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True translation filed with the post-mnster at Chicago, III. Dec 18, 1919 
as rrųaired by tho act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė 
Kijevą

Nesiūlys taikos Kolčakui
Estonija nori pertrauki tarybas

Talkininkai paskolins Austrijai $70.000.000

dėkui bus leista pervažiuoti per 
Lietuvą, bet į tą jo pasiūlymą 
neatkreipta atidos.

Estonai praneša, kad pas su
imtus Narvos fronte bolševikų 
belaisvius rasta paliepimai, ku 
rie parodo, kad bolševikai sie
kias! užimti Estonija iki We- 
senburg.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. Dec 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI PASKOLINS 
AUSTRIJAI $70.000,000.

Bus suteikiama po $8,500,000 
kas mėnesį. Amerika gelbės 

Austriją.

Į Su Lietuvos Misija Amerikoje

BOLŠEVIKAI PAĖMC KIJEVĄ.

Taipjau paėmė miestą Sibe- 
rtjoje.

LONDONAS, gr. 17.—šiandie 
gautas iš Maskvos bolševikų be 
vielinis pranešimas skelbia, 

kad bolševikai paėmė Ukrainos 
sostinę Kijevą, taipjau Ku- 
piansk, į petryčius nuo Char
kovo.

Pranešimas taipjau skelbia 
bolševikų paėmimą Dariniui 
miesto Siberijdjc, 258 iriyl. į 
pietvakarius nuo Tomsko.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
BOLŠEVIKAI NESIŪLYS TAI

KOS KOLČAKUI IR DENI- 
KINUI. <

Jie jau esą pasiūlę jiems taiką 
netiesioginiai, per talkininkus.

COPENHAGEN, gr. 17.—Kai 
bedamas apie IJoyd George už- 
reiškĮmą, kad bolševikai turi 

padaryti taiką su gen. Dcniki- 
nu ir adm. Kolčaku, pirm negu 
galės taikinties su talkininkais, 
Rusijos sovietų atstovas Litvi- 
nov pasakė, kad pasiūlymai ame 
rikiečiui Wiliiam C. Bullitt bu
vo praktiškai taikos pasiūlymu 
kontr-rcvoliucionieriams. Jis 
pridūrė, kad tečiaus sovietų vai 
džia neturi mierio siūlyti tai
ką tiesioginiai Kolčakui ar De- 
nikrnui.

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago. III. Dec 18. 1919 
as icqwired by the act of Oct. 6. 1917

Estonija kaltina 
bolševikus.

ESTONIJA ABEJOJA APIE 
GALIMUMĄ TAIKOS SU 

BOLŠEVIKAIS.

Taipjau abejoja ar sovietai nori 
taikos. Estonija nori pertraukti 

tarybas.

DORPATAS, gr. 16.—Estoni- 
jos užrubežinių reikalų minis- 
teris Poška pranešime Pabalti- 
jos taikos konferencijai užreiš- 
kia, kad “Estonijos delegacija 
abejoja apie galimumą taikos 
ir nepasitiki Rusijos sovietu 
valdžios tikruoju sentimentu lin. 
kui taikos.”

Jis pasiūlė uždaryti konfe
rencija iki sausio 3 d., bet bol
ševikų atstovas Joffe tam pasi
priešino.

Galiaus sutarta palaukti ry
tojaus, kada atvyks gen. Kos- 
tiajev, iš bolševikų delegacijos, 
kuris kartu su Krasin išvažiavo 
į Maskvą, kad pasitarus su sa
vo valdžia. Tada bus vėl taria
masi apie pertrauką.

Temytojai išreiškia nuomo
nę, kad jei konferencija bus ati 
dėta, tai tas reikš, galutiną per 
traukimą tarybų. Ta nuomone 
yra įkvėpiama kalbų, kad Fran 
cija pienuoja kampaniją prieš 
sovietų Rusiją.

Poskos pranešimas.
Poška sako:

“Iš priežasties Joffe praneši* 
ino gruodžio 15 d. ir atsižvel
giant pirmiausia į tai, kad Ru
sijos sovietų delegacija pati iš
sireiškė negalinti nuspręsti apie 
didesnę dalį Estonijos delega
cijos pasiūlymų, ir antra, ka
dangi nežinoma, ar Rusijos so
vietų delegacija gaus reikalin
gus įgaliojimus tęsimui tarybų 
tokiu budu, kad nereikėtų ilgų 
vilkinimų su • nusprendimais 
klausimų, jų tarpe tokių pama
tinių, kaip rubežiai. Estonijos 
delegacija siūlo atidėti visuoti
nus posėdžius iki sausio 3 d. 
Tuo gi laiku mes tęsime komi
tetų susirinkamus.

“Dabartinės tarybos buvo 
pradėtos pakvietimu sovietų 
Rusijos valdžios tarties apie 
mūšių paliaubą, bet Rusijos so 
vietų delegacijos nuomonė apie 
paliaubą persimainė ir dabar ta 
valdžia nori taikos. Tečiaus ka 
riavimas neapsistojo ir yra fak 
tu, kad kariavimas dabar yra 
'tęsiamas daug didesniu smar
kumu, negu pirmai

Kodėl bolševikai kariauja?
“Labai sunku tikėti sovietų 

Rusijos valdžios deklaracijai, 
kad raudonosios armijos ata
kos yra daromos tik prieš gen. 
Judeničiaus armiją, kadangi 
ofici^lis laikraštis Izvestija, 

gruodžio 4 d. pasakė, kad Ju
deničiaus spėkos liko išnaikin
tos. Iš tarp raudonosios armi
jos kareivių tarpe Narvos fron
te platinamos proklamacijos 
galima išvesti, kad dabartinės 
smarkios atakos buvo padary
tos sulaužymui 'Estonijos kari
nės spėkos ir nubaudimui “Bal 
tosios Estonijos valdžios ban
ditų.” Visos tos aplinkybes da 
ro mus nepasitikiančiais tikrai
siais Rusijos sovietų valdžios 

sentimentais linkui taikos.”
Pasak pranešimų iš taikos 

konferencijos, Joffe padarė abel 
ną užginčijimą užrubežinių rei
kalų minjsterio Poskos tvirti
nimas ir užreiškė, kad sugrį
žus gen. Kostiajev sovietų de
legacija galės tęsti svarstymus 
politiniuose klausimuose ir ga
lės duoti atsakysią į Estonijos 
galutinus pasiūlymus apie ru- 
bežius. Jis sakė, kad jis šian
die nemato priežaslties atidėti 
konferenciją.

Dar nėra žinoma, kada Kra
sin sugrįš iš Maskvos.

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, III. Dec 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KARL RADEK MISIJA 
NESUPRANTAMA.

Lietuva atsisako perleisti jį 
per savo šalį.

HELSINGFOBS, gr. 15.—* 
Negauta jokios žinios ar Rusi
jos bolševikas Kari Radek va
žiuoja į Dorpatą, kad dalyvaus 
konferencijoje tarp boflševikų 

pasiuntinių ir Pabaltijos šalių 
atstovų. Kalbama, kad bolše
vikų užrubežinių reikalų nlini- 
steris čičerin pasiuntė Lietuvai 
pasiūlymą paliuosuoti nieku- 
rius politinius kalinius, jei Ra-
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PARYŽIUS, gr. 17.—Po toli- 
mesnam pasvarstymui reikalin 
gurno Austriją šelpti, vyriausio 
ji taikos konferencijos taryba 
nutarė, kad bus reikalinga bus 
suteikti pagelbą mažiausia su
moje $70,000,000, siunčiant po 
$8,500,000 kas menesį.

Austrijos delegacija išreiškė 
nuomonę, kad reikės apie $100, 
000,000 ir kancleris Renner tą 
sumą paprašė vakar talkininku 
paskolinti Austrijai.

True iransliilion filed with the posi- 
masler at Chicago, III. Dec 18, 1919 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917

GAL NEATNAUJĮS ANGLI- 
JOS-JAPONIJOS SĄJUNGOS.

TOKIO, gr. 17.—Tokio diplo
matiškuose rateliuose daug spe 
liojama, ar bus atnaujinta An- 
glijos-Japonijos sąjunga, kuri 
užsibaigia sekamais metais.

Pergalė ant Vokietijos pada
ro galimu Anglijai laikyti daug 
didesnį laivyną Pafcifiko vande 
nyse, nebesirėmiant daugiau ąn.t 
Japonijos.

Viskonlas Kato, kuris buvo 
Japonijos ambasadorium Lon
done, kada ta sąjunga susida
rė, rekomenduoja prailginti sih 
ungą. Jis rašo: /

“Nėra abejonės, kad sąjunga 
aike pastarųjų 20 metų darė 
didelę įtekmę tiesioginiai ir ne
tiesioginiai j santikius tarp tų 
dviejų šalių ir negali būti patar 
linu tą sąjungą panaikinti kaipo 
lalaiką praeities. Yra praktiš
kų prailginti sąjungą, jei abi 
puses to nori. Net jei ji patap
ti tik susitarimu ar bendra dek 
aracija, visgi butų geriau, ne

gu nieko.“

TAIGI, SV1ETOS PABAIGOS 
NEBUVO.

Taip svieto pabaigos ir ne
sulaukėme. O žmones buvo 

nemažai išsigandę. Chicagoje 
<eli išėjo iš proto, o vienas va
kar nusišovė. Kili išpardavė 

visą turtą ir jau rengėsi mirt. 
Bcjt didžiausios bąimės buvo 
ndianapolis. Vienos dirbtuvės 

sugedusi švilpinę pradėjo švilp 
Ii, kitos dirbtuvės irgi pačios 
nežinodamos kodėl prisidėjo ir 
nematant visame mieste prade 
o visos dirbtuvės švilpti ir 
kaukti, žmonės išsigando, pra 
dėjo bėgli iš namų, manydami, 
kad tai ženklas besiartinančios 
svieto pabaigos.

Baimės buvo daug visur. 
Ypač New York pasirodė prie
taringu. Kitur angliakasiai at
sisakė leistis į kasyklas, kad že 
mė juos neužgriūtų, ir t. t.

Bet lauktosios svieto pabai
gos nebuvo. Dabar ir prof. 
tortą, kurio pranašavimai taip 
išgąsdino žmones, prisipažino, 
kad jis padaręs klaidą: jis ne
atkreipęs atidos į lai, kad ir 
saulė sukasi ir planetos negali
ilgesniam laikui daryti įtekmės 

vieną kurią dalį saulės. Da-
iar jis pranašauja, kad už tri- tuvę; sudegė nemažai automo- atgal du važiavusieji automobi- 
jų dienų bus išsiveržimas antibilių. Nuostoliai siekia $900,- liu Idna vaikai ‘tapo užmušti, 
Lassen kalno. 000. o jų tėvai sunkiai sužeisti.

MAJORAS POVILAS ŽADEIKIS.
Buvęs karo ministeriu prie Šleževičiaus kabineto. Būda

mas karininku Rusijos armijoj atliko keletą kampanijų prieš 
vokiečius. Organizuojant Lietuvos kariuomenę jisai buvo vie 
nas uoliausių Lietuvos kareivijos organizatoriumi. Būdamas 
karo ministeriu vedė karo reikalus. Susitverus Galvanausko 
kabinetui tapo išrinktas važiuoti Amerikon organizuoti ir rū
pint ies kareivių reikalais. ' ,

Trumpos telegramos.

BASEL.—1,600 sergančių 
džiova vaikų atvežta iš Vokie
tijos gydyities šveicailijos ku

rortuose.

VIENNA.—Dėlei trukumo an 
glių pasažieriniai traukiniai 
Austrijoj bus sustabdyti visą 
kalėdų savaitę.

MADRID, Ispanijoj.—Dėlei 
gaso ir elektros darbininkų 
streiko miestas yra tamsoje. 
Bus paskelbtas karės stovis.

SOUTH BEND, Ind.—Buvęs 
policistas Josepli Alby vienoje 
(karkiamoje taip sumušė Mrs. 
Grisanier, 25 m., kad toji ne
užilgo mirė, žmogžudis pabė
go.

WASHINGTON, gr. 17.— 
Rhode Island valstija atsikrei
pė į augščiausįjį teismą leisti 
užvesti bylą nusprendimui apie 
konstitucioniškumą prohibici- 

,jos priedo ir uždraudimui tą 
priedą vykinti Rhode Island vai 
stijoj.

MILWAUKEE, Wis.—Mayo- 
ras Hoan uždraudė kabaretuo
se šokius, jei yra kartu parda
vinėjimas nors pusės nuošim
čio alkoholimis alus.

LONDONAS.—Kelios aviaci
jos firmos svarsto apie įsteigi
mą orinės linijos tarp Anglijos 
ir Amerikos. Aeroplanai skri
stų sykį į savaitę.

MADRIDAS, Ispanijoj.—Čia 
prasidėjo galve.karių darbinin
kų streikas. Tik keli gatveka- 
riai operuoja po apsauga civilės 
gvardijos.

Namų budavotojų lokautas 
tęsiasi. Archi lektoriai protes
tuoja prieš tą lokautą.

----------- y
TOLEDO, O.—Gaisras sunai

kino Milburn Wagon Co. dlrb-

PRADĖS JIEŠKOTI SUOKAL
BIŲ.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 17. 
—Federalis teisėjas Anderson, 
ką išdavė injunetion prieš an
gliakasių streiką šiandie pasi
šaukė grand jury ir paliepė ty
rinėti apie esantį tarp .kasyklų 
savininkų suokalbį aprubežiuo- 
ti prodiikciją ir taipjau apie 

suokalbį su angliakasiais, kad 
pakėlus anglių kainas.

Savo instrukcijose^ jury jis 
pasakė, kad svarbiausiu dalyku 
bus surasti kas valdo Suv. Val
stijas: ar valdžia, ar grupė žmb 
nių ir ar žmones turi valdytį 
įstatymai, ar spėka.

Ne ten jis pradėjo. Kad jis 
nuvyktų į New Yorko Wall St. 
jis, jei norėtų greitai s u rasit ų 
kas valdo šalį.

2 žmonės žuvo audroje.
LOREDO, Texas, gr. 17.— 

Čia gauta žinių, kad nedelioj 
Tam.pico siautusioj vėtroj žuvo 
du žmonės ir daug nuostolių 
pridaryta. Dalis miesto sunai
kinta.

Bostonas vistiek sausas.
BOSTON, Mass., gr. 17.—Va

kar Bostonas visuotinu balsa
vimu nutarė pasilikti šlapiu. 
Bet delei niekas nepersimainė. 
Šiandie Bostonas tiek yra sau
sa, kaip ir buvo ir'nėra vilties, 
kad pasidarytų kada-nors šla
piu.

Tą patį padarė ir Nc*wbury- 
,port. Jis nutarė pasidaryti 
šlapiu, bet tebėra ir bus sausu.

Chicago gaus anglių.
CHICAGO.—Jau liek anglių 

atvežama į Chicago, kad visi 
suvaržymai apie anglių parda
vinėjimą tapo nuimti ir nuo 

šiandie visi žmonės galės pirk- 
ties kokią tik norės anglių ir 
kiek tik norės.

DU VAIKAI UŽMUŠTI.
AURORA, III., gr. 16.—Bur

lington traukiniui atsistumus

43 žuvo eksplozijoj
100 žmonių sužeista sprogus 

amunicijos sandeliui.

