovietų Rusi
jos kada dabar svarstoma su
tartis bus pasirašyta.

Yra tik aišku tak kad nępa- 
darys atnaujinimo taikių ry
šių, kol talkininkų valstybės 

nesutars irgi užmegsti tokius 
ryšius su sovidtų Rusija. Te- 
čiaus susitarimas tūluose daly
kuose galbūt bus padarytas. 
Estonija ir sovietų Rusija ir to
liau pasiliks priešais iki kol ne
ateis tikroji taika, jei kada ji ir 
įvyks, tarp Rusijos ir kitų Ša
lių ir kol Rusija pilnai neparo
dys, kad ji atsižadėjo imperia
listinių mierių linkui parubežio 
šalių. Dalinė demobilizacija 
galbūt bus galima, bet frontas 
pasiliks nepaliestu. Tokiu bū
du naujoji padėtis bus niekas 
daugiau, kaip apsistojimas ka
riavimo.

Strategija yra svarbiausiu.

Todėl aišku, kad strategiški 
klausimai loš didelę rolę nusta- 
\tymc rubežių. Yra charakte
ringu, kad kiekviena pusių kai 
tina viena kitą siutime strate
giškų, o ne etnografinių rube- 
žių. Faktu yra, kad abi pusi 
yra labiau susirupinę tvirtumu 
savo fronto linijų iki padary
mui galutinos taikos. Didžiau 
si Estonijos reikalavimai, pa
remti ant etnografinių princi
pų, kartu butų didelės strategiš 
kos vertės, kadangi duoda ne
tik nepadalintą valdymą Nar
vos užtaka, bet taipjau Lugos 
užtaka, kurios yra labai svar
bios Petrogrado gynimui.

Sovietų delegatai!, netik at
metė tuos reikalavimus, bet pa
siūlė perkelimą fronto į vaka
rus nuo Kundo užtakos, apie 
60 mylių į vakarus nuo Narvos, 
iki Peipus ežero. Bolševikų kal
bėtoju buvo karinis ekspertas 
Kostiajev, buvęs majoru gene
rolu caro armijoj. Jo kalba 
buvo dideliu siurprizu Estoni
jos delegatams ir buvo mato
mai nesmagi patiems sovietų 

delegatams. Juokingiausia pu
sė jo kalbos buvo tikrinimas, 
kad ši linija, atkertanti apie 

šc$lą dalį grynai estonais apgy 
ventos teritorijos, yra tikruoju 
etnografiniu rubežiu.

Gen. Kostiajev iškalbingu
mas—jis net citavo iš Ivan

mušė ir šį prospektą.
Skandinavijos valdininkai ir 

biznieriai dabar atidžiai seka 
Amerikos sena tą ir bolševikų 
tarybas ir iš abejų vietų, laukia 
taikos.

Anglija slapta dalyvaujanti 
tarybose.

Dabartinės bolševikų 
su Pabaltijos šalimis 
trikampiu dalyku, su
kol-kas tyliu dalininku. Angli 
ja padavė kokią-nors propozi
ciją Estonijai apie pastarosios 
tarybas Dorpate, bet [>obudis 
tos propozicijos nėra paskelbtas 
viešai. Čia manoma kad An-* 
glija bando išgelbėti savo vei
dą ir tuo pačiu laiku išsipinti 
iš Rusijos painiavos. Jei Pa
baltijos šalįs atvirai ir Anglija 

fakto, kad caro generolai pasi- Į slapta, įstengs išgauti iš bolše- 
lieka aitriais imperialistais net Į vikų patenkinančias sąlygas, 

tada taika galės būti padaryta 
netik Pabaltijos šalių, bet taip
jau ir Anglijos.

Grozni—skaudus atidengimas

ir raudonojoj armijoj. Krasin 
tuojaus pasmerkė gen. Kostia
jev imperialistinius reikalavi
mus, bet pasakė aiškiai, kad 

bolševikai neduos Estonijai jo
kių strategiškų patogumų, kol 
bus pavojus atakos ant sovietų

Ryto Krasin grįšta į Dorpa
tą. Sprendžiama, kad konfe
rencijos likimas priguli nuo 
bolševikų nuosprendžio apie ru 
bežius. Jeigu Krasin negalės 
pasiduoti Esi ton i jos reikalavi
mui Lugos rubežiaus, ryto gal
būt bus paskutinė diena konfe
rencijos.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111. Dec. 17, 1919 
as reųuirod by the act of Oct. 6.1917

Anglija slapta veikia 
Dorpato tarybose?
SKANDINAVUOS ŠALIS 

NORI TAIKOS SU SOVIETŲ 
RUSIJA.

Nori atidaryti pirklybą ir 
nebesibijos daugiau 

bolševizmo.

COPENHAGEN, gr. 16. (Ra
šo Chicago Tribūne korespon
dentas Arthur Manu).—Skan
dinavijos biznio ir valdiškos 
klesos nori laikos ąu sovietų 
Rusija—kadangi jos neteko vil
ties, kad galima butų sumušti 
bolševizmą iš lauko ir kadangi 
Skandinavija nukenčia ekono
miniai delei Rusijos blokadoš.

Daugely j pasikalbėjimų ta
me dalyke aš visuomet stačiau 
klausimą: “Ar jus nesibijote 
bolševikų propagandos, jei bus 
padaryta taika?”

Paprastai atsakymu būna: 
“Ne; negalima pakliudyti bol
ševikų propagandai—mažiau
sia iki tūlam laipsniui—nežiū
rint buvimo ar nebuvimo tai
kos.”

Vienas žymus Danijos valdi
ninkas man pasakė:

“Bolševizmas yra politinė in- 
fluenza. Jus prisimenate kokių 
aštrių priemonių šalįs griebėsi 
kuomet pradėjo plėtoties influ 
enza, bet kaip ji vienok išsiplė
tojo visame pasaulyje? Bolše
vikų propaganda yra kaip in- 
fluenza, nepaisanti cenzūros ar 
rubežių sargybos. Ji turi atlik
ti savo ir išnykti, kaip išnyko 
infhienza.”

O Rusijos blokada taip skau
džiai ekonominiai paliečia 
Skandinavijos šalis, kad jos pra 
deda d a ry t ies karštomis taikos 
šalininkėmis. Jos negali rasti 
marketų savo šimtams tukstan 
čių dolerių vertės tavorų, ku
riuos jos nupirko ne savo na
minei pirklybai, bet išgabeni
mui Rusijon.

įkiši oi buvo prospektų, kad 
niekurie tų tavorų galima bus 
parduoti Vokietijai, bet senato 
atsisakymas ratifikuoti taikos 
sutartį—kas reiškia tolimesnį 
puolimą Vokietijos markės per 
kautosios vertybės—laikinai už tas dabar svardtč net dešimti

True translntion filed w1th tho pmt- 
inaster at Chicago, III. Dec. 17, 1910 
ts reųuired by the net of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI VĖL SKAUDŽIAI

SUMUŠĖ KOLČAKĄ.

Paėmė svarbų miestą ir suėmė 
5,000 belaisvių.

LONDONAS, gr. 16.—Bevie- 
line žinia iš Maskvos sako, kad 
bolševikai gruodžio 14 d. pa
ėmė Novo Nikolajevsk, ant 
Trans-Sibcnrijos geležinkolio.

Pranešimas sako, kad sovie
tų kareiviai suėmė 5,000 belais 
vių, daug kanuolių. ir kelis gen. 
Kolčako armijos generolus.

Maskvos pranešimas skelbia 
bolševikų besiveržimą visuose 
frontuose. štabas garsiosios 
gen. Mumontov kavalerijos di
vizijos tapo suimta į šiaurę 
nuo Piriatin, rytuose nuo Kije
vo ir daug belaisvių suimta ki
tose apielinkėse.

Gen. Denikino pranešimas 

rcivių Kursko, Dono ir Char
kovo distriktuose.

(Novo Nikolajevsk yra ant 
Trans-Siberijos geležinkelio, 
apie 390 mylių j rytus nuo Om 
sko.
nesį 
sko,

Reiškia bolševikai į mė- 
laiko, po paėmimui Om- 
nustumė Kolčaką 400 my-

Kąla naujus retežius.
GRĄSINA NEPAGEIDAUJA

MIEMS ATEIVIAMS DEPOR
TAVIMAIS.

Vien tik prigulėjimas prie 
nepageidaujamos organizacijos 

gali būti priežastim depor
tavimui.

At-WASHINGTON gr. 16. 
stovų buto immigracijos komi
tetas Šiandie raportavo ir reko
mendavo priimti atstovo John 
son iš Washingtono įneštą re
zoliuciją, kad kiekvienas sve
timšalis, kuris priguli prie or
ganizacijos, kuri skelbia sabo
tažą, nuvertimą organizuotos 
valdžios, žudymą ar užpuldi

nėjimus ant valdininkų, ar nai
kinimą turto, gali būti areštuo 
tas ir deportuotas. Sulig bi- 
liaus, nereikia papildyti jokio 
prasižengimo, bet jau vienas 

prigulėjimas prie tokios orga
nizacijos yra užtektina priežas
tim deportavimui.

Tas bilius įneštas todėl, kada 
buvo areštuota daug radikalų ir 
I. W. W. narių ir pareikalauta 
juos deportuoti, darbo sekreto
rius Wilson pasakė, kad sulig 
Įstatymais jų negalima depor
tuoti, nes vien prigulėjimas prie 
organizacijos nėra nusidėjimu.

Atsrtovų buto teisių komite-

>*>»

JONAS VILEIŠIS,
Mediniuose, Pasvalio parap., Panevėžio apskrities, Sun

iki 8 metų amžiaus gyveno sodžiuje,
gimęs
šio 3 dieną 1872 m.
paskui buvo išvežtas į Šiaulius, kur 1892 m. pabaigė gimna
ziją. Universitetan nukeliavo Petrapiliu. Iš pradžios moki
nosi per 3 metus matematikos skyriuje, o paskui perėjo į tei
sių fakultdtkį, kurį pabaigė 1898 m. Pabaigęs, metus ištar
navo kariuonuendįj Vilniuje, o paskui vieną pusmetį mokino
si Berlino universlte. Tais metais (1900) aplankė Francuziją, 
Belgiją, Angliją. Sugrįžęs pradėjo advokatauti Vilniuje. 1902 
m. vedė lietuvaitę Oną Karakauskaitę. Dabar augina 5 vaikus. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, liko Vilniuje. 1916 m. vokiečių 
valdžios buvo suareštuota® už platinimą atsišaukimų prieš vo
kiečių valdžią, prasėdėjo kalėjime 4l/2 men. ir buvo paskui iš
varytas į Vokietiją, į »belaisvių liogerius. 1917 nu sugrįžo 
Lietuvon, buvo išrinktas V. Tarybon. Antrame Min. Kabine
te buvo Vid. Reik. Mluisteriu, • 4 mėn. Kabineto Finansų Mi- 
nisteriu.

bilių prieš radikalus ir jų vei
kimų. Galbūt tie bitlai bus su 
jungti į vienų ir raportuoti dar 
prieš kalėdų pertraukų posė
džių. Visuose tuose biliuose 
nustatoma didžiausia bausmė 
vien už skelbimų pažangesnių 
nuomonių.

True translatioA CUed Uw post- 
master at Chicago, III. Dec. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. G. 1917

Šelps Austriją.
TALKININKAI PAGALIOS

NUTARĖ SUŠELPTI 
AUSTRIJĄ.

Bet Amerika pirmiausia turi 
pagelbėti.

PARYŽIUS, gr. 10.—Vyriau 
šioji taryba Šiandie išklausiusi 
ilgo pranešimo Austrijos kanc
lerio Dr. Kari Renner apie klai
kių padėtį jo Malyje, nutarė 
griebties pirmųjų priemonių 
sušelpti Austriją.

Nutarta pagelbėjimui maisto 
padėties Austrijoje pirmiausia 
pasiųsti 30,000 tonų maisto į! 
Trieste, o iš ten išgabenti Au- 
strijon.

Taryba išreiškė nuomonę, kad 
Amerikos kooperacija šelpime 
Austrijos yra būtinai reikalin
ga ir tik viena Amerika gali su
teikti Austrijai kreditus pirki
niams.

PRAŠO CHJCAGIBČIUS 
GELBĖTI VIENNĄ.

CHICAGO.—Mayoras Thomp 
son šiandie gavo atsišaukimą 

nuo Viennes mayore Jateb 
Bohnt, kuriame pvaŠema aų-* 

Šelpti S,000,006 Amonių, ku
riems gręsia bade A galėta mi9 
tis. Apšaukimas shko, kW5 

Austrijos pinigai neteko perka
mosios vertybės, derlius visai 
neužderėjo ir dirbtuvės stovi už 
darytos.

Truv truasUtlou filod vdth the post 
mastcr at Chicago, 111. Dec. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

VIENNA ARTI KANIBA
LIZMO.

Vienas atsitikimas jau žinomas, 
bijomasi daugiau tokių atsi

tikimų.

PARYŽIUS, gr. 13.—Austri
jos kancleris Dr. Renner šian
die persergėjo talkininkams, 
kad aust rali pataps kanibalais 
(žmogėdžiais), jei nebus jiems 
prisiųsta maisto iki sausio 21 
d., kada visas maisto išteklius 
galutinai išsisems.

Kancleris sakė, kad pereitų 
savaitę nežinomas degeneratas 
nužudė Viennoje 6 metų mer
gaitę, supjaustė jos kūnų ir iš
metė gatvėse beturčiu distrikte. 

