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5.000 žydų išskersta 
Ukrainos mieste

Bolševikai atmeta Estonijos 
rubežių reikalavimus

50.000 žydų neranda prieglaudos

Talkininkai reikalauja Rusijos steigiamąjį 
susirinkimą sušaukti

5,000 ŽYDŲ IŠSKERSTA 
UKRAINOS MIESTE.

Denikino užimtoj Ukrainoj 
prasidėjo nauji žydų progra

mai. Petį u ra pabėgo Lenkijon.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 19, 1919 
as rr<|iii;'c(l by Ihe act of Oi t. 6,1917

DORPATO TARYBOS 
PRAILGINTOS.

BERN, gr. 18.—Iš Lvovo pra 
nešama, kad tenaitinis laikraš
tis Gazetta Wiscrowka (?) iš
spausdino žinias apie naujus po 
gromus gen. Denikino spėkų už 
imtoje Ukrainoje.

Laikraštis sako, kad vien tik 
Ekaterisnoslave tapo užmušta 
5,000 žydų.
Trockis mano užpulti Lenkiją.

Žinios sako, kad po laukiamo 
gen. Denikino susmukimo, bol
ševikų karės minis<eris Troc
kis mano pradėti ofensivą 
prieš Lenkiją ir tuo tikslu jis 
tikisi gauti pagelbos iš vokiečių 
liuosnorių pulkų ir iŠ naujos 
cbinieČių armijos, kuri yra ver
buojama rytinėj Slberijoj.

bolševikai vistiek atsisako 
išpildyti Estonijos rubežių rei- 

kalavimius. Mūšiai Estonijos 
fronte tebesiaučia.

Bet

DORPATAS, gr. 17.—Su pa
skelbimu, kad Estonijos užru- 
bežinių reikalų ministeris Poš
ka tuojaus perduos bolševikų 
rubežių pasiūlymus savo val
džiai ir galbūt steigiamam su- 
siriifkimui, galutinas pertrauki
mas tarybų su bolševikais ta
po tūlam laikui suvilkintas. Nė 
ra didelės vilties, kad tarybos 
bus tęsiamas ir toliau, bet da
bar pačiai šaliai bus duota pro
ga nuspręsti tą dalyką.

Atstovaujantis Rusijos val
džią gen. Kostiajev atvežė ra
šytą pasiūlymą nuo Maskvos 
valdžios, atsakantį į Estonijos 
raštą, atid'uodantį Narvos mie
stą, bet šiaip mažai permainan
tį savo rėikalavimus. Bolševi
kai gi reikalauja neutralizavi
mo Narova upės ir kad estonai

Di- pasitrauktų dešimt mylių nuo 
ta

atgal pabėgėliai gavo praneši
mą, kad jie nebepageidaujami 
Viennojc ir turi apleisti savo 
vietas. Jų maisto kortelės ir jų 
butų teisės dabar tapo atimtos.
Baisi padėtis Rytinės Galicijos.

De Reich, kuris yra preziden
tu nacionalio žydų susirinkimo 
rytinėj Galicijoj, iš kur tie pa
bėgėliai paeina, pasakė šiandie: 

“Tie žmonės atvyko į Vien- 
ną, kada rusai pirmą kartą įsi
veržė Galicijon 1914 m. Pas
kui pati Austrijos valdžia pri
vertė juos evakuoti savo šalį, 
kadangi laike kares tapo keletą 
kartų pereita rusų ir austrų ar 
mijų, taip kad ji patapo viena 
iš labiausiai nuteriotų vietų Eu 
ropofj. Tokiame padėjime ir 
dabar tebėra.

“Ne taip kaip nuteriotosios ša 
lįs vakarinėj Euorpoj, rytinė 
Galicija niekad nebuvo indus- 
Įtriniai išsivysčiusi ir todėl ją 
nuteriojus nėra vilties greito at 
sisteigimo. Blogiausia, kad ne
iti kaim jos gaivinti. Vyriau
sioji taikos konferencijos tary
ba atidavė Lenkijai 25 metams, 
bet lenkai sako, kad jie negali 
priimti nuosprendžio. Užims 
daug metų apvalyti šalį nuo 

griuvėsių ir jie todėl klausia, 
kodėl jie turi atlikti milžinišką 
darbą a'tsteigimo ir įdėti daug 
turto ir darbo, kartu nebūnant 
tikrais, kad už tai bus atlygin
ta. Todėl jie dar nepriėmė man 
dalo ir vis dar laukia geresnių 
koncesijų.

“Tuo pačiu laiku šalis taipgi 
laukia. Valstiečiai sugrįžo prie 
savo žemių. Žemė negali būti 
labai nuterioita, bet šalies in
dustrinis ir biznio gyvenimas 
tapo suardytas.
iai ir kaimai išnaikinti, o ir li
kusieji nebeturi savo pirmykš
čio gyvenimo.

Mėsos trustas 
iširsiąs

GYVULIŲ SKERDYKLOS NE
BEVEŠ PASALINIŲ BIZNIŲ.

7ien tik mėsa bus gaminama, 
eiti gi didieji bizniai bus panai
kinti, taipjau iširsiąs ir pats 

irusias.

True translntion filed with the post 
master at Chicago, III. Dec. 19, 1919 
is reąuired by the act of Oct. 6, 191'.
TALKININKAI DARYS GREI

TĄ TAIKĄ SU TURKIJA.

Talkininkai nedarys taikos su 
Rusija be steigiamojo susirin
kimo, bet nedarys ir interven

cijos.

Užbaigs kivirčius su 
Meksiku

GAL UŽMES VISĄ JENKINSO 
DALYKĄ.

Manoma, kad daugiau nė notų 
Meksikai nesiųs.

27

Ištisi mieste-

27 nuteisti 
kalėj iman

I. W. W. NARIAI NUTEIS
TI KALĖJIMAN.

Petlura pabėgo į Lenkiją.
LONDONAS, gr. 18.—Mask

vos bevieNnė žinia tikrina, kad 
Ukrainos komanduotojas gen. 
Petlura pabėgo į Lenkiją
desnė dalis Petluros kareivių 
po išblaškyta.

Afganistanas pasiskelbė 
nepriklausomybę.

Kita žinia, datuota Taškente, 
Rusijos Turkestane, gr. 16 d., 
praneša kad Afganistano ami- 
ras išleido nepriklausomybės 
manifestą, kuriame užreiškia- 
ma, kad Afganistanas įgys ne
priklausomybę “spėka ginklų.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 19, 1919 
us rniub ed by ibe act oi Ori. 0,1917
NAUJAS BOLŠEVIKŲ TAIKOS 

PASIŪLYMAS ESTONIJAI.

Tarybos pertrauktos, kad ap
svarsčius naują bolševikų . 

pasiūlymą.

dabartinių savo pozicijų.
Estonai oficialiai paskelbė, 

kad bolševikų delegatas Joffc 
užreiškė, jog kariniai reikalai 
privertė sovietų Rusiją apsi
lenkti niekuriuose apkalbamuo 
se distriktuose su apsisprendi
mo principu. Jie spiriasi, kad 
siulomasai rubežius sudaro ga
lutiną rubežių ateičiai, kuomet 
kituose rateliuose kalbama, kad 
tai yra tik karinis rubežius, ku
ris bus iki pabaigai karės, ka
da tikrasis rubežius į rytus nuo 
Narvos bus paduotas plebisci
tui (žmonių nuba Įsa vintui).

Bolševikai vakar pradėjo 
smarkią ataką Pskovo sekto- 
re, kuriame ikišiol buvo ramu.

yra smulkiais perkupČiais, prak 
iškai neturi vietos kur sugrį- 

šti. Iš kitos pusės, tie žmonės 
jrisitaike Viennoj ir šiaip taip 
užsidirba pragyvenimą. Dide- 
iame mieste, kaip Vienna, jie 

gali tikėties, kad su laiku ras 
užsiėmimą, kuomet tarp griu
vėsių jie tikrai turės žūti.

“Deportavimo paliepimas ir 
b išpildymas yra juokingas, 
taip galima deportuoti 50,000 
žmonių jei tik vienas trauki
nis vaigšto sykį į savaitę iš

True ♦rau«1nfinn fflnH w’th th«* nosf. 
master at Chicago, III. Dec. 19, 1919 
is i*pq«it*red bv the of Del. C. 1917
SERBAI GINASI MOTERIMIS.

LONDONAS, gr. 18.-Pre- 
mieras Lloyd George šiandie 
kalbėdamas atstovų bute pasa
kė, kad talkininkai nutarė da-

WASH1NGTON gr. 18.—Mek 
sikos atsakymas Jenkins daly
ke jau gautas. Nors jis nėra

Visi jie nuteisti ilgoms metams 
kalėjiman už “konspiraciją 

prieš valdžią.”

KANSAS CITY, Mo., gr. 18.—

ir 
ir 
ir

WASHIN(iTON, gr. 18.—Gc- 
icralis prokuroras Palmer šian 
lie paskelbė, kad didysis mėsos 

‘rustas, susidedantis iš Swift & 
Co., Armour Co., Morris & 
Co., Wiison &$Co. ir Cudahy 
Packing Co. stitiko su teismo 
nuosprendžiu ir bėgyje dviejų 
metų bus išdalintas. Tos kom- 
nanijos ateityj jVien gamins mė 
u) ir kas darotipa iš jos ii* pur
ia v i nes tik paiikštieną, sviestą, 
kiaušinius, sujį ir sutirštintą 
pieną. Kitos gi visos milžiniš
kos išdirbystės, kurias dabar 
kon,t;roliuoja mėsos Irusias, 

kaip stockyardos, geležinkeliai, 
mėsos sandeliai, pakavimas 
pardavinėjimas žuvų, vaisių 
daugybės kitokių maistų 
daigių bus ipanaikintos.

Taipjau skerdyklų bosai su
tikę nedaryti jokių kombinaci

jų kontroliavimui gyvulių ir 
mėsos kainų.

Valdžia paskelbė, kad taip 
padarius mėsos trustui, ji pa
naikins jau užvestas prieš tru- 
stą bylas, o kongrese paskelb
ta, kad skerdyklų kontroliavi
mo biliai bus išmesti ar labai 
perkeisti.

(Negalima tikfties, kad m&- 
sos trustas ims įr iširs. Ne, jis 
buvo ir pasilikę tik kitokiais 
vąrdais. Jis taipjau kontro
liuos ir kitas pramones, nuo ku 
rių jis neva “atsižada,” tik vi
sas tas biznis bus varomas ki
tų žmonių vardu. Publika gi 
kaip buvo taip ir bus aplupa- 
ma trusto, tik dabar gal dar la
biau, nes dabar publika bus ap
supama naudai trusfta vardan 
pavienių kompanijų).

Įima bus greičiausiai.
Lloyd . George pasakė,, kad 

yra pilniausias susitarimas tarp 
talkininkų nedarymo interven
cijos Rusijoje klausime.

Premjeras tečiaus pridūrė, 
kad Suv. Valstijos ir Japonija 
svarsto kokio žingsnio griebties, 
jei bolševikų besiveržimas nu
eis toli į rytus (Siberijoje).

Jis sakė, kad negalima dary
ti taikos su Rusija, kadangi ten 
siaučia civilė kare. Jeigu bol
ševikai nori kalbėti varde Ru
sijos, jie turi sušaukti steigia
mąjį susirinkimą, išrinktą pla
čiausiai galimu balsavimu, ku
ris atstovautų ką-nors, su kuo 
talkininkai galėtų tarties.

NUSINUODIJO NAMINE 
DEGTINE.

ĘASTON, Pa., gr..H6.—Ro- 
bert A. Labar užėjo pas Mrs. 
Betty White ir abu išsigėrė jos 
namie darytos degtinės. Da
bar abu yra mirę.

Moterį daktarą nuteisė 
kalėjiman.

Lillian 
Hobbs Seymour, 53 m. amžiaus 
tapo nuteista vakar 14 metų 

kalėjiman. Ji padare vienai 
moterei nelegalę operaciją ir to 
ji mirė.

GHJCAGO.—Dr,

rrue traasUMe* filed with the pos* 
master at Chicago, III. Dec. 19, 1919

i riję translation f|lėd with the post- 
master at Chicago, IU. Dec. 19. 1919 
as ireųuired by the aot of Qct. 6.191"

SENATO KOMITETAS
SVARSTYS TAIKĄ.

Trumpos telegramos
ry—-r- -■

PARYŽIUS.—Astovų buto pir 
mininku išrinktas Paul Descha 
nei.

j pakakinantis, bet manoma, kad Grand jury radus juos kaliais, 
J jis bus priimtas ir tuo visas federalis teisėjas John C. Pol- 
Jenkins dalykas bus užmestas. ( fojek šiandie nuteisė ilgiems me 
Tai ypač bus dėlto, kad tiems (tuins kalėjimai! 27 I. W. W. na 
visiems kivirčiams labai nepri- yius, kaltinamus konspiracijoj 
taria prezidentas Wilsonas. Pa- prieš valdžią, 
skutinioji Lansingo nota Mek
sikai, kuri yra labai aštri ir sar ’ Leavenworth kalėjiman nuo tri 
kastiška, tapo parašyta be pre- 1 jų įr pusės iki devynių, ir pusės 
zidento žinios, laike jo ligos, metų.
bet kad dabar prezidentas pa- (dienų padavimui apeliacijos, 
sveiko ir pasiėmė visą dalyką 
į savo rankas, visa politika vėl 
persimainys, ypač kad Jenkins 
jau yra paliuosuotas už kauci
jas. Beto ir Meksikos atsaky
mas yra labai mandagus.

Manoma, kad kada viskas ap 
tils, Meksika užmes visus kal
tinimus prieš Jenkins ir tik pa
prašys jį išvažiuoti iš tos šalies.

Jie visi nuteisti federalin

Tečiaus jiems duota 90

ADVOKATUI ATĖMĖ TEISES.

CHICAGO.—Vyriausio teis
mo nuosprendžiu, Cbicagos ad
vokatui John L. Metzen atim
ta teisės praktikuoti advokatū
rą Illinois valstijoje. Apie du 
metai atgal tas advokatas buvo 
’šsmaluotas ir apibertas plunk 
momis ir galiaus išvarytas iŠ 
Staunton, 111., kur jis buvo nu 
vykęs ginti vieno angliakasių 
linijos viršininko, kaltinamo 
nisidčjlme prieš valdžią. Pa- 
.kui ta pati goveda užpuolė ant 
nužiūrėtų karės priešininkų ir 
m jais nuožmiai apsiėjo.

Chicagos atžagareivišlki ad
vokatai užpyko ant Metzen de- 
’ei jo radikališkumo ir Chica-

Bar Assn.—advokatų drau
gija pradėjo rupinties atimti iš 
o advokato teises ir tuo tikslu 
įžvedė bylą.

Vienas iš teisiamųjų, kuris 
prisipažino prie kaltės bus nu
teistas vėliau.

Visi nuteistieji veikė Oklaho 
ma ir Kansas aliejaus laukuose, 
organizuodami ūkio ir aliejaus 
darbininkus. Jie buvo areštuo 
ti lapkrityj, 1917 m. ir labiau
siai prieš juos ėjo aliejaus tru- 
stas. Teisme irgi buvo paduoti 
liudijimai apie nebūtus daly

kus, kurie tečiaus vaklžios bu
vo priimti už grynus pinigus, 
kad tik nuteisus kaltinamuo

sius.

REIKALAUJA PANAIKINTI 
HAYWOODO KAUCIJĄ.

CHICAGO.—Distrikto proku
roras Clyne pareikalavo iš ape
liacijos teismo, kad tasis panai 
kintų^William D. Haywoodo ir 
16 kitų I. W. W. narių kauciją, 
kadangi jie pąžyinętų laiku ue- 
pridavė teismui argumentų. 
Teismas išneš savo nuosprendį 
sekamą savaitę.

... -..... ... .

GEN. WOOD LIEPIA ŠAUDY
TI “RAUDONUOSIUS.”

Ir tai kalboje prieš valstijos 
legialaturą.

Įvairios žinios

DORPATAS, gr. 17.—Pabal
iuos šalių konferencija, kuri 

tarėsi apie taiką Pabaltijos ša
lyse, tapo pertraukta Šiąnakt, 
kad davus progą Estonijos už- 
rubežinių reikalų ministeriui 
Poška įteikti savo valdžiai nau
ją Rusijos valdžios pasiūlymą 
apie rubežius.

Tūlų manoma, kad galbūt 
reikės, kad tą klausimą nu
spręstų Flstonijos steigiamasis 
susirinkimas.

Naują pasiūlymą atvežė iš 
Maskvos gen. Kostiajev, vienas 
bolševikų delegatų.

(Šis pasiūlymas nėra naujas, 
bet tik bolševikų atsakymas į 
Estonijos rubežių reikalavimus, 
kuriuos priimti rusų delegaci
ja atsisakė. Nuo Šio atsakymo 
priklausys tolimesnis konferen
cijos bėgis).

True treoslRttan fUed th*» 
master at Chicago, III. Dec. 19. 1919 
aš reųuired by the act ef Oct. 6,1917

50,000 ŽYDŲ NERANDA 
PRIEGLAUDOS.

Rytinės Galicijos pabėgėliai nuo 
karės yra ištremiami iš Viennos.

Pastatė moteris priekyje, kad 
apsigynus nuo černogorų 

kulkų.
PARYŽIUS, gr. 18.—Oficia

liai pranešama1, kad smarkus 
mūšiai ištiko černogorų prieš 
serbų okupaciją tarp gr. 1 ir 12 
d. Pranešimas tikrina, kad 
serbai pastatė moteris ir vai
tus prieš save, kad neleidus čer 
nogorams ginties.

BOSTON, Mass.—Bankų eg- 
zamimiotojas Čia uždarfi Old 
South Tnfst Co. banką. z

PARYŽIUS, gr. 18.—De Lco 
Reich iŠ Austrijos nacionalio su 
sirinkimo atvyko iš Viennos, 

kad radus užtarimą esančių 
Viennoje 50,000 žydų karės pa
bėgėlių, kurie valdžios nuo
sprendžiu bus deportuoti, bet 
kurie yra baisiame padėjime, 
kadangi deportuojamieji neturi 
šalies į kurią jie galėtų vykti, 
nė traukinių, kuriais galima bu 
tų juos išvešti.

Austrijos valdžia tvirtina, 
kad ji ^uvo priversta išleisti pa 
liepimą, kadangi pabėgėliai nors 
pirmiau buvo Austrijos paval
diniais, dabar yra svetimšaliais 
Ir kad dabar Vienna neturi ga
nėtinai maisto fr namų net dėl 

piliečių.
Daugiau kaip trįs mėnesiai terįs ir auklė.

True translatian filed vdth the post- 
mastei' at Chicago, III. Dec. 19. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

RATIFIKUOS TAIKĄ 
SAUSIO 1.

LONDONAS, gr. 18.—Angli- 
, os plenipotentai ryto išvažiuos 

Paryžių, kad pasirašius po tai 
<os protokolu. Paskutinės ra
tifikavimo popieros, tikimąsi, 

jus pasirašytos Anglijos, Fran
cuos ir Vokietijos Naujų Metų

Gal raportuos paskelbiančią 
taiką rezoliuciją.

-------<
WASHINGTON, gr. 18.—Ti

kimasi, kad senato užrubežinių 
reikalų komitetas, kuris susiren 
ka subatos ryte, padarys griež
tų žingsnių linkui viso kongre
so priėmimo rezoliucijos, pa
skelbiančios taiką su Vokietija. 
Sujaukdamas susirinkimą se

natorius Lodge pranešė nariams, 
kad komitetas svarstys Knox 

rezoliuciją ratifikuoti sutartį 
be tautų lygos.

Narių išsireiškimai parodo, 
kad rezoliucija kokioje nors 
formoje bus užgirta komiteto 
ir bus raportuota senatui. Tas 
vėl pačiame senate iškels kom
promiso klausimą, ką stengia
si atsiekti demokratų senato

riai, kurie nesutinka su prezi
dento Wilsono pozicija.

True transhition filed with the post- 
masler at Chicago, III. Dec. 19, 1919 
as recfdircd by the act of Oct. 6,1917

GALICIJOS KOMUNISTAI
/, ' SUKILO.

BERLINAS.—Prūsijos valsti 
jos seimas 210 balsais prieš 3/ 
priėmė rezoliuciją už “centra
lizuotą Vokietijos valstybę.”

LONDONAS.— Pranešama 
apie turkų-arabų sukilimus Mc 
sopotamijoj. Sukilėliai sude

gino valdžios budinkus Bheze- 
zzar.

apieVIENNA.—Pranešimai 
Karintijos plebiscitą parodo, 
kad didelė didžiumą gyvento
jų nori pasilikti dalimi Austri
jos respublikos, net ir miestuo
se, kuriuos jau kontroliuoja če 
cho-slovakai.

PARYŽIUS.—Rekonstrukci
jos ministeris Louis Loucheur 
dabar apskaito, kad atstiegimas 
nuteriotų Francu jos vietų at- 

seis 130,000,000,000 frankų, ar 
ba du syk daugiau, negu jis pir 
ma apskititliavo.

Paėmė miestą, bet raidė tik 
dvi valandas.

BOMBAY.—Penki žmonės ta
po užmušti ir daug sužeista gr. 
6 d. Francijos kolonijų sosti
nėje Pondicherry, kada polici
ja Šovė į minią laike rinkimų 
Francijos atstovo.

4 ŽMONĖS NUNŪODINTI.
BRUSSELS.—Nation Belge 

sako, kad Belgija atsisakė pri-

LONDONAS.—Sugriuvus sie
lai krutamųjų paveikslų teatro 
lenkemba, Tunise, 16 žmonių 
iko užmušta ir 8 sužeisti.

BARCELONA.— Pastaruoju 
aiku čia randama daug padėtų 
rombų. Turbut jas padeda pro 
vokatoriai, kad iššaukus val- 
Ižios represijas prieš darbinin
kus, Lokautas visoje Kataloni- 
oje tebesitęsia.