BERL1NAS, gr. 17.—43 vy
rai ir moterįs tapo užmušti ir 
daugiau kaip 1(X) žmonių su
žeista vakar Mariensiel, arti 
Wilhclmshaven sprogus amuni 
cijos sandeliui. Eksplozija iš
tiko iškraunant šovinius.

5 LAIVAI PASKENDO.

ST. JOHN, N. F., gr. 17.

Pasak dar nepilnų žinių laike 
Newfonndland pakraščiuose da 
bar siautusios audros, pasken
do 5 laivai. Tik trįs žmonės 
žuvo. Pridaryta ir kitokių 

nuostolių.

15 MILIONŲ ŽMONIŲ 
BADAUJA.

WASHINGTON, gr. 17.—Bu 
vgs maisto administratorius 
liaudie paskelbė, kad neskai

tant Vokietijos, tarp 15 ir 20 
milionų žmonių ęentralinėj Eu
ropoj veik badauja. Jis reika
lauja, kad toms šalims bulių 

pasiųsta grudų, kad jas išgel
bėjus nuo suįrimo ir sumišimų.

PARĖMĖ KRATŲ ĮSTATY
MUS.

SPRINGFIELD, III., gr. 17.— 
Vyriausias valstijos teismas 
šiandie parėmė kratų ir konfis 
kav.’lmo įstatymus, atkreiptus 
prieš gabenimą, pardavinėjimą 
ir laikymą degtinės, ir pripaži
no juos legaliais ir veikian
čiais. Vien, tik išbraukė punk
tą, kad vežimai, kuriais gabe
nama degtinė ar alus, turi būti 

taipjau konfiskuoti Ir sunai
kinti. Įstatymai net kišeniuje 
uždraudžia nešties degtinę.

L...........................  ■■■ r -

MARTENS GRESIA 
KALĖJIMAS.

NEW YORK, gr. 17.—Augš- 
čiausiojo teismo teisėjas Greenc 
baum šiandie paliepė Rusijos 
sovietų pirklybiniam agentui 
L. C. A. K. Martelis ir jo biuro 
sekretoriui Santeri Nuorteva 
pasiaiškinti kodėl jie neturi bū
ti nuteisti kalėjinian už panie
kinimą, kadangi jie atsisakė at 
sakyti į tulus klausimus ir pri
duoti tūlas knygas ir dokumen 
tus; kurių reikalavo tyrinėjan
tis radikalų veikimą legislatu- 
ros komitetas.

21 ŽMONIŲ SUŽEISTI.

SANBORN, Minu., gr. 17.— 
Northvvestern pasažiariniui 
trauikniui netoli nuo čia nušo
kus nuo bėgių 21 žmonių liko 
sužeisti, trįs jų sunkiai.

^LANE REZIGNUOS.

WASH4NGT0N, gr. 17.— 
šiandie patirta, kad vidaus rei
kalų sekretorius Franklin D. 

Lane, vienas sugabiausių žmo
nių visame Wilsono kabinete, 
rezignuos kaip tik Wilsonas pa
sveiks. Taipjau rezignuos ir jo 
pagelbininkas.

Clemenceau turi pasilsėti.

PARŽIUS, gr. 17.—Premie- 
ras Clemenceau, kuris bevažiuo 
damas į Angliją, parkritus ant 
laivo, išsilaužė šonkaulį, jaučia 
si gana gerai, bet daktarai pa
liepė jam pasilsėti tūlą laiką, 
kol Šonkaulis pulnai sugys. Ne
žiūrint išsilaužymo šonkaulio, 
jis atlaike Anglijoj konferenci
jas ir čia taipgi daug veikė.

BRUS|SELS.—Belgijos sena
to pirtninipku iš^nklas kleri
kalas de Favereau.

Vėl kėsinasi ant 
darbininkų

APKALTINO SEPTYNIUS 
UNIJOS VIRŠININKUS.

So. Chicago unijai viršininkai 
kaltinami streiko nusidėji

muose.

CHICAGO.— Prisaikintųjų 
teismas vakar nutarė apkaltin
ti septynius South Chicagos uni 
jų viršininkus konspiracijoj ir Kit vioscs im nos<‘ sųryĮryj

Sll nesenai ten buvusiais valgy
klų patarnautojų ir buČernių 

darbininkų streikais.
Tarp apkaltintųjų yra Theo- 

dore.Vind, prezidentas South 
Chicago Trade and Labor As- 
sembly, Emnia Pipes, biznio 

agentas South Chicago patar
nautojų ir vyrėjų unijos, du ve 
žėji’t unijos biznio agentai, du 

biznio agentai ir sekretorius 
mėsos kirtėjų unijos. Jie kal
tinami konspiracijoj bausti, boi 
kotuoti, kenkti bizniui, naikin
ti turtą ir traukti iš biznierių 
pinigus pabaudomis.

Mat laike streiko vežėjai at
sisakė prista'tyti valgykloms 
maisto, ką prokuroras vadina 
boikotu, streikicriili plikietavo 

valgyklas ir bučernes, kas yra 
kenkimu bizniui, boto kada sa
vininkai nuolatos bandė laužyti 
kontraktą ir skriaudė darbiniu 
kus, unija uždėdavo ant tokių 
savininkų pabaudas.

Šis apkaltinimas yra lygus rub 
siuvių unijos viršininkų apkal 
tinimams. Abu jie yra nepa
matuoti ir yra vyriausia alkreip 
ti prteš darbininkų unijas, ku
rių kapitalistai negali sulaužy
ti atviroje kovoje.

Liepia kovoti su bedievybe.
RYMAS, gr. 17.—Epoca ra

šo, kad popiežius Benediktas pa 
liepė visoms katalikų vyskupi
joms smarkiausiai kovoti su 
“ateistiniu materializmu, kuris 
užviešpatautų, jei įsigalėtų bol
ševizmas.”

Jenkins turės stoti 
teisman

MEKSIKA ATSISAKO 
PANAIKINTI JENKINS BILĄ.

Skaito, kad Amerikos many
mas esant jį nekaltu dar neiš

teisina jo prieš įstatymus.

WASHINGTON, gr. 17.—Vai 
džia dar negavo Meksikos atsa
kymo į notą Jenkins reikale, 
bet, kaip pranešama iš Mexico 
City, atsakymas yra įteiktas 
Amerikos pasiuntiniui.

Atsakymas sako, kad visas 
dalykas dabar priėmė visai ki
tokį pobudjį kadangi konsuli
nis agentas Jenkins tapo paliuo- 
suotas už kauciją, tokiu budu 
pašalinant kįliisins nesusipra

timus.
Tečiaus Meksikos valdžia at

sisako panaikinti užvestąją 
prieš Jenkins bylą, ko Ameri
kos valdžia taipjau reikalavo. 
Meksikos valdžia sako, kad 
Amerikos tikėjimas į Jenkjns 
nekaltybę dar neišteisina jo 
prieš Meksikos įstatymus. Apie 
Jenkins nekaltumą gali nusprę 
sti tik Meksikos teismas ir pati 
byla parodys ar Jenkins areštas 
buvo pamatuotas ar ne. Dabar 
Meksikos augščiausias teismas 
svarsto kokiam teisėjui pavesti 
tą bylą nagrinėti.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.

CICERO, III— Vakar keturi 
ginkluoti plėšikai dienos laiku 
užpuolė Cicero State banką ir 
paisigriebę apie $5,000 dolerių 
pabėgo automobiliu į Chicago.

\
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VALSTYBfiS TARYBOJ.

V. Taryba vi> dar posėdžiau
ja. Daug prikalbėta V. kont- 
roliaus pranešimą svarstant, čia 
dešinieji tarybininkai, ypač ku
nigai Staugaitis, Mironas, Ba
naitis ir kts naudojosi proga, 
kad V. Taryboj nėra ir negali 
pakelti balso niekas iš kairiųjų 
ir dėlto vertė kalnus arrt kairių
jų ir socialistų apskritai, o ant 
buv. ministerTę ypačiai. Savo, 
užsipuldinėjimuose jie taip toli 
nuėjo kad daresniems dešiniems 
nesmagu darėsi ir, pa v. p. No
reika išėjęs kreipėsi į tarybini^ 
kų sąžinę, nurodydamas, kaip 
yra nerimtos jų kalbos ir kaip 
negražu daryti įvairiausių prie
kaištų ir kaltinimų žmonėms, 
kūne nė pasiteisinti negali.

Bažnyčioje galima agitaciją 
varyti. Bet Taryba ne vien pla
ka kitus ir save (peikdama savo 
pastatyto kontroliaus darbus), o 
imasi ir Įstatymų leisti. Vienas 
svarbiausiųjų V. Tarybos svars
tomų Įstatymų, tai Steigiamojo 
Seimo rinkimų įstatymas. Šitą 
įstatymą buvo paruošęs dar bu- 
vusis koalicijos kabinetas visų 
politikos srovių atstovams daly
vaujant. Dabar V. Taryba ėmė 
si tą įstatymą “taisyti.” Spalio 
25 dieną ji išbraukė to įstatymo 
straipsnį, kuriuo buvo draudžia 
ma bažnyčioje varyti rinkimų 
politikos agitaciją. Tas straips
nis skambėjo šitaip.:

“Kas bažnyčioje ar kitoje 
maldos vietoje maldos metu žo
džiu ar raštu varys rinkimų a- 
gilaciją, baudžiamas iki 1500 
auksinų piniginės bausmės arba 
areštu.”

V. Tarybai šilas punktas ne
patiko ir ji jį išbraukė. Matyt 
V. Tarybos kunigai ir jų sėbrai 
išanksto yra pasiryžę rinkimu 
agitaciją vesti bažnyčioje, delf,*11 
jie išbraukė tą straipsnį, kurį 
palikus gali prisieiti už tokį dar
bą užsimokėti arba kalėjime pa
sėdėti. [“L. Uk."]

*Talka” tai naujas pa kali
nės kooperacijos bendrovių są
jungos leidžiamas mėnesinis 
laikraštis, spausdinamas kny
gutėmis po 16 — 24 pusi. Reda
guoja P. Šalčius. 1-sis nr. jau 
pasirodė. Yra įdomių žinių ir 
kooperacijos darbininkams nau
dingų patarimų.

Baseinuose Karo Valdžia už
darė čia ėjusį savaitinį darbo 
žmonių laikraštį “Rytojų” Jo 
išėjo tik 5 numeriai.

Kaunas. Ateinančią savaitę P. 
S. C. Biuras atidaro savo klubą. 
Jo uždavinys platus. Jis rūpin
sis apimti įvairias darbininkų 
gyvenimo puses. Be paprastos 
kultūrinės pramogos, kur darbi
ninkai su nauda galės praleisti 
atliekamą laiką, jis duos ir mo
kslo dalykus. Senai jau laukia jo

KALĖDŲ 
DOVANOS
Deimantai, auksiniai žiedai, špilkos, laikrodžiai, 

branzalietai, lenciūgėliai, locketai, yra vėliausios ma
dos gaunami musų krautuvėj.

Didelis pasirinkimas gramafonų ir lietuviškų re
kordų. Kainos žemiausios ir parduodame ant lengvų 

Į išmokėjimų.

Čolumbia
Grafonola

t

■■■■■■ 
i A Merry Christmas
I and a Happy New Year
Į Ą COLUMBI/Y GRAFONOLA

vvith Čolumbia Records means 
a Christmas ’filled vvith merry music 
and the Corning year crovvded vvith 
joy. Corking good dance records, 
popular song hits, gems of Grand 
Opera and beautitul symphonies will 
all combine tų give your friends and 
family many happy days and evenings 
every day of every year.

Užprašom visus savo kostumerius senus ir nau* 
jus. Kiekvienam duosim kalendorių veltui.

Linkėdaipas<Ljnksmų kalėdų ir Lairyingų Nau-

Juozapas F. Budrikas
3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

.............. i fimr
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darbininkai.

Aną savaitę laikraščiai ra* 
šė, kaip minių kareiviai pagavo 
Obeliuose vokiečių aeroplaną su
5 lakūnais. Šią savaitę du iš jų 
lydiniu kareivio išėjo pasivaikš
čioti Nemuno ir Vilijon pffkran-, 
tčn. Tuo metu ten lakstęs musų 
aeroplanas nusileido neva pasi
taisyti. Priėjo jo pasižiūrėtų be
laisviai. Tuo metu lakūnas išsi
traukė revolverį ir pristatė mu
sų kareiviui prie kaktos. Abudu 
belaisviai, įšoko aeroplanan ir 
kartu su lakūnu išlėkė Vokieti
jon.

Nuostabu ir liūdna, bet teisy
bė.

/

Vilkaviškis. 2300 darbininkų 
streikas. Rugpiučio 24 — 25 d. 
Vilkaviškyje įvyko apskrities 
dvarų darbininkų komitetų at
stovų suvažiavimas, kurį sušau
kė Ž. Ūkio Darb. Prof. Sąjunga. 
Suvažiavimas išdirbo visą eilę 
ekonominių reikalavimų ir įtei
kė juos vietos Darbo Inspekto
riui. Šis mėgino sušaukti dvari
ninkų suvažiavimą ir bendrai su 
jų ir Prof. Sąjungos atstovais 
pasitarti dėl tų reikalavimų. Bet 
ši Inspektoriaus pastanga savo 
tikslo nepasiekė. Suvažiavimai! 
atvyko vos 10 dvarininkų ir Ž. 
Ūkio ir V. T. Ministerijos įgalio
tinis, f). Budrys, kuris vaikiškai 
manydamas, kad Čia viskas pa
reina nuo jo, pareiškė, kad vy
riausybės yra nustatytos algos 
ne tik valdžios, bet ir privati
niuose dvaruose. Reikalavimų 
čia, girdi, jokių negali būti, nes 
nustatytosios algos yra maksi
ma lės.

Suvažiavimas pasibaigė. Po
nai dvarininkai linksmi vaikš-
čiojo po miestą ir reiškė dėkin
gumo ir simpatijos p. Budrio 
“vyriausybei,” o darbininkai 
galvojo, kas toliau daryti. Du 
kartu jie siuntinėjo delegacijas 
Kaunan, prašydami peržiūrėti 
jų reikalavimus ir, kas galima 
patenkinti. Iš to nieko neišėjo. 
Kas beliko?

Spalių 24 d. darbininkai pa
skelbė streiką. Sustreikavo 95 
dvarų darbininkai. Reikalau
dami: 1) darbo dienos ilgumo 
nustatymo, 2) darbininkų butų 
pagerinimo, 3) darbininkų sam
dymo ir atstatymo taisyklių, 4) 
senių, našlių ir našlaičių aprū
pinimo, 5) darbininkų aprūpi
nimo ligoje, 6) 42 centnerių 
grudų ir pinigais su arkliu 1080 
markių, be 960 mk. ir kad 
dvarininkai samdytųsi darbiniu 
kus tik Prof. Sąjungos narius.

Prof. Sąjunga ir paskelbus 
streiką neatsisakė nuo savo nuo
laidžios taktikos: ji vėl siunčia 
delegatus Kaunan ir prašo vy
riausybę atkreipti dėmesį į jų 
reikalavimus. Tik dabar vy
riausybė pašoko ir skubiai iš
siuntė Vilkaviškin savo atstovą? 
Tik dabar Vilkaviškyje išsijuosę 
rūpinasi senai senai paskelbtais 
darbininkų reikalavimais ir Vi
daus Reikalų Ministerijos atsto
vas, ir komendantas, ir apskri
ties viršininkas, ir dvarininkai, 
ir p. Budrys, ne tiek žemės Ūkio 
Ministerijos įgaliotinis, kiek dva 
rininkų sėbras, nesidrovėda
mas savo prakalbose cinizmo ir 
“ne zapugaite”. Ir lik dabar pra
dėjo m'ušlli bugnan visi—kam 
reikia ir kam nereikia.

