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14 KOMUNISTŲ PAKARTA 
BUDAPEŠTE.

Latvija kratosi nuo Judeničiaus
JUDENIČIUS SU SAVO 

PUIJCAIS NORI KRAUSTY
TUM LATVIJON.

Nerasdamas vietos Estonijoj, 
talkininkų remiamas, bando

ąpie Narvos miestų, įskaitant 
priėjimą prie Narvos upės, ta
iki Idilei upę per Peipus ir Wes- 
kov ežerus.

Tas duoda Estonijai dideles 
Uovelnos dirbtuves Narvoje, 
kontroliavimą Narvos vanden- 
puoliais, kurie suteikia didelę 
elektros spėką ir užtektinai že
mės į rytus nuo upės, kad iš-

Didelė minia žmonių žiurėjo 
pakorimo.

viešinčius

247 žm. deportuoti Rusijon
ANGLIAKASIAI GAUS 
KALĖDŲ “DOVANŲ.”

> „i » t

60 žm. žuvo nelaimėse

prisitaikinti prie I^atvijos.
REVFUJS, gr. 20. (Baso Chi

cago Tribūne korespondentas 
John Claydon).—Gen. Judeni
čius |MisiuiVfė talkininkams ul
timatumą, reikalaujantį bėgyje 
7 dienų leidinio užimti pozici
ją Latvijos fronte ir ten reor
ganizuoji savo armiją. Jis už- 
reiškui, kad jo santikiai su Es
tonijos valdžia yra tokie, kad jo 
dabartinė policija y’ra neatlai
koma.

EMonijos delegacija išvažiavo 
į Rygą, kad apsvarsčius Jude
ničiaus ailnijos perkėlimą Lat- deničiaus, gen. Etievant iš Frau 
vijos valdžiai. ! c i jos armijos, Piip nuo Estoni-

Gen. Judeničiaus žingsnis Ii-, jos ir Latvijos valdininkų, apie 
ko padarytas po Estonijos atsa
kymui į gr. 4 d. vyriausios ta
rybos notą, reikalaujančią kad yra pastangos prikalbinti Lat- 
vakižia nustotų nuginklavusi f vijų suteikti prieglaudą Judeni-

. čiaus kareiviams. Ikišiol Lall1- 
I vija atsisakinėjo išpildyti tą 
.prašymą./

Padėjimlas Judeničiaus ka
reivių nuolatos darosi kritiškes- 
nhi. Pranešama, kad estonai 
per keletą dienų traukėsi, nu
stumdami dalį Judeničiaus ka
reivių j neu'lralę juostą. Jeigu 
traukimas tęsis, Judeničiaus ka 
i’eivimi bus priversti pasitrauk
ti Estonijon, kur jie bus nugink 
hioti.

BUDAPEŠTE, gr. 20.—Oser- 
ny ir 13 kitų komunistų tapo 
INikarti ketverge. Biletai įėji
mui korimo daržan buvo god
žiai perkami ir didelė minia ma 
te pakorimą. Komunistai tapo 
pakarti trimis būriais. Oserny 
buvo vienas iš paskutinių ka
riamųjų^

atvežė iš 
dabar atvy-

Esto- 
mini- 
toną, 
netik

rifjbe užrubežinių reikalų 
Merija priėmė viltingesnį 
išsirvikšdama, kati taika 
galima, bert beveik užtikrinta.

LATVIJA IRGI KRATOSI 
NUO JUDENIČIAUS.

RYGA, gr. 19.—šiandie 
prasidėjo tarybos tarp gen. Ju-

v • 
CUl

likimą gen. Judeničiaus armi
jos. Patirta yra, kad daromos

vakD.ia i 
Aiaurvakarinės Rusijos armiją 
ir leistų ją reorganizuoti Esto-' vj 
nijoje. Estonija atsakė į tą no 
tą gr. 13 <L. užreikšdiiinsu kpd 
toks veikslus yra negalimas dė
lei jos tarybų su bolševikais. 
Tai yra pirnųis pasiekęs pasau
lį tikras prirodymas, kad talki
ninkai bando organizuoti opo
ziciją prieš bolševikus Pąbalti- 
jos fronte.

Kada uHimatumas buvo pa
duotas Estonijai, užrubežinių 
ivikalų ministeris Birk, konfe
rencijos delegatas Piip ir gen. 
Soots skubiai išvažiavo į Rygą, 
kad išrišus tą painiavą ir atida
rius kelią taikai su sovietais. 
Dabartinis vilkinimas konferen 
ei jos, nežiūrint priešingų pra
nešimų, nebuvo rekalingas de
ki rubežiaits klausimo, bet kad 
davus laiką gen. Judeničiui išsi
kraustyti pirm Estonijos priė
mimo Dorpato karinių sąlygų.

Taip susidėjus dalykams tiki 
masi greitesnės taikos. Augš- 
tas valdininkas, turintis Estoni
jos užrubežinių reikalų ministe 
rijos pareiškė, kad atmetimas 
talkininkų ultimatumo reiškia 
galutiną Estonijos vaklžios nu- 
sispren<Limą daryti taiką, nežiu 
rint talkininkų spaudimo.

Vakar man įteikta stenogra- 
finė atskaita paskutinio i>ose- 
džio, į kurią įeina ir bolševikų 
rubežiaus pasiūlymai. Jie pa
kartoja savo reikalavimą lygios » 
narystės inadšyttoje 'komisijoje. 
Jie nežymi karinę okupaciją jo
kios Estonijos teritorijos, bert 
vieton to siūlo neutralį 20 vior- 
stų zoną Narvos fronte, kiek
vienos šalies armijai pasitrau
kiant po 10 viorstų nuo nužy
mėtų rubežių. Jie taipgi reika
lauja neuitralizavimo Narvos 
upės salų ir visos Estonijai ati
duotos teritorijos į rytus nuo 
Narvos.

Tas pasiūlymas bus veikmė
je, kol Rusija nepasidarys tai
kia, kada Estonija turės teisę 
Ijodaryti pastovius rubežius, 
laikant plebiscitą teritorijoje į 
rytus nuo Narvos iki pilniausių Vokietijos ekspertų ir advoka- 
Fstomijos reikalavimlų. šiame tų.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 22. 1919 
as r(‘(|inre(l by the act of Oct. 6,1917
VOKIEčIAI-RUSAI APIPLĖŠĖ 

LIETUVĄ.

Išsivežė daug vagonų prisiplė
štų daigtų.