. Kūno šmoteliai buvo suran
kioti ir suvalgyti keturių Vien
uos šeiniinų. Policijos tyrinė
jimai parodė, kad niekurie ži
nojo ką jie valgė.

“Viennoj nepasiliko jokio šu 
nies, katės, žiurkės, kanarkos, 
auksinės žuvykės, ar kitų na
minių gyvūnų,” sakė Renner. 
“Išbadėję žmonės suvalgė vis
ką. Arkliai irgi senai suvalgy
ti.”

True tranalation flled wtth the post- 
master at Chicago, 111. Dec. 17, 1919 
aa ragui r ed by the act of Oct. 6,1917 

PERSAI IŠŽUDĖ 1,300 ANGLŲ.
LONDONAS, gr. 16.—Oficia

li Rusijos sovietų bevielinė ži
nia sako, kad Persijos sukilė
liai išnaikino 1,300 kareivių 
Anglijos garnizoną Meshked’e, 
SParvakarinėj Persijoj.

VĖL ATIDĖJO ANGLIAKASIŲ 
BYLĄ.

Tik vienas viršininkas šaukia
mas teisman. Kitų byla atidėta 

“iki reikalui.”

INDIANAPOL1S, Ind., gr. 16.
► -Federalis teisėjas Anderson 
šiandie atidėjo neaprubežiuo- 

lam laikui bylą 83 angliakasių 
unijos viršininkų, kaltinamų 
paniekinimu teisink). Jie bus 

! pašaukti, kadh itoi&mas matys 
j reikalingu (ai padaryti.

Bet vienas viršininkas, Alex 
ander Howat, prezidentas Kuli
sas distrikto angliakasių, yia 
įsakytas stoti teisman sekamą 
panedėlį ir atsakyti už panieki
nimą teismo ir peržengimą tei
smo išduoto injunetiono. Mat 
jis nors rūpinęsis sugrįžimu į 
darbą angliakasių, kurie sustrei 
kavo lapkr. 1 d., bet pa Ūkęs ir 
toliau strcikuo’ti tuos angliaka
sius. kurie vedė lokalius strei
kus dar prieš prasidedant ge- 
neraliam angliakasių streikui.

LENKŲ KUNIGUI NEPA
VYKO.

Išmetė parapijonę iš bažnyčios, 
bet turės užsimokėti $8,000.

. .....

INDEPENDENCE, Wis., gr. 
16.—Lenkų kunigai taip pat 
pilniausiai šeimininkauja savo 
parapijose, kaip ir lietuviai ku
nigai. Ir taip pat lygiai mėg
sta keikti ir mėtyfti parapijo
mis iš bažnyčios.

Tą pūtį padarė ir vietos len
kų katalikų klebonas kun. Ą. 
W. Gara. Jis kiek laiko atgal 
išmetė iš bažnyčios savo parą- 
pijonę Mrs, Adam Ogdzeski. Ji 
buvo nėščia ir kunigui beme
tant ją Iš bažnyčios tapo sužei
sta ir delei to išbuvo ligonbu- 
tyje keletą savaičių.

Išėjusi iš ligonbučio ji pataru 
kė kunigą teisman, reikalauda
ma iŠ jo atlyginimo. Šiandie 
jirisaikilitųjų teismas išnešė 
nuosprendį, kad kun. Gara tu
ri užmokėti moteriai $8,000 at 
lyginimo už jai padarytą skriau 
dą.

SOCIALISTAI NEDALYVAU
JA LENKIJOS MINISTERI

JOJE.

VARŠAVA, gr. 16.—Naujai 
sudarytasis Lenkijos kabinetas 
yra koalicinis ir susideda iŠ vi
sų dešiniųjų ir centro partijų. 
Socialistai ir kairiosios parti
jos atsisakė priimti vietą toje 
ministerijoje. Kabinetas skel
biasi, kad jis be kito, taipjau 
rūpinsis išrišti žemės reformų 
klausimą ir išpildyti būtiniau
sius darbininkų reikalavimus.

TARIASI KAIP NUPIGINTI 
PRAGYVENIMĄ.

CHICAGO.—Šiandie čia lai
koma yra konferencija pasita
rimui kaip nupiginti pragyve
nimą. Ją sušaukė gubernato
rius Lowden ir joje dalyvauja 
apie 500 žmonių, jų tarpe ge- 
neralis prokuroras Palmer. Pa
starasis vakar kalbėjo kaip nu
piginti pragyvenimą, bet nera
do geresnio budo, kaip skelbti 
“teisingas” kainas.

3 ŽMONĖS NUŠAUTI.
COLUMBUS, S. C., gr. 16.— 

Dr. J. H. Pra 11, jo švogeris Bell 
ir Royall Cotton tapo nušauti 
nedėlioj jiems tarp savęs susi- 
ša adžius.

NUTEISĖ NEGRĄ Už 
, RIAUŠES.

CHICAGO.—John Washing- 
ton, negras, šiandie tapo nutei
stas 20 metų katorgos už už
mušimą balto žmogaus laike 
šiemet siautusių čia rasinių rfau 
šių. Kiti du negrai liko ištei
sinti.

Slapieji nepasiduoda.

SLAPIEJI DEDA VILTĮ ANT 
PREZIDENTO.

Jau pradeda kovą teismuose 
prieš konstitucinę prohibiciją.

WASHINGTON, gr. 16.—Vi
sur pralaimėję slapieji visą vil
tį dabar deda ant prezidento 
Wilsono. Jie vis dar tikisi, kad 
prezidentas išleis proklamaciją 
aj)M* užbaiginuį <1vmobiIizacijos 
ir tuo nors trumpam laikui 
leis atidaryti karčiamas. Bet 
ta viltis labai maža, kadangi 
prezidentas jau ne kartą pasa
kė, kad prohibiciją galės būti 
panaikinta tik tada, kada taika 
bus ratifikuota.

Nebesitikėdami sulaukti pa
naikinimo karės laiko prohibi- 
cijos, saliunininkai pradeda ko 

' vą prieš konstitucinę probibi- 
ciją. New Jersey valstijos sa
liunininkai kraipėsi į aukščiau 
sįjį teismą, prašydami leisti už 
vesti bylą, |kad paskelbus kon
stitucinį priedą nekonslituciniu 
ir uždraudus Ncw Jersey val
stijai ir federalis valdžiai vy
kinti tą priedą ir kliudyti saliu- 
n<in.inkams pardavinėti svaigi
nančius gėrimus. Teismas dar 
neišnešė savo nuosprendžio ar 
jis leis užvesti tokią bylą.

SMŪGIS ŠLAPIEMSIEMS 
KONGRESE.

WASH1NGTON, gr. 16.— 
Kongresas šiandie atėmė pušku 
tinę Slapiųjų viltį, kad atstovų 
buto agrikultūros komitetais 
pasmerkė atšaukiantį karės lai 
ko prohibicijos įstatymus bilių.

Dabar gėrimus ir tai tik 
^trumpam laikui gah išgelbėti 
paskelbimas taikos, bet tai bus 
negreit padaryta, gal tik po įėji 
mui galėn konstitucinės prohi
bicijos.

4,000 SALIUNŲ RENGIASI 
UŽSIDARYTI.

CHICAGO.—Iš priežasties 
augščiausiojo teismo pripažini
mo kares laiko prohibicijos ak
tą konstituciniu, 4,000 Chica- 
gos saliunų, kurie vis dar dė
jo vilties, kad saliunai nors 
trumpam laikui vėl atsidarys, 
ketina visiškai užsidaryti po 
Naujų metų.

ŠUO IŠGELBĖJO 92 ŽMONES.
CURLING, N. F., gr. 16.— 

Pakraštiniam laivui su 92 pa- 
sažieriais skęstant audroje, ka
da žmones nedrįso delei audros 
plaukti valtelėmis, šuo nuplau
kė prie laivo, pagriebė numes
tą virvę ir ją išvilko ant kranto. 
Paskui ta virve nusileido ir vi
si pasužieriai.

ENVER PAŠA KURDISTANO 
KARALIUM.

KONSTANTINOPOLIS, gr. 
13.—Pasak čia gautų žinių, bu
vęs Turkijos karės ministerts 
Enver Paša apsikarunavo Kur
distano karalium. Kurdistanas 
yra Turkijoj, farp Mesopotami
jos ir Persijos.

LIBERALAI STATYS SAVO 
KANDIDATUS.

ST. LOUIS, Mo.—Naujai su
sitvėrusios liberalų partijos pir 
mininkas J. A. Hopkins paskel 
bė, kad ir ši partija statys savo 
kandidatus į Suv. Valstijų pre
zidentą ir vice prezidentą. Ji 
juos nominuos sekamais me
tais, bet kampaniją ves gal tik 
16 valstijų.

NORI TYRINĖTI MARTENSĄ.
WASHINGTON, gr. 16.-^e- 

rta'torius Kenyon, rep., iš lova, 
Šiandie įrtešė rezoliuciją, kad 

butų ištirtas veikimas Rusijos 
sovietų pirklybinid atstovo C. 
A; K» Martens.
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Kas Dedasi Lietuvoj
KUNIGAS ŽANDARAS.

Šeduva (Panevėžio apskr.)

Aniuohiose Sarguose čia dide
lis prekymetis. Jaunimo būrelis 
inainikavo armonikomis ir bu 
vo jas bepradedą čirpinti. Tuo 
metu kun. Vaitiekūnas atbėgo 
be kepurės ir taip pradėjo šio
kiais ir tokiais bolševikais ko- 
lioti ir gailėjosi, kad nėra poli
cijos ir jis neturįs ginklo. Ir vis 
Šaukė policijų. Tuojau atbėgo ka 
reivių ir klausia: “Ko\ reikia, 
kunigėli?“ — “Štai bolševikai, 
areštuokite juos. Tada kareiviai 
“bolševikams” į kuprų ir be jo
kių pasiaiškinimų nuvedė kalė
jimai!. O kunigas vis rėkdamas, 
kad iš tokių tai ir bolševizmas 
atsirandąs parėjo sau namo.

—Pasvalio ap. čia klerik. 
darbuojasi uoliai kiekviename 
miestelyje, kurdami įvairių įvai
riausių draugijų. Ypač daug 
pristengč krikščionių demokra
tų skyrių, per kurių susirinki
mus jų vadai aiškina žmonėms, 
kad socialistai liaudininkai, tai 
tikri bolševikų tėvai, ir kad 1m>1- 
ševizmų ketina socialistai po 

kiek laiko įvesti. Į tuos skyrius 
daugiausia rašosi turtingi ūki
ninkai, o darbininkų mažai. Ka
žin ko susipratusieji darbinin
kai laukia neįsteigę savo sųjun- 
PL “ p- r

—Pajavonya. (Vilkaviškio ap
skrities). Rugpiučio 18 dienų 
buvo visuotinas' valsčiaus susi
rinkimas. Be kitų reikalų buvo 
paduota svarstyti apie valsčiaus 
prisidėjimų lėšomis prie žemes
niosios ūkio mokyklos steigimo. 
Mokykla buvo siūloma įsteigti 
artimame Karakreslio dvare, 
kame kambarių daug, sodas ir 
žemės yra. Taip kad nekiek ir 

užsiminus toks pakilo trukšmas, 
jog sunku be buvo galima susi

Town of Lake lietuviu domai

PRAKALBOS
PABAIGOS SVIETO DIENOJ

SEREDO.I, GRUODŽIO-DEC. 17 DIENĄ, 1919 M.
— Rengia —

L. K. S. 234 kuopa
— Atisibus —

A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE 
4501 So. Hermitage Avė.

--------------------------------------------------------

Pradžia 7:30 vai. vakare INŽANGA DYKAI

Kalbes di^ę. S. ŠARKUNAS ir V. ANDRIULIS, 
L. K. S. sekretorius ir vertėjas.

Visi kviečiami atsilankyti, kadangi toje dienoje 
bus kalbama apie pabaigą svieto. —SENGeJAI.

Užburti
Turtai

Tai viena puikiausių lietuvių kalba melodramų — keturiose veikmėse. Veikalas persiūto Ven
grų gyvenimą, todėl lošimui paruošia specialių kostiumų, kokių nė viena Chicagos lošėjų trupa ne
turėjo. Veikalo vaidinime-lošiine dalyvauja pačios gabiausios DRAMATIŠKO BATELIO spėkos, 
kurių gabumą chicagiečiai senai žino. Tatai visi Dramatiško Ratelio prieteliai visi gerų veikalų ir 
teatro mylėtojai kviečiami atsilankyti — kuikskai llingiaųsiai.

Svetainės duris atsidarys kaip (i vai. vak., Lošimas prasidės kaip 7 v. v. Laukimo nebus, todėl 
nesivėluokite. Tikietų kainos įmanomos.

Po lošimui smagus balius—šokiai. Bus puiki muzika. — DRAMATIŠKAS RATELIS.

kalbėti. Jie rėkė, kad pristeigsią 
mokyklų, tai nė nebeišsimokė- 
sių mokesnių; nors patys dabar 
nė kiek nesibijo išleisti pinigų 
“tabakui“ ir “samogonkai.“

— Kar.