Streikas laikinai sustabdytas. 
Prasidėjo derybos. Jos perkeltos 
iš Vilkaviškio Kaunan.

[Soc. dem.]

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Biržų, Pasvalio apskr.

Huso M. Krisikienci, Cbicagoj, 
jos sūnėnas':

Gerbiamoji tetule! — Nors 
mes ir nebuvome išbėgę į Rusi
ją, bet vargo ir rupesnių turėjo
me užtektinai ir Lietuvoj./ Jus 
gerai žinote, kad pas mus buvo 
baisios kares. Išpradžių kariavo 
rusai su vokiečiais, pbtum lietu 
viai su bolševikais, vokiečiais ir 
kolčakin inkais. '

Vokiečiai Kauno rėdyboj plė
šia žmones, rubavoja dvarus ir 
sodžius. Taip pat jię elgiasi ir 
Kurliandijoj. O lenkai Vilniaus 
ir Suvfrlkų gubernijose da bal-

siau elgiasi* nagu bolševikai. 
Bet viso to aš negaliu aprašyti: 
reikėtų didžiausią knygą prira
šyti.

Kovon buvo pašauktas jūsų 
brolis Jokūbas iš Aulų. Sugrį
žo sveikas. Stanislovas Gatavi- 
rms, mano dėdė, buvo išvažia
vęs į Rusiją, o jo žmona su dūk 
terium buvo pasilikus namie. 
Mes iš Paberžių buvome išbėgę 
į mišką. Paberžių sodžių visą 
sudegino, tai mes dabar gyvena
me Pudmmiike. Biržai ir-gi 
apdeginti, bet jūsų giminių na
mai nepaliesta. Biržų Jurgis 
Nastopka prašo jūsų pranešti 
apie jo imnų. Ligi šiol jis ne
gavo iš jo jokios žinios. Kitas 
Nastopkos sūnūs, Jonas, buvo 
rusų armijoj oficierhim. Sugrį
žęs Lietuvon, jis įstojo Lietuvos 
armijon karininku. Bet Pane
vėžy] jį nužudė bolševikai.

Aš dabar dirbu Biržų pašte. 
Užimu paštaliono vietą, ir tuo 
pačiu metu mokimrosi telegra- 
fystės.

r-Konstantinas Gatavinas. .

Iš Raseinių, Bažnyčios gatvė, 
No. 20.

Rašo Domicėlei Grigaičiutei, 
3360 Wallace St, Chicago, III., 
jos sesuo ir motina:

Brangi mano sesyte! Jus pra 
šote manęs aprašyti, kaip mes 
praleidome tuos baisius karės 
laikus, Bet kam tai berašyti 
ir skaudinti tamstai širdį. Mums 
pamišti jus apie pereitus laikus, 
širdį baisiai suspaudžia. Gi pa 
rašyti kiekvieną musų vargą 
susyk negalima: rodos, prirašy 
čiau didžiausią knygą, kol vis
ką aprašyčiau. Tik vieną ga
lima pasakyti, kad duoną val
gėme avižinę, ir ta pati buvo, 
kai čemeryčiai karti.. Duonos 
buvo galima gauti tik svaras 
dienai. Bet labai tankiai ne
turėdavome pinigų ir to svaro 
nupirkimui.- Aštuonius mėne
sius lik kruopoms mi'tome, ir 
tų pačių buvo skystai. Kartais 
ir barščių sausų pavaikydavo
me. Ir taip reikėjo per dieną 
kentėti. Dirbti1 reikėjo, o kad 
pažiūri į valgi,-1—tai bliude dan 
gus matosi.

Praradome visus drabužius, 
kad tik jprvybę užlaikius. Bet 
ir tu dar neužteko: pasiskoli
nome nuo klebono penkias de
šimtis rublių, dub Raseinių ka 
paikino 40 rub. ir nuo kaineit- 
dorius 20 rub. 

11 u
Ir dabar da negalim gerai 

gyventi,—rupi skola. Jau ati
davėme devynias dešimtis rub
lių, da turime atiduoti 20 rub.

Daugiau nieko neberašysiu, 
bet gali suprasti kitas karo bai
senybes: baimę, badą ir šaltį. 
Ateina šalta žiema, o nėra kuo 
apsivilkti. Ir žiemos rodos šal 
tesnčs, kaip kitados būdavo.

Sesyte mano, klausi, kas bu
tų geriau atsiųsti. Mumis la
biausia reikalinga drabužiai. 
Su duona nėra bėdos—ją gali
ma šiaip taip užsidirbti. Prieg 
tam, duona dabar pigesnė ir ke
pama iš grynų rugių. Gyventi 
galima, bile tik sveikatos butų.

Sesyte mano, per tuos metus 
aš visai pabaigiau savo sveika
tą. Nors’incin da 19 metų, o 
jau reikia nuolat eiti pas gydy
tojus. Vienas gydytojas sakė, 
kad inkstai pūna. Ale aš tam 
nevieriju, ba aš da galiu dirbti 
neslinkų darbą.

Dabar aprašysi! apie mu-stų 
gimines. Kazimieras Grigaitis 
su savo šeimyna gyvena Rasei
niuose. Jie visi sveiki. Teta 
Jankauskienė ir jos duktė svei
kos. Kiti ir-gi sveiki. Numi
rė tik Povilas Jankauskas.

— Marei joną Grigaičiutė.
< •

Phone Canal 1043
HQERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

2, 3 Ir 4 aukščiausia kaina 
J. S. JURIK & CO.

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

SubaloinUs iki 0 vai. vakaro. . —*

DIDELES 
DDAI^AI DAC rKAaALdU3
Lietuvių Masinis Susirinkimas

Visi lietuviai, dirbantieji gyvulių skerdyklose esate kviečiami atsilanky
ti į masinį susirinkimą, kuris įvyks <

Nedėlioję, Gruodžio 21 d., 1919 
Davis Sąiiare Park’o Svetainėje 

kampas 45tos ir S. Paulina gatvių

urna.
Pradžia 8 vai. vakare
r

Lietuviai, Stock Yardų darbininkai! Nepraleiskite šitos progos, kiekvie
nas ateikite ir išgirskite geriausius kalbėtojus, kurie išaiškins dabartinį Uni
jos stovį ir ką unija mano veikti ateity je. Bus geriausi lietuvių kalbėtojai, 
taipgi ir amerikonai.

Rengia “BUTCHERS W0RKMEN” Liet Lokalas 257

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
Mašinėlių laiškams drnkuoti ir ofiso darbams yra 

naujausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubinius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysČit). Balalaikų, gitarą ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir niuzikališkus instrumentus atsakančiai.

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

Telefonas: DROVER 7309

Prelekcija apie Sveikatą
Rengia L. M. P. S. A. 29 kuopa Ketverge, GRUODŽIO (Dec.) 
18 d., 1919. Pradžia 8 vai. vakare, LIUOSYBRS SVETAINĖJ 
1822 Wabansia Avė. Skaitys Dr. S. BIEŽIS. Inžanga DYKAI.

atsilankyti koska’itlingausiai KOMITETAS.

Taupyk Laiką ir Pinigus

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dieną.

Mes taipgi turi
me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro- 
fa. Ateikite arba rašykite tuojaus. 

RIS1UNCIAME Už dVka.
Mes priimame Laisvės Bondus.

WI7.STERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrisun St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki 4

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖM YKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
Žinia: Puiki komedija, kurią 
kitų syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kuriom niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at* 
spauzdinlą ir ją galima bus loŠ-

-fkti visur. Tai kotucdijii —
AUKSO VERŠIS.Ar jus pamislijote nors kada kiek pinigų 

ir laiko jus galite sutaupyti skusdanlas pats 
! namie.

Vidutiniškai jus praJeidžiat ant skutimo 
apie 20.00 į metus, arba -100.00 į penkis 
metus. Mes patariame jums nusipirkti šitą 

jbritvą, kuv mes išaiškiinam žemiau. Jus ma
tote brHvą ant šito fiavei'kslo, ji yra padaryta 
iš labai gero stalio, ją vartoja daugiausia
barberini visoje šalyje. Reguliariška kaina šitos britvos lik $8.00 
su gVaranlija per 10 metų, ir priedų mes duosime jums 5 IdlHni 
vartojančius daiktus dykai: pustą, mašinukę plaukams kirpti, 
žirkles, šukas ir skutimo brušelė.

Pik pajnąstyk, tie visi šeši dalykai tik už .$8.00. Mes gvarantuo- 
janie, kad jus busite užganėdinti Visapusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dlrtlėrį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite ta vorą. Neatidčliok, bet 
luojaus, išfdkirpk šitą apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo ir 
siųsk pas.

NATIONAL COMMERCTAL CO., 107 E. 4th St., New York City

Naujienų knygynas įsigijo ši
tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 0 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais ladresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

<■ . „ ,, . ....... .......... ■.. 
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. ROCKFORD, ILL.

“Komunistų” žygiai.

CLEVELAND, 0.

Streikas ir streiklaužiai.

Kaį plieno industrijos darbi
ninkai metė darbą, jų tarpe ra
dosi vienas kitas judošėlis, kur 
kenkia tai milžiniškai darbo su 
kapitalu kovai. Tokių tamsu- 
nėlių ir tarp lietuvių nestokoja. 
Tįk laimė,* kad tokių judošių 
nedaug teturime.

Andais pasitikau vienų “gerų 
tautietį,” tūlų P. V. Tas tain- 
sunėlis dagi pats prisipažino, 
kad jis cinus slreiklaužJautu! 

.Esu, darbininkai vistiek nelai
mėsiu, todėl jis galįs eit dirbtų. 
Tai kokių dar esama žmonių! 
Gėda jiems!

Ištikro, jeigu daug rastųsi to
kių vergų, tai musų naudoto-

jums,butų gadynė. Tie tamsu- 
nėliai dirbtų už tiek, kiek jiems 
maloningasai samdytojas pa
siūlytų.

Lietuviai turėtų vengti tokio 
judošiško amato, kokiuo užsi
ima anas “geras tautietis.”

— P. Armulevičius.

NEWARK, N. J.

Pinigais ui
Laisves Bondsus

150, $100, |500, ir $1,000.

KrauseValstijiois Taupymo 
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė

Prisiruošimas Lietuvos Laisvės 
Bonams pardavinėti.

* ■■■■ <*•
Masiniame susirinkime, į ku

rį buvo sukviesti be pažiūrų skir 
tumu visi Ncwarkb lietuviai lap
kričio 10 dieną, š. m. , apsvars
čius Lietuvos Laisvės Bonų par
davinėjimo reikalų, išrinkta t#m 
tikras komitetas iš vienuolikos 
narių, kurie turės vesti ir tvar
kyti bonų pardavinėjimo darbų 
ant vietos. Komitetan įėjo: pir- 
rn įninku P. Lukšte, padėjėju S. 
Pranis ir V. Ambrazevičius, 
raštininku H. Sarapas, pad. I). 
Kupainis, iždin. M. Akelis; ko
miteto nariai: A. Masandukas, 
A. Stakius. P. Jocte, K. Vaškas, 
M. Dvareckas. Komitetas veiks 
sulig egzekulyvio komiteto nu
rodymais. /

— R. Sarapas, rast.

Gerklės skaudėjimus, diegliai kruti* 
uėje, Inrt iieįizon, pasirodymo ženklui.

ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN-EIPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas Šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
intluenzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje l’nin-Eipellerio. 85c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaė.enkli

4; ikarą 4a
. Nepriimk kitokiu pamainymu arba 
pamėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER & CO.
326-330 Bjoadway - New York

Puikus Laikrodėlis
šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 

užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: L mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; t. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmeny. Gvarantuotas 25 metams. 
Keguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime ji trumpą laiką, su puikiu.pa- 
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

Nešiok šitą laikrodėlį per penkias 
dienas ir jeigu jus esate ne užganėdin
ti, grąžinkit jį mums ir mes sugrąžin
sime jūsų pinigus., 'l ik pamąstyk kokį 
parankumą jus turėsite su šituo laikro
dėliu. Nesiųskit visų pinigų, siųsk $1.00' 
su užsakymu, o likusius jus užmokėsi
te kada laiškanešis atneš laikrodėlį jū
sų namuosna. Daryk šiandien, tuojaus.

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

107 E. 4th St., New York, N. Y.

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

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

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

 A. Petratis, S. L. Fabijonas.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname, pagal naujausios 
mados ii petrlnų ir deaainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chlcago.

LSS. 75toji kuopa ir vėl at
gijo. “Komunistai,” kurie ta
rėsi jų palaidoję, dabar, kuo
pai persiorganizavus, savim 
nebesitveria. Maža to, kad tie 
kliėdintįs revoliucionieriai duo 
da pilnų laisvę savo nepraus
toms burnelėms, bet jie dargi 
šnipinėj a-a t klausinėj a kiekvie
nų pažangų žmogų: “Ar tu pri 
klausai prie LSS. kuopos?” Bet 
iko čia jiems rūpinsies' reika
lais tos organizacijos, iš kurios 
jie pabėgo? Matai jie nori ro
dyti savo “neklaidingumų.” Pa 
siskelbę save “neklaidingais“ 
jie turi progas kabinėties prie 
(tų, kur tam jų “neklaidingu
mui” nepritaria. O savo “no 
klaidlingumų” musų “komuna 
štai” paroda tuo, kad visus 
jiems nepritariančias žmonės 
jie kolioja buržujais, išdavi
kais, sočiai patriotais ir dar ki
tokiais !tik jų žodynui težino
mais “vardais.” Keikia pripa
žinti, kad toks “amatas” jiems 
labai sekasi: liežuviu jie didc- 
liausi revoliucionieriai, bet dar 
bais -atžagareiviai.

Tokia dalykų padėHis visus 
rimtus socialistus verste verčia 
ve £ k'Ii ir rodyti darbininkams 
tikrąjį kelių prie išsiiiuosavi

nto. Tik mums, rockfordie- 
čiains, butiųai reikės atsikviesti 
į čia keliūtų rinftų kalbėtojų, 
surengti gerų pamokinančių 
prakalbų. Jau ilgas laikas, 
kaip rockfortliečiai neturėjo 
progos išgirsti tokių kalbėtojų. 
Tatai tikiuosi, LSS. 75tos kuo
pos nariai padarys, ir gal ne- 
užilgio. Tai butų didelė nauda 
ir pačiai kuopai ir visiems pa- 
žangicmsiems vietos lietuviams.

— S. J. Petrauskas.

HARVEY, ILL.

Prakalbos.

merikieČių lankydavo. Iki šiol 
lygiai vokiečiai kaip * ir svetimi 
Vokietijoj lygiai mokyklose mo
kėdavo* bet dabar, po karei, sve
timtaučiai turės mokėti daug di
desnius mokesčius. Auditorijų 
universitetuose mokestis pake
liamus dvigubai, nuo 5 markių 
ant 10 markių, o svetimtaučiams 
— 20 markių. Pakelti ir institu
tų mokesčiai. Praktikų mokes
čiai pakelta ant 1(M) procentų. Ir 
čia svetimtaučiai turės mokėti 
dvigubai daugiau negu savieji 
studentai, tik Austrijos, jos vo
kiškosios dalies Studentai Vo
kietijos universitetuose mokės 
tiekjau, kaip ir saviškiai.