SYDfNEY.—1910 m. Australu 
os eksportuota kralikų už 

*120,(MM), pereitais gi metais jų 
eksportuota už $30,000,000.

MEXIC0 CITY.—Čia ištikęs 
ilpnas žemės drebėjimas “pa

baigos svieto” dienoje labai iš
gąsdino gyventojus. Jie manė, 
kad tikrai atėjo “sudna diena.”

ESSEN.—Pirmą. kartą nuo 
atsidarymo Kruppo dirbtuvės, 
’i šiemet davė nuostolių. Defi
citas siekia 36,000,000 markių.

KINGSTON, Jamaika, gr. 
17.—Kingston policija sustrei
kavo trumpam laikui reikalau
jama pakėlimo algos. Ministe 
"iui prižadėjus reikalavimą iš
pildysi, pol teistai neužilgo 
^rjžo į darbą.

su-

VIENNA, gr. 15.—-Tamau, 
Galicijos, komunistai, nesenai 
sukįlo ir nuvertė* miesto val
džią, užgriebdami viešuosius 
budinkus ir įsteigdami sovietų imti Francijos ir Anglijos pa-

NEW YORK, gr. 18.—Viena- tarybą. Tečiaus naujoji vai- siūlymą, gvarantnojantį Belgi- 
me namelyje Sheepshead Bay džia trumpai gyvavo, tflft dvi Jos teritoriją per penkis metus 
priemiestyj rasta nunuodinta valandas, kada atvyko kariui su sąlyga, jįf Belgija per tąįjstijose.

BOSTON, Mass.—Dideli 
5iai siaučia dabar rytinėse 

Arobstook

šal-
val- 

paviete,

DENVER, Colo., gr. 18.—Bu 
vęs armijos Stabo viršininkas 
maj. gen. Wood šiandie kalbė
jo bendrame posėdyje Colora- 
do legislaturos. Jis ragino, 
kad butų išleisti aštriausi įsta
tymai prieš svetimšalius agita
torius ir šiaip pažangiuosius 
žmones. Tikrasis obalsis lin
kui tų agitatorių turįs būti: 
“Išgabenti ar sušaudyti” (S. O. 
S.—ship or shoot). O toliau 
jis pridūrė: “Jie turi būti išsių 
sti ant laivo iš akmens ir buorė 
mis iš švino, o jų pirma susto
jimo vieta turi būti pekla.”

Jis taipjau ragino permainy
ti immigracijos įstatymus, kad 
padarius deportavimą negeisti
nų žmonių dar lengvesniu.

MEMiPHIS, Tenn., gr. 18.— 
Illinois gubernatorius Lowden 
kalbėdamas Southern Land 
Assn. delegatams pasakė, kad 
visa Šalis turi pakilti prieš el
gimąsi ateivių, kurie sudaro tik 
10 nuoš. gyventojų ir visus juos 
deportuoti, šalis, girdi, nenu
kentės, jei neteks kelių šimtų 
tūkstančių neužganėdintų žmo
nių.

Gaso darbininkai reikalauja 
pakėlimo algos.

CHICAGO.—Peoples Gas
Light & Coke Co. darbininkai 
pareikalavo pakėlimo algos. Po 
tarybų su kompartija dalykas 
pavestas teisėjo Alschuler arbi- 
tracijai. Alschuler taipjau yra 
arbitratorium skerdyklų darbi
ninkų. Kompanija jau skelbia, 
kad jei darbininkams bus pru 
pažintas pakėlimas algos, ji buą

Olga Brockberon, dvi jos dūk* menė it suMtąMan totk< grfąftto neutrali- Maine valst. šaltis pasiekė 45 priversta reikalauti pakslimB
laipsnius žemiau zero. kainos už gasą.
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Su Lietuvos priešais 
bekovojant!

Kauno' “Kariškiu Žodis” lap
kričio 8 dienos laidoj paduoda 
tolesnį sąrašų Lietuvos karei
vių, žuvusiu, sužeistų ar kaip 
kitaip nukentėjusių kovojant 
su Lietuvos priešais:

KAREIVIAI: Budinuis Jonas 
Valkininkų k., Leipumi vai., 

Seinų apskr. Daujolis Juozas - 
Utenos k., Leipunų vai. Seinų 
apskr. Laukis Juozas — Šven
čionių k.. Leipunų vai., Seinų 
apskr. Saliklis Jonas — Raišu
piu k., sunskų vai., Mariampolės 
apskr. Kumelėmis Aleksa Mel 
dževičių k., Švenčionių vai. ir 
apskr. Kiilvinskas Jonas — Ok- 
tos k., Seirijų vai., Alytaus aps- 
Morkųnas Bdnediktas — Blind
žių k., Žemaitkiemio vai., Uk
mergės apskr. Kulboką Jonas. 
Grigonis Bronius. Kalvinskas 
Jonas. Basiauskas Juozas, šiug- 
ždonis Povilas Važatkiemio 
k., Ašmenos vai., Mariampolės 
apskr. StrihĮulskas Jonas Ža- 
gariškių k., Punsko vai., Mari
ampolės apskr. Lazdauskas Jur
gis — Sasnavos k., Šunskų vai., 
Mariampolės a'pskr. Ja niekas 
Pranas — Auginikų k., Simno 
vals. Kalvarijos apskr. Zelenka 
Juozas Pa moteris, Pakuonio
vai., Mariampolės apskr. Janu- 
levičius Petras —> Va re nu. m. ir 
vai., Alytaus apskr. Degutis Ni
kodemas. Vizbarą Juozas. Bar- 
kevičius Jonas. Sargė Simas — 
iš Malėtų. Basiauskas Juozas — 
Dvylikių k. Balutis Petras — 
Vainatrakių k. Bukauskas Anta
nas - Dobilas k. Leipus Anta
nas — Lepečių k., Tiltiškių vai., 
Ežerėlių apskr. Vitkauskas Al
fonsas Degučių vai., Ežerėnų 
apskr. Valiukevičius Jonas — 
Bobrų k., Šventarečio vai., Sei
nų apskr. (iiedraitis Jonas —•' 
Kauno miesto. Kursą Mikas — 
Rumšiškės miesto, Kauno apskr. 
Zavadskis Mikas Baisiogalos 
vai., Kėdainių*apskr. Salvaitis 
Jonas — Veridovu k., Girkalnio 
vai., Raseinių apskr. Tulauskas 
Juozas — Padriačių k., Veiverių 
vai., Mariampolės apskr. Kru- 
šinskas Jonas Girininkų k., 
Veiverių vai., Mariamp. apskr. 
Bebrauskas Pranas - - Paparty
nų k., šakių vai. ir apskrities. 
Byla Kazys -z Malaikonių k., 
Josvainių vai., Kėdainių apskr. 
Maknauskas Juozas — Vilbalio

k., Bartininkų vai., Vlkaviškio 
apskr. Ramanauskas Feliksas— 
Jadovce k., Kamajų vai., Šven
čionių apskr. (pasiliko nerikiuo- 
tėje prie gurguolių). Kiškionis 
Pranas Panemunės miestelio 
!(pasiliko rikiuotėje). Pūras 
Petras- Bumšiškės miest., Kau 
uo apskrities. Grabauskas Petras

Kazliškių k., Mariamp. apskr. 
Petrauskas Motiejus Pane
munės m. Kauno apskr. Berka 
Jonas l’lalių k., Svėdasų v.. 
Rokiškio apskr. Baltakis Vincas

Ar.tuzavos k. ir v., Bokiškio 
^pskr. Baltakis Vincas —'Ąntu- 
cavos k. ir v. Ežerėnų apskr. 
Jankauskas Pranas — šilų k., 
Višintų v. Kupiškio ap. Zabors- 
’<is Juozas Svėdasų miesto, 
Bokiškio apskr. Briedis Jonas

Anufoiskių k., Suveikiu v., 
Rokiškio apskr. šeštokas Vikto
ras • Stoniniu k., Kybartų v., 
Vilkaviškio apskr. Venckaitis 
Jonas Kataučiznos Žaliosios 
vals., Vilkaviškio apskr. Mikla- 
šešvičius Petras čižiškių k., 
Ceikinių vai., Švenčionių apsk. 
Pakulis Jonas — šeškinių k., 
Bartininkų vai., Vilkaviškio ap. 
Budrevičius Pijus Tupikų k., 
Gražiškių vai., Vilkaviškio aps. 
Paltanavičius Antanas —- Mari
ampolės miesto ir apskr. Makar
ai kis Izidorius — Jameikių k., 
Dusetų vai., Rokiškio apskr. Ja
cevičius Vladas — Aleksandro
vo k., Liubavo vai., Mariampolės 
apskr. Kriščiūnas Jonas — Pu- 
skalniy k., Kvietiškių vai., Ma- 
riampolvs apskr. Bočiunas Jo
nas Mockutų k., šakių vai. ir 
apskr. Avižius Antanas — Guli- 
niškių k., Antanavo vai., Mari
ampolės apskr. Lukoševičius Jo
nas Blažiškių k., Anykščių 
v., Ukmergės apskr.- Obosevi 
čius PelrąS — Novikų k., Del
tuvos vai., Ukmergės apskrities. 
Streikus Jonas — Manuliškių 
k., Antuzayos v., Ežerėnų apskr. 
Stružinas Adomas — Aųtoniškių 
kių k., Suveikiu vai. Ežerėnų ap. 

. Sakai is Bronius — Basiliškiu 
k., Obelių vai., Rokiškio apskr. 
Ališauskas Juozas —■ Panemu
nės miest., Kauno apskr. Mar
čiulionis Mikas Veiverių k. 
ir vai., Mariampolės ap. Staniu- 
kynas Vincas -— šeštakavo k. 
Krosna vos vai. Mariampolės ap. 
Žukauskas Pranas Mendino- 
vos k., Kėdainių vai. ir apskr. 
(pasiliko rikiuotėje). Merkevi
čius Antanas---- Balčiūnų k.,
Pažeriu vai., Vilkaviškio apskr. 
Rickis Antanas — Kibeikių k., 
Kampliškių vai., Vilkaviškio ap.

DATRIJOTlZMAS
* PačėdtimaF turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK
kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00,
i S. E. Cor. Fourth ana 

JackgGn Sts.
SI0UX CITY, IA.

Žilinskas Petras Kybartų mie 
sto, Vilkaviškio apskr. Venckli
nas Mykolas Mariampolės 
miesto ir apskr.. Urbanavičius 
Bronius — Peldžiunų k., Girkal
nio vai., Raseinių apsk. Vilniš
kis Juozas — Uzulių. k., Pažais
liu k., Sintautų vai. Šakių apskr. 
Ugman Aleksandras — Vartų 
kaimo, Bartininkų vai., Vilka
viškio apskr. Rimkus Adolfas 
- šniamaičiu k. Radviliškio v.,* 
Šiaulių apskr. Lydekaitis Pra

nas Pravozoniškių k., Kidu
lių vai., šakių apskr. Sriubas 
Jonas — Pigonių, kaimo Anykš
čių vai., Utenos apskr. Šermukš
nis Juozas — Čeką triškių k., De
beikių vai., Utenos apskr. Jakas 
Jomis. Mavšakas Abramas (Žy
das) — Vilniaus miesto. Balutis 
Antanas — Daugšergirės dvaro, 
Pakuonio vai., Mariampolės ap. 
Mikelionis Juozas Vahinčiu- 
itų k., Leipalingio vai., Alytaus 
apskr. Andriukaitis Antanas — 
Augustavo dvaro, Šakių vai/ ir 
apskr. Čebcrekas Baltrus —■ Kar
iu i lės k., Kovarsko val.t Ukmer
gės apsk. Ivaškevičius Antanas

Aluntos k. ir vai. Utenos 
apskr. Slenikas Antanas Giirš 
venų k., Malėtų vai. ir apkr. 
Cibavičius Vladas — Gudiniš- 
kių k., Kkuutiškių vai. Utenos 
apskr. Strelčiunas Povilas — U- 
ktadrijų k., Antalcptų vai., E- 
žerėnų apsk. Kapočius Antanas

— - Panovių dvaro, Mariampolės 
apskr. Puidokas Juizas.

Kontužyti:
Deimas Jonas Drisos kr, 

Rakių vai., šaduvos apskr. Liut- 
kaitis Pranas — Prienų miesto 
Mariampolės aspkričio. Saliekis 
Izraelius Gardino miesto. 
Janučionis Vladas — švintarš- 
čių dv., Kovarsko vai., Ukmer
gės apsk. Guzevičius Kazys — 
Skiemonių k., Utenos vai. ir 
apskr. Ceikauskas Jurgis Ka
niūkų k., Dūkštų vals Ežerėnų 
apskr. Sukis Feliksas — Gikių 
k., Svėdasu vai., Rokiškio apsk.

Nelaisvėje:
Cižauskas Klemensas — Dom- 

brovkos k., Jevaravo vai., Mari
ampolės apsk. Bilža Stasys — 
Kanevaičių k., HadviiŠklų. vai., 
Šiaulių apskr. Kaliket Juozas. 
Ivanauskas Vaclovas — Masališ- 
kių k., Merkinės vai., Alytaus 
apskr. Cineilevičius Jonas — 
Doškunių k., Daugų vai., Aly
taus apskr. Zurlis Zigmas — Bu- 
rokareičių k., Niedžindės vai., 
Alytaus apskr. Jacunskas Jonas

Similiškių kaimo Slabados 
kaimo Slabados vai., Alytaus 
apskr. Patackas Vincas — Ra
kančių kaimo. Kavaliauskas A- 
leksa - Aslrankos kaimo. Ka
linas Onufras — Alinavos kai
mo. *

Dingo be žinios:
PankauskasJonas - Skaruliu 

k. Jonavos vai. Kauno apskn 
Ramanauskas Jonas Kam/ 
piškių vai., Vilkaviškio apskr. 
Žambocevičius Antanas — Ba- 
jorinų k., Garlevos vai., Mariam 
polės apskr. Meilintis Juozas — 
Panerių k., Rumšiškės vai., Kau 
no apskr. Simonavičius Mykolas 
Bakiškių k., Rumšiškių vai., 
Kauno* apsk. Mikalauskas Juo
zas Naujų Antupių, Gižų vai. 
Vilkaviškio apskr. Ulbcrkis An
tanas — Geidžių k., Skirsnemu
nės vai., Raseinių apskr. Tamo
šaitis Antanas — Skirsnemunės 
miestelio, Raseinių apskr. Me
ras Antanas — Aitomėros dv., 
Gudžiūnų vai., Kėdainių apskr. 
Alasauskas Vladas — Bumbu- 
lių k., Kražių vs Skaudvilės ap. 
Kalinauskas Petras Taurakė- 
ho k., Pakuonio vai., Mariampo
lės apskr. Budzevičius Juozas
— Nikodemavos k., Kaišedorių

apskr. Bitinas Petras — Nau
miesčio miesto, Tauragės apskr. 
Gruodis Petras — Antovaini'ų 
kaimo., Užpalių vai., Utenos ap. 
Urbonas Dzidorius — Pateikiu 
k., Dusetų vai., Rokiškio apskr. 
Jokubavičius Mečislovas — 
Valakėlių k., Baptų vai, Kauno 
aptįk. Kaminskas . Pranas — 
Purvinų k., Viekšnių vai., Šiau
lių apskr. Valulis Petras Ke
ležerių ks Obelių vai.. Rokiškio 
apskr. Vailkunas Petras Avi
žių k., Dusetų vai., Rokiškio ap. 
Gasiunas Aleksandras -- Berti- 
nės dv., Unkšto apskr. Krukelis 
Jonas Matovčiiznos, Obelių
vai., Rokiškio apskr. Žiūraitis 
Juozas Laukuniškių "kzr-Jan
kų vai., šakių apskr.

Užburti 
Turtai

Nod., Gruodžio 21,1919 
Meldažio Svet 

2242 W. 23 PI.

na puikiausių lietuvių kalba melodramų — keturiose veikmėse. Veikalas perstata Ven
grų gyvenimą, todėl lošimui paruošta specialių kostiumų, kokių nė viena (’hieagos lošėjų trupa ne
turėjo. Veikalo vaidinime-lošime dalyvauja pačios gabiausios DRAMATIŠKO RATELIO spėkos, 
kurių gabumų chicagieČiai senai žino. Tatai visi Dramatiško Ratelio prieteliai visi gerų veikalų ir 
teatro mylėtojai kviečiami atsilankyti — kuoskai tlingiausiai.

Svetainės duris atsidarys kaip (> vai. vak., Lošimas prasidės kaip 7 v. v. Laukihlo nebus, todėl 
nesivėluokite. Tikietų kainos Įmanomos.

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

KAUNAS
Darbininkų Kliubo įkurtuvės.
Lapkričio 15 dienų, Laisvės 

Alėjos 48 num., Centralinis Pro
fesinių Sąjungų Biuras šventė 
darbininkų kliubo įsikūrimų. 
Ne visai mažan kliubo butan 
priėjo tiek svečių, kad sunku bu
vo apsisukti. Dideli būriai pasi
vėlinusių, ilgai pastovėję gatvėj 
ir nebegavę bilietų vakaran įei
ti, nenoroms skirstėsi ir grįžo 
namo.

Daugumas susirinkusiųjų, — 
profesinių sąjungų nariai arba 
svečiais pakviesti darbininkai. 
Tarp darbininkų—“nedidelis bu 
relfe inteligentų, kuriems rupi 
darbininkų gyvenimas ir jų rei
kalai. Salėje visokios kalbos pil
na, lietuvių^ lenkų, žydų ir ru
sų, be mažiausio šnairavimos. 
Visi matomai, jaučiasi draugais, 
kuriems tenku kariu kasdien 
triustis tose pat dirbtuvėse ir 
vienodose dėl visų sąlygose. Vi
sų ūpas linksmas ir pakilus.

Vakaras prasidėjo kliubo į- 
rengėjų sveikinimais ir linkėji
mais kliubui vaisingo darbo 
darbininkų klasės naudai. 
Sveikino atstovai įvairių Kauno 
dirbtuvių, fabrikų, amalų, pro
fesinių sąjungų atstovai, delega
tas nuo Lietuvos SočiaIdemok/a 
tų partijos, nuo.žydų darbinin
kų dailės draugijos. Visose pra
kalbose buvo nurodyta, kiek 
svarbu darbininkų klasei gyve
namuoju momentu susiburti į 
organizacijas, apsišviesti ir są
moningai suderintomis eilėmis 
eiti kovon prieš netikusią dabar
tinę tvarką už naują gyvenimą, 
kur darbininkų klasė tureš užim 
ti.vedamąją rolę. Visų buvo 
pabrėžiamas reikalas laikytis 
darbininkams Vienybės, nežiū
rint tautinių skirtumų, neklau
sant iš visų pusių sėjamos tau
tines neapykantos. Kuriamas 
kliubas — tai savas kiekvienam 
darbininkui namas; kliubas turi 
virsti šviesos tarp darbininkų 
platintoju,“turi būt vieta, kur 
darbininkai galėtų atvirai, liue
sai tartis visais savo reikalais. 
Susirinkusiųjų uolus ir links
mas delnų plojimas rodė, kaip 
firdingaii užjaučia darbininkai 
pradėtam darbui.

Po sveikinimų prasidėjo kon
certas, kuriame dalyvavo iš 
lietuvių artisčių p. Nezabitaus- 
kaitė-Galaimiene. Koncertas j 
visus padarė labai malonaus į- 
spudžio ir dar labiau pakėlė ūpą. 
Koncertui pasibaigus, svečiai 
pasipylė po visą kliubo butą gru 
pėmis, šnekučiuodami apie die
nos reikalus. [“S-dem.”]

—Lap. 16 d. atvažiavo Kaun. 
Vilniaus lenkų visuomenes at-1 
stovai tartis su lietuvių visuome
nės atstovais apie tai, kokiu bil
du butų galima sušvelninti da
bartiniai, perdaug aštrus san
tykiai tarp lietuvių ir lenkų. Be , 
to, tai misijai rupi išaiškinti ir 
pamatinis klausimas, — ar ne
būtų galima rasti taikaus kelio 
sujungti abi Lietuvos dali, Įtai
kų. okupuotąją ir šią pus fronto 
linijos vienon valstybei! ir kartu 
nustatyti tuos Lietuvos santy
kius su lenkais. Misija atstovau
ja šias lenkų .visuomenės gru
pes: demokratų, liaudininkų ir 
lenkų socialdemokratų partijų 
Lietuvoje. įvyko trys bendri ; 
posėdžiai, kuriuose Lietuvos 
socialdemokratai nedalyvavo. ' 
Apie tų. tarybų rezultatus piane- i 
šini vėliau. [S. deni.] |

PIRMAS KONCERTAS
RENGIA L.K.S. 4 KUOPOS MIŠRUS CHORAS 

SUBATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 20 d., 1919 m.
' M. MEL.DAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23-rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 3l>c, 50c ir 75c.

Nuoširdžiai kviečiame Gerbiamą Publiką kuoskaitlingiausiai atsilankyti i ši musų pirmą koncertą, nes 
šiame koncerte minėtas choras pasirodys ant estrados pirmu kartu Chicagos visuomenei su savo gerai 
išlavintais balsais ir darbininkiškomis dainomis po vadovyste draugo M. GIRNIAUS. Taipgi šiame kon
certe dalyvaus gabiausi dainininkai ir dainininkės: Aktetai, Kvartetai ir Duetai. Taipgi gabiausi Chica
gos solistai ir solistės, apart dainų bus puikių Diologų Monologų ir Dekleniacjjų. Taigi kas mylit išgirsti 
naujos gadynės dainas, malonėkite visi atsilankyti. Po programai bus šokiai iki vėlybos nakties. Gricž 
draugo JLGftUSO ORKESTRĄ. Draugiškai kviečia visus L. K. S. 4 kp. Mišrus Choras.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Augštosios Panemunės.
Bušo Julijanai Galskienei, 

1931 lloyne avė., Cbicago, III., 
jos brolis:

Gerbiama sesute! Mes visi 
esam gyvi ii\svciki, išėmus My
kolą. Jo jau nebėra, — numirė.