RYGA, gr. 19.—Paskutiniai 
elementai gen. Avalov-Bermond 
to kareivių gr. 13 d. evakavo

kimias buvo atliktais dideliais 
pieši irta ils. Vokiečių ofideriai 
neleido talkininkų kontrolės 
oficieriams apžiūrėti tavorinius 
vagonus, kurie, sakoma, buvo 
prikrauti išplėštaisiais daigtais.

Gen. Gurko Beri i ne.

PARYŽIUS, gr. 20.—Rusijos 
armijos karvedis gen. Gurko 

* vakar vakare atvyko į Berliną, 
kad, kaip praneša čia gautos ži
nios pasitarus su anti-bolševi- 
kiška rusų-vokiečių karine val
džia (Bemiondto plėšikais). Jis 
buvo su talkininkų spėkomis 
Murmansko apygardoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, IJI. Dec. 22, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
KAIZERIS SUTIKUS PASIDUO 

TI TALKININKŲ TEISMUI.
GENEVA, gr. 20.—Žinia iš 

Basclio sako, kad buvęs Vokie
tijos kaizeris sutiko priimti tai 
k Įninku teismą, bet jis i>ats 

pasirinks vietą ir laiką teismui 
ir taipjau reikalauja apgynimo

Estonijos reikdlavimlų.
atsitikime bolševikai reikalauja Ta pati žinia sako, kad bu

PROHIBICIJA KANADOJE 
UŽSIBAIGĖ.

0TTAWA, Ont., gr. 20.—Ka
rės laiko prolubicija Kanadoje 
užsibaigė šiandie, tarybai pa
naikinus uždraudimų svaigina
mųjų gėrimų ir arklių lenkti
nių.

Laukiama, kad dabar Kana
doje pradės lankyties daug iš
taškiusių Suv. Valstijų gyven
tojų. '

True translation filed with the post- 
niastcr at (’hieago, III. Dec. 22, 1919 
as rcąyired by the act of Oct. 6,1917

Sukilimas Siberijoje
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ SIBERI 

JOS MIESTŲ.

Besitraukiantys lerikai irgi su 
gauti. Sukilėliai irgi paėmė 

miestą.

TOMSK gr. 20.—Taiga, esan 
tis susijungime Trans-Siberiįos 
ir jo šiaurinės šakos, tapo pa
inias bolševikų. Daug 'trau

kimų į vakarus nuo Taigos ta
po atkirsti ir lenkų kareiviai to 
je apygardoje bus priversti pra

sibijoma apie saugumą Hansen, 
Amerikos vice konsulo Omske 
ir Ray, Amerikos konsulo Ir
kutske, kurie yna į vakarus nuo 
Taigos. Nuo jų negauta žinios 
per virš savaitę laiko.

Kolčakas vis traukiasi.
Siberijos kareiviai vis dar 

traukiasi ir admirolas Kolčakas 
tikisi už kelių dienų išvažiuoti 
į Krasnojask, toliau į rytus.

Novo Niikolajevsk, Rusijos 
jiajurio provincijoj, tapo paim
tas gr. 13 d. lokaliame bolševi
kų sukitimįc, ištikusiame len- 
kaniH apleidus miestą. Irkut
ske esą ramu.

Suėmė 2,500 belaisvių. Mūšiai 
siaučia Estonijos fronte.

LONDONAS, gr. 20.—čia 
gautas iš Maskvos oficialia pra
nešimas sako, kad bolševikai pa 
ėmė Polstnaja, į pietvakarius 
nuo Tomiško ir suėmė 2,500 be-

Pranešimas priduria, kad 
smarkus mušis siaučia 14 my
lių į pietvakarius nuo Narvos.

Klajūnai kirgizai, gyvenantys 
j šiaurvakarius nuo Kaspijaus 

i jurų, sukįlo ir užmušus sargy
bę, privertė tos dalies valdžios 
viršininką pabėgti.

LONDONAS.—Pereitą savai
tę 196 dideliuose Anglijos mies
tuose gimė 10,368 vaikai. Tai 
yra 25 nuoš. paaugJmas gimt-

Daugyba 
Paveikslų 
iš Lietuvos.

Naujienos gavo daugy
bę paveikslų iš Lietuvos.

Jie viens už kitą indo- 
mesni: perstoto Lietuvos 
vargą, žmones, vaikus, 
Lietuvos valdžią ir įvai
rias misijas, 
Lietuvoj.

Paveikslus 
Lietuvos tik
kęs iš Kauno Amerikos 
armijos leitenantas L. 
Messingeris, kurs buvo 
Lietuvoj vaikų gelbėjimo 
misijoj. Leitenantas Mes- 
singer suteikė Naujie
noms atvežįtuoshis pa
veikslus, o taipgi ir papa
sakojo daug dalykų apie 
tai, ką veikęs, ir ką matęs 
Lietuvoj.

Tuos brangintinus pa
veikslus Naujienos pra
dės spausdinti nuo sere- 
dos numerio, ir spausdins 
kasdien po vieną ar po 
dvejetą, kol tik jų turės. 
Nuo seredos (gruodžio 
24 d.) numerio taipgi bus 
spausdinamas 
pranešimas 
leitenantas 

papasakojo 
ir jos vargą.

Tėmyldte 
nuo seredos

Nepraleiskite nei vie
nos dienos.

SPRfNGFIELD, III., gr. 20.— 
Frank iFarrinjgton šiandie pa
skelbė kad kiekvienas Illinois ♦
angliakasys, kuris dalyvavo 
streike, gaus $10 Kalėdinių, do
vanų iš valstijos angliakasių 
unijos iždo, lai bus atlygini
mas angliakasiams už negavi
mą pašalpos laike streiko. Pa- 
Šelpos jie negavo dėlei teisėjo 
Andlcrson. išduoto prieš anglia
kasių streiką injunetiono.

OAKLAND, šeši gele
žiniai laivai, auti 6(1,000 tonų 
įtalpos tapo nuk'isiti vandenin 
Oaikland uoste begyje vienos 
valandos. Dar niekad tiek laivu 
nenuleista vienu kartu.

Traukinis nušoko nuo bėgių.

ST. JAMES, Mo., gr. 21.—2 
žmonės liko užmušti ir 48 su
žeisti Frisco pasažieriniam frau 
kiniui netoli čia nušokus nuo 
bėgių.

5 ŽMONĖS NUŽUDYTI.

Kasyklų savininkai atmeta 
susitaikymą

EMMA GOLDMAN IR BERK- 
MAN JAU DEPORTUOTI.

Viso deportuota 247 rusai. Kur 
jie yra gabenami, dar nežinia 

ir laikoma tai paslaptyje.

trumpas 
apie tai, ką 
Messingeris 

apie Lietuvą

Naujienas 
numerio.

DARBININKAI PROTESTUO
JA PRIEŠ DEPORTAVIMUS.