Nevarėnai, Telšių apskrities, 
šiaip būt miestelis ir neperma- 
žas, turėtų apsčiai ir jaunimo, 
bet nuskurdęs visas “iki kaklo“. 
Musų jaunimas miega ir nėra 
kas pabudina, nors čia didesnė 
kaltė ne jų, bet palies šio kam 
pelio likimo, nes musų žmone- 
liai ir ūkininkai visi nepasiturį, 
nebuvo kas leidžia vaikus į mo
kslų, per tų ir neturim beveik jo
kios inteligentijos, dėl kurios 
stokos turim labai liūdnus pada
rinius. Pav. laikraš. beveik nie 
kas neskaito, liaudies mykyklų, 
kurių iki karo lankė apie 150 

jai, dabar, per 4 karo metus, 
pro jos kiaurus langus vėjas 
švilpia, nes prie vokiečių okup. 
valdžios mokyklos gyvavo tik 
pačių žmonių rupesniais, o pas 
mus nebuvo kas rūpinas, šie
met jau žadėjo atidaryt mokyk
lą, bet tik žadėjo, nes, nežiūrint 
Į tų, kad per 4 metus apleistos 
mokyklos sutvarkymas pereika- 
laus daug darbo, bet iki šiam 
laikui dar nieko nern daroma... 
mat reikia vis paragint... o nėra 
kas!

Pernai rudenį, vokiečiams iš
einant, kada lietuviai laisvai at
sikvėpę, visuose kampeliuose 
pradėjo krutėti dirbti ir varyti 
milžinišką karybos darbą, tada 
pradėjo krapštyti akis tiek lai
ko miegojęs ir musų jaunimas. 
Atsirado keletas vargo inteli
gentu iniciatorių, kurie sušaukė 
Nevarėnų apylinkės jaunimo 
susirinkimą ir įkūrė jaunimo 
draugijėlę, į kurios valdybų bu
vo išrinkti nors ir parinktieji la- 
biaus prasilavinę, bet vis-gi silp- 

ui ir nepratę darbininkai ir dar
bas davės labai sunkiai. Buvo 
apibrėžtus plųtus darbas ir ma
nyta daug ko padaryti, kaip ir 
tai: įsteigti mokyklų, kursus 
suaugusiems, knygyhų, nliolik 
daryti paskaitas ir referatus, 
rengti vakarus ir rūpintis visais 
kitais jaunimui reikalingais da
lykais, bei praktikoj pasirodė 
visai kitaip, prisiėjo savo norus 
snsiaiirint ir nuo daug ko atsi
sakyt. Iš visų uždavinių pasisekė 
tik įsteigti mažų knygynėlį ir 
surengti ketvertų vakarėlių, bet 
toliau ir to nebeišgalėjo bepa
daryti, nes ir taip jau silpnos 
spėkos pradėjo mažėti ir musų 
valdyba irti...

Kiekvienam metas į akis vie
tinės valdžios apsileidimas kelių 
sutvarkymu. Keliai pas mus kuo 
blogiausiam stovyje. Pav.: ant 
plento tarp Tii^cšlių ir Mažeikių 
visai sulužę ir sugriuvę du til
tai, per kuriuos dienų labai sun- 

stabu, kad iki šio laiko dar nie
kas neužsimušė!

Vargo Inteligentas.
[“L Uk.”]

Laiškai iš Lietuvos
Iš Lukšių valsčiaus, šakių aps.

Rašo Pr. Grybui, Chicagoje, 
jo brolis:

Mickis Broluži Pranai! Tavo 
laiškų anuosyk gavome ir bega
lo nudžiugome jį apturėję. Šir
dingai tau ačiū, kad nepatingė
jai parašyti, tuomi sumažinai 
musų daugybę nupesnių-minčių. 
Džiaugianijės girdėdami, kad 
judu esate čia sau sveiki-gyvi. 
Mes tai jau žinot, ne kaip gyve
nam. Karas nekuriuos ypač la
bai suvargino ir daug atmainų 
padarė. Dėlei to netekome savo 
tėvo kuris mirė balandžio 25 d. 
1915 m. Jo sveikatą parbaigė 
ypač karo operacijos, kurios 
čia pat apie Lukšius prasidėjo. 
Nebuvau tuomet namieje, bet 
pasakoja, liūdnas begalo tuo
met vaizdas buvo. Aplinkui gai
srai, Lukšių bažnyčia dega, gra
natos tai šian tai ton trūksta, 
patranku baubimas sumišę iš
alkę kareiviai — tai rusų tai vo
kiečiu, išgąsdinti pabėgėliai — 
vienu žodžiu, viskas sudarė to
kį ūpą, kad ir stiprios sveikatos 
žmogui sunku buvo jį pergy
venti. Tėvui numirus vos tega
lėjo jį ant Pelenių kapinių pa
laidot, po laidotuvių luėjaus tu
rėję bėgti į girias ir namai4 pa
siliko tušti šeimininkavo kas 

tos pražuvo, bet ant laimės bent 
trobos nesudegė, nežiūrint to, 
kad lankoj stovėjo ir rusų ir 
vokiečių artilerija, kurios žino
ma, buvo gausiai apšaudomos. 
Bet dar aršiau tikosi seserims 
Marijonai ir Marcelei. Jiedvie 
jų likimas baisesnis už Jeruzo- 
limos likimų. Kaip viena, taip 
kita akimirksnyje neteko viso 
savo turto, nebent keletu skar
malų spėjo išsigelbėti. Marijo
na buvo išbėgusi su vaikais, taip 
pat kiti namiškiai, buvo pasili
kęs tik vienas švogeris, Juozas

Ned., Gruodžio 21,1919
Meldažio Svet.

2242 W. 23 PI.

PRANEŠIMAS
Mums yra labai malonu praneš ti Chicagos ir apielinkių

LIETUVIAMS
kad suorganizavome naują lietuviu korporaciją Chicagoje, vidurmiestyj, 

Baltic Consul tation Bureau ir

1) Siunčiame prekes Lietuvon — eksportuojame,
2) Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur,
3) Važiuojantiems Lietuvon parūpiname PASPORTUS

ir affidavitus.
4) Visokiuose reikaluose informacijas suteikiam dykai.

Ar Mūri Pasidaryti Pinigu ?
Ar Nori Padėti Pamatą Savo Busimai Laimei

> /

Newton Fails, Ohio yra ta vieta, kur gali pasidaryti pinigu.
Newton Falls, Oliio yra ta vieta, kur turėtum padėti pamatą savo busimai laimei.

Nusipirk Lola Newton Falls’e, Ohio
. Newton Falls, Ohio sparčiai varosi priekin. Jis turi visa, kas yra reikalinga išvys
tymui didelio pramoninio miesto. Jis turi tris gelžkelius: B. and O., Penna ir New 
York Central, Gatvekarių linija sujungia ji su Clevelandu, Akronu, Warrenu, Niles, 
Girard ir Youngstown. Jis jau dabar turi viešą mokyklą ir augštesniąją mokyklą, 
tris bažnyčias ir banką. Newton Falls pats ir jo aplinkines šalįs yra visiškai lygios.

Keli didžiausių išdirbėjų yra apipirkę dirbtuvėms vietas šitoj apielinkėj. NėflŽOH 
Plieno kompanijos ir Maderite gumo kompanijos fabrikai _ jau yra statomi ir žada 
pradėti dirbti kada apie pavasarį. 1 j

Jus turėtumėte turėti lotą Newton Fallse, Ohio. Kaina lotų nuo $350 augštyn.
Mums bus labai malpnu pasiusti vieną musų atstovų, kuris suteiktų platesnes ži

nias apie viską. * ■■■
Rašykite šiandien šitokiu adresu. . ............ ......m

United States Realty & Security Co 
717-718-719—720—721 Berger Bldg., PITTSBURGH, PA.

O ........................... .......... ... TS

Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite i

BALTIC CONSULTATION I
Rooin 1508 Telefonas: Majestic 8347.

101 W. Monroe Street, kampas Clar k ir Monroe gatvių, Chicago, III.

UREAU

Kuosaitis, kuris prigulęs pasil
sėtų, nei nepastebėjo, kaip vi
sus namus apsiautė liepsna. 
Tik vokiečių kareiviai kiek pa
gelbėjo turto išsigelbėti, o vis
kas bematant supleškėjo ir trio- 
bos ir gyvuliai bei padarai, net 
ir dali sodo. Švogerio Urbanavi
čiaus taip-pat namus apipuolė 
umaras vokiečių kareivių: apy 
vakare trobas griovė draskė, 
vilko sau į kasimus, taip kad ligi 
saulutė nusileido, jau ant jų 
vietos tik kur nekur žarijos žio
ravo ir vėjas pelenus baigė bla
škyti. Jie patys šio to į vežimų 
susimetę gyvuliais varini, vai
kais vedini išdūmė j girias ir ten 
pas vienų žmogelį susikraustė. 
Bet reikia to, ateina ir ten vo
kiečiai, uždega to žmogelio na
mus ir čia jų kone visa manta 
pražuvo. Iš tos priežasties dvi 
mergaitės Nataliukė ir Anlosiu- 
kė taip-pat vaikas susirgę mirė. 
Sunku dabar jau viską vienu sy
kiu aprašyti, šiuo tarini abu 
švogeriai įsistatė šiokias tokias 
triobeleir, ir toliau nieko nepa
dedami i>o truputį budavojasi. 
Kuomet pasižiūri ant šitų žmo
nių, tai rodos stačiai katorgoj 
jie gyvena, per naktis po girias 

trankosi ir kuni,elę ne vienų pa- 
dusino, o čia vokiečiai paskuti
nę duonų ir geresnį kųsnį atima. 
Dabar jau darosi lengviau. Jeigu 
gaus nuostolių atlyginimų gal ir 
pasitaisys kiek. Bepigu tiems, 
kurių trobos atliko, daugumas 
ir gražaus pinigėlio susikrovė. 
Aš tuo tarpu gyvenu tėvyškėje 
Peleniuose. Pernai metų 1918 
gegužės pabaigoje sugrįžau iš 
Rusijos. Mat buvau mobilizuo
tas pradžioje karo ir visų laikų 
tarnavau ligoninėje prie fronto. 
Norints į kasimus nereikėjo ei
ti, bet mačiau visako. Ant lai
mės sveikata nenukentėjo. Tik 
labai gaila, kad sugaišau nuo 
mokslo. Mano sugrįžimu namo 
pasinaudojo brolio Antano ir 
seserų mergaitės, kurios jau pa
augusios kiek. Turi labai dide
lį norų mokyties. Pernai per 
vasarų pasisekė man kiek jas 
pralavinbi, o šįmet Marijonos 
Dominikuitė ir Grybų Antosiu- 
kė mokinasi toliau prie manęs 
namieje. Tos jau parašė jums 
laiškus. Begalo daug visko yra 
jums rašyti, manau laikui bė
gant, ypač kad lik laiškai ims 
kaip reik vaikščioti išsikalbė
sim viskų.

Jeigu galėsite parsiųskite sa
vo fotografijas ir vardus mar
teles bei jos dukrelės, kurių ma
ma labai prašo. Taipgi ji mini 
kad kol bus gyva kuotankiau- 
siai rašinėti, daugiau nieko ne
reikia. Neužmirškit ir nuo po
litikos kų galima parašyti. Aš 
rodos tuom žvilgsniu, visai ant 
priešingo poliaus atsidariau ne
gu buvau prieš karę. Gavę šitų 
laiškų, rašydami atgal pažymė
kite kad jį gavote ir taip su ko- 
žnu laišku darykite. Lauksim 
atsako. Likite laimingi Broliai, 
martele ir jūsų dukrelė. Jūsų 
Vincas.

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................— j , ■■■✓
/— ....................... .. ...... .

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

4PH

Nesiusk Nei Cento.

Nudaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir Jaiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymą su šia yla, kaip tai: čevery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiaučiškos drotčs ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Neatidėliok, bet šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. 1). Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums į namus.

1NTER. SALES CO.
Sta 1). Box 122 New York, N. Y.

Perku
Visokius niu/Jkališkus instrumen

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

ADELA LUKAM
1907 So. Halstcd St., Chicago, Iii,
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Komunistai išardė LDLD. 20 kp. 
susirinkimų.

Gruodžio 11 dieruj buvo L. 
D. L. D-os 20 kuopos sušauktas 
met inis susirinkimas. Narių a t
silankė 16. Kuopos pirmininkas 
pranešė, kad “susirinkimas jau 
atidarytas“. Po to perskaitytas 
protokolas iš pereito susirinki
mo ir priimtas. 1Kuopos vakly-j Adomaitis —

Seka kuopos valdybos rinki
mai — viešai naminuojant, o 
silaptai balsuojant. Kaip socia
listai, taip ir komunistai visi 
dalyvauja balsavime. Susirinki
mas išrodo tvarkus. Rinkimų 
pasekmės tečiaus rodo, kad 
pirmininku yra išrinktas ko
munistas Uogintas, o raštinin
kas Buchinskas ir iždininkas 

abudu socialistai.

sr

Ant Pardavimo

■■ <■

šitie namai, ką matote ant paveikslo, yra baigemi budavoti ir 
parsiduoda pigiai. Mes turime daug namų gatavų, naujų ir pagy
ventų už lagbai pigias kainas.

Mūrinis 2 a ilgšių namas, (> pagyvenimais, garu šildomas, su vi
sais naujos mados įtaisymais; visas vidus kieto medžio aržuolo ir 
klevo. Bandos neša $250.00 mėnesi. Kaina $23,000.00 .

Mūrinis 2 pagyvenimų gamas. Remia $.'>7.00 įnėne^juį. Keina 
$6000.00.

Medinis
$3,300.00

Medinis 5 kambarių kated/.ius, 2 kampiniai lotai ir antras nuo 
kampo lotas; gera vieta dėl bučernės. Kaina tik $3,200.00.