Mykolas mirė liepos 20 d., 
1917 m. Jis mirė ne nuo kulkos, 
jis mirė ne už laisvę, jis mirė 
ne iš savo valios, o tik per neat
sargumą. Jis papuolė į vokie
čių nagus, kurie įmetė jį kalėji- 
man. Kol jį laikė Mariampolės 
kalėjime, lai galėdavome dūduo
ti jam maisto iš namų ir jam 
buvo neblogai. O kada jį išvežė 
iš Mariampolės į Vilnių, tai mes 
nebegalėjome su juo susižinoti 
ir daduoti jam maisto. Ten jis 
badu ir nutiHl’ė. Vokiečiai buvo 
jį nuteisę vieniems melams ka
lėjimai!, liet jis neišlaikė. Ir 
ne vieną Lietuvos pilietį vokie
čiai nukankino badu.

Dabar pranešu apie likusių
jų gyvenimą. Žinot, kol-kas, e- 
sam gyvi ir sveiki, tik nelinks
mi, ba musų gyvenimas labai 
blogas. Viskas taip sunaikinta, 
kad labiau sunaikinti ir nebe
galima. Pirmas priepuolis, kaip 
jau sakiau, tai brolio užmuši
mas. Antra, sudegino musų 
triobas; liko lik kietis, — tai 
musų pastogė ir galima sakyti 
visas turtas. Yrečia, nuo pat ka 
rėš pradžios ligi šio laiko netu
rėjome nei vieno arklio. Dėlei 
lo iš musų žemės pasidarė vien 
tik dirvonai, arba kitaip sakant, 
pustynės. Ketvirta, neturėjome 
duonos. Kaip žionti, musų že
mėj niekas nebeaugo. Prisieida
vo duonos ieškoti kitur. O gau
ti duonos būdavo labai sunku. 
Rugių visai nebuvo. Reikėdavo 
tenkinties miežiais. Už miežių 
tris pudus mokeitavome penkio- 
liką rublių. Ir tai sunku buvo 
gauti. Dabar, ačiū Dievui, tru
putį geriau. Jau trečias metas, 
kaip sėjame, ingius. Ištenka 
nors ant duonos, šį pavasarį nu
sipirkome vieną arklį.

Mes gavome laiškų ir iš Ang
lijos nuo Vincento. O jus ar su

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstu, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jie&kojau sau fiagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubeŽių, bet niekur negavau savo sveikatai pagclbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt, 

. Kraujas išsivalė. Nervai ėmč stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadC po krutino. Vidurių rėžinias 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitę po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 m£n. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 100D sykių dčkuoju Salutaras mylistų 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, ProL 

1707 8o. Halbted St„ Telophone Canal 6417. Chicago,

ge- 
to-

III.

sirašote su juo?
Jus rašote, kad Pijų paėmė 

kareivijon. . Nieko nuostabaus, 
nes p'as mus, Lietuvoj, irgi tokia 
mada: vieni stoja kariuomenėn 
iš liuoso noro o kurie nenori ei- 
Ii, — ima prievarta. Mums svar
bu žinoti, ar jis paimtas lietu
vių kareivijai, ar ne. Jeigu ne 
ne lietuvių, tai žįioma negerai. 
Žinote, Lietuva turi savo valdžią 
ir kariuomenę ir jau daugiau, 
kaip pusė metų kariauja su sa
vo priešais. Musų priešai yra 
bolševikai ir lenkai. Nuo sausio 
15 d. aš ir-gi tarnauju Lietuvos 
kariuomenėj. Tarnauju palei 
Kauną, Augštojoj Panemonej. 
Darbymečiu dviem mėnesiam’ 
buvau parvažiavęs namo. Tuo 
laiku ir gavome iš jūsų laišką.

Parašykite apie Klemensą 
Juraitį. Sakote, kad jo ka
riuomenėn nepaėmę, ka
dangi jis ne pilietis, Indomu 
butų žinoti, kuo jis save vadi
na — bolševiku, ar kuo kitu. 
Žinote, jo brolis Petras, tai tik
ras Lietuvos pilietis. Jis ir-gi 
kariuomenėje. Tarnaujame sy
kiu ir kas dieną sueiname. Kaip 
lik mūšiai prasidėjo su bolševi
kais tai jis buvo papuolęs ne
laisvėn. Bolševikai buvo nuga
benę jį net į Maskvą, ale jis 
paspruko iš jų ir parbėgo algai 
Lietuvos kariuomenėn.

Mudu stojova kariuomenėn 
liuosu noru, ba pirma nebuvo 
valdžios ir nebuvo kam imti 
Įstojusieji liuosu noru vadinasi 
savanoriais. Išpradžių tik savo- 
noriai ir gynė Lietuvą nuo bol
ševikų. Nespėjome išvyti bol
ševikus, kaip pradėjo lįsti len
kai. Ale aš manau, kad jie grei
čiau žus, nekad savo tikslą pa
sieks, nes Lietuvos sūnus ne
snaudžia. Nors per vargą ir 
kraują, bet mes vis žengiame 
prie geresnio gyvenimo, ir ma
nome, kad mes įstengsime iš
gelbėti tėvyne — Lietuvą nuo 
tų užpuolikų.

šalin bolševikai, šalin lenkai 
ir kolčakininkai, šalin visi mu
sų priešai? Tegyvuoja Lietuva 
nepriklausoma valstybė! Tegy
vuoja Lietuvos sūnus ir dukters! 
— Jurgis Žahiierukas.

Df. F. 0. Carter
I^JiAkiŲ, Ausų, 

Nosies ir
Gerklės

SILPNOS AK|S PAGIMDO 
NERVŲ LIGAS.

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

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

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

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

Jo asistentai visi yra sjiecia- 
Jistati savo profesijos žinovai. 
Jie suranda tikrą ligos priežastį 
ir pasako ar ji galima išgydyti 
ar ne.

Ir jie tą padaro DYKAI.
Akinius prirenka okulistas 

tąja pačia kaina, ką ir optome- 
tristas. ĮG)dti gi nėjus pas žino- 
iv-i? \ '

DR; F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 S. State St., 2 lubos, antros 
durįs .nuo Fair sankrovos 

į šiaurę.
Valandos: nuo 9 iki 6. Ncdcl- 

dienįais nuo 10 iki 12.

I
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“Komunistų” smukimas.

LKS. 34 kuopa trįs mėnesiai 
atgal turėjo daug narių ir jų 
skaičius vis dauginosi — nepa
prastu smarkumu. Minėtos kuo
pos vadovai neišpasakytai tuo 
didžiavosi. Matai, prie jų kuo
pos pradėjo rašytis visoki socia
listų šmeižikai. Būdavo ateina 
naujas narys į jų kuopą, nespė
ja da nė susipažinti su tais ne
va “komunistais’’, bet kolioti so-

čius ir Jukelis bylina Bačkų ir 
kun. Maliaucką savo niekini
mais socialistu. *1

Bet taip neilgai tęsėsi, tie ‘re
voliucionieriai” dabar pamatė, 
kad jie savo šmeižimais neiš
naikins socialistų ir pradėjo ap-

“komunistai” dabar jau pradėjo 
krikti; jie jau neturi nė du tuzi
nu pilnai užsimokėjusių narių. 
Tas labai nugązdino vietinius 
“vadovus;” jie nesuranda pri- 
žnsties tų visų nelaimių. Net 
“Laisvėje” dabar drąsinusi, kad 
jų “revoliucionieriai

• •

C1JQ

mo.
Beje, Kenoshos lietuvius “ko- 

m,uostus”’ stengiasi pamėgd
žioti ir vietine LMPS. 72 kuopa. 
Gerai, matysime ar toli ji nu- 
progresuos.

Gruodžio 14 dieną vielinė L. 
S. S. 58-hi kuopa laike mėnesij 
nį susirinkimą. Be kita nutarta 
surengti Kalėdų vakare pramo
gų Kalėdų aglaitę vaikučiams. 
Tai, lur-but, pirmas toks vakarė 
lis Kenoshos lietuvių Istorijoj. 
Belo, dar nutarta surengti pra
mogų vakarėlį Naujiems Me
tams pasitikti. Visi pažangieji 
kenosbiečiai kviečiami dalyvau
ti jame kuoskaitlingiausia.

Beje, iš komisijos raporto pa
sirodė, kad sekamą nedėldienį, 
gruodžio 21, LSS. 58-ta kuopa 
retigia dideles prakalbas — So-. 
eialistų svetainėje. Kalbės Nau
jienų redaktorius d. P. Grigai
tis'. Tatai vietos lietuviai tegul 
nepraleidžia tos retos progos. 
Dg. Grigaitis yra vienas geriau
sių Amerikos lietuvių kalbėtojų. 
O musų' “komunistai,” kur ant 
d. Grigaičio šunes karsto, tegul

Tfie&one '£afis/cicf/bn
% KRAUTUVĖ ATDARA

KIEKVIENA VAKARA
IKI KALĖDŲ

HALSTEDSTcor ROAD y

Žieminiai Kotai

kų (kunigų) darbelius ir jų 
skelbiamas pasakas apie rojų ir 
kilus panašius dalykus. Prakal
ba labai patenkino susirinkusių 
publiką. Po prakalbos atsakinė
jo į paduotus kalusiinus. Jų dau
giausia davė musų beslraksian 
lis “komunistai.” Gaila tų žmo
gelių: jie gavo užtenkamai užva
žiuoti netik nuo kalbėtojo, o 
ir nuo pačios publikos. . Matai, 
tie “komunistai” tarėsi sukelti 
svetainėje savo rųšies “revoliu- 

latai
jiems išėjo ant blogo. Delei to 
publika jiems suteikė tinkamą 
vardą.

Je, tie musų “komunistai’ gali 
pasididžiuoti: “draugus vyčius” 

i.jic jau senai subytino. Vyčiai 
nebijotų rc(ai kiir galėdavo surengti to-

jeigu mes nesilankysime, tai gja lietuyini “komunistai.” Bet 
kuopa tmės nustoti gyvavus, j dėlto nieko bloga. Sdcialistų vei- 
Na mulai! LSS. grabin iai jau pa jie nepakenks. Nepadorus
tįs mato, kad jų pačių t darbai, kuriais laip dažnai pasi-
suskait>los ir jie- taipjau >vini nuisų “komunistai”, rodo 
mato, kad aklas aklą negali ves- * * ** *
Ii. — Dėdės Draugas.

cialistus, pravardžiuoti, šmeižti lankyt ios į susirinkimus. Girdi,1 ųskandalų, kokių daba’’
juos, kelti triukšmą jų susirin
kimuose, prakalbose, tai by
lina net senuosius socialistų 
šmeižikus — “komunistus” ir 
vyčius. Ir nėra dyvų, kuomet 
“komunistų” kuopa didėjo, lai 
vyčių nyko, nes vyčiai matė, 
kad jie savo darbą gali varyti 
“komunistų” kuopoj ir daug pa-

matė, kad Bimba, Andriulcvi-

Pinigais ui

Laisves Bondsus
•50, 1100, 1500, ir 11.000.

Krause Valstijiois T aupy mo 
B A N K A S 

1341 Mikvaukee Avė., 
Bankas atdaras subatomis iki 8 

Arti Paulina gat.
Turtas virš 1200.000.00.

Apskrita bankininkystė.

vai.

I visiems susipratusiems darbiniu 
kailis, kad jiems darbininkų iš- 
iiuosavimo reikalas visai neru
pi. Jie kovoja ne su tikraisiais 
darbo žmonių priešais, 
lik su darbininkais,

I siekiančiais pagerinti
Gruodžio I I dieną vietos LLFJ gyvenimą. Trumpai sakant jie 

25-ta kuopa surengė prakalbas, aršiausiai kovoja su socialistais. 
Kalbėjo d. P. Dubickas iš Chi- Bekovodami su socialistais tie 
cagos. Neveizint to, kad tą pa- j “svieto lygintojai’ ir patįs neiš- 
čią dieną surengė savo prakal- sitenka. Pabėgę iš Socialistų 
bas musų bestraksianlįs “komu- Partijos jie sutvėrė dvi komuni- 
nistai,” laisvamanių prakalbų st1’. partijas — “No. 1 ir ‘ No. 
pasiklausyti susirinko ytin skait- Ir dabar patįs ėdasi, loks 
liūgas būrys žmonių, Dg. P. Du- jų “vciikimas, suprantama, 
bickas kalbėjo dviem i 
Išrodinėjo m deramus dvasinin-

KENOSHA, WIS.

Iš vietos lietuviu veikimo.
o 

besi- 
savo

liesų toks baisus, kaip Jcad jį 
“inaliavoja” socialanarkislų la
pai. — Vietinis.

WATERBURY, CONN.

Pranešimas.

Didelis pasirinkimas geriausios rųšies kotų 
iš vieno didelio Rinkinio ir viena kaina

$50 iki $60 Vertes
Kiekviena moteris visuomet pageidauja pro 
gos nusipirkti puikų kotų ypatingai dagi kuo

met ji tuo gali sutausoti nuo $10 ligi $25 —
Geros Rūšies Pliušiniai Kotai
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į “veikimas,” suprantama, 
atvejais, prie nieko kita negal privesti, 

-Kaip tik prie jų pačių pakriki-

inigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

Lietuvių prekybos bendrovė išmoka Lietuvoje

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

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

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

4

Streikierių Nukentėjusių Ap
gynimo Fondo atstovų susirin
kime, laikytame gruodžio 2 d., 
apsvarsčius visus paskalas, ^ku
riuos leidžia tūli asmens apie 
SNA. Fondą, atrado kad tie ne
teisingi paskalai nemaža paken
kė gelbėjimui nukentėjusių 
streikierių. Todėl mes, draugijų 
atstovai, matydami Varant to
kią provokaciją, nutarėme pra
nešti visuomenei apie tų pas
kalų neteisingumą ir paskelbti 
vardus tų žmonių, kurie dau
giausia tą juodą darbą varo. Bu 
tent:

1) netiesa, kad aut SNA. Fon 
do pinigų uždėjo areštą advo
katas J. C. Guilfoilo;

2
. / 4 *

netiesa, kad SNA. Fondo 
komitetas ką tai slapto veikia 
be visų draugijų delegatų žinios;

3) netiesa, kad kada tai drau
gijų delegatai neįsileido į konri-

U

šaunųs Pompon Kotai
Puikiausi Silvertono Kotai
Kailiais Apsiuvinėti Kotai 
Velour ar Bolivijos Kotai
Chiffron Boadcloth Kotai

Puošpųs Davėt de Lane Kotai

Pamušalas puikaus šilko, dailios Pussy Will- 
ow rūšies; aptrimuota snutria, ronio, ęunluo- 
kio ir šeško-didelpio skuromis —

B!

HO

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street Boston, Mass.

4) netiesa, kad provos komisi
ja prašalino iš savo susirinki
mo vieną narį;

5) neliesa, kad advok. pasam 
dyta ginti ne visus nukentėju
sius dėl streiko žmones. Yra 
taip: katrie patįs nesutikdami, 
kad mus pasamdyti advokatai 
juos gintų, nesikreipė prie pro
vos vedimo komisijos, arba prie 
musų gynėjų, jų neturi. Bet 
mes samdėme advokatus ginti 
visus nukentėjusius streikierius.

Tų melų leidimu daugiausia 
pasižymėjo “komunistai” Sku
čas, Andriukaitis, Andrulevi- 
čius ir jų sekėjas Puodžiukai- 
tis. Iškarto jie stengėsi suąryd- 
ti besitveriantį Fondą. Vėliau 
priešinosi kiek galėjo, draugijo
se ir kuopose davimui aukų gel
bėti streikierius. O dabar tie 
žmonės leidžia visokių paskalų 
apie minėtą Fondą. Todėl mes 
reikalaujame, kad visos orga
nizacijos, kurioms tie paskalų 
leidėjai priklauso, kad visus jos 
prašalintų iš savo tarpo kaipo 
darbininkų klesos priešus, kai
po šmeižikus. Tokiems gaiva
lams neturi būt vietos darbinin
kų eilėse, kurie kenkia gelbėji
mui tų nekaltų darbininkų, ku
rie bekovodami už didesnį duo
nos kąsnį ir geresnes darbo są
lygas turėjo baisiai nukentėti 
nuo prispaudėjų.

SNA. Fondą atstovauja viso 
28 draugijos ir kp.

Streiko Nukertėjusių Apsg. 
Fondo valdyba:

J. P. Rikteraitis, pirm,.
S. Cibulskis, turtų rašt.,
P. Plečkaitis, tar. rašt.,
M. K. Krugelis, kas.

Fondo delegatų susirinkimas 
vyks sausio 4 dieną. Visus le- 
egatus ir ųedelegatus prašome 

atsilankyti. —P. Plečkaitis.

M

Moterų įg Merginų 
Kailiniai Kotai

. Su 25% nuolaida!
Tamstų neapribuotam pasirinkimui by vieno kai
linio koto sandėly su 25 7 nuolaida paprastai kaina 
Ar tamsta gali prisiiislatyti svarbą šio pranešimo, kne^ 
inel kasdieną kailių esama vis mažiau ir jų kainos nuo
lat kėla - Tamstos, kurie žinot kokios buvo musų kai
nos visą sezoną, mokėsite apvertinti tą faktą, kad šitie 
kolai su 25c; nuolaida yra didžiausias bargenas, siūlo
mas šiuo sezonu. — Parduodamoji jų kaina yra mažes
nė nei dabartinė jų pagaminamoji kaina —

Kit arba Brown Coney
$145 Kotai. 36 colių 108.75

$135 Kotai. 36 colių.
$125 Kotai 36 colių
$110 Kotai. 36 colių.
$85 Kotai. 32 coliu.

101.25
94.75
82,50
64.75

Hudson Ronio Kotai
$350 Kotai, nutrią aptrimuoti, 262.50 
$395 Kotai, Cape kalnieriumi, 296.25 
$450 Kotai, Martin aptrimuoti, 337.50
$495 Kotai. Beaver aptrimuoti, 371.2^.-*

- -- -...— ■■ ■■ ----------- 1.....- ——1 '"‘T“

$J95 MARMOT 
šunluokio kal- 

nieriinn ir ran- 
kovgaliąis

146.25
$150 MARMOT, 
šilkiniu pamuša 
hi, 36 colių ilgio

112.75

$595 Kotai 42 colių ilgio 426.25

Francuzų Romo Kotai (

$195 Kotai. 36 colių ilgi, 146.25

r
$295 Northern 

Muskrat kotas— 
33 colių ilgio

$195 Kotai, sąuirrel kalniečiu, 146.25 221.25
$250 Kotai, sųuirrel aptrimuoti 187.50

$295 Jap Mink 
kotas (parinkti-

$295 Kotai, Martin aptrimuoti 225.25
nes skuros)

221.25
—- ----------------------------fJ

Sapnas.

Sapnavau labai nuostabų sap
nu. Rodės, buvo ankstyvas ryt
metis ir aš buvau lyg kokioj ge
gužinėj ne gegužinėj, tarp žaliuo 
jaučių miškų. Griežė neapsako
mai graži muzika, fimė saule te
kėti, bet ak, kokia raudona rau
dona — ne apsakyt negali. Bet 
paskui pasidarė melsva, ir tame 
saules melsvume staiga pasiro
dė Mergelės Marijos paveikslas, 
įki pusiau. Ji buvo labai nubu
dus, ir greitai kilo vis augštyn 
ir augštyn. Saulė dabar geltonu 
auksu žibėjo ir jos spinduliui 
dribo ant žemės per storus de
besių sluoksnius, o žibančiame 
saulės skrituly pasirodė paveik
slas žmogaus Sūnaus dideliu er
škėčių vainiku ant galvos. O per 
jo veidą bėgo aštriai melsva švie 
sa žibančios žvaigždės.' Suskai
čiau, prabėgo jų vienuolika. Ale 
viena žvaigždė atbėgo priešais 
ir ties žmogaus Sunaus paveik-

i

Rusiškos ir Turkiškos Vms fp 
— $

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Art) St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

lAMMNUnfm
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siu apsistojo; ji buvo skaisčiai 
raudona, taip raudona, kad nuo 
jos miškai, žeme ir žmonės^pa
sidarė kraujo raudonumo. Ir 
girdėjau žmonių balsų šau
kiant: Dabar ta žvaigžde kris 
ant žemės ir padarys didelę pra 
gaištį, bet išliks visi tie, kurie 
ligi šiol buvo spaudžiami, vargi
nami ir persekiojami. Ale vei
kiai žvaigždė ėmė bėgti ton pu
sėn, kur ir kitos vienuolika žvai
gždžių nubėgo. Ir pasiliko sau
lė žėrinčiai balta, ir jos liepsno- 
jantjs spinduliai skrido ant sto
rų juodų, žemai nudrikusių de
besių, ir juos perverdami gaivi
no ir šildė žemę.

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sampelių.

Čia aš pabudau. Ir pabudęs 
visą naktį nebegalėjau užmigti, 
stebėdamasis tokiu nepaprastu 
sapnu. — J. Rodžionas.
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Lietuvos 
valdytojai

pia (lomą į tuos faktus, ku
riuos aprašo p. Londonietis 
So. Bostono “Darbininke” 
(žiur. Apžvalgą). Jisai ir 
laikraštis, kuris paskelbė jo 
korespondenciją, stovi labai 
toli nuo socialistų, o vienok 
jisai patvirtina tuos daly
kus/ kuriuos senai sako so
cialistai apie Lietuvos val-

P-as Londonietis rašo, 
kad “pažangos” partijai, iš 
kurios susideda \ dabartinė 
Lietuvos valdžia, mažai te
rūpi Lietuvos nepriklauso
mybė. Ji sėbraujasi su len
kais ir su rusų kolčakiniais. 
Ministeriai ir valdininkai 
ima dideles algas, puotas ke
lia ir automobiliais važinė
jasi, kuomet žmonės skursta 
ir aukauja savo turtą ir gy
vastis šalies gynimui.