Brangiau svetimi studentai tu
ri mokėti augštesnėse mokyklo
se lygiai ir Francijoj. Francijoj 
medicinų baigusiems išduodami 
dvigubi diplomai: vietiniams 
duodami diploiąai su teise prak
tikuoti, kuomet svetimieji ^au
na diplomų vien kad mokslų bai
gė, bet jie praktikuoti Franci
joj negali. Tokių diplomų reika
lauja ir Šveicarijoj.

Gruodžio 11 dienų SLA. 289 
kp. surengė prakalbas, kitaip 
SLA. savaitę. Buvo‘du kalbėto
jai, Dr. A. L? Graičiunas ir Vai-, 
paraiso universiteto mokinys P. 
J. Keršis. Pirmas kalbėjo mo
kinys. Nupiešė naudų ir reika
lingumų prisidėti prie SLA.

Antras kalbėjo Dr. A. L. Grai
čiunas tema Darbininkas, svei
kata ir kaip lengviausiai aprū
pinti rytojaus dienų. Jis pasakė, 
kad mes pirmiausiai turime ap
rūpinti patįs save ir savo šeimy
nas įstodami į SLA. pašelpos ir 
a pd ra ūdos skyrius. Taipgi kvie
tė laviniies, pradedant nuo ABC. 
ir laipsniškai ei Ii prie savo tik
slo — mokintis amatų, idant atei 
lyj turėjus šviesesnį ir laimin
gesnį gyveninių. Taip-gi primi
nė apie Lietuvos vargingų padė
jimų ir kvietė remti Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių kas kiek ir 
kuo gali.

Antru atveju ir vėl kalbėjo P. 
J. Karšis —apie mokslų ir or
ganizacijų reikalingumų darbi
ninkų klesai. Nurodinėjo darbi
ninkų klesos tamsintojus ir nau
dotojas. Baigdamas pareiškė, 
kad vienintelis būdas darbinin
kams yra organizuotis politiškai 
ir ekonomiškai, idant apgynus 
savo reikalus.

Kalba abiejų kalbėtojų publi
kai patiko. Geistiną butų, kad 
panašios prakalbos taukiaus į- 
vyktų. Tai vietinius gyventojus 
pajudintų prie smarkesnio vei
kimo. — Teisybę Mylintis.

Iš įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

PAKELTA MOKESČIAI VO
KIETIJOS UNIVERSI- 

• TETUOSE.

Kadangi Vokietija talkinin
kams už nepasekmingų karę tu
ri didelį atlyginimų mokėti, tai 
jai pradeda trukti pinigų papra
stoms išlaidoms, ir dėl to ji turi 
visur didinti mokesčius. Pake
lia mokesčius ir augštesnėse Vo
kietijos mokyklose, kaip univer
sitetuose ir specialiuose augštes- 
nių mokslų institutuose, kokius 
daug svetimtaučių, tame ir a-

AMERIKOS INDIJONŲ 
KASYKLOS, r

Amerikos indijonai dar prieš 
europiečių atėjimų jau užsiėmė 
kaikurių augmenų auginimu; 
lik tokių vertų auginti augmenų 
Amerikoj buvo nedaug. Vienok 
visi laukuose auginami, išski
riant bulves, o taip jau sodu vai
siai Amerikon europiečių atga
benti. Bei be to, indijonai už
siėmė ir kai-kurių mineralų ka
simu. Amerikoj randa ir indi- 
jonų. dirbtas vario kasyklas. To 
darbo, kaip rodosi, indijonai iš
moko savarankiai, bet n? ;nio 
europiečių. Be europiečių pa
galbos Mexlkos indijonai kasė 
jau ir auksų, tik jis jiems netu
rėjo tokios didelės vertės, kaip 
kad dabartinėms civilizuotoms 
tautoms; auksas jiems neturėjo 
dagi nė tokios vęrtės kaip va
ris. Pietų Amerikoj netruko 
nei deimantų, bet indijonamS jie 
nė jokios vertės neturėjo, jų ka
simu jie. visai nesirūpino. Iš au
kso indijonai dirbdavo bent sa
vo dievų stabus^ l)et jie visai ne
žinojo, kam galėtų tikti deiman-, 
tai arba smaragdai. Dėlto gi tais 
brangiais akmenimis indijonai 
visai nei nesirūpino, nors jų, y- 
pač pietinėj Amerikoj, gausiai 
buvo.

Inžinierius Kapp prie Superior 
ežero rado senovės indijonų 
vario kasyklas. Kasyklų ola bu
vo 30 pėdų gilt Joje buvo už
tikti dar ir indijonų vartoti dar
bo įrankiai. 1863 metais Whit- 
tlesey rado, taipjau Superior e- 
žero apskrityj, daugiau indijo
nų įsteigtų ir vestų vario kasyk
lų.. . Uolines aprašo dar indijo
nų parengtas kasyklas prie Les- 
lie, Missouri valstijoj. Ddbar 
ten yra geležinės rudos 
kasyklos. Indijonų iškastoj ka
syklų oloj rado jis su viršum 
tūkstantį akmeninių darbo įna
gių, panašių j randamus Euro
poj akmens gadynės darbo įna
gius. Čia dabar yra vien gele
žies kasyklos; indijonus su gele
žiu supažindino europiečiai jau 
Ameriką atradus. Taigi indijo
nai toje kasykloje ne geležies 
jieškojo, kurio jie. visa\ nepaži
nojo, ir ne vario, kurio čia ne
buvo. Jie čia kasė, kaip kasy
klų dugnas rodo, in merelius da
žus savo kunui ir visokiems savo 
padarams dažyti. Visur mat, 
kur yra geležies, žemė .yra rau
dona. Tos raudonos kunui da
žyti medžiagos indijonai ir jie- 
škojo čia savo parengtose kasyk
lose.
nLAKUNOKOVASU^RU.

Vienas anglų aviatorius (la
kūnas) pasakoja labai įdomių 
istorijų, kaip jam, skrendant 
iš Francijos į Ispanijų, Pirinėjų 
kalnuose tekę susitikti su galin
gu oro karalium, arii (ereliu), 
ir vesti su juo smarkių lenktynių 
kovų.

Buvo dar ankstyvas rytas, — 
pasakoja lakūnas, — kada aš 
savo kelionėje iš Paryžiaus į 
Madridu, žvalgo aeroplanu, vie
nas pats, lėkiau per Pirinėjų kal
nų. Staiga matau: iŠ kalnų pa
kilę milžiniškas aras. Iš karto 
man buvo labai smagu pamaty
ti oro galiūną, bet tuojau mano

Pinigai Lietuvon!
GAUNA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrolė ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. Į

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

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

Lietuvos Prekybos Bendrovė
120 Tremont Street,

Room 515 E.
Boston, Mass.

Jau Nebetoli Kalėdos
TAI laikas pamislinti apie dovaną mylymoms savo ypatoms. Turėdamas tai atmintyje 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- 
ciausios ir visokių ilaiklų' kokius tik galima rasti jubileriškoje įstaigoje. 'Taipogi turime visokių 
gramofonų ir parduodame bemaž už pusę prekes; taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų, ir visokių 

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

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

Su tikra pagarba,
JŪSŲ AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS

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

Tclephone Drover 7027

linksmumas žlugo. Aras suko į 
mane, vis augštyn kildamas. 
Man smilktelėjo galvoj: jeigu jis 
iškils viršum manęs ir iš ten 
puls mano aeroplaną, greičiau
siai jis turės žūti, ištiktas varo
mojo vinto ftientėmis; bet ir 
aeroplanas neišlaikys sutrenki
mo, ir aš iš dausų nutikšiu 
koletų tūkstančių pėdų žemyn į 
uolas.

Aras skriejo aplink mane grei
tumu devynių dešimčių mylių 
valandoje; aš irgi tuo pačiu grei
tumu pąleidžiau, akylai vienas 
antrą dabodama. Oras buvo 

grynas, giedrus, taip kad aš ga
lėjau aiškiai matyt kiekvieną 
savo priešininko plunksną. Aras 
kilo augštyn, aš paskui jį; jis 
augščiau, aš dar augščiau. Taip 
lenktyniavom geroką valandėlę. 
Gailaus, nebeatsilajikydamas 
pagundai, aš paleidžiau visa 
spėka, pakreipiau nosį žemyn ir 
nėriau ratu tiesiai per jį. Aras 
padarė didžiausių pastangų, 
kad pasivijus, bet čia nebeteko 
jiegų. Jo sparnai dar silpnai su
plasnojo* ir jis, kaip pažeistas

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras 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 dirtt. Inkstai .atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai netetadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po tutelj Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Saiutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kFeipties prie Sąjutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas. Prof.

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Gaukie kopija Severos lietuviško kalen
doriaus 1920 metams savo aptiekoje, arba 
parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanaiI

Kosulys
; ; yra tai įkyrius symptomas, kurs
! neretai priduoda daug skausmo, !|!
• • kentfijimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- i> 

Į galima, taip lengvai nusikratyti kaip '' 
! ! kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip !
< ' kiti daro: Imk

Severa’s

Balsam for Lungs
< ' • < • 
' ' (Severos Balsamą Plaučiams) gy- ■

' dymui nuo kosulio, peršalimo, už- ;
. kimimo, apsunkinto kvėpavimo, . 

gerklės skaudėjimo ir spazmodiško
! smaugulio. Pamėgink šiandien. ;

< > Gaunamas jūsų-aptiekoje. TinHa > 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- i' 

! siems. Kainos: 26 et. ir 1 et. tak- !
■ ■ su, arba. 60 et. ir 2 et, taksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

lakūnas, nėrė žemyn. Aš sekiau 
paskiti jį gal kokius pusantro 
tūkstančio pediį ir mačiau, kaip 
jis, spėkų visai netekęs, išdriko 
pakalnėj, netoli kažin kokio kai
melio.

DAKTARAS NAMUOSE.

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

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

Te]. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., Chicafo
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prlsiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių,
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Naujienos eina kasdiena, ^Isktriant ■ .. .. , _ .

Xd€ldienius. Leidžia Naujienų Ben- revoliucija privedė ne prie 
ove, 1739 S. Halsted St., Chicago, socializmo, o prie pirmykščių 

ūl. — Telefonas: Canal 1506.
Užrimkomoji Kaina:

Ch icagoje — pačtn:
Metams .................................
Pusei metą .......................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje — per aeflotoju: 
Viena kopija .................. ..
Savaitei .........................
Mėnesiui .....................................  50

BnvienytoM Valatijoee, ne Chlcagoj, 

65.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ................
Dviem menesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst PaČto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

. iww

į Apžvalga*]
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAI APIE INTER
NACIONALĄ.

Spalių mėnesio 25 d. įvyko 
Lietuvos SoriaLDcmokratų Par
tijos pasitarimas (neofilialė 
konferencija). Tarp kitų dalykų 
jisai priėmė sekamų rezoliucijų 
Internacionalo klausimui

1) Tretysis komunistę In
ternacionalas yra padaras Ru
sijos revoliucijos.

2) Toji revoliucija neprive
dė prie socializmo, nes Rusi
joj dar nėra reikalingų Jam 
ekonominių sųlygų. Politinė 
gi prievarta negalėjo atstoti 
trūkstamų ekonominio vys
tymosi aplinkybių.

3) Antraip, trukdomas nu
stojo vystęsis rusų socializ
mas ir atsirėmęs j smulkių ag
rarinę (ūkininkų. “N.” Red.) 
nuosavybę, davė pirmykščių 
kapitalizmo formų.

4) Ir III Internacionalas, 
vykdomas talkiose sąlygose, 

išėmus agrarinius (ukinikų. 
“N.” Red.) kraštus rytuose, 
negalėją plačiai rasti atramos 
proletariate. Ne jum dėlto tėtes 
spręsti kaip jau karas parodė, 
ir griežtąją* kovų su imperia
lizmu.

5) To sprendimo reikia 
laukti iŠ vakarų industrinių 
valstybių, kur jau esama eko
nominių sųlygų socialistinei 
revoliucijai ir kur gali įvyk
ti galutinoji kova už socializ
mų.

6) Naujas Internacionalas, 
sutraukęs į savo eiles visų tų 
kraštų socialistinį ir revoliu
cinį proletariatų, vienintelis 
tepajiegs pakelti galutinųjų 
kovų tarp darbo ir kapitalo.

7) Tam dalykui neatsako II 
Internacionalas, kurio sudėty 
yra dalis oportunistinių orga
nizacijų.

8) Bet jis dar nenusistojęs. 
Del naujojo Internacionalo 
pobūdžio viduje jo dar tebei
na koya.
9) Butų klaida vengti tos 
kovos ir nepalaikyti revoliu
cinių ir socialistinių jo dalių 
kovoje už aktyvų revoliucinį 
ir pajiegų Internacionalų di
džius tarptautinio proletaria
to ©balsius įvykdyti gyvenime. 
z10) Visa tai minėdamas, 

L. S. D. P. pasitarimas siūlo 
Partijai įeiti nurodytais tiks
lais į (I Internacionalų ir da
lyvauti bušimoj Genevos kon-

f ferencijoj (kongrese. “N.” 
Red.),
Taigi Lietuvos Social-Demo- 

I kratų Partijos atstovai išsireiš
kė UŽ da^vavimą Antrojo In* 
ternacionaln kongrese kartu su 
vakarinės Europos socialistų 
partijomis. Jie siūlo Partijai da
lyvauti tame kongrese tuo tiks
lu, kad sutvarkius Internaciona
lų ir padarius jį revoliuciniu ir 
stipriu pasaulio proletariato ko
vos įrankiu. Ne griaut Interna
cionalų, o taisyti jį — tokia yra 
Lietuvos Social-Demokratų 
Partijos pozicija.

ploniu da pažymėti jos nuo- 
Įmonę apie bolševikiškų eksberi* 
mentų pasekmes Rusijoje. Minė- 
tasai pasitarimas šako, kad Ru-

FASAKAH SEKA.
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I kapitalizmo formų, todėl kad 
Rusijoj dar truksĮa reikalingų 
socializmui ekonominių sąlygų; 
politinė prievarta negalėjo at
stoti tas sųlygas, ji tiktai su
trukdė ekonominį šalies vysty
musi.

šitaip kalba socialistai, kurie 
turi apie Rusiją daug dauginus 
žinių, negu Amerika. Tokių nuo 
monę, reikia pridurti, senai yra 
išreiškę ir įžymiausi Vokietijos 
socialistai. .. Bet "komunistiški” 
rėksniai Amerikoje vis šūkauja, 
kad Rusijos bolševikai įvedė 
“socializmo tvarkų,” ir šmeižia 
tuos žmones, kurie nepritaria 
tiems jų šukavimams.

“Laisvė” keletas dienų atgal 
su džiaugsmu paskelbė, kad 
Vokietijos Nepriklausomųjų so
cialdemokratų partija nutarusi 
prisidėti prie vadinamojo Tre
čio Internacionalo. Ji sako, kad 
tai nenuostabu, kadangi visos 
įžymesniosios tos partijos orga
nizacijos jau pirmiaųs buvo nu
tarusios taip-pat.