Turime ir daugiau bargenų, čia visko negalima paminėti.
Mainom ant lotų ir fannų. Lotai gali būti Chicagoje ir apie- 

linkėj..

JOKANTAS BROS., .3934 So. Rockwell Street
Telephone McKinley 5277

3 pagyvenimų namas. Remta $38.00 mėnesiui. Kaina

Tuo tarpu pro duris įkišęs gal
vą pasižiūri į svetainę vienas 
komunistas. Susirinkime .mat, 
butą dauginus socialistų. Tas 
komunistas ir nuėjo savo keliais 
(turbūt pasitart su Savo sektos 
lyderiu? Jis čia pat turi savo 
krautuvę, o gal ir dauginus sa
vo sekėjų atsiveši), o susirinki
me “komunistai” irgi nekaip 
jaučias, bet nėra ką daryti, vis
kas tvarkoj. Susirinkimas tę
siasi tolinus. Prieinama prie 
LDLD. referendumo. Perskaito
ma No. 1 ref.: santykiai su ko
munistais. Tuojaus prasideda 
kalbos, vieni sako, kad tas įne
šimas yra atšauktas LDLD. pir
mininko ir raštininko, kiti gavę 
balso pradeda kritikuoti tą įne
šimą ir lt.

Bet štai atsidaro svetainės 
durįs ir įeina tas pats “komunis
tas”, kur pirma žvalgėsi. Bet 
dabar jau visai kitaip atrodo, 
taip sakant, sustiprintas dvasioj, 
nepoilgo gi įmaršuoja ir “lyde
ris”. Tuojaus “žvalgas” pasi
prašo balso ir drožia spyčių ir 
duoda “įnešimą“, kad šis susi
rinkimas “neteisotas,” pamaino 
damas tuo, kad permazai narių 
prisirinkę ir kad mažai buvo 
garsintas. Visi komunistai kai 
ant adatų pasistojo, ir ėmė rėk
ti kad: “šis susirinkimas netic- 
sotas”! Valdyba ir kiti nariai sa
ko, kad nevietoj įnešimas ir ne- 

i turi būt priimtas. Jie taktais 
nurodo, kad šis susirinkimas y- 
ra teisotas taip, kaip ir kiti buvu 
šieji susirinkimai ir kad praei
tais mietais mietiniam susirinki
me dalyvavo narių tik 13, o 
dabar 16. Ir dar buvo pateinyta, 
kad jau pusė susirinkimo atlik
ta, tad jeigu norima, kad dau
giau narių dalyvautų balsavime, 
lai galima tas balsavimo blan
kas atidėti ir šaukt nepaprastą 
susirinkimą. Bet kas tau! “Ko
munistai” dabar jau jaučiasi 
tvirtesni ir visi kai vienas rėkia, 
kad susirinkimas “nelegališkas” 
sykiu su išrinktu pirmininku. 
Na ir dar butą tvarkos vedėjo 
komunistiško plauko žmogaus, 
ir visai neapsipažinusio su tai
syklėmis susirinkimams vesti. 
Didžia tįsias lųrmas. “neligai iš
kas, neligališkas” ir tt. Pirmi
ninkas nori leist per balsus kas 
dėl to “legališkumo’ (ar ne juo
kai: pats kuopos pirmininkas 
ir pats tvarkos vedėjas ligi pu
sės susirinkimas atėjo ir dar 
nežino ar susirinkimas legališ- 
kas, ar ne!) Ir leidžia balsuoti. 
Visi komunistai pakėlė rankas, 
o soicalistai ir jiems pritarian-

tieji žmones protestuoja ir at
sisako balsuot. Susirinkimas 
pairo. Ar nepuikus komunistiš
kas triksas? Ir dar jie pyksta, 
kad kas juos imi vadina “anar- 
kistais!” Argi šis jų pasielgi
mas neparodo kad juos kitaip ir 
negalima pavadinti. Ne, tai y- 
ra juodašimtiškas darbas ir rei
kia drūčiai paabejoti ar jie ne
pralenkia ir pačius “kramolos 
malšintojus..

Negana to. Suirus susirinki
mui nekuriu komunistų taip bu
vo pakįlus “temperatūra” kad 
jeigu jie nebūtų bijoję atsako
mybės, tai gal būt nekurtuos ir 
kedenę. Na, jeigu tokie eleA 
njentai turėtų šalies valdžią savo 
rankose, tada, gink dieve, pa
bandytum ant jų sekios ką- 
nors pasakyti, tai jie apsieitų nė 
kiek neblogiau už excaro žan
darus. O apie susirinkimų, 
spaudos ir žodžio laisvę tai jau 
ir nesapnuok. Puikus “svieto 
lygintojai”, nieko sau.

Gruodžio 6 dieną “Aušros 
Choras” buvo surengęs kon
certą. Choras vedamas A. Stra-

kurios pavyko gana gerai. Buvo 
ir kitu, paniarginiinų: kvartetų, 
duetų ir tp., bet jau tie nekaip 
atliko savo užduotį. Pav., vyrų 
kvartetas ir duetas lai visai silp
nai atliko savo užduotį. Buvo 
dar ir juoko, kai vienas vyrų 
duetas turėjo nešdinties nuo es
trados. Matai publika perdaug 
plojo ir “dainininkai” nebegalė
jo pabaigti savo “dainos”... 
Bet turiu Įiažymeti, kad puikiai 
padainavo M. Kirslienė solo kur 
bakūžė samanota, dainavo due
tų pp. N. Butkauskutė ir E. Bar- 
zdevičiutė gan puikiai. Taipgi 
ir p-lė Majercik (solo angliškai) 
padainavo.

Publikos buvo vidutiniškai ir 
chorui gal-but liks pelno.

Gruodžio 7-8 dienose kalbėjo 
čia komunistų “oratorius” Juke
lis. Kalbėjo apie viską ir nie
ką. Matyt, tas “oratorius” jau 
nebe pa j regia išmokt naujos 
“maldos”, nes tą pačią atkarto
ja jau kelintą sykį. Well, ką 
padaryki, kad tais “oratorius” 
taip nusibankrutino.

Darbai čia einą vidutiniškai, 
Čeverykų išdirbystė ytin gerai 
verčiasi. Bet naujam darbinin
kui beveik negalima gaut dar
bą, o kitų išdirbysčių čia veik 
ir nėra. Kad ir yra, tai ma
žiukės dirbtuvėlės, todėl ir už- 
mokesnis ubagiškas.

— Beržo Lapas.

Pinigai Padėti Central Bankoje
Yra Visiškai Saugus!

Jeigu Tamsta nori, kad turėtumei 
pinigus saugiai padėtus ir gautumei 
procentą, tai pasidėk į CENTRAL 
BANKĄ.

Bankas šis yra vienas iš didžiau
sių ir tvirčiausių visame Bridgeporte.

Kas turi užmanymą pradėti tau
pyti pinigus, tai tegul pradeda tuo- 
jaus, nes dabar yra geriausis laikas 
dėl pradžios.

Yra tai vienintelis kelias tapti ne- 
prigulmingu per taupymo pinigų 
saugiame banke, kokiuom banku y- 
ra CENTRAL MANUFACTUR- 
ING DISTRICT BANK.

Jeigu laikote pinigus kur nesau
giose vietose, tai perkelkit tuojaus 
į šitą visiškai saugų Valstijinį Ban-

Suvienytų Valstijų, Miesto Chica- 
gos ir Valstijos Illinois pinigai yra 
lakomi šioje bankoje.

Suvirs dvidešimts tūkstančių ypa
tų laiko savo pinigus z CENTRAL 
BANKE, kadangi žino, jog saugu
mas ir atsakomybė čionai yra užtik
rinta, nes šį banką valdo Dideles 
kompanijos po valdžios kontrole.

Užtikrintas Mandagumas ir Rūpestingas Patarnavimas.
Kapitalas $400,000.00. Perviršis $150,000.00.

Pasirinkite šitą Banką Del Savęs.
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 

A STATE BANK.
1112 West 35th Street, 3 blokai į vakarus nuo Halsted Street, Chicago, III 
PASARGA! ‘

Užrubežinis skyrius CENTRAL BANKO persiunčia pinigus į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio po žemiausiam kursui ir greičiausiu budu. Reikale 
krepkitės ypatiškai arba per laiškus.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų . Seredomis ir Suba- 
tomis vakarais nuo 6 iki 8 valandą.

Užrubežinis ir taupymo skyriai Subatomis esti atdari per visą dieną iki 
8 valandos vakare. >

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK.
Banko Turtas Viršina $6,000,000.00.

Ūkininkų Balsas.
Miesto darbininkai ir 

ūkininkai.
Miesto darbininkas ir ūkininkas.

Miestų darbininkai nepaten
kinti darbo diena: jie nuolat 
reikalauja trumpesnių valandų.

Bet ūkio darbininkai kol-kas 
negalvoja apie darbo valandų 
sutrumpinimą. Darbimetiini 
jiems tenka dirbti 14 valandų 
dienoj. Žiemos metu darbo ir
gi netrūksta. Karves turi būti 
pamelžtos, nežiūrint nieko.

Pas ūkininkus nėra streikų; 
nėra taipgi ir šventadienių.

Ūkio darbininkui nerupi bal
ti marškiniai; prosyti kalnicriai 
ir kiti papuošimai: taip pasirė
dęs juk neisi arklių, kiaulių ir 
kitų galvijų šerti.

Dabar tarsiu porą žodžių a- 
pie ūkininkų milžiniškus “už
darbius.”

Štai vieno Wisconsino ūkinin
ko sąmata. 1914 m. jo ūkis bu
vęs vertas $17,500. Po penkių 
metų ūkininkavimo jis surado, 
kad jo vidutiniškas meto uždar
bis siekia tik $408. Vadinasi, jis 
uždirbo $1.35 dienai. Ūkis geras 
ir arti Chicagos.

Kai-kurie mano, kad labai pel 
minga siųsti ūkio produktus į 
užjurę. Tečiaus tas “biznis” ne
apsimoka. Ir štai kodėl. 
Prieš karę nusiuntimas bušelio 
grudų iš New Yorko į Liverpool 
atsieidavo tik penki centai, o į 
Franci ją arba Vokietiją nuo še
šių ligi aštuonių centų. Gi da
bar užtai imama nuo 27 ligi 44 
centų. Todėl bušeflis kviečių, 
kuris Amerikoj kaštuoja $2.38, 
Anglijoj kaštuos $2.78. Franc.i- 
joj — $3.68, Italijoj $4.41, o 

Vokietijoj $11.67. J, G.

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 teisingiausia. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
120 Tremont Street

Room 515 E.
Boston, Mass.

Dovanos!Kalėdoms
Jau Nebetoli Kalėdos

TAI laikas pamislinti apie dovaną mylymoms savo ypatoms. Turėdamas tai atmintyje priruošiau 
visokių gražiausių tavorų savo Zegarmeistriškoj krautuvėj ir padariau prekę, kaip galėdamas že

mesnę. Didelis pasirinkimas laikrodėlių, žiedų, laketų, labai pigiai, lenciūgėlių auksinių ir auksuotų, 
kaip vyrams, taip ir moterims guzikų į mankietus, spilkučių i kravatą nuo mažiausios prekės iki augš- 
čiausios ir visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriškoje įstaigoje. Taipogi turime— visokių • 
gramofonų ir parduodame bemaž už pusę prekės; taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų, ir visokių 

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

draugišką patarnavimą vispkiuo.se reikaluose. Kviečiu visus tai 
tiečius atsilankyti pas mane ir persitikrinti mano tavoro gerumu.

7 Su tikra pagarba,
JŪSŲ AL’KSORIUS IR LAIKRODININKAS

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

Telephone Drover 7027

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.

4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Vf išeikn*

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

1)
2)
3)

kitų

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki O ryto; nuo 3 Ucl 

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

AS ADOMAS A. KARAUAUSKAS. 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 buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

III.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

j Riiiikos ir Turkižkos Vinos

$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.

I’ Mps tH’PRi turime keI Inuffll 1 augštos klesos 
j ĮlįlmO I phonografų, kuriuos 

HVMLn nies parduosime už P J1M bile pasiūlytą kainą 
w l/11 -nu už tai kad mes turi- 

Jl V me pratuštinti vietą.
JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

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

liomis nuo 10 iki 4

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Sulieto
mis visa diena iki 10 vai. vak.

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

bteilti 1W2

vispkiuo.se
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to, Indijos darbuotojai deda 
pastangų sukelti žmonių masėse 
nacionalizmo sąmonę. Ir tatai 
jiems neblogai sekasi. Rusų-ja
ponų kare išbudino apšviestuni- 
ją, o pasaulinė kure išbudino 
Indijos muses.”

formuoti, kad X LSS. suva
žiavimas nutarė permainyti 
LSS. varda ir vadint ja LKS. 
Tatai yra pavesta užtvirtinti 
visuotinam nariu balsavimui, 
bet nėra abejones, kad nariai 
suvažiavimo nutarimus už
tvirtins.
“Linkėdamas Tamstai viso la
bo, liekuosi.

“A. Jankauskas 
per P. M. B.