Nusikratę vieno despotų 
jungo/ Lietuvos žmonės su
silaukė naujų išnaudotojų 
ir parazitų. Vienok tie iš
naudotojai šaukiasi Ameri
kos lietuvių pagelbos, staty
damiesi Lietuvos gerada
riais. Ir musų dešiniosios 
partijos šaukia, kad tie lie
tuviai, kurie atsisako remti, 
juos, esą Lietuvos priešai.

. Lietuvos priešai gi yra 
kaip tik tie ponai, kurie ei
na išvien su dabartiniais 
Lietuvos valdytojais .

Socialistų ap- 
švietos darbas.

Dabar, kada Lietuvių So
cialistų Sąjunga vėl susi
tvarkė, reikėtų jai rimtai 
imties apšvietos darbo.

Liūdnas patyrimas jau pa 
rodė, kas atsitinka, kuomet 
organizacijos nariai nėra 
apsipažinę su savo progra
mų ir principais. Jeigu są- 
jungiečiai butų buvę išsila
vinę žmonės, argi “komunis
tiškiems’ rėksniams butų 
pavykę apmulkinti didžiu
mą jų?

Senoji L. S. S., ant nelai
mės, mažai tenuveikė savo 
narių švietimui. Jį tik sten-

gėsi suagdtuot žmones, kad 
gavus daugiaus narių, ir 
tam tikslui ji siuntinėjo to
kius “kalbėtojus”, kaip Ju
kelis, Petrikienė, Stilsonas, 
Dundulis ir panašius asme
nis, kuriė ne tiktai neturė
jo supratimo apie socializ
mo mokslą, o ir apskritai jo
kio protiško išsilavinimo.

Daugiausia pastangų so
cialistų švietimui buvo pa
dėta Chicagoje, ir todėl čio
nai sąjungiečiai mažiaus, 
negu kitose kolonijose, už
sikrėtė “komunistiškoms” 
nesąmonėms. Čia buvo skai 
tomi referatai, čia per dve- 
jatį žiemų veikė Propagan
dos. Mokykla, čia buvo pa
rengta ir daugiaus rimtų, 
pamokinančių prakalbų. 
-^Apšvietos darbui turėtų 
dabar pašvęsti daugiaus do- 
mos visa Lietuvių Socialis
tų Sąjunga. Tai yra pir
mutinis ir svarbiausis jos 
viršininkų ir vadovų uždavi
nys. •

Apžvalga
NEBEŽINO, KAS ESĄ.

Musų “komunistai” (langiaus 
kaip dvejetas mėnesių atgal pa
darė suvažiavimą Brooklyne ir 
“palaidojo LSS.,” duodami sa
vo organizacijai vardą Lietuvių 
Komunistų Sąjungos.

“Komunistų” kontroliuoja
mos kuopos tuojaus |xi to persi
krikštijo ir pasivadino LKS. kuo 
pomis.

Bet praėjo keletas savaičių ir 
“komunistų” lyderiai pranešė 
savo spaudoje, kad Lietuvių Ko
munistų Sąjungos dar nėra. Jų 
Sąjunga dar, girdi, tebesivadi- 
na socialistų, o ne komunistų 
Sąjunga. %

Dabar išėjo komunistų orga
no “Musų Tiesos” numeris, ir 
enai sakoma, kad tas laikraštis 

esąs “Lietuvių Soc. Sąjungos 
organas.”

Vienok “komunistų” kuopos 
tebesivadina “LKS. kuopomis” 
— kuopomis organizacijos, ku
rios nėra!

Tokio Babelio bokšto tur-but j 
nerasi niekur kitur, kaip tiktai i 
pas musų “komunistus.” Jie 
taip susipainiojo, kad net nebe
žino, koks jų vardas. O peršasi 
į “mokytojus” proletariatui!

Naujasal kabinetas p. Volde
maro tuojaus pasirūpino pa
skirti Londone vieton p. V. 
Čepinskio su p. K. Bizausku, 
grovą Tiškevičių (Biržiški) 
ir jo sekretorių p. Balutį 
(Ame. ats. Paryžiuje). Aiškus 
dar dalykas iš kurios pusės 
papūtė vėjus link Lenkijos.
Toliuos tas žmogus iš Londo

no pasakoja:
Paryžiečiai nieko nenuvei

kė, vien pinigus eikvojo. Tik 
Londone Legacija parode tik
rą veidą Lietuvos. Jų nuopel
nas, kad Anglija pripažino 
nors laikinai musų Valdžią.

Pažangiečiai bijosi p. V. 
Čepinskio, ba j-i s neparduos 
Lietuvos. Tad izoliavo jį kai
po užkrėstąjį. Jokių žinių ne
gauna nei iš Lietuvos’ nei iŠ 
Paryžiaus. Jo telegramos ir 
laiškai pasiliekti be atsakymo. 
Jo padėjėjas p. K. Bizauskas 
rugsėjo mėn. išvažiavo su 
reikalais Lietuvi ji ne daugiau, 
kaip ant 4 savaičių. P. Bi
zauskas be abejo rašo ir daug 
rašo, bet jo laiškai Londonan 
neateina. Seiliaus Lietuvos lai
kraščiai ateidavo Londonan 
per Paryžių, bet dar ir tai 
sustabdyta, kad čion nežinotu
me kas do koše viriama Lie
tuvoje.

(irovas Tiškevičius 
paskirtas vieton p. V. 
akio, bet^ncatvažiuoja, bą pa
žangiečiai bijosi, kad sugrį
žęs p. Čepinskas Lietuvon 
nepriverstų jų tą košę patiems 
suėsti. i
“Darbininko” korespondentas 

tcčiaus sako, jogei Smetonos 
—Voldemaro—Yčo partija pri
sidėjo ir prie to, kad kolčaki
niai atsibastė Lietuvon. Jisai ra-

Pasaulfo Darbininkų 
Judėjimas.

Reikia žinoti, 
ir

senai

sugų-

rasti

LIETUVOS ATŽAGAREIVIŲ 
POLITIKA.

Vienas arti prie Lietuvos dip
lomatijos stovįs esmuo rašo iš 
Londono klerikalų laikraščiui 
“Darbininkui,” smarkiai kaltin 
dangas Lietuvos “pažangiečių” 
partiją už pragaištingą Lietuvai 
politiką. Jisai pasakoja, kad ta 
partija (prie kurios priklauso 
Smetona, Yčas, Voldemaras, 
kun. Tumas ir k.) nori padary
ti Lietuvą lenkų tarnaite; vesda
ma Lietuvos politikos reikalus 
užsienyje, ji nieko nenuveikė, o 
tik daugybę pinigų išeikvojo.

Štai ką sako tas “Darbininko” 
korespondentas:

Vasarą Paryžiaus Lcgacija 
(vadovaujama p. Voldemaro. 
“N.” Red.) davė 
kiams instrukcijas 
elgtis su lenkais, 
jų, ne protestuoti
užpuolimus ant Lietuvos ir 
tt.

Rugpiučio mėn. Paryžiaus 
ponai nuvažiavo Lietuvon 
versti Sleževičiaus koalicinį 

kabinetą. Ko norėjo, tai pa
darė. Dabar pažangiečiai val
do. Bet ai* jų sniegelis svei
kos? Man rodos, kad ne.

Šiomis dienomis gavau lai
šką iš Berlyno nuo stud. K. 
Radušio. Rašo: “Nežinau ka
me dalykas, bet Nepriklauso
mybės idėja Lietuvoje sulyg 
pasakojimų nekuriu iš ten at
vykusių, pradeda mažėti. Kaip 
kas pradeda įsitikrhiti, kad 
ekonominiai nepriklausomai 
Lietuvai bus sunku užsilaiky
ti. Vieni pradeda krypti

Kas Kolčakinius/ užkvietė 
Lietuvon? Paryžiečiai arba 
jų sniegelis p. pr. Voldemaras, 
mušdamas telegramą šią va
sarą admirolui Kolčakui su 
pasveikinimų, kada talkinin
kai buvo pripažįnę jį kaipo 
Viršiausiąjį Rusijos vadovą, 
kuris jau pirmiaus buvo ap- 
sišalikęs už suvienytą nepada
linamą Rusiją. Tad gi ar dy- 
vai, kad Kolčakiniai užplūdo 
Lietuvą, tikėdamiesi 
čion sau talkininkus.
Londonietis šitokių dar prie

kaištų daro dabartinei Lietuvos 
valdžiai, susidedančiai iš pažan
giečių;

Sumažino dar minįsterių 
skaičių iki 7, bet ir tiek dar 
perdaug ant taip mažos Lie
tuvos. Tegul neseka rusų 
biurokratizmo, tesumažina 
valdininkų skaičių, tesumaži- 
n.a sau algas, te jų pačios ne 
užrubežiuose sėdi, bet namie 
teverda jiems pietus, tepa rai
ti uodą automobilius, pčksti 
skersai gatvę gali pereiti, te- 
paliauja šampaną gėrę, poky
lius kėlę, užteks užrubežių 
svečiams arbatėlės. Kam pu- 
sties kaip ana varle prieš jau
tį? Musų prasčiokėliai noriai 
kariuomenėn stoja, kovose 
kraują dleja ir gyvastį pade

da, o musų ponai nenori 
diržo drūčiai suveržti, 
pamyli Lietuvą labiaus 
save ir savo pilvą, o visas

Trne translatlon fikd wlth the post- 
niaster at Chicugo, III- Dec. 19, 1919 
as reųuifcd by the act of Oct. 6,1917

FRANCUĄ.
Paryžius. — [Sadoul perdaug 

žino]. Kapitonas Sadoul, kurį 
vieno Paryžiaus distrikto socia
listai statė kandidatu į Parla
mentą ,ir kurį kares teismas nu 
teise mirtin, — perdaug žino a- 
pie nevidonišką Prancūzų ka
rinės misijos elgimąsi Sovietų 
Rusijoj. Pa^ak M. Philips Price, 
specialiu “London Daily Herald” 
korespondento, tai buvusi svar 
blausi priežastis, delei kurios j 
nuteisė mirtin.
kad Sadoul randasi Rusijųi 
lodei Francijos valdžia išpildyti 
savo nuosprendžio negali.

Price’o pastabos yra labai įdo 
niios, nes jos parodo tas įmo
nes, kurių pagelba buvo mėginta 
paslėpti teisybę apie Rusijos 
padėtį. Price sako: ,

“Sąryšyj su kapitono Sądo- 
jul nuteisimų mirtin, aš galit 
tikrai pasakyti, kad jo bičiulia- 
vimos su Sovietų valdžia prasi
dėjo nuo to laiko, kada Vokie
tija buvo sumušta ir mūšių pa
liauba paskelbta. Kada aš pirmu 
kartu sutikau kapitoną, — jis 
buvo Prancūzų Militarinės Misi
jos nariu Rusijoj ir tikėjo toms 
pasakomis, buk bolševikai esą 
vokiečių agentai.

“1918 m. jis įsitikino, kad vi
sa tai yra netiesa, kad bolševi
kai yra aršiausi Prūsijos milila 
rizmo priešai, ir kad tik jie gali 
šiaip-taip tvarkyli Rusįjos rei
kalus. Tcčiaus nežiūrint lo, jis 
atsisakė turėti ką nora bendra 
su bolševikais, kol jo šaliai *grę 
šia vokiečių įsiveržimas.

“Kada rugjiiučio mėnesy, 
1918 m. bolševikai i areštavb 
Prancūzų Karinę Misiją, tai Kar 
Radeko pastangomis liko pa- 
liuosuotas tik Sadoul. „ Radek 
gerai žinojo, kad Sadoul nors 
ir nepritaria bolševikams, tc

čiaus atsisakė dalyvauti Prancū
zų Karines Misijos kriminaliuo
se sąmoksluose. Mat Sadoul 
buvo geras tėvynainis ir patrio 
tas, kuriam Francijos saugu
mas ir jos apgynimas nuo vo
kiečių puolimo buvo vienas svar 
biausių dalykų.

‘‘Francijos valdžia dėjo visas 
pastangas, kad pasmerkus Sa
doul mirtin. Tuo Ihidu mat no
rima paslėpti visas tas šunybes, 
kurias pridarė Prancūzų Kari
nė Misija Rusijoj/ Išvilkimas 
visų tų ylalykų aikštėn butų 
ytin nemalonus kai-kuriems 
žmonėms Paryžiuj.”

tai turėjo tik dvidešimti “va- 
rentų.”

Rusai per savo advokatą pa
davė tokį pasiūlymą: “Mes esa- 
«ne prisirengę apleisti Ameriką. 
Didulma musų jau pirma norėjo 
išvažiuoti, bet mums atsisakė 
išduoti pasportus. Jeigu vald
žia garantuoja mus pristatyti į 
Sovietų Rusiją, mes mielai su
tinkame vykti savo kaštais ir 
tuo bintu išgelbėsime valdžią 
nuo bereikalingų išlaidų. Bet 
mes atsisakome vykti į ‘balt- 
gVardieČių teritoriją,’ kur mus 
laukiu mirtis arba amžinas ka
lėjimas. Už prigulėjimą prie 
profesinių sąjungų ten baudžia
ma kalėjimu. Jeigu valdžia ga
rantuoja saugų pristatymą į So
vietų Rusiją, mes tuoj vyksta
me. Tuo budu valdžiai neberei
kės bereikalingai pinigų leisti 
musų užlaikymui ir vedimui ty
rinėjimų.’”

L.S.S. Reikalai
LSS turto klausimu

X suvažiavimas Liet. Soc. Są
jungos nutarė kad-visas šiai or
ganizacijai prigulintis turtas ir 
jos kontroliuojamas turi ir to
liau jai pasilikti. Buvusieji inu 
sų draugai, komunistai, žinoma, 
tokiu tarimu liks įžeisti, nes ir 
jie prisidėjo prie to turto krovi
mo.

girnas?

pastačius, reikėtų klausti: Ar tei
singai ir tiesolai buvo pasielgę 
musų komunistai, kurįc visit 
Sąjungos turtą buvo nusinešę 
sau, o iš socialistų lik juokus da 
rė? Jie kvietė komunistų suva- 
žiavim'ą, tame suvažiavime da-

pų nariai; jie sutvėrė naują są
jungą ir nutarė atimi nariams 
balsą sprendime svarbių orga
nizacijos reikalų. Ir kada jau 
prie jų naujosios sąjungos liko 
tik komunistai, kada kuopos ir 
nesi vadi na daugiau sodialistų 
kuopomis^ ,^a<|a socialistai buvo 
priversti pasitraukti ir organi
zuoti savo kuopas, tuomet ko
munistų politikieriai, dažinoję, 
jog eina ne pagal organizacijos 
taisykles ir kad tokiu bildu ne
teks teisės prie turto, nusprun

savo

kliu-

londoniš- 
švclniai

prieš jų

savoAmerikiečiai pakelkite 
galingą balsą!

Šalin iš Lietuvos lenk ber
iliai, šalin kolčako garbinto
jai ir Lietuvos turtų pilstyto
jai.

džia, ar ne tiesą mes sakėme, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
yra niekam netikusi ir neverta 
žmonių paramos.

PARYŽIUS.—Prancūzų avia
torius Lecotiuite padarė naują 

rekordą skridimo greitumo. Jjs 
pasiekė 226 mylių į valandą 
greitumą. Jis taipjau turi 
Francijos rekordą skridinio aug 
štumo.

BUENOS AIRES, Argentinoj. 
—Niekuridse provincijose smar 
ikiai siaučia buboniškasis ma
ras. /

inonės ir turtas galėtų būti bent lc^ revoliucija, nors grieštas ski- 
kokiu budu panaudoti kitokios limas apsireiškė daug vfiliau. 
partijos tikslams. Imkime, ko- Priežastis to skilimo buvo bdne

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Rusų dar

bininkai nori važiuoti tėvynėn]. 
Apie penki šimtai rusų darbi
ninkų unijislų, kurie yra nužy
mėti deportavimui, pareiškė sa
vo norą vykti Rusijon. Tcčiaus 
jie reikalauja garantijos, kad 
jie ir jų šeimynos butų deportuo

jų rusų adv. Isaac Sljprr Imi
gracijos koniisionieriui, ,A. A. 
Caminetti.

. Nei vienas unjislų nepapildo 
kriminalio prasižengimo. Vie
nintelis jų prasižengimas yrą 
tame, kad jie galvoja ne taip, 
kaip jų samdininkai ir Washin- 
gtono adminislraiija. Teisingu
mo departamento agentai Ijiems 
primeta “anarchijos” skelbimą. 
Žinoma, tai daroma tuo liksiu 
kad butų galima j uos‘deportuo
ti. Sulig įstatymais, kiekvienas 
ateivis, kuris skelbia anarchiz- 
mą} gali būti deportuojamas. 
Tyrinėjimai, kurie yra vedami 
Ellis Islande (New York), rodo, 
kad sulaikytieji net nežino žod
žio “anarchizmas” prasmes. Jie 
buvo areštuoti ląvinimos susi
rinkimuose, kur buvo mokina
ma anglų kalba, rusų kalba, a- 
rithictika, geometrija, algebra, 
mechanika, e te. Agentai, nesu
prasdami rusų kalbos, nežinojo, 
kokio pobūdžio laikoma susirin 
kiniai.

Nqw Yorkc šimtai rusų buvo 
areštuota ir brutaliai sumušta, 
nežiūrint to/kad valdžios agen-

rėkauja, buk tas vien tik komu
nistams paleistas referendumas 
parodysiąs, ar daug esą narių 
jų sąjungoj, kurie pritars soci
alistams. Tik netekę jokios gė
dos žmonės gali šitaip daryti.

Liet. Soc. ‘Sąjungos turtas ir 
jos fondų ir namo bendrovės tur 
tas liko sudėtas socialistų ir ne- 
socialistų. Pelnas nuo įvairių 
parengimų, aukos, renkamos 
viešuose susirinkimuose, litera
tūra, parduodama • žmonėms, 
ir lt. sunešė tas sumas, kokios 
dabar randasi Sąjungos vardu. 
Ir nariai ir nenariai dėjo rėmi
mui socialistinio judėjimo. Im
ti ir sunaudoti tą turtą kokiam 
kitam judėjimui butų ne lik įs
tatymiškas, o ir moralis prieš 
visuomenę prasižengimas.

ku jos gyvavimo yra parėję tuk
siančiai narių, kurie irgi yra į- 
dėję daug turto. Tūli tų narių 
liko tautininkais, kili klerika
lais, treti nuėjo dirbt išvien su 
n publikonais ir demokratais, 
ketvirti patapo anarchistais ar 
kokiais kitais — ir ką jus saky
tumėte, jeigu ir jie imtų reika
lauti, kad jų įdėtas į Sąjungą 
turtas butų atiduotas toms par
tijoms, pas kurias jie nuėjo?

Tiesa, Sąjungos istorijoj ne
buvo da lokio atsilikimo, kad 
didžiuma jos narių vienu sykiu 
nueitų į kitą partiją. Kada visas 
sąjungos centras patraukė į ko-

kad jį pasekė didžiuma narių. 
Bet ar jau turi reikšti, kad jei 
didžiuma pamynė po kojų savo 
irincipus ir pasitraukė iš orga
nizacijos, tai jau ji turi moralę 
eisę ir turtą nusinešti? Nėra pa

saulyj organizacijos, kuri pana-

munislai niekad nesuliktų, kad 
jų organizacijos vardas, jos į-

munistai kviečia “draugus vy
čius” į savo organizaciją. Na, jei
gu taip vyčiai sukrustų rašytis, 
jog perviršytų komunistus ir 
apskelbtų komunistų sąjungą 
mirusia, o Visą turtą stengtus 
nunešti savo politikos varymui. 
Ar butų gerai? Ar organizacijos* 
turėtų' bilc kokį užtikrinimą, 
kad jų tikslai ir idealai neliks 
sumindžioti, kaip tik užsimanys 
to didžiuma? O ta didžiuma ga
li tyčia susidaryti arba aplinky
bių likti sudaryta. Juk ir Sąjun
gos nepaprastas augimas buvo 
įvykęs ne todėl, kad žmonės Li
mai pradėjo suprasti socializmą 
ir jam pritarti, o todėl, kad nore 
tai buvo meluojama tūlų politi
kierių, buk socialistų į kariuo
menę neims, todėl buvimas so
cialistu reikš pasiteisinimą, jog 
esi kares priešas; kita, bolševi
kų Rusijoj pasilaikymas ir re- 
voliucijdh kitose šalyse vertė net 
atgaleiviškiatįsius elementus pa 
svarstyti, ar tik nebūtų lengviau 
einant su sriove. Imkime, Rusi
jos kaimietis kol caro valdžia 
buvo jis už carą-batiušką galvą 
dėjo, o kaip bolševikai galę turi, 
jis ir prieš juos meldžiasi, šito
kių gyvenimo sriovės blaškomų 
elementų labai daug ir nemaža 
jų dalis liko atblokšta į revoliu
cines organizacijas.

Žmones, kurie turi principus, 
nesiduos, kad mažuma ar did
žiuliui juos blaškytų. Jeigu net 
paprastos organizacijėlės laikosi 
taisyklės, kad jų tikslas nebūtų 
kitaip nukreiptas, kad jų turtas 
nebūtų kitaip suvartotas, negu 
organizacijos pamate yra nuro
dyta, by tik keli nariai už tai 
stovėtų, tuo labiau socialistai ne 
gali leisti, kad kas jų organiza
ciją vieną diena verstų į vieno
kią, kitą į kitokią ir jos turtą 
naudotų by kam ir by kaip. Tie 
žmonės, kurie neturi jokių priiv 
cipų ir idealų, gali taip daryti, 
tik ne socialistai.

Socialistai ir taip jau buvo 
gana nusileidę, kada jie pasiūlė 
komunistams trečiųjų teismą 
.turto klausime. Kodėl komunis
tai vengė teismo?