Chicago Darbo Federacija nu
tarė ginti visus deportuojamus 

unistUs.

CHICAGO.—Chicagos Darbo 
Federacija vakarykščiame susi
rinkime nutarė visais galimais 
budais kovoti prieš deportavi
mą svetimšalių, kurie yra Ame 
rikos Darbo Federacijos ir kitų 
unijų nariais. Tuo tikslu nu
tarta paskirti jmj du nariu nuo 
kiekvienos prie Chicagos Darbo 
Federacijos prigulinčios unijos, 
kurie turės išdirbti budus, kaip 
apginti svetimšalius unijos na
rius, kuriuos norimla deport ne
iti, nežiūrint kokie kaltinimai 
prieš juos butų pastatyti.

Paskui paskelbta, kad kada 
Chicago bus suorganizuota, vi
sas veikimas bus praplėstas^viso
je Illinois valstijoje ir paskui 
Visoje Amerikos Darbo Fede
racijoje ir tada visa organizaci
ja pasipriešins deportavimui 
ateivių unlslų.

Svarbiausią prakalbą apgyni
me ateivių pasakė FoSter, plie
no darbininkų nacionalio komi 
toto sekretorius.

UŽMUŠTI SUSIRĖMIME SU 
POLICIJA.

Cascallairas mie-

BUENOS AIRES, Argentina, 
gr. 20.—Nesenai Buenos Aires 
provincijoj siautė laukų darbi
ninkų streikas. Policija ir iki 
šiol vis dar persekioja buvusius 
s|lreikienius
slelyj policijai areštavus vieną 
darbininkų, 300 žmonių užpuo
lė kalėjimą, kad paliuosavus 
areštuotąjį. Ištiko susirėmimas 
su policija, kuriame 4 žmonės 
tapo užmušti ir 12 sužeista.

GILCREST, Colo., gr. 21.— 
’ Nežinomas piktaidaris šiandie 
| čia užmušė ūkininką Schank, 
jo pačią ir tris jų vaikus.

Suv. Valst. Kongrese
SENATAS PRIĖMĖ GELEŽIN

KELIŲ BILIŲ.

Atstovų butas yra priėmęs at
skirą bilių. Kongresas užsidarė 

šventėms.

billiaiLs. Esch biliuje

WASHINGTON, gr. 20,-Se- 
n-altas šiandie 46 balsais prieš 30 
priėmė Cummins geležinkelių 
bilių, kuris sugrąžina geležin
kelius privaitinėn nuosavybėn. 
Jis priimtas be jokių permainų, 
su skh'sniiii, uždraudžiančiu 

streikus ir lokautus.
Atstovų butas yra priėmęs 

Esch bilių aipie geležinkelius, 
kuris kiek skinasi nuo Cum
mins
taipgi yria skirhnj’H aipie arbi- 
traciją, bet kartu neuždraudžia 
ir streikų.

Dabar abu biliai pasiųsti 
abiejų butų konferencijai, ku
ri turės išlyginti skirtumus juo 
se ir paskui paduoti kongresui 
galutinam priėmjimui. Tikima
si, kiad bilius bus priimtas pra 
džioje sekaino mėnesio. Abu 
biliai 'sugrąžina geležinkelius 
privatinėn miosavybėn sausio 

31 d., bet uždeda mažą valdžios 
kontrolę.

Esch sako, kad skirtumai 
tarp tų dviejų bilių yra tokie 
dideli, kad komisija negalės vis 
ko išrišti, negavusi instrukcijų 
nuo aitstovų buto. Demokratų 
valdovai sako, kad jie norėtų iš 
bandyti skirsnį prieš streikus 
atsitovų bute, 
apie suderinimą 
panedėlyj.

Senatorius I^a
priešinosi sugrąžinimai geležiu 
kelių savininkams, buvo įnešęs 
imtaisymą, kad valdžįa valdytų 
geležinkeliais dar du metus, bet 
jo pata>isiytnias tapo atmestas.

Senatas ir atstovų butas 11 
vai. nakties užsidarė Kalėdi
nėmis Šventėms ir susirinks tik 
po Naujų metų. Bijomasi, kad 
tuo laiku prezidentas Wilsonas 
nesugrąžintų geležinkelių 
aavininkamb.

Konf esencijos 
bilių prasidės

Follette, kuris

NEW YORK, gr. 21.—Perei
tą luilčty tapo (k|portuota 247 
žmonės į Rusiją. Tarp depor
tuotųjų yni ir paskilbę anarchi 
štai Alcxander Berkman ir 
Emįma Goldman. Tūli depor
tuotųjų jau keli mėnesiai kaip 
buvo pasodinti Ellis salos innni 
granitų bute ir lauke deportavi
mo. Kitas gal net visą pusmetį 
teir. išbuvo.

Kada jie bus deportuoti jiems 
nesakyta iki veik paskutinės va
landos. Bet į kur jie bus išga
benti, tai jiems ir susėdus į 

laivą nepasakyta, negi nepa
skelbta ifco publikai, taip kad 
apart i>ačių augščiausiųjų val
dininkų niekas nežino kur jie 
yra gabenami.

Vos tik paliepus deportuoja
miems prisirengti, apie vidur
naktį prie salos priplaukė arini 
jos vilkikas ir jio didžiausia sar 
gyba susodino deportuojamuo
sius į laivelį. Jį lydėjo keli kili 
laiveliai, kad deportuojamieji 

negalėtų pabėgti. O ir ant lai
velio jie buvo apstatyti dideĮe 
sargyba.

Laivelis juos nuvežė prie 
Iranspoijto Buford, į kurį jie 
tapo pedkeiti. Transportas irgi 
apstatytas sargyba. Jis išplau
kė auštant į nežinomą, bent ben 
driidmeinei, kelionę. Tik ryto 
ryte komanduojantis sargybė 
pulkininkas Hilton įteiks kapi
tonui savo inlstrukcijas į kur 
laivui plaukti.

Kiek žinoma, kelionė užims 
18 dienų, jei nesutrukdys au
dros. Kadangi valdžia prisiža
dėjo, kad ilremltiuiai nebus ga
benami Kolčakų .air Denikių vai 
donomon Rusijon, manoma, 
kad jie visi bus atgabenti Hcl- 
singfore ar kitan Finiandijos 
uostau, o jau iš ten bus išvežti 
sovietų Rusijon. Valdiškuose 
rageliuose duota suprasti, kad 
su Finlandija yra padary ta su
tartis apie leidimą pervežti ru
sus per tą šalį.