LKS. Laikinasis Sekretorius”
Perskaičiau ir nstebau. Tie 

ponai “komunistai” matyt patįs 
nesižino ką darą. Jie rašo man 
Ir išdidžiai praneša, kad jie ma
ne “ekskomimikuoją,” išbrau
kiu iš komunistų eilių. Ar ne 
stebuklas? Aš kaip gyvas nie
kados nebuvau komunistas, 
niekados prie jokių komunistų 
nepriklausiau, nei nieko bendra 
su komunistais neturėjau nei 
neturiu. Aš priklausiau prie 
Lietuvių Socialistų < Sąjungos, 
bet nebepriklausiau prie jos 
nuo gruodžio mėnesio 1918 me
tų, o priklausau prie Socialistų. 
Partijos vietos anglų brenčiaus. 
O dabar tie lietuviškieji “komu
nistai” meta mane laukan iš 
savo “komunistų sąjungos!”

Be to dar jie priekabių įieško, 
kad aš rašąs į svetimą spaudą 
|X)lemikas. Tiesa, skaitau sveti
ma kalba laikraščius, kaip ve 
Pennsylvania Socialist, Geogra- 
phical Magazine .N. Y. Call etc., 
bet rašyti į juos niekados nera
šau. Jei kada ką rašau, tai tik 
į savuosius — į Keleivį, į Naujie
nas, į Kardą, ir, žinoma, tam 
ponų “komunistų” leidimo pra
šyti visai nereikalauju. Tegul 
tad akli komunistiški fanatikai, 
kaip Ramanauskai, Šukiai, Pau
kščiai ir visa jų litanija paliau
ja straksėję, kai Don Kišotai, 
ir nejieško, ko nepametę. —

— Fr. Levinskas.

tingai ištirti protinį išsivysty
mą tų vaikų, kurie nesugeba nu 
veikti paprastojo mokyklos dar
bo.

jų sėbrų konferencija, kur 
seimo suolus bus nusėdę kle
bonai, stambus ūkininkai, 
jiems tinkami inteligentai ir, 
kalbėdami darbininkų vardu 
apie jų gerovę, suruoš jiems 
“demokratinėj” Lietuvoj kie
tą jungą, kad ir iš savo uosio 
nutašytą.
Na ar čia yra garbinama 

Steigiamojo Seimo obulsis? Ar 
čia yra “klaupiama su dievotu
mu” prieš jį?

Liętuvos socialdemokratu i, 
kaip matome, ne tiktai nekalba 
su “dievotumu“ apie Steigiamo
jo Seimo šaukimą, o svarsto jį

OJIII? IŽ^Į O nepriklauso. Nė kongrese, 
Jnė senate nebuvo darbinin

kų klesos atstovų, kurie bu
tų galėję pakelti balsą prieš 
tokį valdžios žingsnį.

Tokie dideli darbo susi
rėmimai su kapitalu, kaip 
angliakasių streikas, paro
do, kad darbininkai savo ko
voje turi vartot ir politikos 
įrankius. Jie, reiškia, turi 
veikti politikos dirvoje — 
organizuotis į atskirą nuo 
kapitalistų partiją, balsuot 
už savo klesos atstovus rin
kimuose ir tt. -

Bet politinio veikimo reik *'l,ai . kritiškai, inirodyduim, x I !»<»« /InvttTfl Irnrl Inn tini
šmę parodo da ir tas faktas, 
kad kapitalas šiandie yra la 
bai susivienijęs ir susikon
centravęs. Jisai yra susi
metęs j milžiniškas kompa
nijas, kurios yra susirišu- 
sios į trustus. Trustai re
guliuoja gaminimą ir kai
nas. Panaikinę savo viduje 
konkurenciją, jie gali plėšti 

ją I nuo publikos tokias kainas, 
kokias nori.

Todėl streikai kapitalui 
šiandie yra nelabai pavojin
gi. Streikas laikinai sustab 
do biznį ir pelnų plaukimą 
kapitalistams, bet jie turi' 
progos padengti savo nuos-į 
tolius paskui, pakeldami kai 
nas.

Kad kapitalistai negalėtų 
plėšti publiką, reikia uždėt 
ant jų kontrolę; o tai gali į- 
vykti tiktai tada, kada dar
bininkai kontroliuos val
džią. /_
U—J. Ll1 ■’ ___ iJLLLĮ'.___ gg
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Iškreipia faktus.
Tautininkai ir klerikalai 

nuolatos skelbia, kad Lie
tuvoje “visos socialistinės 
srovės eina su valdžia”. Bet 
tai yra netiesa.

Su dabartine Lietuvos 
valdžia neina nei viena soci
alistų partija. Visos jos 
laikosi tos nuomonės, kad 
Galvanausko kabinetas ne
atstovauja darbo žmonių ir 
neturi pasitikėjimo visuo- 

• menėje.
Visos socialistų partijos 

Lietuvoje sako, kad dabarti
nis ministerių kabinetas ne
turi nei reikiamo autoriteto, 
nei gabumo tvarkyti Lietu
vos reikalus, ir visos jos rei
kalauja, kad butų kuogrei- 
čiausiai sušauktas Steigia
masis Seimas.

Lietuvos socialdemokratų 
partija nuosakiausiai kovo
ja prieš dabartinę anti-de- 
mokratinę valdžią. Sociali
stai liaudininkai, nors ir 
smerkia valdžią, bet stoja 
už paskolą, o socialdemokra
tai — ne.

Taigi faktai visai nesu
tinka su musų dešiniųjų pa
sakomis.

Apžvalga
“LAISVĖ” MELUOJA IR RE

MIA ATŽAGAREIVIUS.

“Laisvė” pagalios griežtai nu 
sistatė prieš Lietuvos Steigia
mojo Seimo obalsį.

Ji sako, kad socialistai ir

ikas reikia daryti, kad tas sei
mas nepavirstų atžagareivių 
konferencija.

Jie nesako, kad Steigiamasis 
Seimas yra visos demokratijos 
pradžia ir galas, o priešingai — 
jie aiškina, kad kova už demo
kratiją turi eiti jau dabar, pir
ma negu susirinks Seimas; jie 
pabrėžia net, kad be šitos kovos 
pats Steigiamasis Seimas gali 
patarnauti ne demokratijai, o 
jos priešams!

Vienok “komunistų” organas 
pliauškia, buk Lietuvos social
demokratai norį Steigiamojo 
Seimo obalsiu apmulkinti dar
bininkus!

To organo nuomone, Steigia
mojo Seimo visai nereikia, nes 
jisai esąs “įrankis imeperialis- 
tinės ir kontr-rcvoliucinės po
litikos.” Čia “Laisvė” irgi me
luoja, kadangi kaip lik tie ele
mentai Lietuvoje, kurie eina iš
vien su imperialistais ir kontr
revoliucionierių is, priešinasi
Steigiamojo Seimo šaukimui.

Steigiamojo Seimo nenori 
Lietuvos Valstybės Taryba, ku
rią kontroliuoja reakcionieriai. 
Jo nertori dabartinis Galvanaus
ko kabinetas. Jo nenori Lietuvos 
dvarininkai ir kiti ponai. Ši
tiems gaivalams, mat, yra daug 
patogiuos, kada valdžią kontro 
liuoja neskaitlingos politikierių 
klikos, o ne visos šalies išrink
tieji žmonių atstovai.

Taigi “Laisvė,” nusistatyda- 
nia prieš Steigiamojo Seimo o-

AIRIJA.
Dublinas. — [General i s strei

kas dėl Larkino]. Airijos profe
sinių sąjungų taryba planuoja 
paskelbti vienai dienai visuoti
ną streiką, kad tuo išreiškus 

Anglijos valdžiai protestą, kuri 
atsisako išduoti <įim Larkinui 
pasporlą.

Larkino areštavimas Now- 
Yorke da labiau skatina Tarybą 
stveri ies to žingsnio. “The 
Watchword of Labour” sako 
savo redakcijos straipsnyj:

“Jo areštavimas .privalo pa
greitinti streiką. Dabar bus ve
dama kova kaip prieš Amerikos 
tironystę ir kapitalizmą, taip ly
giai ir prieš Anglijos tironystę

liaudininkai “kaklu tai mistiš- balsį, paduoda ranką Lietuvos
ku dievotumu priklaupia” prieš 
tą obalsį, tikrindami, kad Stei
giamasis Seimas tai visa, ko rei
kia demokratijai. Bet tokia pasa
ka yra melaginga.

Socialistai ir kitos demokrati
nės partijos, stojančios už Stei-. 
giamąjį Seimą, visai negarbina 
to obalsio ir “neklaupia” prieš 
jį. Jos žiuri į jį, kaipo į praktiš
kos politikos reikalavimą.

Vakar “Naujienose” tapb per
spausdinta iš “Socialdemokrato” 
straipsnis apie Steigiamojo Sei 
mo klausimą (po antgalviu 
“Budėkim”), ir štai kas tenai 
sekoma:

atžagareiviams., Ji atsistoja į 
vieną eilę su Smetona, Galvanini 
sku, Lietuvos klerikalais, dva
rininkais ir kitais reakcijos tar
nais.

LENKIJA.

Geneva, Šveicarija. — [Baisi 
imtiitfų stovyklų padėtis]. In- 
ternationalis Raudonojo Kry
žiaus Komitetas gailiui žinių 
apie pasibaisėtiną karės imtinių 
padėtį Lenkijos stovyklose.

Bresto Litovsko keturios sto
vyklos, kuriose radosi apie 10,- 
000 imtinių, — daugiausia ukrai 
n iečių, — liko aplankytos In- 
ternacionalio Raudonojo Kry
žiaus narių. Drauge su Raudo
nojo Kryžiaus nariais buvo ir 
franeuzų karinės misijos dak
taras.

Spalių 10 ir 11 d. vienoj tų 
stovyklų buvo 4,000 žmonių. 
Nuo rugsėjo 16 ligi spalių 1 d. 
numirė 1,124 imtiniai. Rugpjū
čio pradžioj imtiniai mirdavo 
)o 180 kas dieną. Ta stovykla 
juvo tikras mirties miestas. Gy
vieji imtiniai vaikštinėja ko
dais tai skurliais apsirengę.

Gautieji raportai iš Rjimuni- 
j os stovyklų — Arą d ir Czeg- 
ed — rodo, kad ir ten imtinių 
padėtis yra baisi, nors mirtin
gumas ir nėra tokis didelis, kaip 
Lenkijos stovyklose.

Sveikatos Patarėjas

Streikai ir politi
kos veikimas.

Angliakasių streikas, kaip 
mes jaū pasakėme kartą, 
daug ko pamokino ir tuos, 
kurie dalyvavo toje kovoje, 
ir tuos, kurie žiurėjo i ją.

Vienas jo pamokinimas 
yra tas, jogei darbininkams 
nepakanka vien ekonominių 
kovos įrankių, kad pergalė
jus kapitalistus.

Angliakasiai sustreikavo, 
ir valdžia tuojaus, “publi
kos labo” vardu, įsikišo į 
streiką. Jos įsikišimas su
teikė milžiniškos pagelbos 
kapitalistams. Vieni kasy
klų savininkai nieku budu 
nebūtų pajiegę • laikyties 
prieš gerai susiorganizavu
sius angliakasius.

Kodel-gi valdžia galėjo pa 
vartoti savo pajiegą parėmi
mui kapitalistų? Todėl, kad 
darbini 
tiškai.
ninku įtekmės beveik visai

Visa V. Tarybos praeitis ir 
dabartinio ministerių kabine
to sudėtis neduoda Lietuvos 
darbininkų klasei bent kiek 
tikresnio laido (garantijos), 
kad Steigiamojo Seimo šau
kimas butų pastatytas pirmon 
eilėn. Be to seimui šaukti rei
kalinga visa eilė atatinkamų 
sąlygų visam kraštui, neap
lenkiant nė vienos visuomenės 
klases, turi būt patvirtinta 
pilna susirinkimų, spaudos, 
žodžio ir draugijų laisvė.

Politikos ir visuomenės gy
venimas pas mus turi liuesai 
išsiplėsti. Jame nevaržomai 
turi dalyvauti plačios darbi
ninkų minios, liuosai aiškin- 
damos savo reikalus, nustaty
damos savo siekimus, pasi
rinkdamos atstovus saviems 
reikalams Seime ginti.

Vyriausybės įstaigos ir jos 
agentai neprivalo turėti kito
kio darbo tame visuomenės 
gyvenime, kaip tik rūpinda
mies apsaugoti kiekvieno Lie
tuvos piliečio pilietines jo 
teises ir jokiu bildu nedrįsda
mi remti vienus, gulti ant ki-

Lietuvos darbininkai turi 
neužmiršti, kad be tų pamati
nių sąlygų jieihs bus atimta 
bent kokia progai ginti savo 
reikalus ir tinkamai išrinkti 
savo atstovus. O be šito 
Steigiamasis Lietuvos Seimas 
virs krikščionių-demokratų ir

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translntion filed with the post- 
mastei’ at Chicago, 111. Dec. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

INDIJA.

Cawnpur. — [Fabrikų darbi
ninkai streikuoja]. Cawnpuro 
Viktorijos fabrikų darbininkai- 
indusai sustreikavo. Jie reikalai! 
ja darbo sąlygų pagerinimo ir 
pakėlimo algų. Tiib metu kada 
pragyvenimas nuolat brango, al
gos nė kiek nepridėta. Dabar rei 
kaluujama pakelti algos 50 nuoš. 
ir panaikinti bausmes.