Ir kada komunistai kalba apie 
socialistų norą atgauti Sąjungos 
turtą, kodėl jie nepasiūlė nieko 
socialistams, kuomet jie jautėsi 
turį viską savo rankose? Kodėl 
komunistai net kuopų antspau
das ir čarterius, kurie jiems 
visai nereikalingi, neatidavė so
cialistams, o sunaikino? Ar ir 
toks jų elgimąsi išteisinamas?

— Socialistas.
 - y* -

Kodėl aš su socialistais.
Musų buvusieji draugai — 

komunistai—daugiau nieko ne- 
skelbia\savo prakalbose nieko 
daugiau nerašo laikraščiuose 
kaip tik apie social-buržujus, 
pardavikus, bjaurybes, smalavy 
rius ir tt. ir tt. Tai viskas, kuom 
musų komunistai atsako savo 
kritikams. Bet ar tokia kritika, 
tokia logika ))ci gražjkalbyste 

galima atsiekti ko nors aiškes
nio, išmintingesnio ir nurodyti 
savo priešų klaidas? Ne. 
kiekvienas protaujantis žmogus 
šiandie reikalauja logingo klai
dos pataisyino, jeigu toki klai
da įvyksta. Ir jei pataisymas 
pasirodo teisingas, lai pataisy
mas priimama su dėkingumu. 
Kiekvienas protaujantis žmogus 
gus žino, kad dviejų teisybių ne
gali būti. Tad ir dviejų principų 
siekiančių prie vieno tikslo ne
gali būti. Ir jeigu jie du (princi 
pu) randasi, lai vienas jų yra 
klaidingas. O kad skirtini prin 
cipai randasi tarp komunistų ir 
socialistų, tai aiškiai liudija tie 
ginčai, kurie eina tarp tų dviejų 
partijų. Tad kas mums lieka da
ryli, kurie ncdalyvaujani arba 
abai mažai dalyvaujam tuose 
ginčuose. Mums nieko nelieka 
daryli kaip tik tėmyt jų (ginčų) 
listorinį bėgį ir remties login- 

gais išvadžiojimas, atmetant upo 
ar jausmo argumentus, nes jau
smingi užsikarščiavimai yra ne
pastovus, nežiūrint kokiomis 
gražiomis frazėmis jie butų rei
škiami.

Principalis skilimas pas mus 
įvyko nuo tada, kaip Rusijoj ki-

tam,e, kad vieni į nieką neatsi
žvelgiant stojo gint Rusijos so- 
cialdcmokratų-didžiuniicČių o- 
balsį: “taika kad ir čia da taip.” 
Kiti j tai žiurėjo kritiškai, many
dami: “Kažin, ar tas bus gali
ma.” Arba vėl Rusijos <lidžiu- 
miečiai paskelbė: “Nei vienas 
skatikps senosios skolos nebus 
išmlokėtais. Jokio kompromiso 
nedarysime. Taika tik su darbi 
įlinkais!” Socialistai vėl kritiš
kai atsižvelgė, sakydami: “Ge
ras daiktas. Bet kažin, ar tip bus 
galima.” Gi šios šalies liovusie
ji musų draugai (vėliai/pasiva
dinę save komunistais) puolė tų 
obalsių glėbin be jokio apsižiu- 
rėjimo ir ėmė sukauti: “Tik rei
kia noro, o žodis stosis kimu!” 
Bet šiandien jau ir jie (komuni
stai) mato, kad tai buvo tik gra
ži svajone.

Dabar komunistai sako: “re
voliucija yra galima šiandien.” 
Tečiaus jie ir pątįs nelabai tam 
tiki; jie taipgi žino, kad jie ne
sukėlė čia revoliucijos vien tik 
upu. Bet jie tą obalsį stato, 
kaipo pagclbą Rusijos proleta
riatui (mat jie mano, kad ir šios 
šalies kapitalistai yra tokie kvai
li ir nusigąs obalsio!)

Dabar mums reikia jų užklau
sti sekamo dalyko: Jeigu revo
liucija yra galima šiandien, tai 
kodcl jus jos neturit? O*jeigu 
turit, — parodykite laimėjimus? 
Antra, jeigu jus mandt pagelbėti 
Rusijos draugams skelbdami 
tik šiandie revoliucija galima!” 
o jokios revoliucijos nedarote, 
tai ar nuo to nors kiek Rusijos 
proletariatui darosi lengviau? 
Ne. Rusijos proletariato laimė
jimai netiek priklauso nuo jų 
vidutinių priešų, kiek nuo išlau
kinių. Norint padėti Rusijos 
proletariatui, reikalinga, kad tų 
šalių darbininkai, kurių vald
žios stengiasi kenkt Rusijos pro
letariatui, butų kuogeriausia su
siorganizavę.

Norint pasitarnaut proletaria
to laimėjimui Rusijoj^ visai nė
ra reikalo gąsdinti « išsvajotais 
baubais savuosius kapitalistus. 
Reikia žinoti, kad jie nepras
čiau, — jei ne geriau už pačius 
komunistus pažįsta darbininkų 
psychologiją ir jie nenusigąs tu
ščių gąsdinimų.

Kita priežastis revoliucijos a- 
tidCjinio yra tame, kad šios ša
lies piliečiai dar jos nenori. Tai 
aiškiausia, liudija ir sekamas 
faktas: Rusijoje, kur rinkikų 
teisės palyginamai buvo labai 
suvaržytos, į durnas patekdavo 
socialdemokratų ir kitų kairiųjų 
dešimtimis kartų daugiau, negu 
šiam krašte. Vadinasi, Rusijos 
piliečiai rūpinasi revoliucija ir 
troško jos. Ir dabar kiekvienas 
mato, kokią sunkią kovą turi 
Rusijos proletariatas, kur anot 
Williamso “Rusijos caro nuver
timui nuo sosto užteko apstot 
jo palocių.” Šioj šalyj kova bus 
daug sunkesnė, nes čion kapi
talas taip suk'oncentravęs savo 
spėkas ir buržuazija taip įsiga
lėjus, kad ji lengvai nepasiduos.

Todėl reikalinga turėti susi
pratusių, apšviestą darbininkų 
klcsą, kuri galėtu paimt viršų 
ant tos stipriai apdrudintos tvir 
tovSs — kapitalizmo.

Mano manymu, tokią klesą 
auklėja tik tie, kurie pasiliko 
ištikimi socializmo principams, 
t. y. socializmui. Todėl ir aš esu 
su socialistais, o ne su koniunis 
tais, ne protu, bet jausmais va
dovaujuosi. — Pius Rausius.
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Kazimieras Gugis
, ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas: x

33231. Halsted SL 127 N. Dearbern tt.
Ant trečių lunų 1111-11 Unlly Aid*.

T«l. Drovtr 1310 Td. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telefonas West 6126
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Skaitytoju Balsai
tl/4 išreikštas šlama skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

KAS GALĖS VAŽIUOTI 
LIETUVON.

Kad Jiiednas, tai niekur nebe
tinka. Net į Lietuvę biednam 
nebus galima važiuoti. Tatai sa
ko ne kas kitas, o “Tėvynės” 
redaktorius.

J. Bičkauskas, be kita ko, 
klausė, ar tie, kurie nedavė Lie
tuvos nepriklausomybei aukų,

vynė” atsakė* kad šiandien gali 
važiuoti Lietuvon tik toks žmo
gus, kuris galės prirodyti, kad 
jis aukavo Tautos arba Ncpri-

ne” tikrai nežino, kad Lietuvės 
valdžia taip elgsis, vienok ji 
esanti tikra, kad grVitu laiku 
Lietuvos valdžia išleisianti pal- 
varkymų, sulig kuriuo, Lietuvon 
nebus įleidžiami tie žmonės, k u-* 
ric nedavė aukų virš nurody
tiems fondams.

Be to, visi pasportai privalo 
būti vizuoti Lietuvių Ekzckuty- 
vio Komiteto Wasbinglone. E- 
są tuos žmones, kurių paspor- 
lai nebus vizuoti, Lietuvos vald
žia neįsileisianti. Jie busiu ne
geistini Lietuvai.

Negi ištiktųjų Lietuvos vald-

aukauti, bet neturi iŠ kur. Juk 
negali jie rupinties Lietuvos pa
dėtim, kuomet jie ir jų šeimy
nos gyvena pusbadžiu Bedirb
dami plieno liejyklose arba ang
lies kasyklose jie prarado savo 
sveikatų. Ir tokiems ypač reika
linga Lietuvos oras. Begyven
dami kur nors ant ūkio jie pa
sveiktų. Bet jie negali ten va
žiuoti, nes neaukavo į fondus.

Tai matote kas dedasi ant 
svieto: Lietuvon važiuoti turi 
teisės tik tautininkai ir klerika
lai. Puikiai tie musų ponai 
tvarko Lietuvos reikalus.

Mano manymu, dalykai tu
rėtų būti kitaip tvarkomi. Lie
tuvos valdžia neprivalėtų at
stumti nė vieno Lietuvos išeivio. 
Priešingai, ji privalėtų pagelbė
ti parvažiuoti Lietuvon tiems, 
kurie patįs ncbcišgalį jon va
žiuoti. Tokiems žmonėms turėtų 
būti suteikta po sklypų žemės 
engvu išmokėjimu. Tik tada 

bus tikra demokratija.

laisva Lietuva, bet šalin visi 
ponai ir darbo žmonių niekinto
jai. — Teisingas.

VALDŽIA IR MES.

šalininkus? Keikia paabejoti.
Bet jeigu ir taif), tai pažiūrė

kime, ar visi galėjo aukauti 
tiems fondams. Toli gražu ne vi
si. šiandie mes rasime šimtus 
lietuvių, kurie ir labai norėtų

Mųsų valdžia yra išrinkta vi
sų — darbo ir kapitalo. Todėl 
ji turėti) ir rėprezentuot visus ly 
giai. Bet ar taip yra? Ne! Ko
dėl? O-gi todėl, kad musų visa 
valdžia susideda iš kapitalo at
stoviu ji tik ir reprezentuoja sa
vo klesų.

Kada plieno darbininkai su
streikavo, žinoma, valdžia pa
dėjo ir padeda plieno karaliams 
laužyti streikų. Bet valdžia ne- 
sigriebė tokių žiaurių priemonių 
kokias ji pavartoja prieš strei
kuojančius mainierius.

Kodėl valdžia nelygiai elgiasi 
su darbininkais?
Žinoma, čia, atsiras “patrio

tas”, kuris atsakys, kad mainie
riai nori “sušaldyt” visuomenę. 
Toks atsakymas, neturi jokios 
vertės. Kodėl anglių karaliai 
pasiūlė mainėriams 20 nuoš pa
kėlimo algos, o “valdžia” sulig 
savo išrokavimo, pripažino tik 
14 nuoš. Na, o mainieriai sutiko 
taikyties už 31 .. .nuošimtį. Va
dinas, valdžia galėjo prispirti an 
glių savininkus išpildyt maine
rių reikalaviitią ir tuo budu vi
suomenė butų išgelbėta nuo an
glių bado. Suprantama, tas pats 
patriotas atsakys, kad maineriai 
apiplėšia visuomenę, todėl val
džia ir priešinasi jiems. Tų atsa
kymą galima prilygint prie pir
mojo atsakymo. Žinant, kad ne 
valdžia tai daro, o valdžios su
bstitutas, kurį žmonės nerinko. 
Todėl kįla klausimas: kodėl val
džia nedirba už tų algų, kurių 
piliečiai jai moka ir kodėl ji ‘‘ne
parodo 
re s nė -

— katra pusė jai ge- 
darbas ar kapitalas?
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Ant Pardavimo

šitie namai, ką matote ant paveikslo, yra baigeiui būdavot! ir 
parsiduoda pigiai. Mes turime daug namų gatavų, naujų ir pagy
ventą už lagbai pigias kaihas. ,

Mūrinis 2 augsią namas, 6 pagyvenimais, garu šildomas, su vi
sais naujos mados įtaisymais; visas vidus kieto medžio aržuolo ir 
klevo. Bandos neša $250.00 į mėnesį. Kaina $23,000.00 , t

Mūrinis 2 pagyvenimų namas. Honda $57.00 mėnesiui. Keina 
$6000.00. . ' ,

Medinis 3 pagyvenimą namas. Benda $38.00 mėnesiui. Kaina 
$3,300.00

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

Turime ir daugiau bargeną, čia visko negalima pająįpPti-
Mainom ant lotų ir farmų. Lotai gali būti Chicagojc ir apie- 

linkėj..
JOKANTAS BROS., 3934 So. Rockwell Street

a Ttlephonė McKinljey 5277

Dalciskime, mainerių algos 
pakilo maž-daug 2 nuoš. o už- 
pragyvenimą, reikmenis: rubus, 
apavus, valgomus daiktus ir 
kitus reikalingus daiktus, moka 
po 100-200 nuoš. daugiau. Ne
jaugi mainieriai nėra visuome
nės dalis, kad juos taip išnaudo
ja? Kodėl ponas Gerfields nepa
sakė p. Hooveriui: “Panel ne
duok išnaudot mainierių maisto 
spekuliantams, nes jie dirba už 
mažų algų?”

Štai kame dalykas.
Turčiai plienu parduoda, o 

anglis perka ir kada anglių kai
na jiakils, žinoma, dikčiai pa
lies turčių kišenę. Ir jeigu pn- 
glių šiandien lik tiek tereikėtų, 
kiek plieno, žinoma, valdžia ne
sielgtų taip žiauriai ir su makle
riais.

Jeigu darbo klesa pirmiau 
pirko 100 svarų miltų už $300, 
o šiandien moka po $7.00 ir dau 
giau; jeigu čeverykus pirko už 
2 dolerius, o šiandien moka po

ko už 10 dolerių, o šiandien per
ka už 30 dolerių ir dagi bloges
nius rubus ir tt., tai kodėl darbo 
klesa negali užmokėt 50 centų 
daugiau už anglies tonų? Ji ir 
užmoka! Jie šiandien moka 
$1 ir daugiau už tonų anglies, 
kurį mes iškasame už senų-ma- 
žų alga. Ar-gi p. Garfieldas to 
nemato?

Taigi, kada p. Garfieldas kal
ba, jis kalba vardu “darbo” kle
sos, bet fak'tinai atstovauja ka 
pitalistų klesų.

Garfieldas gcari supranta, kad 
anglių kainai pakilus, reikės 
plieno karaliams pakelti plieno 
kainų. Nevien plieno kainos bus 
pakeliamos* bet ir vario, špižo, 
misingės, švino ir kilų kietų me-

anglies. O to kieto metalo dar- 
biuinkai ■visai mažai suvartoja, 
todėl turčiai turės nukentėt. štai I
delko valdžios substitutas taip 
žiauriai kovoja prieš mainierius.

Antra, jeigu p. Garfieldas kal
bėtų nors vienų šimtinę, dalelę 
už darbininkus, jis pasakytų štai 
kų: “Jus anglių karaliai, uždir
bate milžiniška pelnų. Pusę *jil
sų pelno pavedu darbininkams”. 
Žinoma, ne p.' C'učfieTdaš nė ki
tas jam panašus taip niekuomet 
nepasakys.

Taigi mes mainieriai ir kiti'! 
darbo šakų organizuoti darbi
ninkai turime išmokyt juos šne
kėt taip, kaip mes norime, o ne 
kaip jie nori. O tam reik vie
nybės. Todėl glauskimc savo 
pečius į eilę! O kada laimėsime 
šių sunkių kovų, nedaleiskime 
sau daugiau taip sunkiai kovot: 
kada ateis rinkimų diena, pada
rykime perversmų prie balsavi
mų dėžių: -— išrinkime savo 
draugus — Socialistų Partijos 
kandidatus į valdžios įstaigas 
jie tarnaus visiems lygiai, nes 
mes jiems pasakysime taip da-

O kada dabarties ponai ateis 
dirbti j musų dirbtuves, mes 
jiems irgi suteiksime progos 
dirbti ir mielu noru pamokysi
me, kaip dirbti, jei jie to nemo
kės.

Ir tik tada pasakysime: ‘‘Kle
sų kova užbaigta!”

— Laisvės Mylėtojas.

^Sveikatos Skyrius

NUGAROS SKAUDĖJIMAS.

Nugaros arba strėnų skaudė
jimas yra lankus atsitikimas, 
ypač pus moteris, žmonės ma
no, kad sirenų skaudėjimas rei
škia inkstų ligų ir perka įvai
rius patentuotus vaistus arba 
kreipiasi į šundaktarius, kurie 
garsinti kiekvieną strėnų skau
dėjimų esant inkstų, liga.

Strėnų skaudėjimas gali būti 
staigus arba chroninis, jis gali 
trauktis be paliovos arba atsi
rasti tik tarpais. Pas vaikus 
nugaros skaudėjimas lankiau
siai reiškia nugarkaulio džiovų, 
ypač skaudėjimas užeina 
laikais ir yra aštrus. Jauni vai
dai su nugarkaulio džiova nere
tai pašoka iš miego ir klykia, 
bet atsibudę tuoj nusiramina, 
kaip ipeko butų neįvykę. Bet ne 
apie nugarkaulio džiovą čia

LIGI KALĖDŲ KRAU
TUVĖ ATDARA NUO 

9:30 vai. ryto iki 9:15 vak.

DVIGUBOS STAMPOS 
KASDIENA 

LIGI KALĖDŲHALSTED a I4™STJ

ar ploščių
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Išsiskyrimas.
Deimantinių žiedų, la- 
volierių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzaletų, 
laip toliau.

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau
sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tąmista nupirksite 
dovanas tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin
ti, kad jus nupirksite tavorų už žemiausių gaunamų kai
nų. Gyarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikririam užganėdinimų ir teisingų patarnavimų.

Priimamu Liberty 
Bonds.

Krautuve atidaryta 
kožną vakaro ir ne- 
dėliomis iki kalėdų. 
Puikus kYilendorius vi 
siems dykai.

Štai Smagiu Žinių Vyrams!

Krautuvė kur už $24.50 galima nupirkti 
puikią eilę drabužių

Tai yra įmanoma kairia gerai, madingai eilei drabužių ar 
ploščiui. Ne specialis išpardavimas, bet viena tikrų vertybių, 
kurių čia visuomet galima rasti.

Kadangi kitur augštos kainos yra kaipir įstatymu, dau
gelis žmonių todėl neprisistato, jogei dar ir dabar galima pirk
ti ištvarių drabužių sena pirm karės buvusia kaina; tad atei
kite čia subatoj — nuošaliai “kasdieninio gyvenimo tako” — 
ir leiskite mums tatai priparodyti. Visi tie J| FR 
drabužiai yra madingi, tinkami ir suaugu- w B |
siems vyrams ir jaunuoliams; švarkai va- 
d narni ūlsterett modelio su tinkamais dir !
žais, ir kitokių plačiai paskilbusių madų ■■ JL

Patrick kotai, dirbti 42 /
— ounce” ^udimo.

raeiitų subatų tas rinkiaiys ai-

PlošČiai puikaus kailio pamu
šalais ir persiškų avių kailio 

kalnieriais.
Nė vienoje kitoje Chicagos krau

tuvėje tamsta negausi pirkti lokį 
gerą kotų tokia kaina. Viršus ge
ri juodo vilnono; visas gero kai
lio pamušalu. Tokie jau ulsterettc 
kolai su tinkamais diržais, ir juo
di chesterfield kolai aksominiais 
kalnieriais; ryto jų kaina bus

$34:52
rašoma, lodei ir jos symptomų 
nėra ko minėti, tik svarbu pažy
mėti, kad nugarkaulio džiovoj 
yra skaudėjimas nugaroj. Ir 
suaugę žmonės retuOse atsitiki
muose gauna nugarkaulio džio
vų. Šiltas ligos gytl^iiias yra ge- 

rokai kliokis negu kitų ligų gy
dymas, kurios daro skaudėjimų 
nugaroj, bet svarbiausia daly
kas yra tokis nugaros suvaržy
mas (aptvėrimas), kad ji nega
lėtų judėti. Taip aptaisytas nu
garkaulis stovi, kol tik kaulai 
pilnai suauga.

Nervų ligos ir nugarkaulio su
laužymas irgi daro1 nugaros 
skaudėjimų, vienok tuomet prie
žastis aiški. ©’

Jovett nugaros skaudėjimo 
priežastis klesifikuoja šitaip:

(1) nuo ligotų arba iš savo 
vietos išėjusių pelvio organų^ 
(gumbo ir kt.); (2) nuo susižei-, 
(limo; (3) nuo nugarkaulio na
riu uždegimo. Toliau jis mano, 
kad nugaros skaudėjimas gali 
paeiti/nuo to, jokioj pozicijoj 
nugarkaulis laikomas (tiesiai ar 
kreivai) ir nuo to, kokiame sto- 
vyj yra sąnarys, kuris jungia

ium). Karlais yra tas sąnarys 
perdaug liuesas, o kartais per
daug įtemptas ir nuo abiejų at
sitikimi) įvyksta nugaros bei 
strėnų skaudėjimas. Gali atsitik
ti, kad yra kelios priežastįs pas 
vienų ligonį, bet svarbu žinoti, 
kad nugaros skaudėjimas ne-

Jeigu nugaros skaudėjimas

aišku, kad ir gydymas turi būti 
pritaikytas prie priežasties. Jei 
priežastis nerandama arba ne
prašalinama, tuomet išgydymo 
negalima likčlies. Skaudėjime, 
kuris paeina nuo balanso, pasL 
sekimas netoli visada galina
mas. Nugarkaulio sąnarių už
degime, reikia jiems duoti pil
nų pailsį ir lai galima atsiekti 
tinkamai suvarž ant nugarą. Tin 
karnas korsetas gali būti pritai
kytas, kuomet atrandama ba- 
banso ydos. Plokščios letenos 
daro nugaros skaudėjimų ir 
šitame atsitikime reikia pritai
kyti įsidėjimui į balus lokių 
prietaisų, kurie, sukelia tinka
mai letenos išlenkimų. Moterįs. 
kurių nugaros ir sirenų skaudė
jimas tankiai paeina nuo ligotų 
bei iš vietos iškrytusjų pelvio

arba chirurgų, kad prašalintų 
priežastį. Kur yra skaudėjimas 
nuo įtempimo sąnario, jungian
čio nugarkaulį su strėnų kaulu, 
reikia tinkamai suvaržyti strė
nas ir nugarų limpaiičiu drabu
žiu ir laikyti keletu dienų. Gali

to mes tatai ir vėl panaujinsime, 
idant siipažinus su juo ir kitus 
šios apielinkės žmones, 'lai yra ge
riausio drabužio įjotai visoje Chi- 
cagoje; padarytį7 iš 100 nuošim- 
či ųvilnos; ulsterettc nVados su dir
žais ar be diržu

$42-50

P.K.BRUCHAS
JUDI LIEKI NE KRAUTUVE

3321 South Halstcd Street

Vaikai: Mergaitės: Klausykite
DYKAI! DYKAI!