Tarp deportuojamųjų yra trįs 
mOterįs: Enuna Goldman, Ethel 
Bbrnstein ir Dora Lipkin. Bern 
sltcin paliko čia mylimąjį Sa- 
muel Lipniam, kuris yra nu
teistas 20 metų už peržengimą 
špionažo įstatymo. Tūli depor 
tuojamų šaukė, kad jie su laiku 
vistiek sugrįš Amerikon, kadą 
ir čia liaudis ir todėl jie nuola
tos šaukė “Tegyvuoja Ameri
kos revoliucija.”

John P. Wliite, buvęs prezi
dentas angliakasių unijos— at
stovaus angliakasius.

Rembrand Peale, Pennsylva- 
nia kasyklos savininkas— atsto
vaus kasyklų savininkus.

Robinson laike karės dirbo 
prie, gabenimo tarybos. White 
ir Peale buvo kuro administra
toriaus Garfield patarėjais.

Kaip tik paskelbta komisijos 
sąstatas ir prezidento . laiškas 
tai komisijai, kuriame sakoma, 
kad kasyklų savininkai ir an
gliakasiai sutiko pavesti savo 
ginčus tai komisijai, kasyklų 
savininkai tuojaus išleido savo 
pranešimų, kuriame jie sako, 
kad valdžia visai nepasitarė su 
kasyklų savininkais apie anglių 
kasiams paduotas sąlygas ir to
dėl kasyklų savininkai negalė
jo priimti ir nėra priėmę tokio 
susitaikinto.

Iš to pranešimo matyt, kad 
savininkai nėra užganėdinti su- 
sitąikilmii ir dar gali bandyti at 
metfti valdžios padarytą susita
rimą, su angliakasiais.

KASYKLŲ SAVININKAI AT
META SUSITAIKYMĄ SU 

ANGLIAKASIAIS.

Kaltina valdžią suviliojime ir 
pasidavime WllaWW

WASHINGTON, gr. 21.—Ka 
sykių savininkų pildomasis ko 
mitetas šiandie atsisakė priim
ti prezidento Wilsono anglių 
I>adėtics tyrinėjimo l^omisiją. 
Susirinkime kolmiitdias kaltino 
valdžią, kad suviliojo kasyklų 
savininkus ir pasidavė angliaka
siam^ dėlei politinių išrokavi- 
mų. Tečiaus komitetas pasibi
jojo vienas imti ant savęs atsa
komybės už savo žingsnį, kuris 
gali privesti prie naujo anglia
kasių streiko ir nutarė sušauk
ti ClevelaiMic sekamą, irta min
ką visu kasyklų savininkų susi
rinkimą, kad galutinai nutarus 
priimti ar atmesti prezidento 

Wilsono susitaikymą su anglia
kasiais.

Savininkai taipjau priešinasi 
paskiržmui koinisijon ginti jų 
interesus Peale, kuris yra ne
priklausomas kasyklų savinin
kas ir nėra išrinktas susivieni
jusių savininkų.

37 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO.

MARSHFIELD, Ore., gr. 20. 
—Manoma, kad tik drįs žmonės 
išsigelbėjo nuo paskendusio 
ketyergo vakare laivo J. A. 
Chanslor, kuris ties Cape Blan- 
co užgavo uolą. Kili gi 37 žino 
nės turbut yra žyvę.

PREZIDENTAS PASKIR® 
ANGLIŲ KOMISIJĄ.

23 ŽMONĖS ŽUVO TRAUKI
NIŲ SUSIDŪRIME.

Kąsyklų savininkai neužganė
dinti ir gal atmes sutarty.

Visi jie yra kątik atvykusieji 
Amerikon ateiviai.

ANOVVA, Me., gr. 20.—23 
žmonės liko užmušti ir apie 50 
žmonių sunkiai sužeisti imimi- 
grantų 'traukiniui susidūrus ties 
Onawa stotim šiandie su tavo- 
riniu traukiniu. 17 žmonių li
ko užmušta ant vietos, a 0 pa- 
ąkui mirė nuo žaizdų.

WASH1NGTON, gr. 20.—Pre 
zidk?nlas Wilsonas šiandie pa
skelbė paskirimą komisijos, ty 
rinėti anglių padėtį ir nustaty
ti angliakasiams algas ir darbo 
sąlygas. Tai pridaryta sulig są
lygomis susitaikymo su anglia
kasiais. Komisijon paskirti ir 
jau apsiėmė šie žmonės s

Henry M. Robinson iš Paša- 
dona, Cal, kuria atatovaua pub-

PARYŽIUS—Aviatorius lieut. 
Roget padarė naują aukštumos 
rekordą su dviem pasažieriais. 
Jis iškįlo 19,685 pėdas. Pirmes-

jy

plebiscito j vakarus nuo Nar- Vęs Ikronprincas užreiškė, kad rnų, palyginus su prieš kart-
jis niekad nestos prieš tokį tei- niais laikais. Tuo pačiu laiku nis rekordas su dviem pasažie-

RubežiUB tęsiasi pusračiu smą. mirė 1,036 žmonės. riais buvo 17,782 pėdos.

ri.

vos iki Wesenberg.
BubeŽRB tęsiasi pusračiu omą.

CHICAGO.—Nuo sausio 1 
Chica go j e automobiliai gatvėse 
užmušė 398 žmones.

CHICAGO.^šiemet, nuo šau
dė 1 d., Chięagoje iki šiandie 
pąpfldyta 307 žmogžudystė#.



Kas Dedasi Lietuvoj
.traukini ris gabenamos Kuršą n 
ir i ieluvon. Ties Ryga latvių ir 
estų atmušti, kolčakininkni jau 
čiasi labai netikri rytdienos.

KAS DEDASI KOLČAKININKŲ 
UŽIMTOSE VIETOSE.

“šocialdemokratas“ 10 nr. ra
šo:

Padėtis Šiaulių, Joniškio, Rad
viliškio apylinkėse vis sunkėja. 
Va faktai.

Kupiškio valsčiuje kolčaki- 
ninkai išvaikė Juobžių dvaro gy
ventojus, jų vieton pasodino ru
sus kolonistus. Gyventojų tur
tas sunaikintas ir išvogtas. Rad 
viliškio valsčiuje Bemočių kai
me apiplėštas ūkininkas K. Pra
nevičius, išvogta turto ant 4000 
rub., patį ūkininką J. Pranevi
čių išsivedę į lauką sušaudė. 
Plėšimų padalyta ir pas kitus to 
valsčiaus ūkininkus.

Žmonių suėmimai nesiliauja. 
Joniškyje 31-X suimtas B. Žige- 
lis, valsčiaus valdybos narys ir 
vietos progimnazijos direkto-

je suimta Bredikienę. Šiaulių ap
skrities savivaldybės / rūpesčiu 
suimtieji laikinai paliuosuoti.