Reikalaujama taipgi daktaro 
pagelba darbininkams laike nc- 
llaimingų ats& tikintų. Bev to, 

streikininkai griežtai reikalauja 
kad butų panaikintos bausmės. 
Ligi šiol darbininkai už ueaįėji
mą darban buvo baudžiami ne 
tik pinigiškui, bet kai-kuriuose 
atvejuose net pliekiami rykšlė-

Chicago. — [Nacionalizmas 
sparčiai auga Indjjoj]. Kad pa
staruoju laiku Indijoj auga na
cionalizmas, — apie tai rašo 
Shermanwood Edoy, specialia 
Chicagos ‘‘Daily Ncws” kores
pondentas, kuris ką tik sugrįžo 
iš Indijos. Tarp kita ko, Edoy 
sako:

‘“Mes pastebiamc Indijoj ne- 
paprastą pietoj imąsi nacionaliz 
mo, kuris jungia daiktui! apšvie- 
dtuniją ir labiau susipratusias 
politikos partijas. Nuo senai 
buvo pranašaujama, kad Indi
joj negali įsigyventi viena tauta. 
Tečiaiks negalimas daiktas dabar 
įvyksta prieš musų akis. Indi
joj viešpatauja 8 religijos, 147 
kalbos, 200 kastų. Nariai vie
nos kasios ne tik negali vesti 
narius iš kilos kasios, bet negin
ti net valgyti krūvoj. Ir nežiūrint

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Namų sta

tymo unijos užgyrė sutartjj. 
Beveik visos Ncw Yorko unijos 
(kurių yra 41) ratifikavo su
tartį su Namų Statymo Asocia- 
rija.

Nuo sausio 1 d. patyrusioms 
namų statytojams bus mokama 
$1 valandai. O kai-kurie gaus ir 
daugiau. Pagelbininkai viduti
niškai imant, gaus $6 dienai. 
Jarbo savaitė po senovei nusta

tyta — 44 valandos. Po dviejų 
melų gal bus dirbama savaitėj 
lik 40 vai. Už viršlaikį bus mo
kama dvigubą mokestį.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

“IŠBRAUKĖ”.

m.Gruodžio 12 dieną š. 
gavau šitokį laišką iš taip vadi
namosios “Lietuvių Komunis
tų Sąjungos”. Paduodu čia jo 
kopiją:

“455 Grand str. 
Brooklyn, N. Y. 
Nov. 20, 1919 

“F. J. Lcvinskui 
Girardville, Pa.

“Gerbiamasis: — Lietuviu 
Komunistu (pirmiau Sociali
stu.) Sąjungos Centro Pildo
masis Komitetas savo posė- 
dyj 3 d. spalio svarsto V Ra
jono paduotą ant Jusu skun
dą už neteisingą užsipuldinė
jimą ant kai-kurių LKS. (pir
miau LSS.) nariu, taipgi lau
žymą 1912 m. referendumu 
priimto nutarimo, kuris drau 
džia nariams cit polėmizuot i 
svetima spauda organizacijos 
reikalais.

“Todėl nuo šio pranešimo 
draugas jau nebesiskailysite 
LKS. nariu.

• “Karlu turiu draugui pain-

šitoje Naujienų vietoje bus 
spausdinami Jungtinių Valstijų 
visuomenės sveikatos biuro ve
dėjo, chirurgo Rupert Bhie, pa
tarimai. kaip išlaikyti gerų svei
katų. Biuras apsiima laikraštyj 
arba laišku atsakyti i klausimus, 
turinčius visuomenės svarbos, ir 
paliečiančius hygienų, sanitarijų, 
apsisaugojimų nuo ligų. Jis bet
gi negalės atsakyti j grynai as
meninius klausimus ir duoti re
ceptų. Klausinius reikia adresuot 
šitaip: Health Advisor, c-o I.ith- 
uanian Bureau, 124 E. 28th St., 
New York City.

Rašant, reikia pažymėt, kurį 
laikraštį skaitot, taip, kad mes ži
notume, į kurį laikraštį siųsti at
sakymų su paaiškinimu.

MOKYKLOS VAIKŲ SVEIKA
TOS PRIŽIUREJJIMAS.

Mokyklas lankančių vaikų tė
vai visoje šalyje turėtų žiūrėti 
cad jų vaikai gautų visų, tų pa
togumų, kurių galima gauti tu
rint tinkamą systemą mokyklos 
vaikų sveikatai apsaugoti.

Jungt. Valstijų Sveikatos Biu 
ro lirinėjimai parodo, kad dau
gelis mokyklą lankančių vaikų 
serga lengvai pagydomomis li
gomis ir turi įvairių kimo ydų, 
-kurios lengva prašalinti, o ku
rios labai trukdo vaikų kimo ir 
jroto augimą. Bcto, apystovos, 

kuriose vaikai mokykloje turi 
būti, bet ne pati mokykla, esti 
dažnai priežastimi taip dauge
lio nesveikumų įgytų mokslo 
laiku. z

Gerai vedomoje mokykloje 
turi būti. •

Visos mokyklai varloja- 
triobos švarios ir sanitarin-mos 

gos.
2. Sąmoninga priežiūra mo

kyklos kambarių, kad pastebė
jus ir prašalinus priežastis, ku
rios yra pavojingos mokinių 
sveikatai, tuojau kaip tik jos ap
sireiškia.

3. Mokykloje turi nuolatos 
rastis inspektorius, medikas, 
galintis eiti sanitarijos ir mo
kyklos daktaro pareigas.

4. Turi būti laikomos nuolati
nės mokyklos slaugės (nur- 
ses).

5. Turi būti parankumai dan
tim ištirti.

6. Turi būti parūpinta, kad ne
turtingųjų vaikai gautų dykai 
gydymą tokį, kokio jie reika
lingi.

7. Reikia atsargiai bet pama-

Įvairių šalių ir apielinkių pa
tyrimui, kame ’he reikalavimai 
yra pilnai pildomi, parodo, kad 
toks programas suteikia labai 
didelės naudos ne tik atskiram 
mokyklos vaikui, bet ir visai 
apielinkei.

Rašytojo Šerno 
reikalu.

Tur būt visi Amerikos lietu
viai žino kas yra Dėdė Šernas, 
bet ne visi žino koks jo šiuo lai
ku padėjimas.

Nors nesmagu rašyti apie jo 
padėjimą, bet tylėti irgi negali
ma, kuomet senelis-litcratas at
siduri sunkiose gyveninio sąly
gose. Jis, būdamas jaunas, ne
atsižvelgė į savo ateitį, bet dir
bo, rašė, auklėjo lietuvių liaudį, 
žadino ir kėlė ją iš tamsaus 
miego. Jis atdavė lai liaudžiai 
visą savo sielą, visus pakiliau
sius jausmus, ir sulaukęs seny
vo amžiaus pasiliko visuomenės 
apleistas, be užtikrinto duonos 
kąsnio. Dabar jo reikalu rupin 
lis susidarė Chicago j e Šerno 
Draugų Būrelis ir išrinko iš sa
vo tarpo valdybą, kurion įeina 
šie asmens: pirmininkas adv. K. 
Gugis; padėjėjas D r. A. Žimon- 
tas; raštininkas S. Kvickla; iž
dininkas F. Jozapaitis. Nariai 
patarėjai: M. Žaldokas, A. Lu
kas, M. K. ši lis, R. Adžgys, J. ši 
leika ir Z. Mickevičius.

Nutaria, kad tikrais draugais 
gali būti tie, kurie moka $10.00 
ir daugiau meluose; gi draugais 
rėmėjais skaityk tie, kurie 
moka miažiau dešimties dolerių 
per metus.

šerno Draugų Būrelio gali bū
ti draugais nevien atskiri asme- 
nįs, bet taipgi draugijos, kliubai 
ir kuopos.

Siunčiant paramą, malonėkit 
išrašyti čekius ar money orde
rius iždininko F. Jozapaičio 
vardu, o pasiųsti raštininkui S. 
Kvietkai, 3246 So. Halsted str. 
Chicago, III.

Frank Mages, Cbgo.—Turi 
būt pilnas pilietis.

St. Bružui, Harvey.—Tai bu
vo lik pašiepimas vartojamųjų 
tarp vienų ir antrų tarpusavio 
kovos būdų, o ne nurodymas jų 
programinių skirtumų. Tą 
skirtumą kalbamos pašaipos 
autorius labai gerai žino, ge
riau, negu tamsta bandai aiš
kinti.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington 8t. 
Marsh a! 1 Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Wcstern Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare, r 

X*Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

--------------------------- - -- ---- -

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257

Pinigais už

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

Krause V alstijinis Taupymo 
BANKAS 

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

KAPITALAS
$200,000

PERVIRŠIS 
$25,000

SiuskitPinigus Lietuvon 
============== Savo gentims ir ============== 

Padarykit Linksmas Šventes
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

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

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

■ ■ ■ ■VALDYBA ........... -z-- ■

JOSEP1I J. ELIAS, PREZ.
WM. M. ANTONISEN, VICE PREZ.

JOHN 1. BAGDZIUNAS
VICE-PREZ. IR KASIERIUS.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasjmasi pasidaro papro- į 
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia į
niežėjimą nuo .pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus | 

daugiau niežėjimo, kasimos}, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

» XI U* IMv ® |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ,

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. |

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

<>< F, AD. RICHTER 0 CO., 326-330 Broadway, New Yxk
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Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos melų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimų pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbų, tai mes 
galime pasakyti jums atvirų jai vietų, kur ji galėtų už
dirbti gerų mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik aštuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsio kambaruose. Čia, jei ji myli muzikų, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra i>o ranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arija, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba jų netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dieirni 
sausi čcvervkai 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 Telephone 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 slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimų. 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 skyrių pu. 311 W. 
Washinglon St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vielos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vieta arti namų.

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visų šitų 
įdomių darbo vietų, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORS* TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.”

Stiprus, Galingi Vyrai su 
Užtektinai Geležies Jųjų
Kraujuje —
Jie yra tie kurie spėka ir en< 
ja gali laimėti. Yra priro
dyta kad virš 3,000,000 
žmonių kas metas
IMA

Del raudonojo kraujo, stiprumo ir pakantrumo.
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausios 

mados iš petrinų ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turinio^ geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WH1TE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGN1NG 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

Lietuviu Rateliuose
N-NŲ B-VfiS DIREKTORIŲ. 

POSfiDIS.

Naujienų Bendrovės Direkci
jos reguliaris posėdis įvyks Se- 
redoj, Gruodžio 17 d., 1919 m. 
Visi direktoriui 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.

Ketverge 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 
ednamojo momento klausimų. 
Posėdyj dalyvaus ir LSS. sekre- 
torius-vertėjas. Posėdis prasi
dės lygiai kaip 8 valandų vaka
re. Todėl prašytume draugų 
nesivėluoti. — Valdyba.

WEST SIDE

Nominavo 11 vvardai aldermanų.

Panedėlio vakare, gruodžio 
15, vienuoliktos vardos sociali
stų organizacija laikė visuotinų 
susirinkimų. Vyriausias susi
rinkimo tikslas buvo nominuo
ti akleinanų ir pasirūpinti, kad 
jis gautų reikalaujamų piliečių 
-balsuotojų parašų skaičių. Mat 
nuo dabar Chicagos miesto vir 
šininkų rinkimai bus “beparty- 
vųs,” taigi kandidatus statys 
nebe partijos, o “patįs žmonės.” 
Tatai, suprantama, politikierių 
sugalvotas savo partijų negar
bei dengti skynias. Tas sky- 
mas socialistų veikimų truputį 
varžo. Vis dėlto, socialistų^sim 
patizatorių tie skymininkai įle- 
pasigaus. Socialistai sugebės 
ir tuos “bepartyvius” rinkimus 
panaudoti savo propagandos 
bei -klesinės sąmones kėlimui.

Kandidatu vienuoliktos war- 
dos aldermano pareigus eiti 
kaip vienu balsu nominuota d. 
Nieman’as. Čia jau susirinku

sieji suaukojo nemažų sumų 
pinigų agitacijos darbo pra
džiai. Rinkimų kampanijų ves 
specialė vienuoliktos wardos 
socialistų taryba, susidedanti iš 
visų kuopų įgaliotinių.

Reikia dar pažymėti, kad tie 
triukšmadariai, kur bandė su
draskyti Socialistų Partijų—ko
muniniai—vienuoliktoj wardoj 
ničnieko nelaimėjo. Paskui ko 
niunistų sektos didvyrius nuse
kė tik dalis LSS. 22 kuopos na- 
rių-naujokų, kurie dabar save 
tituluojasi “LKS. 22 kuopa.” 

Ta jų “kuopa” tečiaus suside
da tik iš ketverto-penketo žmo
nių, kurie ir patįs nesižino kuo 
esu. Jie nė susirinkimų nebė
gai sušaukti. Šiaip visų tautų 
socialistai pasiliko prie Socia
listų Partijos. Net ir tokie 
“kairus,“ kaip kad draugai ita 
lai, ir tie uoliai remia partijų. 
Tatai aišku, kad tie keli politiš
ki nabašninkai pas mus—vie
nuoliktoj wardoj- ničnieko ne 
reiškia. Socialistiniam darbui 
jie nepakenks.

Kadangi dalykų padėtis dabar 
yra tokia, jogei kiekvienas, ku
ris tik gali ir nori protauti, su
pranta, kad tenkintis ja (dabar 
tino padėtim) nebegalima, tai 
nėra abejones Socialistų Par
tijos kandidatas sekamais rin
kiniais gaus daugiau balsų nei 
kuomet nors pirma.

— Socialistas.

NORTH SIDE

Susirinkimas.