Garantuojamas vyrų laikrodėlis, ka
mera ir tt. Parduok 16 gražių tikėji
mo dailės paveikslų po 25c. Kiekvie
nas mielai pirks. Pardavęs prisiąsk 
mums $4.00 ir pasirink sau laikrodėlį, 
kamerą, ar kokį kitą daiktą iš musų 
katalogo dykai. Prisiųsk mums savo 
pavardę ir adresą, o mes pasiųsime pa
veikslus. Mes pasitikime šito laikraš
čio skaitytojais. Jei jūsų vaikelis, ar 
mergelė nemoka rašyti lietuviškai, pa
rašykite angliškai.

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

Nesiusk Nei Ginto

rejo daug nukentėti nuo anar-

Fo

reikėti lai atkartot kelis kartus. 
Jei skaudėjimas paeina nuo su
dribimo kūno stovio, masažos, 
menkštinimąsi ir tinkamas kor
setus gali pagelbėti. Chroninia
me nugaros bei strėnų skaudėji
me tinkamas korsetas neretai 
\ i i Ja dėvet ilgai.

Apie gydymų vaistais čia nėra 
reikalo kalbeli, nes tik luinose 
aigaros skaudėjimuose jie rei
kalingi, bet ir tuose alsitikimuo- 
e vieni vaistai neišgydys. Taip 
uit gydymas karščiu, elektra ir 
itom priemonėm gali būt rei- 

.iilingas tūluose atsilikimuose, 
u i apie tai sprendžia daktaras.

kuopų lapo sudemoralizuota, 
bet dabar jau ima nuo jų apsi
valyti ir veikli vėl po socializ
mo vėliava. Norėčiau tatai suži
noti, ar Pbiladelpbijoj lietuviai 
socialistai jau ką padarė, kad 
galėčiau ir aš prie jų prisidėti ir 
kariu veikti socializmo dirvoj. 
Jei dar kuopos nesirastų, mel
džiu tų draugų, kuriems rupi 
darbininkių klesos reikalai, su
sižinoti su manim, kad pasitarus 
apie suorganizavimų čia Lietu
vių Socialistų Sąjungos kuopos.

Nudaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 

Šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokj pa
taisymą su šia yla, kai]) tai: čevery
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su
20 aršiną šiaučiškos drotės ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis .siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Nealidėliok, bet šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adrpsą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums 1 namus.

INTER. SALES CO.
Sta D. Box 122 New York, N. Y.

A. A. Garliauskas.
3251 Tilton st., Philada, Pa.

Perku
Visokius niuzikališkus Instrumen

tus .senus ir naujus pianus, vargo
nus, gramafonus, skripkas, konstan- 
tinkas, armonikas, triubas ir cimbo
lus,' kurie panešami, meldžiu atneš
ti, o kurie nepanešanti praneškite 
per laiškų man.

ADELA LUKAM
1907 So. Halstcd St., Chicago, III.

|Dr. A. Montvidas.

r.šli labai mažai pavojaus, o 
Girtais jis reiškia didelį pavo- 
ų, — lik jau ne lodei, kad bu-

LRAUGUS PHILADELPHIE-
ČIUS.

Draugai Philadelpbijos sočia
is! ii! — Aš norėčiau žinoti, ar

nej miesto dalyj ar ne. LSS. tu*

Redakcijos Atsakymai)
A. Bagdonavičiai.— Lietuvos 

pinigų kursas dažnai mainosi; 
tie patįs bankai vienų kartų ima 
vintų kainų, kilų kartų kilų. To
dėl rašyti laikrašlyjė apie lai ne-

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Phonc ('anai 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

1-nias $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, Ketvertais ir 

Subatoinls iki 9 vai. vakare.

y
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KURAS.
Angliakasių streikas įtikino 

kiekvieną, kad kuras lošia labai 
svarbią rolę žmonijos gyvenime. 
Užsitęsė streikas vos porą savai 
čių, ir jau šalies pramone liko 
suparaližuota: dirbtuvės, viena 
po kitai, pradėjo užsidaryti, ko
munikacija blogėti, biznis smu
kti. O kiek delei to prikentėjo 
žmonės, netekdami šilimos!

Visa tatai aiškiai rodo, kad 
be kuro žmonės negali apsieiti, 
negali vystyti pramonės, negali 
turėti šviesos ir šilumos.

Amerikoj, o taipgi ir kitose 
šalyse, anglis yra svarbiausias 
kuras. Anglis, kaip žinia, pasi-

naikinama vienas tonas anglies, 
tai tos anglies ir gamtoj pasida- 
ro/ant vieno tono mažiau. Kitais 
žodžiais sakant, gam(ta nebega
li) ina daugiau anglies, ir todėl ji 
nūdien mažinusi.

O jeigu anglis mažinusi, tai 
ateis laikas, kada jos visai ne
bus. Ir tas laikas nebe už kalnų. 

Inžinierius VValter N. Polako- 
vas nesenai pareiškė, kad — jei
gu anglis bus taip eikvojama, 
kaip ligi šiol, tai už šimto metų 
jos neliksią nė “pauostymui." 
To negana. Polakovas sako, kad 
prie dabartinės kasyklų sutvar
kymo sistemos nueina ant nie
ko 50 nuoš. iškasamos anglies. 
Teėiaus, jeigu ta sistema ir bus

daro iš medžių ir augmenų. 
Daug tūkstančių metų atgal mil
žiniški paparčiai ir kiti augmens 
liko apnešti žemėmis. Po įtek
me žemės spaudimo ir šilimos

pagerinta,. h|ii visgi galų-gale 
anglies pritruks. Ir kas tada? 
Ką veiks žmonės, neturėdami 
kuro? Visas gyvenimas apmirs, 
pramonė sustos. .Juk gyvenamo-

augmens virto anglimis. Taip 
dalykams stovint turi būti aiš
ku kiekvienam; kad anglis nū
dien mažėja. Priešistoriški lai
kai, kada vanduo apsemdavo di
džiausius miškus, o paskui juos 
užnešdavo žemė, jau praėjo. 

Anglis dabar nebesiformuoja. 
Tas gamtos turtas yra aprube-

jo momento nuotikiai rodo, 
kas atsitinka kurui pritrukus.

Liūdnas paveikslas, ar ne?

žinotas. Vadinasi, kuomet su-

Bc4 sunku tikėti, kad įvyktų tei
kis krizis. Mat, žmonės nuo
lat tobulinasi, nuolat suranda 
naujų priemonių, naujų page
rinimų. Beikia atminti, kad da
bar sunaudojama tik 10—15

ateityj žmonės naudos akoholių 
(spiritą), kaipo kurą.

Žinant technikos vystymosi 
istoriją paskutiniuoju laiku, ga
lima inaž-daug įspėti jos ateitį. 
Kadaise šviesai žmonės naudojo 
žvakes, vėliau lempas, paskui 
guzą, ir ant gulo -elektrą. Pa
mažėl elektra pradėdama nau
doti įvairiems tikslams. Elektra 
duoda mums šviesos, šilumos; 
jos pagelba mes galime kalbėti 
su žmonėmis, kurie gyvena ki
tuose miestuose. Elektros jėga 
varo mašinas, veža tramvajus, 
traukinius, etc. žodžiu, drąsiai 
galima sakyti, kad mes gyvena
me elektros gadynėje. Ir yra 
pamato tikėti, kad ateityje elek
tros pagelba bus galima daryti 
tokių dalykų, apie kuriuos mes 
dabar ne svajote nesvajojame.

Vienok v ra viena klintis tech
nikos besivystymui tai nuo
latinis kuro brangimas. O be 
kuro negali veikli nė viena ma
šina. Anglis ir aliejus nuolat 
brangsta. Be to. tų gerybių gam 
toj yra tik aprubežinota kieky-
bū. Mes iškasame anglį iš ka
syklų ir jos ten lieka mažiau. 
Mes išgauname iš šulinių aliejų, 
ir aliejus nuolat mažėja. Mes,

nuoš. tos energijos, kurią turi (taip sakant, eikvojame pa mat i- 
anglis. O tatai pareina nuo m u- nį kapitalą. Ir juo tolyn, tuo 
sų mašinų netobulumo. Daleis-Į daugiau eikvojama jo. O ta dū
kime, kad mašinos bus tiek pa- Tykų padėtis, ant galo, privesŠalin Su Degtine

Visa Amerika yra sausa, bet jei gerintos, kad jų pagelba bus ga-' prie to, kad pasaulyje nebeliks jus norite sustiprinti, tai nenusi-J” jy i n i 1
minkite, nes mes dirbame sunką, 
su kurios pagelba jus galite pasi
daryti sveikus ir stiprius gėrimus, 
kurie, mes užtikriname, užganė
dins kiekvieną. Jei norite išsi
gerti prieš pusryčius, arba po dar
bui, arba vestuvėse, krikštynose ar 
šokiuose, tai lengvai galite pasida
ryti labai pigiai kelis galonus. Pa
kutis,* iš kurio bus 6 galionai tik 
$2.00. Tikrai verta pamėginti. 
Rašyk šiandien, tuojau* pas

WALTER NOVELTY CO.
1117 N. Paulina St., 

Dept. 252, Chicago, III.

Dvigubos Steni,- 
poR irjirekių ti- 

kietai duodami 
kasdien iki

KALĖDŲ

Atdara kas
vakaras iki
KALĖDŲ

PRAKTINĖS DOVANOS VYRAM
Vyrams Beacon Cloth 
Maudynės Rūbas, dai
laus darbo, grakščių 

Persiškų raštų, šniūru 
atatinkamu susijuo
siamas. Patogi Kalė
doms dovana, $0.50 
kainomis po O 
Gryno šilko marški

niai, didžiausas pasirin 
kimus dailiausių mar

ginių, 'jieblunkainii 
dažų, svaraus šilko, 

visokios mieros, par
duodame 

dabar po
$ j Q,65

DOVANOS ŠEIMININKĖMS
Casserole — Royal% Ro- 

chester Casscrole, nikeliuo J9 
tais ėrmais, neišdegamas

ir

vidurys, dailiai 
puošias...........
Kiti nuo 3.50

PerkolatOriai — dirb- 
dinti iš gryno alumi- 
niaus

brangiau u

Elektriniai Prosai
stipriai nikeliuoti, ga

rantuojami 10 metų, su 
Šniūru ir galvute, $0.95 
spechil.........  °

$5.98

.00 ‘ii.iiiiiTii’Hiiiiiiiiiiiiirnįii

Jiiiiiriiiiiiiiiiiifiiiiniiiii1'.

DUOKIT JAI SKEPETUKŲ
Puikiausi Crepe de Chine .šilkų skepetu

kai, adytais kanųiaįs, parinktinių OEg* 
dažų, yiena .y....................... VvG

Mažoms Mergaitėms Balti Skepetukai, var- 
sotais paveikslais ir jiakraštėliais, 4 E^ 
2 už ............................................. I

Moteriški puikus White Lawn Skepetukai. 
Vienas kampas adytas Įvairiu raštu, ’ži tu
zino parinktinių spalvų ir rašto, £Qev

Moteriški Dailus Skepetuką isu inicialais 
visi baili, baltai adytu inicialu ir vainiku 
apie jį, dėžutė su 6 skepetukais $4.00 
UŽ ....................................... .

RANKŠLUOSČIAI
ČIŲ SETAI IR BALTINIAI

62.98 Turkiški Bath Room Setai, suside
dantis iš didelio rankšluosčio — abruso ir 
mazgotės, įvairią spalvų, dailiai sudėti dė
žėm Gera Kalėdinė dovana $0.25 ir $4 .$8 
visas setas i ik ................... ■■ 11

Limavoti Lininiai Weft Rankšluosčiai, di
deli. Didelės vertės, dabar tik 79c

Baltinti Turkiški Ranšluoačiai. Labai stori 
turkiški pirties rankšluosčiai, gerai baltin
ti, min.šti gaurai dvigubai suktų siūlų; dideli, 
vertės 69 centų žėdnas
tik .......................... OOC

RANKŠLUO

MOTERŲ IR VAIKŲ SVETERIAI 
\ i

The New Ripple 
Sveteriai ir gražus 
ir .šilti. Mėgsti pui
kausiu Zephyr siū
lų besivingiuojan- 

5iais ruožais ruožais 
ir plačiais prie- 
rankoviais; įvai
riausių spalvų.

Mieros 3G iki 46.
Specialė 

kaina

Kotai,
\1 ^11 —II '
populiaringiausių modelių, geriausių vilnonių siūlų. Vidu-Motetims Sveterių . . . ______ _ ,___ T___

tiniški ir stori su apykakle ir tuxedo kalnie rium, kišenėmis ir diržu; labai tin- $4A.75 
kami šaltam orui. Mieros 36 iki 16. Speciali i po ......................................... IU

Įima sunaudoti 90 95 nuoš. an- nė anglies nė aliejaus. Ką-gi 
glies energijos. Tąsyk anglies veiks žmonės netekę kuro? 
išteks ne šimtui metu, bet tuks- ,,,. . . .. i i liesa, mes turime vandens tančiui. I ūksiančiai ? () kas bus . .., .. • ,i i , pajėgą. Bet top pajėga ne visurtoliau? I ta klausimą atsako A.1 U .,, ,, ‘ . tėra prieinama. Saules energijos(i. Bell, telefono išradėjas. ' . .* .. n '! kol-kas mes negalime su naudo- 

Nacionalci Geografijos Drau-ji. Vadinasi, lieka tik vieninte- 
gijai jis parašė straipsnį, kuria- lis kuras tai medžiai. Bet už- 
me apibudina technikos praeitį, auginti mišką ima daug laiko - 
dabartį ir ateitį. Jo nuomone, 25 — 30 metų. Priegtam, tasai 
---------------------------------------- kuras nėra patogus.

Tečiaus yra da viena kuro for- 
: ma, kuri gali teikti reikiamos e- 
nergijos. 
ritas).
ras, yra labai geras. Ir jeigu jį 
gaminti kurui (nuodingoj for
moj), labai pigiai atsieina. 
Jį galima padaryti iš niekam ne
reikalingų dalykų, sakysime, 
medžio piuvinų.

Alkoholių galima daryti iš 
kukuruzos stiebų ir kiekvieno 
augmens, kuris gimdo fermen
taciją (rūgimą). Iš įvairių u- 
kininkams nereikalingų produk
tų ir miestelėnų atmatų galima

Geresni sausainiai, padirbti geresniu budu, 
pakuoti mašinomis.

Tai alkoholius (spi- 
Alkohoilius, kaipo ku-

MOTERIŠKOS PIRŠTINĖS
Moterims Storos megstinės gry

nai vilnonės Gauntlet pirštinės, 
rusvos ir pilkos, $4.50
pora ........................... 1

Vaikams Jersey mėgsti nes pirš- 
naitės, vilagėliais palimavotos, 

pilkos ar rusvos, 65c 
pora ........................

Motery Niagara Maid šilkinės 
pirštinaitės, dailiai limavotais 

kraštais ir parumbėiais, rusvos, 
cbampagne, baltos ir pilkos, iš
ilginiais jiaadymais, $0.50 

pora ........................... “
Kūdikiams Storos megstiųės 

grynų vilnų ilgais mileliais pin
tinėlės, vien tik baltos, fiCo 
specialiai pora............. wwV

TOILETUI
1.50 Perfumo Atomizeriai, De

AVillis, specialiai $4.19
tik ...............................

25c Blokinės Mirose 
PoAvdcrio. specialiai,

2 už ....... /..................

Talcum

25c

DAIKTAI
254 Perfumy, supilstytų; labai 

grakščius butelaičius ir 4 E* 
dėžes, kiekvienas ......... ■

1.00 Richard Hudnuts ass’t ])|er 
fumai, buteliukas 79c

Nelikėlas draugas ant ptvfh — ūmai prirengia zupė 
pritiktą prie
—kožno stalo gvvjbčs gelbėtoją —« pilną baksi) crips, 
snicginiaibaltą (’rispo Soda krakeriai
—švieži, su juos apsaugojančiais trimis viešais, tiesais iš 
pečiaus.
Laikykit visuomet pas save Crispo.

Maudyklos Kubai—

Pas savo sankrovininką daryti alkoholių. Todėl nėra jo
kio pamato susirūpinti, kad atei
tyje žmonėms bus riestai delei 
stokos anglies.

Ateityje žmonės galės liuos&i 
naudoti alkoholių, kaipo kurą. 
Na, o inžinieriai, žinoma, pasi
rūpins pritaikinti mašinas prie 
to kuro.

Gamtoje yra neišskaitliuoja- 
niu energijos šaltinių, kūrinos 
anksčiau ar vėliau, žmonės iš
moks naudoti. —■ K. A.

Tinkam,os Kūdi
kiams Dovanėlės.

<• i>«: L

Balti Eiderdovvn 
Ir. Corduroi Kotu- 
kai, puikiom pamu
šalu, augštu kalnie- 
rium ir diržti, mie
ros 2 iki (E$E.98 
metų......... v w
Ranka daryti Cro 
chct Batukai su 
gaurais; rausvais ir 

mėlynais margi
niais pora 98c

geriausios rųšiesX 1

Beacon Cloth, indi- 
’jonų pamargini-

mais, suktinis kai

melius ir stuomuo

mieros 2 iki 6 kie-

vienas $g.48

SPECIALIAI TIK PĖTNYČIOS VAKARE
9 vakare

LEMONADO SETAS
Susidedąs iš 6 stiklinių ir di

delio vaiskaus balto stiklo QQC 
ąsočio, setas.................... vV

LACE KORTINOS
Penkeriopo dailaus desenio 

Nuttingham kurtinos, tiktai bal
tos, vertės po $3.50, kol tesėsime, 
parduosime parą $
už ...........................

ŠVIEŽI PYRAGAIČIAI
,Skanių maišytų, namų darbo 

pyragaičių, tik nuo 7 iki 4
9 v. v., svaras po I v v

VAIKAMS PANjčEKOS
Storos dryžuotos, dvigubais 

keliais mokyklų veikams panče
kos, mieros 6 iki 9^, 
pora po .................... fcivv

VAIKAMS K U RITU K ĖS
Storo planelio pamušalu su sti

priais jiadais, ruožavais ir juo
dais dryžiais, mieros 2 iki (>, ver
tės $1.75, tik $4.10
už ...........................

nuo 7 iki
TURKIŠKI ABRUSA1

Dailiais Jactjuard spalvuotais 
kraštais, dideli, paprasta vertė 

69c., dabar 
2 už ......... 98c

CIGARAI.
50 Yale Club cigarų, re- 
kaina 4.85. viena $g.8O

Dėžė 
gule re 
dėžė pirkėjui už.........

> TURPO MOSTIS 
6z(lc. puodukas, nuo šalčio

ir kosulio, po.............
BALSAMAS

50c. bonka balto gryno Balsa- 
mo nuo plaučių 
specialiai ................ VWW

Rašomosios lentos ir pastotas
Storos juodos jiapkos rašomoji 

lenta su dailiai pjaustytu viršų, 
kol jų turėsime, 49c

.91
PANČIAKAS VISI 

MĖGSTA.
Moteriškos šilkinės pan 

čekos be siūlių pėdos 
rusvos ir geltonos, rau
donos ir juodos, žalios ir 

juodos, azuravos Bur
lington autės, Kalėdinėse 

dėžėse, pora $0.00 
už.........  C
Tos pančekos padarytos 
taip kad kiekvieną pa
tenkina.

Moterų šilkinės Boot 
Pančekos. Neplyšta. 

Juodos, pilkos, rusvos, 
baltos; be siūlių pėdos; 
Kalėdinėse dėžėse, šiuo 

sykiu pora $4.25 
už ................ I

Pietų laikas
[Vaizdelis]

ERESNI BINZAI 
nors valgiau

P0RK& 
ANS

negu aš kada 
tai yra taip jus sa

kysit po valgymui Wilsons’ Certified Pork 
and Beans.
Didelė torielka, 
padarys didelį ; 
norėsit daugiau 
jums

pilna, su pplaistytais kečepn, 
petitą toj veikmėj — ir jus 
Jūsų pardavinėtojas suteiks 

ji i reikalausite Wilsono.

7>u» IViĮBp-y" •(•Ji *#aru*

41ma ir Ashland Avė. 
9227 Baltimore Avenue 1257 Oakdale Avenue

nio, dvyliktą valandą dienos 
žmones valgo pietus, turtingi ir 
biedni. Kaij) tik būva pietų lai
kas, miesto žmonas, tarytum 
spiečius, tik juda, tik mirgh, 
visais kampais, bėga bėga. Kiek 
vienas skuliinasi nubėgti, kur 
reikia ir pietų pavalgyti.