Gubernijos dvare prie Šiaulių 
suimti depo viršininkas siauro
jo gelžkelio pil. Lubauskas, kon 
duktorius Tamulis ir sargas Ma
žeika.

Joniškyje, Pašvitinyje, Kriu
kuose, Lygumuose, Stačiūnuo
se nuginkluota/šiomis dienomis 
milicija. Eina ėšimai. Daugelis 
žmonių nuoyfų piešimų elgeto- 

is virsta-:
Šiaulių miestas pergyvena

naujų gausų užpuolimą. Vokie
čiai su rusais užgriebė miesto 
elektros stotį ir ima mokesnį 
bent keliems mėnesiams pir
myn. Didelių nesusipratimų 
pridarė “kolčakininkų“ pinigai; 
jų vokiečiai neima, bet gyvento
jus verčia imti ginklų. Turgai 
Šiauliuose išnyko, žmonės nieko 
nebeveža. šiandie “kolČakinin- 
kai“ išleido naują įsakymą, ku
riuo 1) krautuves turi būti ati
darytos nuo 8 iki 8 vai., 2) pre
kes iš įnikto išvežti draudžia
ma, 3) rusų “bermonto pinigai 
turi būti imami nuo 5 š. m. die
nos, 4) nepildau tieji šių įsaky
mų baudžiami iki 10000 auks. 
arba 6 m. kalėjimo, o antrą sy
kį už jų nepildymą perduodami 
karo-lauko teismui. Prekės uotu 
ri būti slepiamos, grąsinama 
taip pat bausme. Pasirašė po to 
įsakymo Šiaulių komendantas 
Kazmiitskis.

Nežiūrint vokiečių valdžios 
pasižadėjimo iki lapkričio 13' 
dienai išvežti iš Lietuvos vokie
čių kariuomenę, tos gaujos ne
mažėja, bet didėja. Vokiečiai 
vien pamaino kepurių ženkle
lius rusiškais ir tuo bildu virsta 
kolčakininkais. Į Šiaulius atėjo 
iš Vokietijos 0u “vokiečių legio
nierių“ buriu ir taisosi ten apsi
gyventi. Spalio 31 dieną ^irie 
Tauragės perėjo su muzika iš 
Vokiečių Lietuvos 2500 gink
luotų vokiečių ir užėmė Taura
gę. Tilžėje susibarusios vokie
čių ir >usų-belaisvių gaujos

Šančiai, Kauno priemiestis.* 
Rodos, carizmo liekanų niekur 
nebeliko, tačiau praktikos gyve
nime ne visai taip. Žiūrint į tokį 
reiškinį, kurį aš čia aprašysi^, 
sunku butų įspėti, kokia valdžia 
ir tvarka,viešpatauja dabar Lie
tuvoje. Štai Šančiuose dar, ma
tyt, užsiliko caro režimo lieka
nų. Sunku, pagaliau, suvokti, 
kur čia teisybė. Iš visokių ap
linkraščių numanu, kad Šančiai 
turėtų būti miesto savivaldybės 
žinioje. Tačiau čia yra dvarinin
kas Fanstilis, kurį žmbnė.s vai
dina caruku, nes jis čia,•galima 
sakyti, Viešpatis. Antroje pusė
je spalių mėnesio jis išleido 
Šančių gyventojams praneši
mus, reikalaudamas būtinai į ne 
šti nuomos pinigus už tuos že
mių sklypelius, kuriuose pasista 
tę trobeles gyvena Šančių gyven
tojai. Ir reikia žinoti, kad tie 
pranešimai atspausti rusų kalbu 
ir su antspaudu, kuriame stovi 
rusų dvigalvis erelys. Praneši
mo apačioje pasirašęs PomieŠ- 
čik Fanstil.

Žmonės nuo senų laikų moka 
tam dvarininkui nomOs pinigus 
už žemę, kuri dar saro laikas 
buvo atimta iš žmonių. Rodos, 
dabar jau reikėtų padaryti tam 
galas, reikėtų vyriausybei to
kiems dvarininkams neleisti sa
viškai tvarkdariauti.

Aš, pavyzdžiui, po penkių su 
viršum metų sugrįžau iš nelais
vės suvargęs, neturėdamas sku 
tiko kišenėje, o čia tas Fanstelis

. -J
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Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apielinkių

LIETUVIAMS
kad suorganizavome naują lietuviu korporaciją Chicagoje, vidurmiestyj 

Baltic Consuitation Bureau ir

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

ir affidavitus,
4) Visokiuose reikaluose informacijas suteikiam dykai.

Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite i

ALTIC CONSULTATION E
Room 1508 Telefonas: Majestic 8347.

105 W. Monroe Street, kampas Clark ir Monroe gatvių, Chicago, III

tuojau reikalauja užmokėti 
nuomą. Aš dabar abejoju, ar 
dvarininkas Fanstelis remiasi 
Lietuvos valdžios ar dar senai
siais rusu caro įstatymais?

Svečias [“L. Uk.“]

Laiškai iš Lietuvos
Iš Mastučių kaimo, šakių 

apskričio.

Skaityk! švenčių diena. Tą dieną I

Kalėdų diena — didelių

S. S. 22 kuopa rengia šaunų

NAUJIENŲ 
DOVANOS

I

Naujienų Skaitytojai šiais metais gauna 
Kalėdoms ir Naujiems Metams dvi puiki 
dovani:

SIENINI KALENDORIŲ

12-kos puslapių su gražiu paveikslu, apie 
kurį jau buvo plačiai rašyta;

LIETUVIŲ BIZNIO METINĘ KNYGĄ
V

Tai svarbi ir senai pageidaujama knyga, 
iš kurips lietuviai galės semti įvairių infor
macijų apie visokiausius žinotinus dalykus, 
o ypač apie įvairius biznius, kokiais tik lie
tuviai patįs užsiima, ar su kuriais turi rei
kalų.

i

SIENINIS KALENDORIUS jau yra spausdinamas ir 
pasieks skaitytojų ne vėliaus Naujų Metų. Jo atspaus
dinimas tapo sutrukdytas dėl nepristatymo popieros.

METINĖ BIZNIO KNYGA bus duota kaipo Naujienų 
priedas Gruodžio 31 dieną. Ne-skaitytojams Metinės 
Biznio Knygos kaina bus 15 centų.

Gelažiai. Prūselių sodžiaus dvi 
moterį nuėjo girion malkų pasi
rinkti. Užėjęs jas miško sargas 
eme plūsti ir ketino nušauti. Tos 
prasėsi, bet'jis ištiesęs šautuvą 
iššovė ir sužeidė vienai moteriai 
ranką.