Gruodžio 10 dienų Liuosybes 
svetaiinėj įvyko priešmetinis 
LDLD. 86tos kuopos susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo di 
džiunui kuopos narių. Priėmus 
protokolų seko naujų narių pri 
ėmimas. Ant vietos perstatyta 
du nauji nariai. Bet paaiškė

tų A UI M M OH, , II O
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Visiems Amlagameitu C. W. of Am. 
Nariams

Rinkimų Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad valdybos rinkimas 

dėl Joint Boardo ir Lokalo deputatu sekan
tiems metams bus Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Gruodžio 18, 19 ir 20, tėmykite se
kančias vietas:
Didmiestyje:

180 W. Washington St., ant 2 lubų.
363 W. Madison St., ant 2 lubų.

West Side:
Amalgamatų Headąuarlcrs, 409 So. Halsted St.
Horan’s svet., 814 W, Harrisoji St., netoli Halsted SI.
Hod Carriers’ svet. 811 W. Ilarrison St. netoli Halsted

North Side:
4ewish Educational Alliance, 1243 N. Wood St.
Schocnlioffen’s svet., Mihvaukee ir Ashland Avės.
Amalgamatų N. W. Hcdųuarters, 1561 N. Robey St. 
Phocnix svet., Division ir Sedgwick St.
Lodge svet. N. W. kampas Califoniia ir North Avės.

South West Side:
Distriktas No. 1, Jos. Triner (Shustek) svet.

1456 W. 181h St., kampas Laflin St.
Distriktas No. 2. M. Meldažio svetainėje,

2212 W. 23rd Place.
Distriktas No. 3. Joscph Ziinta svetainėje, 

kampais 21 st PI. ir Washtenaw Avė.
Distriktas No. 4. Amalgamatų S. W. Headųuarters, 

2343 So. Kedzie Avc. j
Distriktas No, 5. Novak svetainėje

2459 S. Homan Avė., kamp. 25th St. .
Dirst riktas No. 6. Mladeko svetainėje 

2700 Central Park Avė.
Distriktas No. 7. Kafho svetainėje

Kampas 26111 St. ir Avers Avc.
Distriktas No. 8. Guspalero svet. '

2025 So. Crmvford Avė., kampas 21st St.
Balsavimo vietos bus atdaros nuo 11 vai. ryto iki 7:30 

vai. vakare.
Nariai turi turėti mokesčių knygutes prie balsavimo. 

Del tolimesnių informacijų, malykit jūsų delegatus.
Nepamirškite musų Moksliško Susirinkimo ir 

Koncerto, Pėtnyčios vakare, Gruodžio 19, Carmens 
svet., Van Buren ir Ashland Blvd., 8 vai. vakare.

Clarence Darrow kalbės temoje: Amnestija dėl 
politiškų prasikaltėlių.

Broliškai Jūsų Rinkimų Komitetas, Chicago Joint Board 
AMALGAMATED CLOTHING WORKEKS

OF AMERICA.

jus, kacl jiedu yra socialistų 
pašlijos priešai ir priklauso ko 
kiai ten komunistų sektai, to
dėl su jais pasielgta taip, kaip 
rodo LDLD. konstitucija—ne
priimta jų į kuopų.

Vėliau sekė valdybos rinki
mas kuopos pereigoms eiti 1920 
metais. Išrinkta visi socialis
tai. Taipjau rinkta delegatų į 
busimų \LDLD. apskričio kon
ferencijų. Pagalios, ėmus star 
styti paleistų LDLD. centro vir 
šininkų referendumų, kilo y t in 
aštrių diskusijų. Mat pasirodė, 
kad visi naujieji į centro vir
šininkus kandidatai, išskaitant 
vienų d. K. Liutkų, yra nesočia 
lislaį. O musų organizacijos 
konstitucija aiškiausiai sako, 
kad nesocialistai netik negali 
būt LDLD. viršininkais, o ir pa 
prastais nariais. Ir čia elgtasi 
Įtaip, kaip rodo konstitucija: 
balsuota tik už vienų d. Liutkų.

Taipjau buvo ir daugiau įvai- 
rių balsavimui pasiūlytų klau
simų, tylinčių musų organiza
cijos konstitucija. Remta lik 
tie dalykai, kur neša naudos 
musų organizacijai. Visi kili, 
besisieklantįs frąkcionizmo, ig
noruota.

Musų komunistams, kurie 
niekur neapsieina be skerečio- 
jimusi, toks kuopos pasistaty
mas bais nepaliko. Vienas jų 
dagi viešai apreiškė, jogei jie 
susirinksiu sekamų vakarų ir 

padarysią savo tarinių. Tegul 
jie elgiasi kaip tinkami, bet to
kiame atsitikime jie save pasta 
tys už organizacijos ribų.

— A. Korsak.

Praeitų ncdčldicinj, gruodžio 
14, LGD-jos 47tas skyrius laike 
savo reguliarį susiriuikimų Vie 
šojo knygyno svetainėj. Susi
rinkimai) atsilankė ir įstojo se
kami nauji nariai: J. Grigaitis, 
J. M. Bugmis, J. Narbutas, J. 

Bandaubkas, J. Stravinskas— 
po 2 dol.; V. Narbutas—1 dol.

Rast. F. Dovalga.

BRIDGEPORT

“Apie pabaigų svieto.”

Liet. Laisvamanių Federaci
ja praeito utarninko vakarų, 
gruodžio 16, Mildos svetainėj

(Seka ant 6 pusi.).

| Saugokite Savo Akis

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose, y

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

IJGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. 
Skaudamos 
Raudonos 
žvairos ..

Akjs 
Akjs 
Akjs 
Akjs

Kurčios ..
Tekančios
Ūžiančios
Užkimštos

Aus|s 
Ausis 
Ausis 
Ausįs

Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataritota Gerklė 
Papiltus Gerklė

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedčldie- 

niais nuo 10 iki 12.

DR. VAITUSH O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir tolircgys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Dr. Charles Segal
Persikėle į savo naujų ofisų 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj. nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
motorų ligų.

Tel. Drexel 2880.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

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

Visiems musų kostumeriams duo
sim Katodų dovanų puikius kalen
dorius.

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

Teisingai pritaikytais akiniais, 1 
kuomet iųs keičiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 20 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
telks jums geriausias r^ekmes.

Gydymas visų akių, au*ų, no
sie’1 ir aerkles lign. Po priežiūra 

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Plattio aptiekos 
t Tėmykite į mano parašą. • 

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

Dr. A. R. Blumentlial

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas 1 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
. Telephone Yards 687

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

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—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110.

> GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone^oulcvard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki V ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare $

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.



(Tąsa nuo 5-to pusi.)

surengė prakalbas “apie pabai
gą svieto.” Prakalbos buvo 
iliustruotos atatinkamais temai 
paveikslais. Kalbėjo P. Dubic- 
kas. Neveizint to, kad įžangos 
imta po 25 centus nuo asmens, 
žmonių buvo ytin daug.

šiandie Iokios jau prakalbos 
įvyks Wesl .Sidej, Meldažio sve 

« tainėje. — Kuku-gegutė.

įraukia “pabaigos svieto

Ne'lik tūli lietuviai spiriasi, 
kad profesorius Portą sako tie 
są. Taip sako ir negrai. “Svie
to pabaiga” šiandie bus ir visa. 
O kad ji “bus,” tai vieni jų no
ri “pauliavoti,” o kiti pasimel 
sti. Sako, kad “juodojoj juo
stoj” (blaek beit—taip anglai 
vadina negrais apgyventąjį 

dktriktą) vakar naktį buvo di 
delio sujudimo. Vieni bėgę į 
bažnytėles pasimelstų už “čes- 
h"vą smcrlį,” kiti vėl “šuni

niai uliavoję,” kad praleidus 
“tuos pinigus, kurie šiandie jau 
bus nereikalingi.”

Ali right. šiandie bus “svie
to pabaiga,” o ryta jo pradžia.

Chicaga neteko daugiau kaip

trisdešims trijų milionu doleriu.
Kilos angliakasių streikas 

C.hScagai pridarė milžiniškų 
nuostoliu. Illinois Manufactu- 
rers asociacijas pirmininkas, 
John G lenu, be kita vakar parei 
skč, kad delei atatinkamųjų 
įstaigų patvarkymo, aprybojan 
čio kuro naudojimą, begiu de-

4PIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francijoj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumuni
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus norit matyti kaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jus no
rit matyt kaip subinarinos kariavo 
po vandeniu? Jus ga
lite tai matyti savo namuose 
su mažai iškasčių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslų Sle- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite į tuos 
paveikslus per Stereskopą. jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrume ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jus matote 
šiame paveikslėly) kainuoja tik $1.

200 skirtingų karės paveikslų tik 
$3.00. Mes taipgi turime ir kitų la
bai žingeidžių paveikslų Stercskopui, 
būtent: Kelionė apie pasaulį. 500 pa
veikslu iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gva- 

rantuojamas. Prisiųskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jufus į 
namus Neatidėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsinimą, prisek $1.00 
prie jo ir siųsk:

BAZAR AND COMPANY
34 E. 7th St., Dept. L. 

Nevy York, N. Y.

Alus degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miatis darėme alų ir degtines, For- 
niulos įslatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
$1.00 Moncy Orderiu ar pinigais.

Wiiliam Klaes Institute,
Dep. 85, Milwaukee, Wi«.

PLUNKSNO
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

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted SL Chicago 
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10-*-ll ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdėlioms 10—12 dieną.

vynių dienų Chicagos fabriki- 
ninkai netekę prekių už 33,600, 
000 dolerių. Vadinas, tuo lai-

prdkių. Toje sumoje dar ne-

rių pastarieji negavo. Įskai
tant ir tas negautas algas, nuo
stolių suma sieksianti 34 inil.

CIevelande ir Chicagoj

šiakite jums ytin reikšmin
gas pavyzdėlis. Clevelandas to 
Ii negali prilygti didžiulei Chi- 
cagai. Jo gyventojų skaičius 

sudaro truputį daugiau kaip vie

tojų skaičiaus. Bet clevclan- 
diečiai, sako, važinėsiu gatveka 
riais mokėdami tik po keturis 
centus už transferį (jei pirksią 

.‘pecialių tikietų po 6 už 25 
dentus). Tuo tarpu chicagic- 
čiai turi mokėt' po septynis cen 
tus. Clevclando gatvekarių 

kompanija sako, kad ji turinti 
girą pidną imdama po keturis 
cen.tus nuo pasažieriaust o Chi-

dabar skundžiasi, kad jie vos 
vos sudarių—“galų su galu.”

Žinoma, kad jie meluoja.

Neteko drabužių—palindo po 
garvežiu.

sylvanija geležinkelio šenių sar 
gai vakar naktį pamatė bėgan
tį nuogą žmogų. Atbėgęs į sar 
go budelę nvpažįslamasai pasi- 
įskundė, kad tūlas piktadarys 
pastojęs jam kelią ir išrengęs 
jį. Sargai davė jam “overaH'v” 
ir piratinių, šiek-tiek apšilęs

n< pažįstamai išėjo savais ko- ■ 
liais. Neužilgio vienas sargų ir 
vcl pamate jį—šį kartą bepuo
lantį po įsibėgėjusiu garvežiu. 
Ant vietos suvažinėtas. Kas jis 

nieks nežino.

Nubaudė pelnagaudą.

Teisėjas Stewart vakar skau
džiai nubaudė vieną pelnagau- 
dą namų savininką, tūlą Alexan 
<icr Zurackov, gyvenantį 4926 
Grand gatvėj. Plėšęs didelių 
randų nuo butų nuomotojų, 
bet šildyti,nuomojamus butus 
nenorėjęs. Užsimokėjo 200 do- 
h rių pabaudos ir teismo lėšas.

Taip ir reikia.

Slapieji” nusiminę.

nuo-Vyriausio šalies korto 
sprendis, kad karės laiko pro- 
hibicija yra teisėta, suteikė be
galo didelio nesmagumo “šla- 
piemsiems.” Visa jų viltis da
ba r---kongreso ar prezidento 
Wilsono prokliamacija, atšau
kianti nepaprastuosius patvar
kymus. Bet kada tokia pro- 
kliamacija bus paskelbta— 
nieks nežino. O čia visuotino
sios prohibicijos įstatiminė 
veikmė irgi nebetoli. Jeigu 
iki 16 dienos sausio tokia pro- 
kliamacija aiepasirodys—“sla

piųjų” viltis palaidota.

Pavogė už 20,000 doi. drapanų

Kdturi nepažįstami banditai 
vakar naktį užpuolė Interuatio 
nal Tailoring kompanijos važ- 
nyčią prie pat kompanijos bu- 
dinko 833 W. Jackson gatvėj. 
Nuvažiavo troką su drapano
mis viso už 20 tūkstančių dol. 
vertės, 
gauti.

Piktadariai dar nepa-

Mėsos

Mėsos
y -• •zejo.

kainos puola, bet. ..

kainos truputį suma- 
Tuli sako, kad neužilgio 

sugrįš “seni geri laikai.” Bet... 
jeigu nekiltų kainos kitiems bu 
tinai 
tanus, 
tiškos, 
—jis
dar vis brangsta. Kuras, ren
dos, drapanos ir visa kita— 
brangsta, brangsta ir brangsta. 

“Senų gerų laikų” nebus.

reikalingiems produk-
Sviesto kainos nesvie- 

kiaušinių taipat; cukrus 
trigubai brangesnis, ir

SKAITYKIT IR PLATENKTI 
“NAUJIENAS”

ROSE PASTOR STOKES 
KANDIDATUOS Į KONGRESĄ.