Pietų valgyti ėjau ir as, nes 
žinojau, kad senus papročius vi
si privalo atlikti ir gerbti, ka
dangi to reikalauja senelių j)ali- 
kinias ir pilvas. Prie Sinkaus, 
kurį visi miesto žmones žinojo 

.kaipo “Tautišką Kampą’’ ir ku
rio iškaboje ištolo matės storas 
vyras su garuojančiu indu ran
kose, susistojęs gerokas žmonių 
būrys. Visi tik žiuri, tik tiesia 
augštyn kaklus; svarbu ir man 

pamanyti, kas ten yra... Naujai 
prie minios pristoję mano, kad. 
apsuptasis vežėjas suvažinėjo 
žmogų. Man buvo labai įdo
mu sužinoti, kas atsitiko.

—Netikėlis, kaip jis važiuo
ja!... Jei imama alkūnėmis vei
kti, į priekį visuomet galima 
prasilinkti; cik, gruskis, lisk į 
priekį, kas sakys, — nepaisyk! 
Kam skauda, lai pasitraukia, 
lai žino ir supranta žmogui kelią 
duoti. Atsistojaus kone pirmu
tinėje eilėje; iš čionai viskas ge
rai ma lyties.

Susimilk tu Dįeve, kokių žiop 
lių esama! Kad butų kas ypa
tingo į ką žiūrėti! Ant šalygat- 
vio “Tautiško Kampo” pasieny 
susmukęs gulėjo jaunas apie 20

metų vyras. Jėzusėli tu mano, 
koks tai apsileidėlis! Nenusku
ręs, tiesa, bet jau juodas-juodu- 
žis, lyg nigeris, nesišukavęs, bar
zda apžėlęs, kurį jam labai ne
tiko ir gadino jo veidą. Rodėsi, 
kad tas vyras iš gilumos miškų 
atvykęs ir tarj> kultūringų žmo
nių jiasirodč. O kaip jo akįs de
gė, kai) baisiai jis žvalgėsi! Lyg 
žvėris butų, kurį šunų, būrys už
puolė. Tik baltų ilčių nesimatė; 
tai ir rodės — ims ir pradės žai
buoti. Bene saliunininkienė iš 
“Tautiško Namo” įbruko jam 
į rankas srubos torielką ir duo
nos šmotelį. Jo rankos drebėjo 
torielka kruta, kaip arpos sietas; 
nebonusimanė kaip srubą srėb
ti; minkštą duoną sruboje mir
kė!

Cha!!.... cha... cha!... Kad 
tu sumigtum... Skubi! — atims 
jau čia jam kas! Ir kas tos jo 
srubos norės!... Žioplas, žiop
las!... O į žmones nei nežiūri; 
musų tartum nebūtų! jam visi
škai ne galvoj, kad sale jo poli- 
cijantas su buože stovi... Aišku
— alkanas, badu, kaip šuo nu
kamuotas, bet gavo užkąsti — 
valgytų, kaip žmogus, nebūtų 
gyvulys. Kada pasirodydavo jo 
pilkiks, kaip plienas, akįs, rodos
— visus suės.

Koks baisus šisai žmogus! 
Kaij> jis išdukusiai piktas. Dvy
likta valanda baigias; visi sku
binasi. Reikia ir man eiti-pa- 
likti tą baisų žmogų!...

----- Petras P. Kelmelis

NEW YORK.—Emma Gold
man ir Alexander Berkman jau 
viską susipakavo ir tik Taukia 
kada juos deportuos į Rusiją.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal nanjauaioa 
mados iš petrinn ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti « geriausį ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite į 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 SU Chicage.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais, Ketvergais 
h* Subatomis 9—9

> ___________ ______

J. G. SACKHEIM & CO
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood 8ta.

RAŠOMOJI POPIERA 
(*Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina 

—Parsiduoda svarais 
po 16c svaras.

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota. 
Kreipkitės j NAUJIENAS

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 0

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Haluted St. Chicage
Telephone Drover 9693

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

RYMAS.—Pasak Tribūna, so
cialistų parlamentare grupė nu
tarė padaryti savo opoziciją 
prieš valdžią smarkesne, kad 

privertus valdžią paleisti atsto
vų butą.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

SKAITYKIT IR RLATINKIT
“NAUJIENAS” .
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Lietuviu Rateliuose GARFIELD PARK

WEST SIDE
Vietos lietuvių veikimas.

Laisvamanių prakalbos.

Praeito utarninko vakare, 
gruodžio 16t Liet. Laisvamanių 
Federacija surengė prakalbas 
“apie pabaigų svieto“—Melda- 
žio svetainėj. Nors tą patį va
karą buvo kitos panašios pra
kalbos, kur kun. Bučyfr taipjau 
aiškino apie neįvykusią “pabai
gą svieto,“ bet laisvamanių, pra 
kalbos pasiklausyti susirinko 
ytin skaitlingas būrys žmonių. 
Kadangi temai buvo parinkta 
specialių paveikslų, tai prakal
ba išėjo ytin gerai ir atsilan
kiusieji buvo patenkinti.

Sekamą nedėldienį, gruodžio 
21, Meldažio svetainėj rengia
ma šaunus vakaras. Dramatiš 
kas Batelis stato scenoj puikią 
melodramą “Užburti Turtai.“ 
Vaidinime dalyvauja gabiau
sios Drambliškos Batelio spė
kos: J. Šaukimas, J. Buragas, 
J. Stasiūnas, V. Pačkauskas, 
Pctravičiutė-Miller, Navikaitė ir 
kiti. Todėl apie gerą lošimą 
nėra mažiausios abejonės. Belo, 
kiek girdėjau, rateliečiai pasi
rūpinę! specialių kostiumų ir ki 
tų scenos pagražinimų. Todėl, 
reikia manyti, kad pimiasai 
šiuo sezonu Dramatiško Bate
lio vakaras bus vienas geriau
sių. , — Westsidietis.

Gruodžio 14 dieną Lietuvių 
Janitorių Vyrų ir Moterų Pa$. 
Kliubas laikė pricšnictinį susi
rinkimą. Išrinkta nauja valdy
ba draugijos pareigoms eiti 
1920 įdėtais. Valdyba išrinkta 
nauja, išskyrus pirmininką N. 
Vilimaitį, kuris geroka valanda 
kaip pirmininkauja. y

Iš kliubo nutarimų minėtini 
'šie: Nutarta ir nupirkta du Ci
cero Namo Bendrovės šorai; nu 
tarta surengti pramogų vakarą 
su programų. Pagalios tarta 
parinkti aukų streikuojantiems 
plieno industrijos darbinin

kams. Bet jau buvo po laiku, 
kadangi daugelis jau buvo iš
ėję. Tatai surinktoji suma tar
ta neskelbti viešai bent tol, kol 
draugai janitoriai nesudės ytin 
gausios aukos.

Kliubas gyvojo gan gerai.
— Parko lapas.

NORTH SIDE

Trockio kuopos nebus.
. ■ ■■

Vietos “komunistai“ labai ne 
užganėdinti savo “pasisekimu“ 
ardyt darbininkiškas organizaci 
•jas. Nors jie ir aplaikydavo 
ytin stiprių smūgių, kada kėsin 
Gavosi ant kokios nors organi
zacijos. Bet jų laimėjimo vil
tis dar glūdėjo Chicagos Lietu-

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

vių^Draugijoj Sav. Paš. Mat 
jie atvirai skelbė paimsią drau
gijos vadeles į savo rankas ir 
padarysią iš jos “Trockio kuo
pų-” (jų pačių žbdžiai). Gruo
džio 14 d., įvyko draugijos su
sirinkimas, buyo rinkimas val
dybos sekantiems metams. De
ja, čia jie nelaimėjo. Netik kad 
nė vienas jų ndtapo išrinktas 
į valdybą , bet dar pralaimėjo 
ir tais vietas, kurias buvo už
ėmę. Vadinas, “Trockio kuo
pos“ pienai pairo.

Nors jie ir yra pratę kelti 
triukšmus susirinkimuose, bet 
čionais nedryso, nes suspėjo 
apsižiprėti, kad susirinkime 
randasi visi rimtieji gabus drau 
gijos veikėjai.

Beje, vienas “revoliucin
ga^“ lyderis nuo Girard Str. 

nuolatos siutino prisilaikyti 
“parlamentooriškų tiesų“ ir no 
rodamas pasirodyti savo žinoji
mu 4ų “parlamentooriškų tie
sų,“ pastatė štai kokį reikala
vimą, ėsa “nutarimas skaitysis 
llegoolišku jagu už jį balsuos 
penki trečdaliai susirinkimo.“ 
Buvo pastebėta, kad tokios 
skaitlinės, kaip “penki trečda
liai“ aritmetikoje nėra. Bet ta
sai žmogus buvo įsitikinęs, kad 
,šiur yra. Argi nejuokinga, kad 
tokie neišmanėliai dar nori vi
suomenę vadovaut I

Apie draugijos valdybą nėra 
ką daug sakyti, nes ji susideda 
iš rimtų narių, todėl jie mokės 
vesti draugijos reikalus bešalis 
kai, taip kaip iki šiolei buvo 
daroma. Į vaįdybą įeina:

S. Danilevičia, pirm., X. Šai- 
kus-sekret, V. Briedis-turto 
sekret., J. Dogutis-ižd., K. Ka- 
lainiutė ir Ig. čemauckas-iždo 
globėjai, J. Dauginis-maršalka 
ir Dr. A. Montvidas-daktaru- 
kvotėjų. Į draugijų sąryšį de
legatai: Jul. Mickevičius, J. De
gutis, J. Vilis, J. Ascila ir K. 
Jankauskas*. Naujienų bendro
vės šėrininkų susirinkimuose 
delegatu išrinkta V. Navickas.

— Jonas.

HAOTEDB 
kANAIPC

Vilagai-Labiausia moterų mėgiama dovana 
-labai atpigintomis kainomis-

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

tine adata, groja visokio padarymo 
rekordus, vartotas 

tik 30 dienu.
Mes taipgi turi 

me tikros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

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

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuoja’is 
PRISIUNČIAME UŽ DVKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITUBE STORAGE 
2810 VV. Harrison St. Chicago, Iii 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLeS LIGOS 

Gydomos Specialistų

$225 Hudson sealine vi- 
lagai, $185.

Daili vilaginė, puikių Hud- 
son sealine; — didelis gilus 
kalnierius; sujuosiama arba 
dėvima palaida nugara; gražiu 
šilko pamušalu; mie $<OC 
ros .36 iki 44; po ■

$179 Mink Marmot 
Vilagai, $150

Buikios, geriausios rųšies 
Mink Marmot vilaginč; — pla
tus ilgas kalnierius ir antran
koviai rakuno kailelio; sujuo
siama; šilkų pamu- MISA 
Šąlu; po................ I vV

$125 Coney Kotai, po

Sau rusvos 
puikiu 
diržais

*95
juodos

puikios 
rųšics Coney, dideliu 
kalnieriuin; dėvimi su 
ar be; gero šilko pa
mušalu, po......... . .

Coney Rankmantės,
ar rusvos; melono pavidalo^ 
$10.00

Rusvi Coney Cape Kalnic- • 
riai; Šilko pamušalu; shawl 

kakiieriiis; $22.50.
Coney Kotukai; šilko pa

mušalu; po $65.
NAUDINGOS DOVANOS MERGAITĖMS

viso-

*5
mau-

Visa megstinių sveteriuky ei 
10: kepurė, antblauzdeliai, 

sveteriukas ir pirštinės; 
kio dažo; mitros 24 
iki 28; po ....... ...... .

Maži “Beacon” audeklo
dynės rūbai, rožavi, mėlyni, 
raudoni ir rašyti; šniūreliais 
išsiūti; mieros t iki $4.44 
5 metų; po ... v.......  1

Mergaitėms megstiniai ant- 
blauzdžiai ir Jerscys; gerų siu
tų; puikiai mėgsti; viso- $O 
kios mieros, po ......... "

Mergaitėms vilagėliai; dirb
tinių baltų ermino coney kai
lelių, choker stiliaus apykak
lės; apvalios arba cuntcen hni- 
velės, parduodame $T>.98 
po........................ .|. .. ■

Mergaitėms labai gero ser
žo dresiukės, sailor arba pakel
tu stuomeniu; kišenės ir dir
žai; visokio dažo; mie- $/L!)8 
ros nuo 2 iki 6 pietų; po

Mergaitėms Corduroi dresiu
kės naujausios mados; mėlyno 
ir raudono dažo, su baitu kal- 
nierium; antrankoviais ir dir
žu; mieros 2 iki 5 me- $0.29 
iy? .. .......... . ............ **

TINKAMOS RŪKYTOJAMS DOVANOS
La Preferencia Ci* $0.85 

garai, dėžė 50 cigarų fc
Odd Dan Londress ..$0.39 

Cigarai; dėžė 50 cigarų ■■
Salome Brand nestiprus Ha

vanos cigarai; dėžė 50 $*|.5O 
cigarų.................... v

Tuxedo Rūkomasis tabokas; 
stiklinė dėžė, vienas $4. 
svaras ................ . .

Helmar Gigantai, pa- $4.i 
kas 10 dėžučt^?y. I

Valomi Gryni Havana Ci
garai; dėžėj 25 cigarai $A.35 
už ........................... ' «■

Cremo Cigarai, 50 
cigarų dėžėj .............

Eight Bros. Ruko* *7 A g* 
masi Tabokas; skardine •

Velvet Rūkomasis Tabokas; 
pusė svaro Kalėdinis 
pakelis ................ . vvU

N DĖS KALĖDOMS
Cut Rock Kalėdoms maiši- 

tos kendės, 
svaras ....

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.
Moterims šilkinės j akutes 
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.

teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimų, 
kuomet raštas susibėga į krūvų, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias paseku 
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedčliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Ncdėliomis nuo 9 iki 12 die
nų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

So. Ashland Ąve., Chicago, III. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus. 
Tėmykite į mano parašų.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

1801

Dr. A. R. Blumentiial

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori p<t*li sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 

Isvarsiolės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalftes kalbą, tai mes 
gulime pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gurą mokestį, gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsiu kanibaluose. čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir vik t rotomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telcfonuo- 
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 sulaukuą pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
melu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakaciios), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besihiokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
\Vasbington 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 knygelės, kur aprašoma apie visą šilą 
įdomią darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patele-, 
f oliuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.“

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
OPERATORE TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washinglon Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.”II ..

Anialgalmeitai kurią mokyklą. 
. ....—■ • i

.... Cliiciagos ‘ Ąmatgameitų 
(kriačių) unijos Jungtinė Tary
ba nutarė įkurti vakarinę'*mo
kyklą. Mokykla pradės veikti 
tuoj po naujų metų. Mokslo 
programas yra toks: anglų kai 

ba (skaitymo, rašymo etc.), 
naujovinė literatūra (anglų, 
franeuzų, italų, rusų), istorija 
(socialė reformų ir revoliuci

ja), profesinės sąjungos (jų is
torija ir dabartinė padėtis), pa 
mokos apie hygie\ią, parlamen
tarės 'taisyklės etc.

Unijos nariams pamokos bus 
teikiama dykai. Tatai visi tie, 
kur norėtų lankyti mokyklą, 

prašomi paduoti savo vardus ir 
adresus unijos ofise 409 So. Hal 
sted St. arba jos skyriuj 1564 
N. Robey St. Mat labai svar
bu yra sužinoti kiek randasi 
norinčių lankyti mokyklą.
' Mokykla 'turės du skyrių. 
Vienas bus 409 So. Halsted St., 
kitas—1564 No. Robey St. Kur 
kam parankiau, tegul ten užsi
registruoja ir paskui lankosi.

Amaįgameitų Jungtinė 
■ ' ' ^Taryba.

Profesorius Portą padaręs 
“klaidą.“

Ar žinote kodėl nebuvo “pa
baigos svieto?“ Del labai pa
prastos priežasties: San Fran- 
cisco astronomas, pro f. Albert 
Portą, padaręs—“klaidą“! Ta 
“klaida” yra tokia. Visa ką iš 
įskaitliavęs jis dar “užmiršęs” 
tą faktą, kad netik musų žemė, 
o ir pati saulė sukasi “apie sa
vo ašį.” O kad saulė sukasi, 
tai tos šešios didžiulės plane
tos, kur buvo susitarusios “iš
pešti“ jai vieną šoną, savo už
duoties paveikti nebegalėjo. 
Taigi todėl “pabaigos svieto” 
mes nesulaukėme.

Bot nesidžia'ugkįte. Nors 
“pabaigos svieto-” ir nebebus, 
bet, bet... Kalėdų dieną mes 
turėsime “labai baisių dalykų.” 
Be juoko: taip pranašauja tas 
pats “išmintingasai“ profeso
rius Portą. Tos sumokslinin 
kės planetos, norėjusios “išpeš-

, 37c
Peariine Chocolate, 

grietinės viduriais, sv. vww
Ambrosia Dėlicioua Milk 

Chocolates; 1 svaro dė- $4 .05 
žė vertės $1.50,’po ••• 11

Satin Finished Candy, pil
dytais viduriais1,' ČA«« 
svaras .......... i... '.• W Vw

Rinktinės Bon-Bon 
ir čokolatai, svaras

Broken Taffy Kalė- O"Tp 
dų kendės, svaras v f v

Brock’s Whipped 
čokolatai, 1 svaro 
dfžč ..............................

Šiais metais mes turime di
džiausi pasirinkimų puikiau

sių dailiose dėžėse Kalėdoms 
kendžių, įvairiomis kainomis, 
nuo 49 centų ,

Vyriškų Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas uŽganėdinimas. 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.,.

-JJirkile sau overkautus dabar pa 
kol prieš ateinančių žiemų nepaki
to kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak. 
Nedėiiomis iki 6 vai. vak. SulCo 
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORUON, 
1415 So. Halsted St., Chciaau 

įsteigta 1007

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kąra p.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

.........................................  II.II..I I.......................................................

28 metai 
ir Ofisas

Cream
63c

KERZHEIM PLAYER PIANAI
Su lempomis, 20 roliy, kėdė ir dangtė, $485 
----“---- ----- - -------- KERZHEIM PLAYER PIANAI.—

Kerzheim pianai yra geriausi dėl 
savo nepaprastai puikaus tono, 
lengvumo ir artistiško darbo. Pir
kite dabar, kol kainos pigios ir 
didelis pasirinkimas — užmokėsi- 
te vėliau. Parduodame lengvais 

r atmokė.iimais X'hicagcg; jokių 
/ nuošimčių neimamo. Musų nau

jausias 1920 modelis Kerzheim 
Player Piano, 6 pėdų. Gazo ar F.- 
lektros Parlor Lempa. 20 muzi- 

Lkos rolių, arba kaip patįs pasi- 
įlrinksitc; kėdutė ir už- $^OE 

dangalas, visa už .... “Ov
Lengvi išmokėjimai — Nereikalaujame nuošimčio.

MOKAME PIGIĄ RANDĄ
Paaiškinsime, kodėl pigiai galime pArduot. Mes gyvename mies

to dalyj, kame randos pigios, štai, kodėl žmonės gali sutausoti pi
nigų, pirkdami by-kokį instrumentų pas mus.

Dr. Charles Segal
Persikėle 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 
nmlcrų ligų.

Tel. Drexel 2880.
,, ------------------- - , /

DR. 6. M. (USER
Praktikuoja 
Gyvenimas

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis huo 9—2 po piet, 
Telephone Yards 687

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

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštria® ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektroa pri«- 
taisus.

Ofisas Ir Labaratortja: 102S W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Style E. Kerzheim Player 
Pianai. Naujausio tipo, dailiau
sio darbo. Nepaprastai puikus 
tonas, su gerai žinomu Cheney 
veikimu; kartu su instrumen
tu eina 6 pėdų elektrinė lem
pa; 20 muzikos rolių, $CQ£ 
kėdė ir uždangalas wvw

Lengvi išmokėjimai 
Neskaitome nuošimčių

Style Y. Kerzheim Player 
Pianai. Specialis pasiūlymas 

paskilbusių Player Pianų. Pri
taisytas tobuliausias Simptome 
veikimas. Visas su elektrine 
lempa, kede, uždangalu ir 20 
muzikos rolių 
atiduodama už U f v

Lengvi išmokėjimai 
Neskaitome nuošimčių

Fonografai — Idealios
Kalėdoms Dovanos

E2 Columbia Grafonolos, ųžuoluNo 
ar mahogany baigtos; su 12 melodijų, 
6 ant abiejų pusių rekordų, kuriuos 
patįs pasirinksite; $ 105°

Victor Victrolas ir Columbia Grafo- 
nolas lengvais išmokėjimais. —

No. 4 Victor Victrola ųžuolu baigta, 
su 13 melodijų, (i ant abiejų $£A.10 
pusių rt kordų, po ................ WV

No. 10 Victor Victrola, ųži/olu ar 
mahogany baigta; su 12 melodijų, 6 
abiem pusėm rekordų, sulig $4 4 Ė.10 
pasirinkimu, po ........ I I v

Naujausi Columbia Rekordai.
OH! WHAT A PAt WAS MARY 
(VVendirtg) Wnltz. Introdueing 
Mect Me In Buble Land (Jo
nės). Columbia Saxophonc Sex

tel te; Incidentai Chorus by 
Grant Stephe ns.
WEEPING WILL0W BLUES.
(King) Fox Trat. Columbia 

Saxophone Sextette.
A2819—10-inch—85c.

>- • •--- ' -• ------
, t.:- į ,.ii i a....... ....................'t. ■■ -

ti” saulei vieną šoną, vis dėl
to, mums dar darysiančios dide 
lio “trobelio.” Kalėdą dieną ir 
dar po jos įvairiose musų že

DR C K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257 t N,_____________ _ _________ 4

——M——  .1 II t I .11 iii 1^

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kanip.Marshficid av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

CASEY JONĖS. (Newton.) Ir- 
ving and Jack Kaulinau. Tenor 
Duot, Orih. acc.
STEAMBOAT BILL. (Mills.) 

Irving Kaulinau. TenOr Solo, 
Orch. acęom.

A2809—lO-inch—«85c.
;" *. ■

... - ............... -

mės vietose (nelaime: prię jų 
priskaitoma ir Chicaga!) bus

, v • X ' ' ’
---------------------------  — -..................................■   ———

(Seką an^S-to puslp.)