Tokių atsitikimų dar nebuvo 
nė prie caro valdžios.

Jurbarkas. Lapkričio 10 d. 
čia atėjo vėl 50 vokiečių karei
vių ir pradėjo plėšti. Labiausiai 
ima gyvulius: avis, karves, ark
lius. Arklius ėmė net iš žmo
nių, suvažiavusių į turgų.

• * v
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Šiauliuose elektros stotis vo- , .L 
kiečių rekvizuota ir paskelbta ’ tį. 
Vokiečių valstybės nuosavybe. 
Elektros stoties vedėju palieka
ma Dibičo korpuso leitenantas

Rašo Antanui Spronaičiui,

Brangus mano brolau! Prane
šu tamstai, kad mes visi ysam 
sveiki ir linksmi. Aš jau par
važiavau iš Vokietijos. Kai dar
bininkai išvijo kaizerį iš Vokie
tijos, tai ir mums suteikė lais
vę: galėjome važiuoti į savo 
tėvynę^Aš skubinaus pamatyti 
tą savo nuvargintą šalelę, kurioj 
mes gimėme ir užaugome. Sku
binaus ne lik pamatyti, alc ir 
dirbti dėl visuomenės labo, kas 
man ir pasisekė, ba dabar aš e- 
su 1000 darbininkų vadas arba 
65 kuopų pirmininkas. Taigi 
suku sau galvą ir stengiuosi 
nuvesti tą mjnią į geresnę atei-

Pagalvok!
Kalėdinį Koncertą

Po ilgo advento kiekvienas 
nori smagiai praleisti laiką 
ir pasilinksminti. 0 tinkamai 
pasilinksminti bus galima tik 
L. S .S. 22 kp. Kalėdiniame 
koncerte —

Smulkmenų, brangus brolau,! I j

neprivalau rašyti laiške, ba vis- j |^| ŲUfc||| | | Oft ■
ko negalima aprašyti. Aš ma
nau, kad tamsta iš laikraščių ži- 
naį apie kitokius poLukos daly
kus.

šiuo baigiu laišką. Su dar
bininkiškais linkėjimais — Au
gustinas Spronaitis.

Šeduva. Žmonės suvarginti be. 
galo dažnai varinėjamoms “stui 
komis“, mat kolčakininkų fron
tas nepertoli nuo Šeduvos, tad 
kariškiams reikalinga daug pad- 
vadų. Viens Šeduvos valsčius 
pristato diena dienon apie 120 
padvadų! Tačiau žmonės, kad 
ir varginami, nerugoja. Labai 
nekenčia čia vokiečių ir kolča
kininkų, kurie, kaip patys žmo
nės numano, eina pasamdyti už 
vokiečių pinigus.

Darbininkų padėtis gana sun
ki. Nėra uždarbių, o brangeny
bė didelė. Kiti tiesiog neturi' ko” })"į defį^ro buvau iš Lie
ką valgyti, nei malkų krosniai p()jaus grąžilUas. m. mane 
pakurti, o aplinkui riogso išga- pa$nig rusų kaHuomėnen ir pa
inų Ropų vokiečių miškai. siuntė vokiečių frontam Karo

Okupacijos laikais darbiniu- audroj išbuvau 8 mėnesius, bet 
kams buvo bent duodama pigus-1 iš Dievo valios išlikau nesužeis- 
ne kaina nusipirkti duonos. Da-, tas. Kadangi mano sveikata ėmė 
bar gi reikia irtokėti pūrui po 30 silpnėti, lai mane pasiuntė į

-40 rubliu, Pereitus melus inžinierių pulką. Dirbau dirbtu^ 
Valsčiaus komitetas buvo irgi vėj ligi pat karo pabaigos. Po to 
mėginęs daryti pigesne kaina didelio vargo. parvažiavau na- 
darbininkams grudų, bet išėjo tuo. Tai buvo 1918 m. Viską ra- 
laip, kad iš to daugiausia pelno dau po senovei, tik tėvukas jau 
pareina pačiam komitetui. buvo miręs.

Darbininkaį reikalauja, kad į Vokiečiams išėjus, Lietuvą už- 
dabar prieš ponų vedamus kol- valdė rusų bolševikai, kurie žiau 
čakininkus, reikia Lietuvai gin-/riai apsiėjo su gyventojais. Ant 
lis daugiausia darbo žmonių jie-vjel()S nebuvo galima pasilikti, 
gomis, kad Lietuvos valdžia stojau į Lietuvių kariume- 
neužmjrštų ir šeduviečių darbi-' nę saVo įraghj gjntų.
ninku reikalų, padedama jiems’ Su pagarba, Jonas Urbanai. 
apsirūpinti žiemai maistu ir k u-! ____ i____
ru, ypač atsižvelgiant į sunkias. jg Penkinių, kaimo, Keturva

lakių vals. Vilkaviškio aps.dabartinei metu jų gyveninio 
sąlygas.

Pakeleivis [“L. Uk.“]

IŠ Šančių, Kauno.

Rašo A. Sheikui, Cbicagoje, 
jo draugas: *

Mielas drauge! Aš esu sveikas 
i ir linksmas ir kariauju lietuvių 
: kariuomenėj už laisvę.

Dabar aprašysiu trumpai pra- 
( eities gyvenimą. Liepos 15 d., 
11914 m., turėjau važiuoti Ameri-

Įsidomėk!

M. Meldažio svet.
2242 W. 23 PI.

Jau kelinti metai, kaip L. 
S. S. 22 kp. rengia Kalėdinius 
vakarus. Bet šis Kalėdinis 
koncertas bus vienas pui
kiausių. 0 tai dėlto, kad ja- . 
me dalyvaus visos gabiausios 
muši] choristų ir dainininkų 
spėkos. Tatai neužmiršk. 
Neužmiršk atsilankyti pats 
ir savo draugus atsivesti 
Gerų vakarų labai retai te- 
rengiama. Praleisti jį butų 
didelė tamstai nuoskauda.

L. S. S. 22 kp. Kalėdinis 
koncertas prasidės —

Lygiai kaip 4 vai. vakare.
Po koncerto smagus balius 

— šokiai ir kitos įvairios pra
mogos. Grieš puiki Balako 
orkestrą. Tikietų kainos tik 
50c. asmeniui.

Kviečia L. S. S. 22 KUOPA.

Juozas Berneckas numirė. Jis 
sirgo ištisus trejus metus; pusę 
metų gulėjo ligonbutyj, bet nie
kas nebeniačino.