PAJIEšKAU Sanislovo Gečo. Gir
dėjau pagrįžo iš kariuomenės. Tu- MOTERŲ

REJKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Sereda, Gruodžio 17 d., 1919

PARDAVIMUI

NEW YORK, gr. 14.—Com- du svarbių dalykų dėl tamstos. Mel- 
t 11 1 11 — 11 *■**••! vti«m t ne 6 ■ ortam nnlmin A *•inunist World paskelbė, kad 

Mrs. Rose Pastor Stokes, kuri 
yra nuteista 10 melų kalėjimnn 
už peržengimą špionažo įstaty
mų, bet kuri pradžioje karės 
buvo pasitraukusi iš Socialistų 
partijos, kadangi partija nepri
tarė karei, bus Komunistų par
tijos kandidatu į atstovus butą.

dzin man prisiųsti savo antrašą. Aš 
pas jus nuvažiuosiu. Mano adresas: 

K. RAMAšEVSKl
1718 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEšKAU Antano ir Kazimiero 
Grigų, Jono sūnų, iš Maižiškių kai
mo, šidlavos valsčiaus, Kauno red. 
Iš Lietuvos, vyriausias leitenantas 
P. Grigas. Atsišaukite šiuo adresu: 

JURGIS PEČIUKAS
1713 So. Jefferson St., Chicago, III.

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

J. Chapman & Son.

Nulinčiavo du negrus.

HUNTINGTON, W. Va., 
15.— Goveda automobiliuose 
rėme traukinį, nuėmė nuo
kaltinamus žmogžudystėje neg
rus ir juos ant vietos nnlinčia- 
vo.

gr. 
pe 
du

Pranešimai
Kockford, III. — LSS. 75 kp. su

sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
21 d., 2 vai. po pietų. Visi nariai yra 
kviečiami ateiti, taipgi nauji nariai 
malonėsite ateiti ir prisirašyti prie 
LSS. 75 kp.. — Valdyba.

So. Milwaukee. Wis. — Nedėlioj, 
gruodžio 21 d., SLA. 133 kp. rengia 
prakalba su daug įvairių pamargi- 
nlruų. Prasidės 2 vai. po pietį, 
1101 Mihvaukee Avė. Kalbės geras 
SLA. žinomas ir gabus rašėjas.

Nepraleiskite tos progos! Inžanga 
dvkai. SLA. Nary*.

Lietuvių Motery Apšvietus Drau
gijos susirinkimas Įvyks ketverge, 
vruodžio 18 d.. 7:30 vai. vakare, 
Mark \Vhite svet. (Halsted ir 30 g.) 

— Komitetai.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramą J Be- 

I Jurbė” iš darbininku grabų dirt ėjų 
! gyvenimo, nedėlioję, gruodžio 28, 

Meldažio Svet. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Tikietus galima pirkti iš ank
sto 25 nuoš. pigiau sekančiose vieto
se. Darbo Žmoni.) knygyne, 3238 
llaistcd St., J. Jesinstc) krautuvėj, 
331)2 So. Halsted St. ir pas daino- 
r!«ts. — J G.edraiti*.

Hrigliton park. — LGD. 4 skyriaus 
|extra susirinkimas bus seredoj, 17 
gtuodžio, 7:30 vai. vak. A. ^lažvt.i ) 

I svet., 3834 So. Kedzie Avė. \ isi ma
loniai kviečiami atsilankyti. Bus ge
ri kalbėtojai. — Valdyba.

Prelekcija apie sveikatą. LMPS. 
2V kp. rengia prelekeiją apie sve.aa 
tą, ketverge, 18 d. gruodžio; prad
ari 8 vai. vakaru. Liuosybės svet. 
1822 \Vabansia Avė. Skaitys Dr. Bic 
žis. Inžanga dykai. — Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubas rengia Šeimynišką 
vakarėlį, Kalėdų dienoje, J. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 40th Avė. Pra
džia 4:30 vul. po pietų. Nariai, no
rintis dalyvauti vakarėlyj, malonėki
te įsigyti tikietą arba siųskite pasi
žadėjimą laišku svetainės adresu iki 
gruodžio 21 d. Vėliau pasižadėjimui 
nebus priimami. Komitetas.

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.

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 mėnesini su
sirinkimą. Nesi vėluokite, turime ap
tarti daug svarbių dalykų.

— Sekr. D. Miller.

LGD. 3-cio skyriaus susirinkimas 
įvyks seredoj, gruodžio 17, 7:30 vai. 
vak. D. šėmaičio svetainėje. So. U- 
nion Avė. ir 18 gat. Visi atsilanky- 
kit ir atsiveskit savo draugus.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės pnešmetinis susi

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

I Valdyba.

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

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

1920 metams. — Org. K. Kipšo*

Pa i ieškojimai
?jw»|Ui.i i—r* "i 11 Kria.Ji_uxxj kiį

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Antano 

Knistavo, jis pirma gyveno Elann, 
III. Jis pats ar kas žino apie it, ma
lonėkite pranešti antrašu:

A. RUKSTALIS
13 VVashington St., Yonkers, N. Y.

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

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

REIKIA MOTERŲ
IR MERGINŲ

Lengvas darbas išskirstymų.
Gera mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kedzie St.

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

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

PARSIDUODA labai geras muzi
kos instrumentas alto sexefonas; 

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

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

ANT PARDAVIMO mastinė krau
tuvė ir abelna pardavimo krautuvė 
lietuvių apgyVentoj kolonijoj; gera 
priežastis dėl pardavimo. Atsišau
kit į Naujienas po num. 25.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKALINGA 17 — 18 metų 
pastovi mergina.

WESTERN UNION POST 
68 W. Randolph St.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
DEL SORTAVIMO 

SKUDURŲ 
HARRY DRAY 

1447 Blue Island Avenue.

ni-REIKAI^AUJA plieninių karų 
tuotojų, lankstytojų, kaitintojų; dar 
bus nuo stukių, pastovus, visai 
mai. Atsišaukti

THE RYAN C AR CO.
Hegewisch, III.

žic-

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

MOTERŲ

MOKYTIS PLYNAI

Rankomis sinti

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

Gera mokestis apmokama
kinimos laiku.

Patynudų rankų siuvėjų.

dirb-

rno-

Taipgi reikalaujame tuojaus 
jrie kotų ir veekių.

Rankovių akylių beiaterių.
FINIšERKŲ

R SKYLINIŲ

Aifljikaci'jop gal bu?t išpildytos 
bile kurioje dirbtuvėje.

Hart, Schaffner
8c Mara

520 S. Wells St.
1922 S. Halsted St.
2308 St. Paul St.

REIKALINGA moteris arba mergi
na, i namus pridaboti 2 vaikus; leng
vas darbas ir gera mokestis; 1227 So. 
ialsted St. Klausk Mrs. Bruno.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJAMA moterų mazgoti 
adlagas; $2.50 i dieną nuo 7 
ki 1 vai. po pietų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO. Hoom 41

62 W. Washington SL,

ryto

REIKALAUJAMA merginų į Iš- 
dirbystės departamentą; lengvas 
arbas; pastovi vieta; gera mokes- 
s laike mokinimosi.. Puiki proga 
ei ateities. Atsišaukite.

MESSINGER PAPER CO., 
180 W. Randolph St.

REIKIA moterų prie indu plovi
mo.
WOODLAWN RESTAURANT No. 2
6310 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina į IJetu- 
višką valgyklą prie nešiojimo ant 
stalų; trupmos valandos, gera mo
kestis. Atsišaukite greitai į

1619 So. Halsted .St, Chicago. 
M. Kavarskas.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie indų plovimo į restoraną; 
lengvas darbas, gera užmokestis.

Chicago, III.

REIKALINGA
10 mergin, 17 metų amžiaus ir se
nesnių prie lengvo mašinų ir patar
navimo darbo į švarią sanitarę dirb
tuvę. Patyrimas nereikalingas. 'Pu
ri turėti savo amžiaus certifikatą. 
Atsišaukit.
FELT and TARRANT MFG. CO.

1735 N. Paulina St.
' —............. .. . I ........ — . -M

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambariu vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

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

DREKEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ALFRED DECKER and COHN

Dirbėjai augštos rųšles 
drabužių

MUMS REIKIA.
PRIE VIRŠUTINIŲ KALNIERIŲ 
OPERATORIŲ
ANTRŲ BEISTERIŲ
SKVERNŲ IR PADELKU DIRBĖJŲ 
GUZIKU SKYLIŲ DIRBĖJŲ 
BEISTERIŲ
FINIšERlŲ
PAMUŠALŲ BEISTERIŲ
PEČIŲ BEISTERIŲ

MES TURIME TAIPGI KELETĄ 
PUIKIU VIETŲ DEL 
PRADEDANČIŲ.

GERA MOKESTIS KUOMET 
MOKINASI.

ATSIŠAUKIT 
VYRŲ SAMDYMO 

OFISAN.

ALFRED DECKER AND COHN 
S. W. Franklin St. and 

Van Buren St.

REIKALAUJA ramaus vyro, kuris 
yra apsipažinęs su lietuviais, gyve
nančiais Waukegan, St. Louis, Chi
cago Heights ir kituose lietuvių ap
gyventuose miesteliuose, nieko ne
siūlau pardavinėjimui pačiam, bet 
turiu tikrai gerą propozicija išsi
dirbti bėgančiame laike ant didžios 
vertės. Visiems pasiųsime pilną pa
aiškinimą kas atsišauks per laišką.

Adresuokite:
C. Z. URNICK, Gen. Dely 

Waukegan, III.
Telephone Yard 687.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
PRIE DARBO Į 

JUNK SHOP 
P. GOLDMAN

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

REIKALINGAS vyras pardavėjas. 
Patyrimas nereikalingas. Musų vy
rai uždirba nuo $50.00 iki 60.00 į 
savaitę. Atsišauk
Roorn 911-R1B. 431 So. Dearborn St.

REIKALAUJAMA medžio darbi
ninkų ir rakandų dirbėjų ant žiemi
nių viršų ir lengvų komercinių da
lykų. Pastovus darbas.

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

t SPĖKOS MAŠINŲ
‘ OPERATORIŲ 

Prie rakandų dirbimo 
Atisšauklte
A. L. RANDELL CO.
720 So. Wabash Avė.

PALIŠERIŲ IR BUFERIŲ 
Visi gaus 70c į valandą. 

Prie kitų darbų nereikalaujame. 
FOWLER LAMP CO.

61 E. 24 St.

Ant

50 DARBININKŲ REIKIA 
Klausk Mr. Burrows 
HARRIS BROS. CO. ' 

85-tos gatvės, vienas blokas 
rytus nuo Ashland Avė.

Patyrusių automobilių durių 
dirbėjų reikia. Geriausią mokeertlą. 
50 valandų į savaitę.

CHAUNCEY BODY CO. 
2601 Arčher Ava.

REIKALAUJAMA 
M oi d ori aus ant metamos 
nos; geru užmokestis ir 
darbo sąlygos.

Atsišaukite

maši- 
geros

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO. 

26th and Kcnton Avė.

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras. 

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

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

ATSIŠAUKTI:
2815 ELSTON AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ
NUOLATINIS DARBAS

GERA MOKESTIS
*

NORTH WESTERN 
TERRA COTTA

2525 Clybourn Avė.

DARBININKŲ

REIKIA

NUOIATINIS DARBAS

REIKIA 
DARBININKŲ 

ATSIŠAUKITE 
WESTERN FELT WORKS 

4115 OGDEN AVĖ.

KABINETŲ DIRB4JŲ REIKIA 
Prie automobilių dirbimo. 

CHAUNCEY BODY CO. 
2601 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

REIKALINGA
Vuikinų 17 metų amžiaus ir senes
nių prie lengvo mašinų darbo i šva
rią sanitarę dirbtuvę. Patyrimas 
nereikalingas. Turi 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«

PARSIDUODA rakandai šešiems 
kambariams; fnmtruimiui, valgo

mam kambariui ir miegamiems kam
bariams. Taipgi daug krėslų atskirų 
ir kuknės jtasymai. Grojamą mašiną 
Victrolą,vartotą j>orą mėnesių. Pi
giai kuris tuojau pirks.
151 i So. Kedzie Avė.

Pirmas Apartmentas.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
2aukščių mūrinis namas ant kampo 
apačioj štoras ir pagyvenimas, vir
šuj 5 dideli ruimai pagyvenimui, 
rendos $33.00 • mėnesį. Parduosiu 
už $2,500; reikia įmokėti 4 šimtus, 
kitus kaip renda kas mėnesis, arba 
mainysiu ant loto arba automobi- 
liaus, priimsiu už pirmą Įmokėji- 
mą. Atsišaukite pas savininką

C. P. SL’ROMSKI, 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
rnato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvienų 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.

VALENTINE DRESMAK1NG 
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 dujodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

VAKARINE ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.

s Lekcijos privačiai ir tieso
mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITfi, 
Mokytoja

3223 Parnell Avė., Chicago
Telef.: Boulevard 9923.

Phone Yards 723
P-LĖ E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA 
4615 S. W00D 8TM CHICAGO 

Daeda lekcijas akambinimo 
pianą pagal entartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical College.

AMERIKOS LIETTUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pllietystės, dai- 
liarašys .

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6

-— ... Iki 10 valandai. '
o. Boston, Mass. 8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