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE! ’

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurių 
kitų syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir ją galima bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS,
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundų, idartt greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chieago- 
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalų sta
tant .scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais 'iadresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III. 
m —........ .....................

. Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

'3325 So. Halsted St.. Chicago. J

Telephone Boulevard 2ICO
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: D—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse knopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 
_______ Tel. Cąn»l 2199.



(Tųsa nuo 7-to puslp.) “Biznis” PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEšKOJIMAI ,REIKIA DARBININKŲ

PėtnyČia, Gruodžio 19, 1911

jaučiama stiprus žemės drebė
jimas ir vešu los...

Look out!

Septynių centų transferis gal 
pasiliks.

Septynių centų transferis 
Chicagoj galbūt pasiliks. Vy
riausias valstijos teisinas vakar 
rado, kad Public Utilities ko
misija turinti teisės1 nustivlyti 
gatvekarių kompanijai kainas. 
T'oks teisėjo patvarkymas rei
škia tą, kad miesto pa
daryta su kompanija sutartis 
kontraktas yra nė daugiau nė 
mažiau, tik popieros skivytas. 
O reikia žinoti, kad tas kontra
ktas lai ir buvo vyriausias at
ramos punktas miestui jo kovoj 
su gatvekarių baronais.

Gėlių paroda.

Didžiulei Garfield parko k on

gruodžio prasideda vadinamo
ji “viduržieinine gėlių paro
da.” Paroda tęsis iki sausio 4 
d. 1920 in. Gėlynas busiąs at- 
daras nuo 8 v. ryto iki 10 v. 
vakaro- kasdien.

Saugokite kūdikius.

rius Robertson persergsti gy 
ven tojus, būtent: sergėti kinti 
kius.
pradėjo plėtoties škarletina.

Musų kapitalistai turi kuo 
pasidžiaugti. Karė už ‘‘demo
kratiją” negirdėtai padidino jų 
pelnus. Dėka tai aplinkybei, 
kad visos didžiulės Europos val
stybės kone iššimtinai buvo už
imtos tik karės bizniu, kad dau
gelis pramoningų apskričių liko 
tik pagailėtina krūva griuvėsių 
piniguočiai turėjo progos prasi 
gyventi, čia. Jungtinėse Valsti
jose, tarytum grybai po lietaus 
išdygo visa eile naujų fabrikų. 
Kartu reikėjo didinti ir pirkly- 
binis laivynas, idant naujųjų fab 
rikų išdirbinius galėjus prista
tyti ten. kur jų reikia ir kur ga
lima turėti gerų pelnų.

Tatai yankėms pavyko kuo- 
geriausia. Ir šiandie jie ne be pa 
mito šūkauja: Amerikos kapi
talas turės vaidyti pasaulį!

Suprantama kalba tatai reiš
kia ve ką: yankės turės likti 
Anglijos konkurentais. Lokiais 
konkurentais, kurie turės tikslo 
nelik susilyginti, bei ir nuga-

LSS. 234 kp. susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, gruodžio 31 d., 10 vai. ry
to, University of Chicago Seltlement 
svetainėje. Draugai, malonėkite pri
būti laiku, nes turiniu daug svarbių 
dalykų aptarti. \ —« Valdyba.

LDLD 45 kp. priešmetinis susirin
kimas bus nedėlioti, gruodžio 21. 

lygiai kaip 10 vai. ryto, M. MeidaŽii 
svet. 2242 W. 23 PI. Meldžiu vsius 
draugus atsilankyti ir naujų atsi
vesti. — 45 kp. sekr. Ant. Janas

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

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

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ma
niškos. Keli metai atgal gyveno Pen- 
nsylvanijos valstijoj. Jis pats ar kas 
kitas, malonės man apie jį praneš
ti. Jis yra Suvalkų red., Mariampo- 
lės pav., Pareišupkos kaimo.
Magdelena Muraškiutė-Sneiderianė, 

4725 W. 12lh PI. Cicero, III.

19,11 PAJIEŠKAU trijų pusbrolių Bal
traus ir Jono Diliunų ir Antano Mi- 
kaliujuno; paeina iš Panevėžio aps- 

uul> kričlo, Vadaklių vals. AlunČių kai- 
jvvks nedėlioj, ri uo-l’innii m-veno _Chiciig<>, III. dn- 
ą vul nn nioiii M u k 6ar nežinau kur. Jei kas žinote inel- 3 vai. po putų, Mark;iUiu prnncSH ,,rba jk, patjs |ai atsi. 

Įšaukia. Noriu susirašinėti laiškais.
TONY MIKALUJUNAS 

1520 So. 49th Courl, Cicero, III.

2 J IEŠKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas, moksleivis, 

pr.jieško kambario North Sides ar 
\Vest Sides apielinkė] su valgiu ar 
be,, bet kad butų galima mokytis. 
Atsišaukite į Naujienas per telefoną 
ar per laišką po num. 26.

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexcl Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Cicero. — LSS. 138 kp. Mišraus 
choro preeticijos įvyks pėtnyčioj, 
gruidžio t!) d., 7:30 vai. vakare. O. 
T.muiliunienės svet. 1147 So. I....
Avė. Dainininkai ir dainininkės ma
lonėkite būti laiku. — Valdyba

Moterų Pas>. Kliubo prešmetinis 
susirinkimas j " 1 - —! .......
džio 21, kaip 3 vai. po pietų. 
\Vhite Sųuare parko svet. (Engine 
room) prie llalsted ir 29 gat. Visos 
narės prašomos susirinkti laiku ir 
atsivesti naujų narių kol dar įstoji
mas dykai. Belo reikės rinkti nauja 
valdyba 1920 ipetams. .

— E. Juozaitienė.

Rockford, Iii. — LSS. 75 kp. susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, gruodžio 21 
d., 2 vai. popietų 1010 Main St. Drau
gai, pasistcigkite visi laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — Org. S. J. Botrauskas.

REIKALAUJAMA
PUNC1I PRESS
IR KOJINES SPĖKOS

OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS

IR GERA PROGA
DEL STORINIO

REIKALINGAS darbinin
kas į Naujienų ofisų. Turi 
mokėti gerai angliškai jr 
lietuviškai. Reikia dirbti 

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

. RAKANDAI
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.

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

Atsišaukite

Ar Jtuis Norite 
Bergeno?

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO. 

26th and Kcnton Avė.

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

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
lų, geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

REIKIA DARBININKŲ į lentų 
kiemą. Išmokestis kas vakaras.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.

DARRO.
REIKIA DARBININKŲ

•mRoseland.—L. S. S. 137 kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks Subatoj, 20 
J. Stančiko svet.

MOTERŲ KABINETŲ DIRB&JŲ REIKIA 
Prie automobilių dirbinu). 

CHAUNCEY BODY CO. 
r 2601 Archer Avė.

įeit ją.
Tų progų nugalėti savo kon 

kūrentų yankės turi. Karės 
metu jie spėjo pasigrobti daug 
rinkų, ir jas yankės niekam ne
norės užleisti kadir čia dar 
taip, dinkite to pasigrobimo 
lentelė. 1915 metais Jungtiniu 

2,819 
milionų dolerių. 1916 metais jų 
eksportas padidėjo iki 4,394 mil. 

1917 metais — 6,368 
mil. dolerių. O 1919 metais Jun
gtinių Valstijų eksportas pasie
kė net 7,651 miliono dolerių!

Tai yra kąsnis, kurį Ameri
kos kapitalistai yankės neatiduos 
kadir gįminiugiemsiems anglo
saksams. Neveizint dagi to, kad 
tatai butų priežastis naujam 
slvėrimuisi už gerklių.

— Geniu Dėdė.

komisionie- Valstijų eksportas siekė

nepaprastai. doleriu.

Mortenson—naujas mokyklų 
superintendentas.

i . . ---- --- -
Rezignavus atžagareivio Loe- 

bo prieteliui Chadsey, kurį teis 
mas buvo paskyręs Chicagos 
mokyklų superintendentu, da
bar jo vietą užėmė senasai su
perintendentas, Peter Morten- 
sen. Atžagareiviai lečiaus ne
snaudžia. Jie jau kreipėsi į tei
smą, kad šis nubaustų moky
klų tarybą užtai, kad delei jos 
turėjęs rezignuoti atžagareivis 
Chadsey.

Moksleivių atydai

Ima nagon namu savininkus, riai siųstų visus

Paskutiniame ‘‘M. K.” leidi
me p. J. T. Vitkus, pasitraukda
mas nuo vedimo “M. K.” patal
pino pranešimą ir prašė, kad vi
si “M. K.” bendradarbiai ir na- 

nišinelius man,
kaipo naujam “M. K.” vedėjui;

Sveikatingumo komisionie- be t kad p. Vitkus nepadavė ma
rius patraukė tieson dar penkis ’ no adreso, vargiai ar kas žino 
namų savininkus, šaldę butų | kame aš esu.
nuomotojus.

Sveikatingumo

APIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDU.

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francljoj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumani- 
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jus norit matyti kaip 
aeroplanai kariavo ore. .Ar jus no
rit matyt kaip submarinos kariavo 
po v a n d e n i u? Jus g a- 

1 i t e tai matyti savo namuose 
su mažai iškasčių. Mes gavome la- 

, bai daug naujų karės paveikslų Stc- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite į tuos 
paveikslus per Stereskopą, jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jus matote 
šiame paveikslėly) kainuoja tik $1.

Del los tai priežasties, kad pa
davus savo adresą ir iš savo pu
sės paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir narius siuntinėti raši
nėlius žemiaus paduotu adresu, 
yra tikslas šio rašymo. Taip
jau geidžiu ir kviečiu kiekvieną, 
kad rašinėtų taip dažnai 
kuris gali.

Su tikra pagarba,
P. G. Luomuos, naujas 

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

kaip

“M.
Win-

Pradžia 8tę vai.

d. Gruodžio
205 207 E

vakare.
J. šmotelis, Sekr.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių kareivių 2 kp. mankštini
masis bus gruodžio 19, 8 v. v., 
Dievo Apveizdos svet., 18 ir 
Union Avė. Visi kviečiami at
silankyti. — Valdyba.

Roseland. LMPS. 25 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks su
batoj, gruodžio 20, kaip 7 v. v. 
Aušros kambariuose 10900 Mi- 
chigan Avė. — Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. priešmeti
nis susirinkimas įvyks nedėlioję, 

gruodžio 21 d., 10 vai. ryto J. 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 Unijos 269 skyriaus 
susirinkimas bus subatoj, gruodžio 
20 d., Unijos svet., 1564 N. Robey 
St., 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., SLA. 133 kp. rengia 
prakalba su daug įvairių pamargi- 
nimų. Prasidės 2 vai. po pietų 
1401 Mihvaukee Avė. Kalbės geras 
SLA. žinomas ir gabus rašėjas.

Nepraleiskite tos progos! 1 užauga 
dykai. SLA. Narys.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera ■ mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1105 W. 21 St., Chicago

Kabo Corset Co

740 N. Morgan St. 
(Netoli Chicago Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

REIKALAUJAMA moterų mazgoti 
pudingas; $2.50 į dieną nuo 7 ryto 
*.!.i 1 vai. po pietų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO. 

Room 41 
62 W. Washington St.,

PARDAVIMUI. — Galit sutaupyti 
nuo 40% iki 60% ant pirmos klesos 
rakandų. Mes turime fronriuiniui, 
valgomam kambariui ir miegamam 
kambariui setus; lempas ir fonogra
fus. I»vas geležines ir nikeliuoto 
metalo. Atidary ta nedaliomis ir va- 
Jccimis

3207 Ogden, netoli Kedzie.

iki

REIKALINGA mergina į Lietu
višką valgyklą prie nešiojimo ant 
stalų; trupiuos valandos, gera mo
kestis. Atsišaukite greitai Į

161!) So. Halsted .St, Chicago.
M. Kavarskas.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie indų plovimo į restoraną; 

lengvas darbas, gera užmokestis.
Atsišaukite greitai pn.
3212 So. Halsted St., Chicago, III.

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

626 W. Taylor St., Chicago, III.

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

Adresuokite:
C. Z. URNICK, Gen. Dely

Waukpgan, III. 
Telephone Yard 687.

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

1735 N. Paulina St.

PARSIDUODA fornyČiai už žemą 
kainą. Priežastis savininkas išva

žiuoja ant farmų. Atsišaukite 
LIBERTY CO.

3416 So. Waliace St. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI

REIKIA MOTERŲ 
IR MERGINŲ

Gera mokesti,s.
LEONARD SEED CO.

228 W. Kinzie St.

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

1735 N. . Paulina St.

Reikia moteriškės dirbti vir
tuvėje Woodla’wn Lunch Room.

6319 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 1257.

REIKALINGAS vyras pardavėjas. 
Patyrimas nereikalingas. Musų vy
rai uždirba nuo $50.00 iki 60.00 į 
savaitę. Atsišauk
Room 1)11-912. 431 So. Dearborn St.

EXTRAI
Barberys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoja į Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. Kas nori pirkti, ka
dir nemokantis barzdaskučio darbo, 
lengvai gali išmokti. Yra 4 skutami 
krėslai ir visokie elektriniai įtai
symai. Visa bus parduota labai pi
giai, gera proga ypatingai lietuviui, 

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

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

SPECIALIS BARGENAS
Našlė parduoda gerą mūrinį na

mą, susidedanti iŠ 4 augštų, 4 kam
barių ir vienas medinis numukus 
4 kambarių užpakalyje.

Ištirkite
3019 Poplar St.

Mrs. Pujsiewicz.

Ant

SPĖKOS MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Prie rakandų dirbimo 
AtisŠaukite
A. L. RANDELL CO.
729 So. VVabash Avė.

50 DARBININKŲ REIKIA 
Klausk Mr. Buitovvs 
BARKIS BROS. CO.

35-tos gatvės, vienas blokas 
rytus nuo Ashland

Noriu pirkti camputing scales 
ir kitus bučernės įrankius. Senų 
daiktų pardavėjai neatsišauki’ 
te.

BRIDGEPORTO BARGENAI
3 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas su visais įtaisymais elektra, 
maudynėmis ir augštu cemento apa
čia parsiduoda, labai pigiai; namas 
randasi netoli 32 ir Emerald Avė. 
2 namai ant vieno loto, mūrinis ir 
medinis, randos $38 į mėnesį, namai 
gerai sutaisyti, kaip nauji; parduo
siu pigiai arba mainysiu anUloto ar 
automobiliaus.
0 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, užpakalyj garadžius 2 
automobiliams; randos neša $62.00 į 
mėnesį. Parduoda už $3,600; $500 
reikia įmokėti, kitus kaip randą

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago.

Avc.
i Peter

556 W. 37th Str. ant trečių lubų

Patyrusių automobilių 
dirbėjų reikia. Geriausiu 
50 valandų į savaitę.

CHAUNCEY BODY CO. 
2601 Archer Avė.

durių 
mokestis.

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

rantuojamas.
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
© kitos pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums į 
namus Neatidėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsinimą, prisek $1.00 
prie Jo ir siųsk:

RAZAR ANO COMPANY 
34 E. 7th St.» Dept. L,.

New York, N. Y.

PASKELBIMAS.
DAVIS SQUARE TEATRAS, 

esąs po nr.
4601 So. Ashland avė. 

dabar perėjo į kitas rankas.
Rodo geriausiausius kruta- 

m uosius paveikslus kas vakaras, 
pradedant nuo 6:30 vai. šiokio
mis dienomis, o nedėliomis nuo 
1 vai.

Įžangas: Suaugusiems 11c., 
vaikams 6c.

Jeigu norite pamaityt gerų 
k ru taniųjų paveikslų" ir pasige
rėti, ateikite į Davis Square 
Teatrą. Atsiveskite šeimyną;

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

kare. Tikietus galima pirkti iš ank
sto 25 nuoš. pigiau sekančiose vieto
se. Darbo Žmonių knygyne, 3238 
llalsted St., J. Jesinsio krautuvėj, 
3802 So. llalsted St. ir pas daino- 
rius. — J G.edr«»tis.

REIKALAUJAMA moterų dėl 
sortavimo skudurų. Gera mo
kestis.

HARRY DRAY
1447 Rlue Island Avenue.

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

4644 So. Western Avė., Chicago.

PARSIDUODA lobai geras muzi
kos instrumentas alto sexefonas; 

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

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

PUIKI PROGA. Parsiduoda vie
nas naujas puikus namas, ant dvie
jų fliorų, ant keturių pagyvenimų 
iš galo garadžius, dėl dviejų auto
mobilių: taipgi sykiu parsiduoda ir 
šalia namo lotas. Namas randasi po 
num. 5936 — 59-tos gatvės ir Tui- 
man Avė. Savininkas gyvena ten 
pat, iš užpakalio, ant pirmo floro. 
Iki 18 d. šio mėn. busiu 3301 Wallace 
Street.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS darbininkas, mo
kantis rašyti. Gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite 

LIBERTY CO.
3416 So. VVallace St., Chicago.

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

VYRŲ ir MOTERŲ

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

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

REIKAIaAUJAMA 2 vyrai dėl a- 
belno darbo į senų poperių dirbtu
vę. Taipgi žmogaus dreivyti vežimą. 
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St., Chicago.

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

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

priežasties 
Norintis 

ant vietos

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
Paukščių mūrinis namas ant kampo 
apačioj Storas ir pagyvenimas, vir
šuj 5 dideli ruimai pagyvenimui, 
rendos $33.00 į mėnesį. Parduosiu 
už $2,500; reikią/įmokėti 4 šimtus, 
kitus kaip renda kas mėnesis, arba 
mainysiu ant loto arba automobi- 
liaus, priimsiu už pirmą įmokėji- 
mą. Atsišaukite pas savininką

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

U* L Z *4<t II t (11II1 III clN v • i * •. Prisiųskit tik $1.00 Jel neturite šeimynos, atsives-
• • • VI • 1 • 1 Ikit draugus.

MA . 11    . .

Pranešimai

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubas rengia šeimynišką 
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 tikietą arba siųskite pasi
žadėjimą laišku svetainės adresu iki 
gruodžio 21 d. Vėliau pasižadėjimai
nebus priimami. Komitetas. REIKALAVIMAS.

SIUVĖJŲ DIRBTUVES

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės priešmetinis susi

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

I Valdyba.

UŽTIKRINTA VIETA 
MAŠINŲ OPERATORIAMS 
PATYRUSIŲ PRIE GERŲ 
IŠDIRBINIŲ SACK KOTŲ

Ciceri, III.
DARBININKŲ

REIKIA

NUOLATINIS DARBAS

REIKIA 
DARBININKŲ 

ATSIŠAUKITE 
5VESTERN FELT WORKS 

4115 OGDEN AVĖ.

PARDUODAMA, Cigarų, ci- 
garetų, cukrinių ir smulkių 
groserių sankrova, labai geroj 
vietoj.

1044 W. 51st. Str., Chicago.

RAKANDAI

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKES
Ne* kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėmė alų ir degtines, For-

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

i- m ai* nebegalės tilpti rytojaus 
numery].

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU merginos nelaimes

nės kaip 25 metų ir nesenesnės kaip 
40 metų. Esu 40 metų senumo turiu 
savo fruktų krautuvę.

TONY GRIAUčAS 
10724 Michigan Avė., Chicago, III.

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ 
PAKRAŠČIŲ BEISTYTOJŲ 
(ANT MAŠINOS) 
RANKOVIŲ BIRBftJU 
ABEIJNŲ OPERATORIŲ 
RANKOVIŲ SKYLIŲ........
PROSYTOJŲ.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

Liet. Teatr. Dr-stės Sv. Martyno 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne- 

... 1., 1 vai. po pie- 
_urgio parap. svet. Bus rinki

mas valdybos 1920 metams, taipgi 
ir kiti svarbus reikalai apsvarsty
mui.__________ — Nut. Raštininkas.

mulos įstatymiškai galima siųsti pač dėlioj, gruodžio 21' d 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę tų, šv. Jurgio parap. 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

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

PAJIEŠKAU darugo Kazimiero 
Aukštolio, paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav., Balnikų valsčiaus, 
Martonlų sodžiaus. Jam yra Jau du 
laiškai atčję iš Lietuvos. Meldžiu at- j 
sišaukti, raba kas žinote meldžiu j 
pranešti man šiuo antrašu:

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

ATSIŠAUKIT
THE HOUSE OF KUPPEiN- 

HEIMER.
411 SO. SANGAMON ST.

ARBA
WEST CONGRESS

REIKIA

MOLDERIŲ PRIE MISINGIO 
PIRMOS KLESOS 

T0WER PUMP COMPANY. 
815 W. 47th ST.

TIKTAI SI MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
fonografas. PRISIUNČIAME U2- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 0 ryto Iki 9 vak. Ne- 

Kėliomis nūn 16 Iki 4 vai.
KAl.P.DU DOVANA

Didelis rakandų išpardavimas tik 
iki Kalėdų. Kas pirks skurinį sek
lyčios setą, gaus didelį 250 dol. ver
tės gratnafoną dykai, Kreipkitės va-1 
karais ir nedėliomis. Pasimatykite su 
K. Baltas, 750 W. 31 St. Reziden
cija 3044 So. Union Avė., 1 lubos 
užpakalyje.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOLJ. F*. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

218 ST.

PARSIDUODA rakandai šešiems 
kambariams; fruntruimiui, valgo

mam kambariui ir miegamiems kam
bariams. Taipgi daug krėslų atskirųREIKALINGI velkinai ne Jaunes

ni kaip 16 metu amžiaus; dėl lengvo ir kuknės Rašymai. Grojamą mašiną
dirbtuvės darbo; 16 ant savaitės Victrolą,vartotą porą mėnesių. Pi-

pradžiai. Atsiš.aukite * * * *
ROCKWELL BARNES C(K

823 So. Wahash Avė., Chicago, III,
giai kuris tuojau pirks.
1511 So. Kedzie Avė.

Pirmas Apartmentas.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.
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