Aš keturis kartus ką tik nc- 
žuvau • nuo vokiečių kulkos, i u’ V1. rr , .V _. gaut užgis viKartą mane išgelbėjo mano na- K 
bašninkė žmona.

Oi, daug mes prikentėjome .•
nuo vokiečių: netekome gyvu
lių ir padargų. Dabar jau pra
dedame prasigyventi. Pasistatė
me triobas, tik klėtį da reikia 
pabūdavo!!. Įsigijome ir gyvu
lių — buvome likę tik ant viek
uos karves.

Musų kaime labai daug išmi
rė. Numirė P. Burdulis, P. Ig
natavičius, M. Zorskis, Kavaliau
skienė, Žukauskienė ir daug ki
lų. — Jurgis R.

•■■■■■>■ .ii.i n - .ii ■ ■■ »

Mums daug teko iškęsti var
go. Buvome visai nubiednėję iš 
vokiečių malonės, bet dabar, 
priešams apleidus musų šalį 
pradedame po truputį atsigrieb
ti Beikia vilties, kad laikui bė- 

visos musų žaizdos. 
Šįmet, ačiū Dievui, turime ko 
valgyli ir kuo apsidengti.

Blaivosi rytai: atgimsta mu
sų tėvynė Lietuva; turime jau 

Į savo valdininkus. Milicianlai 
užima buvusių Rusijos “straž- 
ninkų“ vietas, Teismuose nebe
reikia “po ruski“ kalbėli, nes 
visi reikalai vedama lietuvių 
kalba. Turime nemaža ir savo 
kariuomenės, kuri gina tėvynę 
nuo lenku, bolševikų ir kolca- 
kininkų, “bielogvardiečij^4. Skai 
tome laikraščiuose, kad ir ame
rikiečiai žada mums pageliais 
atsilaikymui prieš nelabąjį prie

Iš Ruskių sodžiau, Tauragės 
apskričio.

Rašo M. Paulauskienei, India
na Harbor Ind. jos brolis:

Saločiai (Pakurščjc) Čionai 3. Duodame žinoti, kad mes esa- 
XI atsibastė kolčakininkų gau-’ me sveiki ir gyvi, lik mama 
jos, ir užėmė miestelį. Alei Irau maža sveikatos beturi, — nieko 
kdami kotčakininkai išsivežė į-1 negali dirbti, 
kaitais du kunigu ir 6 civilius ■
žrųones. , ) ;kai yra sveiki. Jie laimingai su-

------------ grįžo iš karo, lik visai nesenai

Rašo J. Pocienė savo bro
liams Bukauskams, Easl SI. 
Louis, III.:

Ilgai, kaip žinote, spaude mus

Visi Graziskaliekai ir Bernec-

ir naikindama mus. Daug .sun
kenybių ir vargų prisiėjo pa
kelti. 1917 m. numirė mamytė, 
numirė taipgi ir dėde Juozapas 
Kelpšas.

Viskas pas mus baisiai pabran 
go. Pavyzdžiui, arklys kaštuoja 
ligi 1000 rublių, karvė 2000 r. 
Priežastfcs to brangumo yra ta, 
kad karės metu daug liko su
naikinta Lietuvos turto. Oi, la
bai daug širdgėla padarė Lietu
vai pasaulinis karas: sudegino ir 
išgriovė daug miestų ir mies-

Laukuvos varpai ir gi liko nu
imti. ,



I

Tegul Ji Neša 
Jūsų Naštų

Senovėje žmonės dėjo pasaulį ant pečių pasa
kiniam milžinui vadinamam “Atlasu”, šiandien 
pažangieji ūkininkai deda darbo pasaulį ant 

pečių

International Žibalinei
Mašinai

šitas tvirtas, ištikimas, klausus, pigus tarnas šian
dien atima daugiau čyžmos iš ukvedystes, negu kokis 
kitas veiksnys. Jis atlieka daugybę darbų ant ūkės— 
pjausto malkas, pumpuoja vandenį, kapoja pašarą, va
ro vėjinį malūną ir lt., ir padaro tuos darbus greitai 
ir patenkinamai.

Užlaikymas mažiausiojo atsieina magiau negu 3 
centus per valanda 
matų-raului”, kuris atlieka darbą dešimties vyrų. Pu- 
liauk sunkiai dirbęs. Pavesk visus inkiriuosius darbus 
International Mašinai. Ji užčėdys tau laiką, užvaduos 
darbą ir kišenių. Yra tris dydžiai, ll/>, 3 ir 6-II.P.. vi
si varomi žibalu ar gazolinu.

labai pigus užlaikyrAis “visų-a-

Pardavinėjantis International motinas jūsų apie- 
linkėj išaiškins šitą darbinį stebukladarį smulkmeniš
kai

nas

ir papasakos, kodėl jo “mandatp” kraštai auksuo- 
Arba parašyk žemiau paduotif adresu ir gausi pįl- 
informacijas.

International Harvester CompanY
Or AMERICA i»c ~ <Chicago u s a

KALĖDŲ 
DOVANOS
Deimantai, auksiniai žiedai, špilkos, laikrodėliai, 

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

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

Columbia
Grafonola

A Merry Christmas 
and a Happy New Year
A columbia grafonola 

with Columbia Records means 
va Christmas filled with merry music 

and the coming year crovvded with 
joy. Corking ęood dance records, 
popular song hits, gems of Grand 
Opera and beautiful symphonies will 
all combine to give your friends and 
family many happydays and evenings 
every day of every year.

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

Linkėdamas Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau- 
jų Metų.

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

Iš šiltosios pietų 
Floridos.

■* -- ----------------------------------

taljslai. Socializmo idėjai lem
ta pergalėti ir komunistus ir 
kapitalistus. —

__  1J Avrzil ■ 11 n ■ a aV ■ii oRevoliucionierius.
Turbūt musų spaudoj dar ne

buvo minėta apie lą šiltą, jaukų 
kampelį ■ 
iymIos, ne ta šalis—ne šaltoji pur 
vinoji Chicaga, ne kitos šiauri
nės valstijos, čia kalenti dantis 
visai nereikia. Ir žiemų ir vasa
rą šildo ta pati maloni, gaivi na n 
Ii saulė, žaliuoja painios, žydi 
gėlės ir dvelkia gaivus vėjalis — 
lįkras žemiškasai Rojus!