Dabar “L.” aiškina, kad pri
sidėti prie II Internacionalo nu
tarė Vokietijos Nepriklausomų
jų Social-Demokraki-- Partijos 
centro komitetas, f 4

Visi šitie skelbimai ir aiškinr- 
mai tečiaus yra daugiaus pana
šus į pasakas, negu į tiesų. Vie
na, neliesa yra, kad įžymesnio
sios Nepriklausomųjų socialde
mokratų organizacijos esančios 
nutarusios dėties prie III Inter
nacionalo. Įžymiausioji Nepri
klausomųjų organizacija yra 
Berline, ir ji yra priešinga III 
Internacionalui. Sekanti pagal 
savo didumą ir įtekmę Nepri
klausomųjų organizacija yra 
Leipzige; ji nesenai visuotinu 
narių balsavimu taip-pat išsirei
škė prieš III Internacionalų.

Antra, yra nesąmonė pasakot, 
buk Internacionalo klausimą 
išrišo Nepriklausomųjų Social
demokratų Partijos centras. Ji
sai tokios galios neturi (nes tai 
nėra “komunistų” partija, kur 
virSininkai diktuoja organiasaci- 
jai.) Tokiam klausime minėto
joje partijoje gali spręsti tiktai 
Suvažiavimas arba visuotinas 
narių balsavimas.

IŠTIESŲ “GALUTINAS PROTO 
BANKRUTAS.”

Jieškodamos priežasčių, kodėl 

neparodo tiek pajiegos, kad iš
kovojus sau galutinų pasiliuo- 
savimų, “Naujienos” išreiškė tų 
nuomonę, jogei svarbiausia 
priežastis yra ekonominis krizl 
sas Europoje. Jos pasakė te- 
čiaus, kad tas krizisas turi an- 
ksčiaus ar vėliaus praeiti, ir ta
da proletariatas vėl atgaus sa
vo stiprumų.,

šituos “Naujienų” išvadžioji
mus “Laisve” šoko smarkiai 
“kritikuoti'* ir užreiške, kad jie 
liudija apie “Naujienų’’ redak
toriaus “galutinų proto bankro
tų.” Girdi, “remiantis jo žod
žiais,” ekonominis krizisas Eu
ropoje praeis tada,

kada darbininkai nusikratys 
nuo visokių politinių minčių, 
išsižadės judėjimo, streikų, o 
griebsis už darbo ir dirbs 
energingai, ilgas valandas, 
kad tuomi sutvarkius pianjo- 
nę jr sustiprinus savo jiegasi

- - - - ■ ♦---- ——
Ir kada jie taip pasielgs, kada 
nusilenks prieš darbdavius ir 
pasakys: “mes nekelsime 
streikų* nedarysime jokių 
riaušių, bet dirbsime be at
vangos, pakol pramonę pasta
tysime į normalės vėžes,”-— 
tai kapitalistai ims, nusigąs, 
liėps darbininkam viskų pa
imti į savo rankas ir kontro
liuoti. Tuomet jau įvyks so
cializmo tvarka.
Visi, kurie skaitė “Naujienų” 

straipsnį, žino gerai, kad tenai 
nebuvo nieko panašaus į tai, kų 
čia pasakoja “Laisvė”; jos tik
rinimas, kad ji pasakoja tatai 
“i’cin.fantjs” straipsnio auto
riaus “žodžiais,” yra begėdiš
kas melas.

Ir kaip galėtų bent koks svei
ko proto žmogus manyt, kad 
“Naujienų***išvadžiojimai turėjo 
tokių prasmę, jogei darbininkai 
privalų, “dirbti ir dirbt, dirbt e- 
nergingai, ilgas valandas,” — 
kad prašalinus industrijų krizi- 
sų? Juk kiekvienas žino, kad 
krizisas reiškia bedarbę,! Kad 
krizisas yra toks stoviu, kuoriict 
milionai darbininkų, net ir no
rėdami dirbti, negauna darbo!

Krizisas pardina arba nuo sto
kos tam tikrų reikiamų industri
jai medžiagų, arba nuo suirutės 
cirkuliacijos sistemoje (pinigų 
apyvartoje), arba nuo prekių 
peiVdkliaus. Pirmam atsitiki
me industrijos sustoja todėl, kad 
nėra kuo jasias “šerti,” ant
ram ir trečiam atsitikimuose 
jos sustoja lodei, kad yra sulai
kytas industrijos produktų par
davimas; Argi gak, dabar, bent 
viename šitų atsitikimų, pagel
bėti ilgos darbo valandos?

Keista yra net ir statyti šito
kį klausimų ,nes, rodos, ir ma
žas vaikas gali suprasti, kad dar
bo sustojimą negalima prašalin
ti įtemptu darbu — kaip negali
ma prašalinti badų gausiu val
gymu.

Daryti iš “Naujienų” straips
nio tokių išvedimų, kokių daro 
“Laisvė,” tai ištiesų gali tiktai,

krutas.” “Laisvės” redaktorius

Susitaikymo nebus
Kai kurie draugai vis dar liiW 

kę tikėti, jogei “kada-nors” mes 
ir “komunistai,” Brooklyno so
cialanarkistų vadovaujamieji, 
susitaikinsime. Asmeniškai kal
bėjausi su tais draugais. Tų sa
vo manymų jie pamatuoja tuo, 
ttod “kada nors jie surimtės, pa
matys savo klaidą, o tada mes 
ir vėl galėsime bendrą darbą va
ryti.”

Tai yra svajonė. Tikrenybe ji 
niekuomet neliks. Ir tai dėl dvie
jų priežasčių. Tie žmonės, ku
rie dabar “naują krikštą” prie- 
nė, socialistai niekuomet nebu 

vo. Jie buvo vyčiai, juozapie* 
čiai ir “taip sau žmonės.” Prie 
ictiivlų soeialistų organizacijos 

jie prisiplakė tik todėl, kad kilus 

tarei, tikėjosi išsigelbėti nuo 
vieno-kito jiems negeidaujamo 
dalyko. TaigM pas mus* jie buvo 
atėję ne todėl, kad butų supratę 
socialistines organizacijos pa

reigas, bet upo-t ik ėjimo trau
kiami. Kaip greit jie pamatė, 
jogei tai, ko jie tikėjosi, ne|vy- 
co, jie pradėjo kelti maištą. Pra 
dėjo užpuldinėti senesniuosius 
latyrusius musų organizacijos 
veikėjus. Vėliau jie pradėjo ge- 
neralę ataką prieš Socialistų 
Partiją. Pabandę užgrobti jų 
)rutalės spėkos pagalba ir pasi

jutę beesant už Partijos ribų, 
jie susispietė į komunistų par
ijų. Spietėsi į ją todėl, kad tūli 

demagogai žadėjo jiems tai, ko 
jie troško. Žadėjo jiems ryto-po- 
ryt duoti — diktatūrą, tą dikta
tūrų, kuri juos patiuosuotų nuo 
iždėtų pareigų.

Aišku, tie žmonės vadovavo
si ne įsitikinimu, o jausmu. Tuo 
jausmu jie dar ir dabar tebegy
vena.

Antra, gyvenimas eina ne ta 
kryptimi, kurios norėtų susi- 

pratusieji darbininkai; Reakci
nes spėkos ddr nesutriuškinlos. 
Maža to. Reakcinis gaivalas to
lydžio darosi vis aršesniu. Jisai 
stengiasi patrempti ir tas darbi* 
ninku teises, kurių jie iki šiol

buko iškovoję. Kad suvaldžius 
tų įšėlus j gaivalų, kad atlaikius 
pirmuosius savo laimėjimus ir 
atsiekus naujų dar dalesnių lai
mėjimų, darbininkai turės įtem
pti visas savo fizines ir dvasines 
jiegas. Jie turės organizuotis, 
organizuotis ir vėl organizuotis. 
Organizuotis kaipo klesa. Tik 
tuo keliu eidami • jie gulės at
silaikyti prieš įšėlusius reakci
ninkus ir, galų gale, nugalėti 
juos.

O kų daro musų “komunis
tai?” Ar jie Amerikos lietuvių 
darbiu inkų judėjimų sustipri
no? Nieko panašaus. Jie sus
kaldė, susilpnino jį. Pirmiausia 
jie pasirūpino pakišti kojų A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybai, paskui apardė Lietuvių 
Socialistų Sąjungų'. Dabar vėl

Joniukų Literatūros Draugijos 
ir Liet. Mot. Progresiv. Susivie
nijimo. Nėra abejonės: jie “su
valgys” ir tas dvi organizaci
jas. Paskui — jie pasididžiuos 
nugalėję “tuos socialburžujils”’ 
ir pakriks. /

Kito kelio jiems nėra. Tveria
majam organizacijos darbui jie 
netinka. Tai rodo jų “veikimas.” 
Tariamųjų “socialburžųjų” or
ganizacijas jie lengvai išardo, 
bet savo organizacijų neįkurta. 
Vienintelė jų organizacija — 
komunistų sąjunga — yra gy
vas lavonas. Ji vos užgimus pra
dėjo merdėti. Tai liudija pats 
Brooklyno socialanarkistų orga
nas. Pasiskaitykite jo kores
pondencijų skyrių ir jus pama
tysite. “Komunistų” lyderiai ten 
skundžiasi: “kas bus? Kuopoj 
turime didelį būrį narių, bet į 
suslrininkimus ateina vos keli”.

Tai dar pradžia.. Toliau bus 
dar blogiau. Ir dėlto nieko ste
bėtina. Organizacijos darbas, 
jos stiprinimas tiems gaivalams 
nerupi. Jie tik žodžiais, upu y- 
ra dideli kovotojai, bet darbu— 
palaidi (konutnistiški) barščiai. 
Anksčiau ar vėliau jie visai pa
kriks. Pasiliks lik jų. vadai, — 
generolai be armijos.

Su tais komunistiškais gene
rolais socialistai, niekuomet ne
susitaikins. Pagalios, ir jie pa
tįs neturės tiek pilietinės drąsos 
prisipažinti padarytų klaidų.

Taigi tam, kad “kada nors” 
mes su jais susitaikinsime nėra 
pamato. — Darbininkas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translatlon filed with the post- 
niastcr at Chicago, III. Dcc 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
Sidney.—[Jeigu ne amerikie 

lis tai vokietis]. Keliais atve
jais Australlijos vaklžfia bandė 
deportuoti • Paul Frccmanų 
Amerikon. Jis buvo vežamas 
laivu “Sonoma” Amerikon, o iš 
ten vėl grąžinamas atgal. Ta 
procedūra tęsėsi bent kelis me 
liesins. A.nt galo, clarbiiiiulcai 
pareikalavo puliuosuoti Frcc- 
maną. Valdžia nusileido, bet 
neilgam. Ji užsispyrė depor
tuoti Frcemanų kad ir čia da 
taip. Kadangi Amerika atsisa
kė įsileisti Freemahą, kaųx) ne 
savo pilietį, tai Australijos val
džia nusprendę, kad Frceman 
yra vokietis ir jį reikia depor
tuoti Vokicftijon. Gi tikrenybėj 
Frceman yra Anglijos ])ilietis, 
o ne Vokietijos.

Frceman, peždurint \to, kad 
valdžia jį apšaukė vokiečiu,— 
patraukė vieną laikraštį alsa-x 
komybėn už šmeižimų. Te
čiaus prieš pat teismą jį pa
sodino į laivą ir išvežė Vokieti
jon. Matoma, Australijos val

džia nenorėjo, kad Frceman 
prirodytų, jog jis nėra vokietis: 
tąsyk jį nebūtų galėjusi depor
tuoti.

“Patriotų” darbeliai.
Oda yra neapsakomai bran

gi, ir todėl čeverykai Australi
joj neįperkami. Bet tuo pačiu 
metu nemaža odos vežama 
Amerikon. Reikia pastebėti, 
kad Amerikos pirkliai dabar 

važinėjasi po Austriją ir siūlo 
tenykščiams gyventojams tų 
odą, kurią jie pirko Auslrali- 
joj. . . . .

Nereiklia didelio proto, kad 
supratus, kaip lengva yra ga
benti odų iš Australijos, Ame
rikon, o paskui jų parduoti bu
vusiems priešininkams. Kapi- 
ta|liznw absoliučiai nesiskato 

su vėliavomis, rasėmis ir pa
triotizmu, kuomet mato sau 
pelno. O juk da taip nesenai 
“patriotai” rėkė, kad nieku bu
du nebus vedama pirklyba su 
priešininkais.

Kaip šelpiama našlės.

Sakoma, kad dėkinga valsty
bė niekuomet neužmiršta savo 
kareivių. Sekamas pavyzdys 
parodo Australijos “dėkingu
mų.” Kada liko nukautas ge
nerolas Bridges, tai jo žmonai 
Australijos valdžia paskyrė 
$17,500. Bet žmonai ir kūdi
kiui mirusio kareivio valdžia 
paskyrė $1.56 savaitei ! Tarnau 
damas artnijoj, generolas gau
davo $150 savaitei ir priegtam 
$6 dienai “įvairioms išlai
doms,” tuo pačiu metu karei
viui viso labo buvo mokama 
tik $2.40 dienai. %
Kareiviai juokiasi iŠ premjero 

prižadų.
Kad patraukus savo pusėn 

kareivius, Australijos premje
ras, W. M. Hughes, žada jiems 
tikrą “rojų.” Bet kareiviai tik 
juokiasi iš to. Jie gerai numa
no, kad atžagareivis Hughes 
tuo budu* nori įgyti jų simpa
tijos, kad laimėjus ateinančiuo 
se rinkimuose. Kad turėjus 
šiokį-tokį supratimą apie tai, 

kaip dabarties Australijos val
džia pildo savo prižadus, užten
ka paminėti tų faktų, kad jau 
prabėgo du metai su viršum, 
kaip valdžia prižadėjo karei
viams duoti žemės, bet ligi šiol 
|ik vienam karcMui suteikta 
tų malonė. Maža vilties, kad 
Hughes’ui šį kartų pasisektų su 
vilti kareivius.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Detroit, Mich.—[Darbininkai 

žada neapsileisti]; Kaip žinia, 
Amerikos Legionieriai jau kar 
tų išardė HayftMoodo prakalbas. 
Gruodžio 21 d. Detroite vėl. ren 
giama Hayfwbodui prakalbos. 
Sųryšyj su tuo Detroito Darbo 
Federacija griežtai pareiškė, 
kad ji stversis reikiamų pric- 
moniuj, kad apsigynus nuo chu
liganų. Esą jeigu policija ne
įgali suvaldyti tų gaivalų, tai 
mes patįs su jais apsidirbsime, 
—pareiškė Federacija.

Rezoliucija kurių įnešė Ju
lius Dentelbaum, “Detroit La- 
bor Newis” redaktorius, turi di
delės svarbos. Jeigu policija 
leis Legiono nariams kišties j 
radikališkų organizacijų mitin
gus, kaip kad bu\o leista spa
lių mėnesyj, tai gali kilti riau
šės. Darbo Federacija pasiun
tė majorui ir policijos komisio 
nieriui laiškų, kur sakoma, kad 
Federacija savo principais 
jji'iožfni Klcil'UMHi mio IT.nytsvoculo, 
vienok nežiūrint to, ji nepave- 

lys ardyti jo arba ko nors kito 
prakalbų, jei tos prakalbos nie
kuo nenusides prieš įstatymus.

Haysvood kalbės gruodžio 21 
d. Ir rezoliucijoj raginama po
licija stverties atatinkamų įmo
nių, kad suvaklžius Legionie
rius. Priešingame atvejyj dar
bininkai patĮs pasirūpins apgin 
t i savo teises.

“Mes darbininkai suprantame 
savo pareigas ir teises,” sako 
Detroito Darbo Federacija. 
“Mes pripažįstame. įstatymus ir 
tvarką, bet griežtai smerkiame 
sufanatizuotos minios elgimąsi. 
Mes jaučiame, kad, palaikymui 
įstatymų ir tvarkos, būtinai rei 
kalinga, kad daugiau nebepa
sikartotų Haywoodo incinden- 
tas.” M

Tuo budu kapitalistų klap
čiukams duota žinoti, jog dar
bininkai ilgiau nebemano to

leruoti jų savavaliavimą.
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L.S. Sąjungoje

Centro sekretoriaus 
pranešimai*

Dešimtasis LSS. Suvažiavi
mas, įvykęs lapkričio 27-29 die
nomis Chicagojc, į LSS. Pildo
mąjį Komitetą, prie pasilikusios 
jame d-gės M. RaČiutės-Herma- 
nienės, išrinko šešis naujus 
Pildomojo Komiteto narius, 
būtent:

d. P. Plečkaitį, 110 Congress 
Av., Watcrbury, Conn.

d. JVS. Pruselailį, 943 Bank 
Street, Watcrbury, Conn.

d. Tanių Matų, 827 Bank Str., 
Waterbury, Conn.

d. Pr. Raškevičių, 860 Bank 
Street, Waterbury, Conn.

y. M. Baltuškienę, 6()1 Metro
politan Avė., Brooklyn, N. Y.

d. K. lautkų, 131 Grand Str., 
Brooklyn^ N. Y. «

Visi tie draugai pranešė, kad 
jie pasiduoda valiai LSS. Su
važiavimo, išrinkusio juos į 
savo organizacijos Pildomąjį 
Komitetų ir nuo šio laiko imasi 
savo pareigas pildyti. Naujasis 
reorganizuotos Lietuvių Socia
listų Sąjungos Centras žada ne
sigailėti laiko ir energijos, kad 
sutvarkius kaip reikiant organi
zacijos reikalus. Ir aš tikiu, 
kad jis savo pasižadėjimus pil
nai atliks. .

Draugiškai,
D. Motuz, Sekr.-Vcrtėjas. 

4306 S. Wood St., Chicago, III.
II.

Atsakymas LSS. 209 k p. Tolles- 
ton, Ind., d. Nanartoniui ir 

kitiems.
1. Naujienose buvo jau ne

kartų aiškinta, kad Socialistų 
Partijos duoti seniau LSS. kuo
poms čarteriai yra geri tie pa
tįs; nė mainyti jų ant naujų nei 
registruoti, nereikia.

2. Blankos arba deklaracijos 
taipjau geros; jos yra LSS-os, 
o ne komunistų. Naujų, blankų 
kol-kas negalime- jums -pasiųsti, 
nes dar nespėjome atspausdinti, 
o senąsias pasiglemžė, bėgdami 
iš LSS. komunistai.

3. Narių m/okesčiai pasilieka 
tie patįs, kaip ir pirma — 30 
centų mėnesyj nuo nario. 25 cen
tai eina į centrų, o 5 centai pa
silieka kuopai. Vyrpi ir jo 
žmonai priklausant ton pačion 
kopon, vyras moka lygiai su 
kitais nariais, o jo žmona moka 
tik 10 centų; taigi per abudu jie 
moka išviso 40 centų, iš kurių 
30 centų eina j Centrų, o 10 c. 
į kuopos kasą; už tai jie gailių 
keimerinį ženklelį; (“dual

4. Atskiri mariai t. yra tų 
vietų, kur kuopos nėra, turi šių 
sti į Centrų 30 centų mėnesyje, 
o tai todėl, kad jiems visa kų

5. Organais apsiėmė patarnau 
ti musų stambiausieji ir gryni 
socialistų laikraščiai, Naujie
nos ir Keleivis, kol LSS-ga įsi
steigs nuosavų organų. ’ Tatai 
skaitykite šiuos laikraščius, ir 
domėkitės, nes visi LSS. reika
lai bus juose skelbiami.

6. Draugai LSS. 105 ir 23 kuo 
pų pasirūpinkite atgaivinti savo 
'kuopas. - PašikaĮbėkite su la

niais draugais ir susitarę bent 
penkj draugai jau sudarysite 

kuopelę; netrukus pritrauksite 
jon ir daugiau gerų narių.

Draugiškai,
D. Motuz,

L9S. Sekretorius-Vertėjas.
4306 S. Wood St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wanhington St. 
Marshall Fiala AnneY 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Gerttral 3862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Ava. 
VMlandoi: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai* Phona Armltage 2010 
Reąidencijos telefonas West 6126 
»■< ■ . — ----------------------------- ' -

SKAITYKIT IR PLATINKI? 
“NAUJIENAS”

L.D.L.D. Reikalai.
■—■e— M,

Žodis j LDLD narius.
Daugelis kuopų ir atskirų na

rių klausia manęs, ar aš dalyvau 
siųs šaukiamame susirinkime 
31 d. gruodžio, kur bus atšau
kiama trjs svarbus Čarterio pa
ragrafai. Aš turiu pereikšti drau 
gama, kad- tų susirinkimų šaukia 
tie žmonės, kurie nesižino ką da
rų. Jie vienų dienų priima re
zoliucijas ir po jomis pasirašo, 
kad LDLD-ją ji<* pavėdų globai 
Liet. Komunistų Sujungus, ki
tų dienų jau užsiginu, kad to
kios komunistų su jungus dar nė
ra. Taip-pat jie išleido refe
rendumui (kuris;dar turįs būti 
paremtas penkių kuopų), kad 
LDLD. prisidėtų prie LKS.; po 
kiek laiko tie palįs dp žmonės 
tų referendumų atšaukė, paskel
bdami* kad tai buvę “per klai
dų” padaryta. Ir ve, dabar, tie 
du žmonės vėl šaukia susirinki
mų (gal vėK “per klaidų?”) dėl 
atšaukimo svarbių čarterio pa
ragrafų. Tų visų hum'bugų jie 
daro su tuo tikslu, kad atplėšus 
LDLD-jų nuo LSS. ir S. P., o nu
vedus pas negimusių LKS-gų 
Tai ve, kur tas ožys paslėptas. 
Prieš tų kuopos ir nariai turi 
kuosvarbiausiai protestuoti, 
apginti Draugijų nuo komunis
tiškų užmačių. Nenusiųskite 
nė jokių delegatų į tų konferen
cijų, kurios tikslas yra laužyti 
Draugijos čarterį ir konstituci
jų. Geriausiai griebti reorgani
zuoti kuopas, o tik tokiu budu iš 
gelbėsime Draugijų nuo pražū
ties. K. Liutkus, LDLD. ižd.

Taip sakant.
Lietuviškieji / “komunistai” 

visu balsu šaukė: “Martensas 
virto social-buržuju ir kadangi 
mes nieko jam negalim padary
ti, lai lai būna nutarta jog: 
“Mes Martensų ignoruojant ir 
jokių reikalų su juo daugiau ne
turėsim!” Taip ir padaryta. Ir 
“advokatai yra suviliotojai; 
mums jų nereikią^. Taip ir nu
tarta. Ir, “teisėjai yra neteisin
gi; mes tarpininkystės nepriim
sime.” Taip ir užrašyta. Na, ir 
jau atsisakyta nuo senojo svieto 
ir sugriauta netikusi tvarka.

Bet štai smilga neperdegė, o 
jau musų “komunistai” (ma
tyt, sekdami evangelijos žod- 
žiuš: Melsk, o busi išklausytas; 
belsk, o busi įleistas; prašyk, o 
apturėsi) beldžiasi į Martenso 
raštinės duris; meldžia advoka
tų; prašo teisėjo, kad jiems su
teikti; teisę valdyt ir naudoties 
svetimu turtu.

Dabar reikia laukt, kada visi 
kariu tie musų “komunistai” 
teismo salėje puls ant kelių ir 
atsakinės į teismo klausimus: 
—Ar esat komunistai? — Per 
contra! — Ar esat anarkistai?— 
Per contra! — Ar esat socialis
tai? — Per contra! — Ar esat 
bolševikai? — Per contra! — 
Ar esat ai-doblju-doblju? — Per 
contra. Tada teismas rūsčiai už
klaus:

—Tai kas gi jus esat? — Ir 
musų “komunistai” rasit kaip 
vienas balsas atsakys: — Pro 
patria! Kelmynės Vaikas.

Moksleivių atydai.
Paskutiniame “M. K.” leidi

me p. J. T. Vitkus, pasitraukda
mas nuo vedimo “M. K.” patal
pino pranešimų ir prašė, kad vi
si “M. K.’* bendradarbiai ir na
riai siųstų visus rašinėlius man, 
kaipo naujam “M. K.” vedėjui; 
bet kad p. Vitkus nepAdavė ma
no adreso, vargiai ar kas žino 
kame aš esu.

Del tos tai priežasties, kad pa
davus savo adr(>ų ir iš savo ])U- 
sės paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir narius siuntinėti raši
nėlius žemiaus paduotu adresu, 
yra tikslas šio rašymo. Taip
jau geidžiu ir kviečiu kiekvienų, 
kad rašinėtų taip dažnai kaip 
kuris gali. /

Su tikra pagarba,
P. G. Luomans, naujas “M. 

Kelių” vedėjas, 123 So. Win- 
chester avė., Chicago, 111.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Ketver

Lietuviu Rateliuose
L.S.S. VIII Rajono 

reikalais.

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

WEST SIDE

LSS. 22 k p. susirinkimas.

Utarninko vakare, gruodžio 
16, LSS. 22 kp. laikė nepapra
stą susirinkimą. Tartasi dėl 
Soc. Partijos referendumų “E” 
ir “F.” Sumanymai, pasiūlyti 
referendumui “E” visi kone vien 
bagiai priimta. Gi dėl refe

rendumo “F.,” kitaip sakant Ir 
ternacionalo klausimo tai LSS. 
22 k p. nariai balsavo už di

džiumos rezoliuciją. Tai ne to
dėl, kad, mtisų manymu, toji 
rezoliucija butų tiksli, bet dėl
to, kad mažumos rezoliucija dar 
netikslesnė. Nariai laikėsi tos 
nuomonės, kad balsuojant prieš 
didžiumos ir mažumos rezoliu 
ciją faldinai butų susltiprinta

■ssress
mažumos rezoliucijos šalhiinkų 
pozicija.

Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
LSS. 22 kp. rengia didelį turi
ningą koncertą M. Meldažio sve 
tainėj. Tai jau kelinti metai, 
kaip LSS. 22 kuopa rengia Ka
tedrinius vakarus, ir visuomet 

jie būdavo skaitlingai lankomi. 
Bet kad šiemet vakaras bus 
daug turiid'ngesnis nei kitais 

metais, tni tikimasi, kad žmo
nių bus dar daugiau.

• — Narys.

ROSELAND

Darbininkų svetainės reikalais.

Rosehindo Lietuvių Darbiniu 
kų svetainės Statymo Bendro
vės draugijų delegatų ir visų 
dalininkų (šėrininkų) susirinki 
mas įvyko subatoj, 13 d. Gruo
džio, J. Stančiko svet. Kensing- 
tone. Kadangi ant vietos atsi
rado daug perkančių bendrovės 
šėrus, tai ir susirinkimas atida
ryta tik apie devintą v. vakare 
Laikinasai organizatorius, D. 
Shatkus, atidaręs susirinkimą 
paaiškino reikalingumą įsigyti 
nuosavą svetainę šioje apylin
kėje. Taipgi paaiškino, kad 
pradedant organizuoti bendro
vę draugijų delegatai yra užsi-' 
brėžę tvarkyti bendrovės reika
lus tol, kol nebus suoganizuo- 
ta vienas šimtas šėrininkų (be 
draugijų delegatų). O, kaip 
jau bus šimtas šėrininkų, tada 
organizavimas ir tvarkinius ben

*

1'1 nw«!l, 4■ s.n-. „u

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori puti sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarslotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
žilame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
gattme pasakyti jums atvirą jai yiętą,r Kųp, jij galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbę tik ažtuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsio kainbaruose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su pagal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą 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 sutrikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir totydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jair daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
(Washington St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei

daujamos vietos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietą arti namų.

Jei norite knygeles, kur aprašoma apie visą šitą 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutes — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.”

H

dreves turi bu H pervestas pa
tiems dalininkams (šėrinin- 
kams). Bet kad stiprinkime 
radosi su viršum i šimtas dali
ninkų tai ir tvarkymą tarta pa
vesti patiems šerininkams. Ant 
vietos buvo patėmytti, kad pir
ma kol bus bendrovė pervesta 
imtiems dalininkams, turi būti 
iš dalininkų tarpo išrinktas ko 
mitetas4 kuris peržiūrėtų visas 
Bendrovės knygas ir kad dali
ninkai žinotų ką ir kiek jie prl 
ima. Tad pavedimas dalinin
kams tvarkyti bendrovę atidė
ta iki sekančio susirinkimo.

Rašlt įninkąs pranešė, kad 
prie Bendrovės yra prisidėju
sių 16 įvairių draugijų, Kliu- 
bų bei kuopų. Taipgi perskai
tė kuri draugija kiek perka ben 
drevės Šerų ir perskaityta po 
kiek pirko bendrovės Šerų at
skiri jų nariai. Po šio prane- 

Aimo susirinkusių ūpas labai 
l>akilo. Toliau sekė raportai 

revizijos komiteto ir kasierių. 
Raportai buvo aiškus. Bcto dar 
vienas iš teisių komisijos nu
ris, A. Narbutas, pranešė, kad 
šėrų pardavinėtojai kiekvienas 
yra po kaucija 500 dol., taipgi 
ir kasieriai kiekvienas yra po 
$5000.00 dol. kaucija. Pinigai 
yira dedami į Roseland State 
banką—115 ir Michigan gah 
vės. Kiekvienas knsierius gali 
padėti į banką pinigus, bet iš
imti jų negalės kol nebus visi 
trįs kasieriai ir organizatorius. 
Rėk), jie dar turės gauti ir iš 
bendrovės paliudymą.

Toliau A. Narbutas pareiškė, 
kad pradėjus šį darbą, jis labai 
abejojęs ar mes galėsime atsiek 
ti tikslo, ar rasime tiek pritarė 
jų, kad galėjus įsigyti nuosa
vą ir taip reikalingą svetainę. 
Bet šį vakarą abėjonės jau ne
bėra. Aišku, kad nie^ svetai
nę turėsime ir dar didelę pato
gią svetainę. Į taip trumpą lai
ką jau turim virš šimtą šeriniu 
kų, o iki sekančio susirinkimo 
mes gausime nors po vieną nau 
ją šėrininkų. Tada noroms 
nenoronis su mumis turės skai
tytis ir tie, kurio nuims nepri
taria.

Dar
šioje apielinkėje yra įvairių biz 
nerių lietuvh»F jų tarpe dauge
lis ytih pasiturinčių. Mes, dar 
bininkai, juos visus užlaikome 
ir jų obalsį labai pildome—“Lie 
tuviai, pas lietuvius'!” Taigi da
bar ir mes turėsime progos pa
kviesti bbjiėrius, kad ir jie atei
tų pas savuosius ir paremtų, prl 
sidėtų prie musų. Ant vietos 
tapo išrinktas komitetas iš še
šių narių, kad jię pereitų per 
biznierius ir kad sekančiam susi 
rinkime praneštų, kurie jų pri
sidėjo, o kurie ne. čia Pranas 
Bu'ividas užreiškė: draugai, ar 
biznieriai prisidės, ar ne, o mes 
svetainę turime pasistatyti. Aš 
pirkau už $50.00 dol. šėrų ir aš 
dar perku už $50.00 dol. Ma
nau, kad daugelis musų šitaip

P.K.BHUCHAS
JUBILIERINE KRAUTUVE

3321 South Halsted Street,

Musu krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau
sios nimfos tavorų Kalėdų dovanoms. Tani t st a nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorą už žemiausią gaunamą kai
ną. Gvararttuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinmn užganėdinimą ir teisingą patarnavimą.

Išsiskyrimas.

Deimantinių žiedų, la- 
vollerių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzalctų, albomų ir 
taip toliau.

Priimam* Liberty 
Bonds.

Krautuvė atidaryta 
kožną vakari} ir ne
daliomis iki Kalėdų.
Puikus kalendorius vi 
siems dykai.

kuomet fos kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 1

Dr. A. R. Btamentiial

| Saugokite Savo Akis

vienas pareiškė, jogei

Taigi visa rodo, kad roselan- 
diečiai nuosavų svetainę įsigys. 
O kad tatai įvyktų ir kuovei- 
kiausia, tai draugai/ir draugės 
prisidėkite ]yrio šios bendrovės, 
patapkite dalininkais. Jei ne-

nors už dešimtį dolerių. Šerų 
viena ypata gali pirkti nuo 10 
ir iki už 1000 dol.

Padbngimui lėšų organizuo
jant bendrovę nutarta surengti 
vakarą ir išrinkta komitetas, ku 
ris tuo rūpinsis.

Laikinasai rašt. A. Grabelis, 
10737 Indiana Avė.

Roseland, III.

T0WN OF LAKĘ

Susirinkimas.

14, Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. I draugyste laikė priešme- 
tinį susirinkimą Davis Sųuarc 
parko svetainėj. Be kita rinkta 
nauja draugijos valdyba sekan
tiems 1920 metams. Naujoji 
valdyba susideda iš kitokių pa
žvelgę žmonių nei senoji. Anie 
buvo daugiau “komunistiškos” 
dvasios žmonės.

(Seka ant 6 pusk).

: Visiems Amlagameitu C. W. of Am
I Nariams
: Rinkimų Pranešimas
■ Siuomi pranešame, kad valdybos rinkimas J
■ dėl Joint Boardo ir Lokala deputatų sekan- J
■ tiems metams bus Ketverge, Pėtnyčioj ir ■
| Subatoj, Gruodžio 18, 19 ir 20, tėmykite se- ■ 
| kančias vietas: ■
■ Didmiestyje: i ' !

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

■ West Side: 3
Amalgamatų Headąuartcrs, 409 So. Halsted St.
Horan’s svet., 814 W. Harrison St., netoli Halsted St.
Hod Carriers’ svet. 811 W. Harrison St. netoli Halsted

■ North Side: ■
Jewish Educational Alliance, 1213 N. Wood St. 
Schoenhoffen’s svet., Mihvaukec ir Ashland Avės.

‘ Amalgamatų N. W. Hedųuarters,. 1564 N. Robey St. 
Phoci>ix svet., Division ir Sedgwick St.
Lodge svet. N. W. kampas California ir North Avės.

■ South West Side: ■
■ Distriktas No..1, Jos. Triner (Shustek) svet.
* 1456 W. 18th St., kampas Laflin St.
■ Distriktas No. 2. M. Meldažio svetainėje,

2242 W. 23rd Place.
■ Distriktas No? 3. Joscph Zunta svetainėje,

kampas- 21st PI. ir Washtcnaw Avė.
■ Distriktas No. 4. Amalgamatų S. W. Headųuarters,

2313 Sd. Kedzie A ve.
■ Distriktas No. 5. Novak svetainėje 5

2459 S. Homan Avė., kamp. 25th St.
J Dirst riktas Nd. 6. MIadeko svetainėje 

2700 Genttal Park Avė.
j Distriktas No. 7. Kailio svetainėje

Kampas 26tli St. ir Avers Avė.
3 Distriktas No. 8. Guspalero svet. !

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

J vai. vakarė.
Narini turi turėti mokesčių knygutes prie balsavimo. a 

j Del tolimesnių informacijų, matykit jūsų delegatus.
■ Nepamirškite musų Moksliško Susirinkimo ir ■
■ Koncerto, Pėtnyčios vakare, Gruodžio 19, Carmens

j svet., Van Buren ir Ashland Blvd., 8 vai. vakare. J 
(Jlarence Darrow kalbės temoje: Amnestija dėl i

■ politiškų prasikaltėlių.
Broliškai Jūsų Rinkimų Komitetas, Chicago Joint Board

■ AMALGAMATED CLOTHING WORKERS ■
; OF AMERICA.

“■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Puikus Paauksotas Laikrodėlis

NATIONAL SALES CO

Ar jus jieškote gero laikrodžio? Jeigu taip, 
tai pirk luojaus šitą laikrodi, kurį rites pa
aiškiname Šitame apgarsinime, šitas yra la
biausia viliojantis lakrodčlis, kurį jus turėsi
te ant visados. Jis yra padirbtas labai tvirtai, 
turi 17 tikrų akmenų. Vidutinio didumo. Lai
ką laiko punktuališkai ir yra gvarantuotas 
20 metų. Reguliarė kaina $21.00, bet mes 
trumpu laiku parduosime jį kartu su puikiu 
paauksuotu lenciūgėliu tik už $11.85. ,

Nešiok šitą laikrodėlį per 15 dienų ir jei
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Ne vėl nok, bet tudjaus, išsi kirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo, ir 
pasiųsk psa:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

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

Visiems musų kostumeriams duo
sim Kalėdų dovanų puikius kalen
dorius. '

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 W.51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Skaitykite ir Platinkite 
. “NAUJIENAS”

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michlgan Avė.. Roseland.

Valandos: 9 Iki 9 vakare.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a« 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

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

LIGAS.

.Teisingai pritaikytais akiniais^!r.__ - *
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba Kai
tote. Knomei fos esate trumpa 
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jum# geriausias rwknics.

Gydymas visų akių. a»>ų, no- 
sk« ir merkies ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tamiRkais h* pttnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų. ___ ,

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
So. Ashland Avė., Chteago. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
t Temylite j mano parašą. •

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

SPBCIALI8TAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojate 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 

______ patinga doma at 
t. kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Silpnos ..
I ~ "

Raudonos

PATARIMAS DYKAI
Akįs Kurčios .. Aus|s 

Skaudamos Akįs Tekančios Ausis 
Raudonos Akįs Ūžiančios Ausįs 
Žvairos .. Akįs Užkimštos Ausįs
Skaudama Nosis
Bėganti* Nosis-
Kreiva .. Nosis
Užkimšta Nosis! Papiltus

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

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

niais nuo 10 iki 12.

Skaudama Gerklė 
Silpna1‘Gerklė 
Kataruota Gerklė 

Gerklė

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dykų.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti- aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 uL 
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

daliomis nuo 9—-2 popiet.
Telephone Yards 687

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

f

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
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

Tel. Drexel 2880.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted 8t0 Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canai 257

Vyrišku Drapaną Barpnai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. 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 suu ©verkautus dabar pa 

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

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

Fcrll dress, tuxcdo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

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

įsteigta 1907

DR. M. HERZMAN*
Gerai lietuviams tinomaa per 16 me

tų kaipo patyria rydytoias, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liras, Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektrom prie
taisus.

Ofisas Ir Labantorija: 1MB <
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Na* 1»—12 pietų. » 
8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hal.ted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOUS
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. 
Narpai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

Telephone Yards 5834

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

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3803 S. Morgan St Chicago, III.

■ ■ ■■■■ > 1 1 "11 ........... ..
Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
Rcikale meldžiu atsi- 

aaunu. O DIODO d0lt)U busit® už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

 Tel. Canal 2199.

giausia. 
šaukti,



NAUJIENOS
• I Ketvergas, Gruod. 18, 1919

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Draugija gyvuoja neblogai. 
Jai priklauso nemaža sociali

stų. Ih'aeilą susirinkimą drau
gų on sįtojo trįs nauji nariai.

— Narys.

Nusipirko degtinės, rado— 
vandenį.

Žmones nori būt “šlapiais

Svieto pabaigos nebuvo, bet 
kas nors turėjo gražaus pelno.

ir jie perkasi degtinės kur ir 
kaili gaudami. Jos nusipirko 
ir pons John Lomavic, wuuke- 
ganietis. Vakar jis buvo atvy-

Ta ig i—gruodi/. io seply n io Ii k to j i 
jau praėjo, bet “svieto pabaiga” 
neatėjo. Mes dar gyvename ir, 
rasi, ilgai gyvensime- kol neini 
mirsime.

Bet kai kam profesoriaus Por

davė ytin gražaus pelno. Vakar 
ii* užvakar naktį įvairių tikė- 
jinrihių sektų bažnyčios buvo 
pilnos pilnutėlės. Žmonelės 
karštai meldėsi ir gausiai au
kojo už “česlyvą smertį”... 
Vienoje lenkų katalikų bažny
čioj klebonas nuolat graudenęs: 
“N ucxlėm i ilgosios, pagailėtinos 
dulkės—aukokite kiek kuris tu 
rite... Aukokite didesnei Dievo 
garbei ir savo nuodėmingų dar 
bų išpirkimui. Aukokite, au
kokite, aukokite.”..

Ir žmonelės aukojo, ir verkė,
ir laukė “pabaigos svieto.”

Bet šiandie jos—nėra!
šiandie daugelis, tur buU no-• 

rėtų turėti tuos pinigėlius, ku
riuos jie išaukojo ar “praulia 
vojo 
to.”
gražins.
vatikeliai dar turės ilgokai Iriu 
stis pono Ramdytojo dirbtuvėj. 
O paskui—laukti naujo Porto, 
kuris jiems “išpranašaus” kitą 
“pabaigą svieto.”

laukdami “pabaigos svie- 
Bet nieks jiems jų nebe- 

Kad jų turėjus, leng-

Juodi paakiai

rą vietų,” kur galima nusipirk
ti degtinės. Sutarta padaryta. 
Pons Lemovic paklojo du tuk
siančiu dolerių, o “geros vietos” 
savininkas jo vežimėliu įtridino 
dvi bačkų t i degtinės.

šiandie pons Lemovic plau
kus rauja ir skundžiasi, kad 

bačkutėse esanti ne degtinė, o 
tyras tylutėlis Michigan ežero

vanduo...

Policija pasilaikiusi jo pinigus.

Tūlas Max Goldberg, kurį no 
ri gaut Minneapolis policija dėl 
užpuolimo ant vieno vietos ban 
ko, nepasiduoda. Minneapoliso 
policija neturinti teisės išsivež 
ti jį pirma, nei jis “atsirokuos” 
su Chicagos policija, kuri, jį 

areštavus, pasisavinus jo 1,137 
dolerius. Eina tardymas. Poli
cija sako, kad tų pinigų ji ne
turinti.

Amalgameitai rengia didelį 
viešu susirinkimą.

Chicagos rubsiuvių unija — 
Amalgamated Clothing Wor- 

| kers of America ryto, gruo- 
Įdžio 19, rengia didelį viešą su- 
j si rinki mą-pnikalbas erdviame 
Ashland Auditoriume. Kalbės 
adv. Claernce Darrobv tema 
“Amnestijos visiems politP 
niams nusižengėliams.” Pra
džia kaip 7 v. v.

Be prakallMis bus duodama
Žu------ (koncertas, vadovaujant p. 

ko\vskiui.

Tankiai būna pirmutiniu 
ženklu nervų ligų

Yra visai bereikalingai duoti 
likis masažuoti. Vien tik ma- 
sažavimu puodi paakiai patįs 

per save neišnyks. Todėl turit, 
jieškoti priežasties nervų ligos 
savo kūne.

nuo

De

Jai

Išbėrė n u odę., kad ištrukus 
teismo.

Jauna panytė, Eugenia 
Pass6w 1714 W. Division 
vakar naktį išgėrė nuodų,
mat reikėjo stoti prieš šeimy
nos reikalų teisėją ir pasiaiš
kinti delei “netvarkaus elginio- 

ie j si.” Norėdama išvengti negar
bės panytė todėl nutarė išger
ti nuodų. Guli ligoninėj. Tur 
būt pasveiks.

Aptiekoj Partosa randasi tam 
tikra arbata, kuri išgerta rytų ir 
vakare, natūraliai ir stebuklin
gai išvalo ir dezinfektuoja ink
stus ir pūslę.

Ta arbata vatJnpAsi “Parto- 
herb” atskiria kenksmingas sub 
stancijas, kurios randasi inks
tuose, ir todėl yra gera gyduolė 
nuo skaudėjimo strėnų, nervų,

Gaso kompartijos darbininkai 
reikalauja didesnių algų.

visi silpnumai paeina nuo to.

darbininkai reikalauja didesnių 
algų. Kompanijai ir darbinin
kams sutikęs patarpininkauti 

teisėjas Aschuleris. Gaso kom
panija tečiaus sako ,kad jeigu 
teisėjas nutars padidinti darbi
ninkams algas, ji kreipsis į gu
bernatoriaus Lcęvcdno rinkti

nius Public Utilities komisiją 
- padidint kainas gasui.

Bonkutė Partoberb kainuoja 
$1.00, O bonkutes $5.00, pirma
eilėj aptiekoj Partosa, 160 Se-

Alus Degtine Vynas
Pilna formitla ir pilnas pdmoki- nimas, apimantį* padarymą nami

nio (listiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
rinktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nuravimai. Mes pir- 

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

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

Gavo 10 metų kalėjimo.
Pasiturintis vietos verteiva 

buvęs vienos didžiulės kompa
nijos prezidentas, Sainuel Pan
dėlio, gavo dešimt melų kalė
jimo. Neleistiniems tikslams 
panaudojęs paštą.

ir

Suvažinėjo 395 žmonės.
Neatsargus automobilių šo

feriai nuo sausio 1 d. iki gruo-

pir- -užmušo 395 žmones.

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai
Geriausios žąsų 

plunksnos .
Jauniklių žąsų...........

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

Reikalaukit sampelių.

tik

$1.89

1.39 
69c

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Didelis gaisras.
Kilęs gaisras vakar naktį su

naikino didžiulį Hartman Fur- 
n it tire and Carpet kompanijos 
budinką 1327-33 Milwaukee gat 
vėj. Nuostolių pridaryta už 
apie šimtą tūkstančių dolerių.

MINERALŲ GAMINIMO STO
VIS JUNGTINĖSE VALSTIJO

SE, 1918 m.

Vidaus Departamentas paskel 
bė preliminarį raportų, kiek mi
neralų pagaminta 1918 metais.

Tais metais pagamintų mine
ralų vertė siekė $5,526,000,000 
arba už pusę milijono vertės dau 
giau, negu 1917 m., bet pačių 
mineralų pagaminta buvo ma
žiau. Kuro buvo pagaminta 
daugiau, negu 1917 m., nors 
kietųjų anglių ir mažiau tebu
vo išvežta. Anglių išparduota 
5 nuošimčiais daugiau, bet jų

vertė, dėl pakilusios kainos, sie
kia viršum 17 nuošimčių dau* 
giau. įdomu tai, kad nežiūrint, 
jog petrolėjaus išleista buvo tik 
4 nuošimčiais daugiau, jo verte 
padidėjo viršum 32 nuošimčių.

Naugių (metalų) pagaminta 
1918 m. vertė buvo 3 nuošim
čiais didesnė, negu 1917 m. Skai 
tmens parodo, kad geležies m4 
dos ir plieno buvo pagaminta 
mažiau, bet jų vertė buvo aug- 
štesnė. Spyžio buvo pagaminta 
truputį daugiam bet išvežiota' 
jo buvo mažiau. Varis ir zin4 
kas netik kad patįs per save, bet 
ir kaipo medžiaga žalvariui, 
be abejonės, užima pirmą vietą 
po geležies šios dienos svieto in 
dustrijoje. Vario buvo paga
minta truputį daugiau, bet zin- 
ko mažiau ir abiejų vertė buvo 
žemesnė, zinko net 25 nuošim
čiais. Karei reikalingų naugių, 
magneso ir chromito, kuriuos 
vartoja sukietinimui plieno, pa
gaminta daugiau, negu kuomet 
nors pirmiau. Chromito 88 
nuošimčiais daugiau jo daugu
mu ir 275 nuošimčiais brangu
mu daugiau, negu 1917 m., o 
magneso rudos daugiau paga
minta 136 nuošimčiais jo dau
gumos ir 100 nuošimčių vertes. 
Aukso ir sidabro iškasta mažiau, 
negu kad būdavo iškasama per 
daug pirmesnių metų. Nors si
dabro vertė ir pakilo nuo 81 
cento už unciją 1917 m. iki 97 
centų 1918 m. to pakilimo neuž
teko padengti kasimo lėšoms.

Trobų statymui medžiagos- 
inolio, akmens, cemento ir gip
so gaminimas labai buvo nupuo- 
ęs. 1918 m. patašo pagamin

ta 54,(KM) tonų, arba 66 nuošim
čiu širšum to, kas buvo paga
minta 1917 metais.

PRANEŠIMAI
Cicėro. — Lietuviu Liuosybės Na

mo Bendrovės priešmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj-, gruodžio 
21 ,d. 1-mą vai. po pietų, J. Neffo 
svetainė!, 1500 So. 49tn Avė. Visi na
rini bukite. Tarsime kada statyti 
svetainę ir bus rinkimas valdybos 
1920 metams. Atsiveskite savo drau
gus prirašyti prie bendrovės.

į Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI

Pranešimai
Cicero. — LSS. 138 kti. priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 21 d., 10 vai. ryto .1. Neffo 
svet. 1500 S. 49 Avė. Visi nariai at
silankykite, nes bus renkama valdy
ba ateinantiems metams, ir bus svar
stoma kiti svarbus reikalai.

— Org. P. Daubaras

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia 
prakalbas nedėlioj, * gruodžio 21 d., 
1:30 vai. po pietų Mildos svetainėje. 
Kalbės P. Dubickas. Inžanga dykai.

— Komitetas.

Rųbsiuvių linijos 269 skyriaus 
susirinkimas bus subatoj, gruodžio 
20 d., Unijos svet., 1564 N. Robcy 
SI., Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Ig. Žilinskas, rašt.

Rockford, 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., SJ.A. 133 kp. rengia 
prakalba su daug įvairių pamargi
ni mų. Prasidės 2 vai. po pietų 
1101 Mihvaukee Avė. Kalbės geras 
SIJL žinomas ir gabus rašėjas.

Nepraleiskite tos progos! Inžanga 
dvkai. . SLA. Narys.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gijos susirinkimas įvyks ketverge, 
gruodžio 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Mark White svet. (Halsted ir.30 g.) 

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato keturių veiksmų dramų ‘ Be
darbė” iš darbininkų grabų dirt ėjų 
gyvenimo, nedėlioję, gruodžio 28, 
Meldažio Svet. Pradžia 6:30 vai. va

kare. Tikietus galima pirkti iš ank
sti. 25 nuoš. pigiau sekančiose vielo
se. Darbo Žmonių knygyne, 3238 
Halsted St., J. Jesinsko. krautuvėj, 
3302 So. Halsted St. ir pas daino- 
r'its. — J G.edraitiii.

Prelekcija apie sveikatą. LMPS. 
21’ kp. rengia prelekciją apie sve.Ka
ta. ketverge, 18 d. gruodžio; prad- 
’G’i 8 vai. vakare. I ’ / ’
1822 Wabansia Avc. Skaitys Dr. Bie 
zis. Inžanga dykai. — Komitetas.

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

Pajieškojimai
AŠMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIESKAU merginos netfaunes- 

nes kaip 25 metų ir nesenesnės kaip 
40 metų. Eąu 40 metų senumo turiu 
savo fruktų krautuvę.

TONY GRIAUČAS
10724 Michigan Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU darugo Kazimiero 
Ankštelio, paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav., Balnikų valsčiaus, 
Martonių sodžiaus. Jam yra jau du 
laiškai atfję iš Lietuvos. Meldžiu at
sišaukti, raba kas žinote meldžiu 
pranešti man šiuo antrašu:

RAFOLAS PIROGIS, 
364 — 22nd St. Detroit, Mich.

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

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

REIKALINGA — mergina ar vai
kinas —. dirbti ofise, kaipo užveiz- 
da ofiso.

A. PETRATIS & CO.
3249 So. Halsted St., Chicago.

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

vakarais.
Darbas ant visados. Kreip 
kitės į Naujienų ofisų.

Reikia dirbti 
Gera mokestis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA

PUNCH PRESS
IR KOJINES SPĖKOS

OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS
IR GERA PROGA

ALFRED DECKER & COIIN 
Geriausios rųšics drabužių 

dirbėjai

'Turime koletą puikių vietų dėl 
moterų rankinių siuvėjų.
Gera mokestis ir pastovus darbas.

ATSIŠAUKITE 
SAMDYMO SKYRIUN
S. W. Kampas Franklin 

ir Van Buren st.

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

JURGIS PEČIUKAS
1713 So. Jefferson St., Chicago, 111.

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

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas, moksleivis, 

pajieško kambario North Sides ar 
VVcst Sides apielinkėj su valgiu ar 
be, bet kad butų galima mokytis. 
Atsišaukite į Naujienas per telefoną 
ar per laišką po num. 26.

IŠRENDAVOJIMUI
PARSIRANDAVOJA keturi rui

mai ant pirmų lubų iš priekio, sau
su garu apšildomi. Kreipkitės pn. 
2314 W. 21 Place, Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ALFRED DECKER & COHN 
Geriausios rtfšies drabužių 

diiijėjai

REIKALAUJAMA
ANTRŲ BEISTERIŲ
VIRŠŲ KALNIERIŲ

DIRBĖJŲ < •
ATSIŠAUKITE

Samdymo Skyriui)
S. W. Kampas Franklin 

ir Van Buren St.

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

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALAUJAMA motorų mazgoti 
padlagas; $2.50 į dienų nuo 7 
iki 1 vai. po pietų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO. 

Room 41 
62 W. Washington St.,

ryto

REIKALINGA mergina i Lietuviškų valgyklų prie nešiojimo ant 
stalų; trupiuos 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.. 

Atsišaukite greitai pn.
Liuosybės svet. 3212 So. Halsted St., Chicago, III.

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

REIKALINGA moteris perrinki- 
nėt senus poperius. Gera mokestis 
mokama.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., Chicago, III.

DEL ŠTUKINIO
DARBO.

Kabo Corset Co

710 N. Morgan St. 
(Netoli Chicago A ve.)

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 gerų propozicijų išsi
dirbti bėgančiame laike ant didžios 
vertės. Visiems pasiųsime pilnų pa
aiškinimų kas atsišauks per laiškų.

Adresuokite:
C. Z. URNICK, Gen. Dely 

Waukegan, III.
Telephone Yard 687.

REIKALAUJAMA VYRŲ

PB^«Ap 1
P. GOLDMAN

1017 So. Fairficld Avė., Chicago.
(Tarpe 12tb St. ir Taylor St.)

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

REIKALA UJAMA medžio darbi
ninkų ir rakandų dirbėjų ant žiemi
nių viršų ir lengvų komercinių da- 
Ivkų. Pastovus darbas.

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

SPĖKOS MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Prie rakandų dirbimo 
Atisšaukitc
A. L. RANDELL CO. 
729 So. Wabash Avė.

PALIšERIŲ IR BUFERIŲ 
Visi gaus 70c į valandą. 

Prie kitų darbų nereikalaujame. 
FOWLER LAMP CO.

. 61 E. 24 St.
50 DARBININKŲ REIKIA 

Klausk Mr. Burrows 
HARRIS BROS. CO.

Ant 35-tos gatvės, vienas blokas į 
rytus nuo Ashland Avė.

Patyrusių automobilių durių 
dirbėją reikia. Geriausia mokestis. 
50 valandų į savaitę.

CHAUNCEY BODY CO. 
2601 Archer Avė.

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

LORD and BUSHNELL Co.
2424 S. Laflin St.

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

Atsišaukite

maši- 
geros

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO. 

2Gth and Kcnton Avė.

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemų. Išmokestis kas vakaras. 

THEO. FATHAUER CO.
1428 Cherry Avc?, Goose Island.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLATINIS DARBAS

GERA MOKESTIS

NORTH WESTERN 
TERRA COTTA

2525 Clybourn Avė.

DARBININKŲ
i

REIKIA

NUOLATINIS DARBAS

REIKIA 
DARBININKŲ 

ATSIŠAUKITE 
WESTERN FELT WORKS

4115 OGDEN AVĖ.

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

— Sekr. D. Miller.

REIKIA MOTERŲ
IR MERGINŲ

Lengvas darbas išskirstymų.
Gera mokestis.

LEONARD SEED CO.
228 W. Kinzie St.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
DEL SORTAVIMO 

SKUDURŲ 
HARRY DRAY 

1447 Blue Island Avenuc.

Amalgamated Meat Cuttera and 
Buchers Workmen of North Am. A. 
F. of L. Local 257 priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 18 d., 8 v. 
vak. p. Ežerskio svet. 46 ir So. Pau-

REIKALINGA
10 mergin, 17 metų amžiaus ir se
nesnių prie lengvo mašiną ir patar
navimo darbo i švarią sanitarę dirb-

, tuvę. Patyrimas nereikalingas. Tu-
lina gat. Visi nartai ir narės ma-įri turėti savo amžiaus certifikatą. 
lonei kviečiami atsilankyti, nes bus Atsišaukit. 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams. — Valdyba.

REIKALAUJAMA
3 sargai $100 į mėnesį; 3 kalviai ir 
pageliu įlinkai; 2 dai lydės ir pagel- 
bininkai; 4 pečkuriai ir pagelbinin- 
ka; 2 vyrai dirbti į Lisle, III.; 3 ja- 
nitoriai $110 ant naktų ar ant dienų; 
8 valandų visokių darbininkų hote- 
lyj ir restorane; 6 pagelbininkų į 
mašinšapį; 2 aliejuotojai.

MOTERŲ
Reikalaujama moterų dėl trumpų 

darbo valandų nuo 8 vai. ryto iki 
12 vai. dienos. Nuo 10 vai ryto iki 
2 vai. po petų: Viešbuty) ir restora
ne visokių darbininkių.

SOUTH PAR K etc.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGAS geras karpenteris 
prie dirbinio trokų'-automobilių— 
Bacly Trokų .
Gera mokestis, pastovus darbas.

4644 So. Western Avė., Chicago.
REIKALINGAS darbininkas? mo

kantis rašyti. Gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite

LIBERTY CO. / 
3416 So. Wallace St., Chicdgo.

REIKAI.AUJAMA 2 vyrai dėl ?? 
belno darbo j senų poperių dirbtu-

KABINETŲ DIRB&JŲ REIKIA 
Prie automobilių dirbimo. 

CHAUNCEY BODY CO. 
2601 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

REIKALINGA
Vaikinų 17 metų amžiaus ir senes
nių prie lengvo mašinų darbo į šva
rią sanitarę dirbtuvę. Patyrimas 
nereikalingas. Turi turėti savo įlie
tų liuv'jantį certifikatą. Atsišaukit.
FELT and TARRANT MFG. CO. 

1735 N. Paulina St.

PARDAVIMUI

dsišaukit. |vę. Taipgi žmogaus dreivyti vežimą.
FELT and TARRANT MFG. CO. REPUBLIC WASTE PAPER CO.

1735 N. Paulina St. 626 W. Taylor St.,

PARSIDUODA labai geras muzi
kos instrumentas alio 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.

PARSIDUODA keptuvė juodos 
duonos ir keksą; biznis yra išdirb
tas gerai. Parsiduoda iš 
savininko nesveikatos, 

pirkti galit patirti viską 
po antrašu: 
1400 So. 48th Ct.,

priežasties 
Norintis 

ant vietos

Ciceri, III.

RA) ŽANDAI
TIKTAI SI MENESI.

Geriausia pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios slailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRI SIUNČIAME UŽ- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

dėtomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių 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.
■ - --- - - - -

PARSIDUODA rakandai šešiems 
kambariams; fruntruimiui, valgo

mam kambariui ir miegamiems kam
bariams. Taipgi daug krėslų atskirų 
ir kuknės Rašymai. Grojamų mašinų 
Victrolą,vartotą porų mėnesių. Pi
giai kuris tuojau pirks.
1511 So. Kcdzic Avė.

Pirmas Apartmentas.

Ar Jos Norite

Aš turiu ant rankų puikų $150 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $50.00.

Taipgi dideli aržuolo svekiyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpė- 
tų, geriausia pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus. ■**

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kniap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedėliomis.
PARDAVIMUI. — Galit sutaupyti 

nuo 40% iki 60% ant pirmos klesos 
rakandų. Mes turime fronruimiui, 

' valgomam kambarini ir miegamam 
kambariui setus; lempas ir fonogra- 

( fus. laivas geležines ir nikeliuoto 
metalo. Atidaryta nedėliomis ir va
karais.

3207 Ogden, netoli Kedzie.
PARSIDUODA fornyčiai už žemą 

kainą. Priežastis savininkas išva
žiuoja ant farmų. Atsišaukite 

LIBERTY CO.
3416 So. Wallace St. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
SPECIALIS BARGENAS

Našlė parduoda gerą murmi na
mą, susidedanti iš 4 augštų, 4 kam
barių ir vienas medinis namukas 
4 kambarių užpakalyje.

Ištirkite
3019 Poplar St.

Mrs. Pujsiewicz.

MOKYKLOS

EXTRA!
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskūtyklą, 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-l 
gini, gera proga ypatingai lietuviui, 

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

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

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnieka, Vedėjas ? 

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tą hibą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

^Halsted, 2407 W. Madison, 
850 N. Wells St.

137 okyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

6205