Ir tą Rojų labai mėgsta šio 
svieto galingieji, tie, kur turi 
pinigų daugiau nei jiems reikia 
- turčiai. Žiemai užstojus į 

šiltąją pietų Floridą jie atvyko 
praleisti laiką. Jų čia visur pil
na — pnjurys, palociai, sodai, 
maudynės. Jiems tarnauja ne
lik malonioji pietų Floridos 
gamta, o ir žmogaus dvasios ir 
proto genijus -
ras. Jiems čia saugu, jauku 
malonu. Nors netoli jų bedinie 
ji gyvenimo posūniai 
jasi už kasdienės 
uos kąsnį. Prie tų 
nųjįt gyvenimo posūnių 
galingieji jokios pagailos 
Andais pats mačiau, 1 
nas nutukęs pasipūtęs 
begaileslingai įspyrė senai nere-

pietų Floridą. Čia,

muzika ir teal-

kau- 
duo- 
bėdi- 
musų 
netur. 

kaip vie- 
i turčius

amžiaus vaikuiis buvo atsive
dęs, kad gavus nors trupinėlį 
nuo galingųjų dykūnų stalo. Pa
gailę! inoj i sena neregė verkda- 
ma-raišdama turėjo nešiotis 
lauk. Turtingasai budelis gi 
lydėjo ją ugningu keršto žvilgs
nių. Ar ilgai jie tyčiosies iš tų, 
kurie jiems visa tą gerą pagami
no?

Vyriausia pietų Floridos pra
moti i ja — cigarų dirbimas. Dar
bas cigarų dirbtuvėse eina už
vis geriausia. Laivų jarduose 
darbas taipjau gan gerai eina. 
Beje, pietų Floridoj labai gerai 
dera javai ir įvairus pietinių 
kraštų vaisiai: orančiai, bana
nai, cukriniai lapai iri tt. Vai
sius daugiausia giibenama į 

i Tampus (?), o čia sukrovus į 
laivus, ten, kur kapitalistai gau
na daugiau užmokėti.

Lietuvių pietų Floridoj kol 
kas dar neužtikau. O gyventi 
čia, šiaip ar taip, neblogiau 
kaip šaltosiose valstijose. Rasi 
dar geriau — tuo, kad čia bent 
šaltį nereikia kęsti, ir neprisiei
na mokėti nesvietiškų kainų už 
drabužius, be kurių šia Reinių 
valstijų gyventojai nieku budu 
negal apsieiti. Beto, ir pragyve
nimas čia truputuką pigesnis. 
Sveikatingumo žvilgsniu irgi 
gera: oras čia labai sveikas, ma
lonius. Tokiu jį daro didis apš 
lis ežerų ir ne tol imtoj i jura.

šis kampelis, kuriame aš 
pails randuose, daugiausia apgy 
veidas ispanais. Tai darbštus ir 
kultūringi žmonės. Turi savo 
tvirtų unijų, bei draugijų moka 
ir išgali atsilaikyti prieš savo 
naudotojus. Boto, turi įkūrę y- 
tin įtekmingą socialistų kliubą. 
Kliubui priklauso nemaža gabių 
ir rimtų veikėjų. Jam ir aš pats 
turiu garbes priklausyti.

Tiek tuo tarpu iš šiltosios pie
tų Floridos.

— Chicagietę Mylintis.

ROCKFORD, ILL.

Kiek laiko atgal draugai čia 
atgaivino vietinę LSS. 75-tą kuo
pą, kurią musų smarkaujantis 
“komunistai” buvo “palaidoję.” 
Reorganizuotoji kuopa nutarė 
pareikalauti “komunistų,” kad 
jie gražintų jai čarterį ir ant
spaudą. Reikalauti jų, kad gra
žumu grąžintų, o jeigu ne -— 
gražins, tai tegul sau turi. Mes 
gausime naują čarterį ir ant-

Del persiorganizavimo kuo
pos musų “komunistai” labai 
susirūpino. Mat pamatė, kad jų 
“laidotuvės” buvo bergždžios. 
Taigi tegul tie LSS. “graboriai” 
dabar žino, kad socializmo idė
ja yra nepalaidojama. Jos ne- 
pajiegia palaidoti netik “komu
nistai,” o ir viso pasaulio kapi-

DETROIT, MICH. , 
_

V* vietos lietuvių veikimo.

Pažangieji Detroito lietuviai, 
kičk teko patirti, yra gan veik
lus. Tik viena yda: jie labai 
reiai praneša plačiajai musų vi 
supmenei apie savo veikimą bei 
užmanymus. Iš Detroito tik ka
da ne kada tenka pamatyti vie 
ną-kitą žinutę. Tai negera.

Gruodžiu/ 13 dieną LMPS. 
kuopa surengė pramogų vaka
rą teatrą ir balių.' Vaidinta 
“Užkerotas Jackus.” Lošimas iš
ėjo gan gerai. Nors pasigilinus 
į musų teatro uždavinius, su
prantama, ir šiame lošimb butų 
galima rasti vieną-kitą ydą. Rot 
kaip iš darbininkų.lošėju reika
lą di daug ko nė negalima. — 
Neveizint to, kad buvo adventai, 
publikos atsilankė ytin apstus 
būrys.

Liūdna darosi matant, kad

Ic

neapšviestų žmonelių. Ir tai net 
tarpe tų, kur save vadina apsi
švietusiais, darbininkų reikalų 
žinovais. Kalbu apie musų 
“komunistus.” Pasėmę savo “ži
nojimą” iš tokių demagogingų 
laikraščiu, kaip Brooklyno Lais
vę ir Chicagos lapelis Žarija, tie 
musų “komunistai” tariasi suži
noję viso svieto paslaptis.Galima 
todėl numanyti kaip jie postrin- 
guoja apie socialistus ir apie jų 

idžiamus laikraščius.
Kaip žinia, kad ant LSS. 116

kuopos uždėjo savo diktatūrą 
“komunistai”. Dėlto daugelis 
susipratusių darbininkų turėjo 
apleisti kuopą. Dabar tečiaus 
jie pradeda tarties apie reorga- 
n žavimą kuopos. Ir tatai busią 
padaryta labai greitu laiku. So
cialistams pritariančių žmonių 
čia yra gan daug, todėl reorga- > 
nizavus kuopą socialistinis vei-' 
kimas turėtų gero pasisekimo.

Visa bėda, kad mes neturime i 
gerų kalbėtojų, kurie galėtų iš ' 
aiškinti žmonėms jų arty niuo- ' 
sius ir galutinus uždavinius. Gir
dime tečiaus, kad Naujienų re- j 
diktorius, d. P. Grigaitis ren
giasi važiuotų į rytines valsti
jas. Tatai detroitiečiai stengsis 
pasikviesti jį ir į Detroitą. Tik 
reikėtų sukrusti. — Svečias.

PITTSBURGH, PA.

Streiko begis.

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį. 1

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

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

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. J

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E. |

120 Trcmont Street, Boston, Mass.

P.K.BRUCHAS
JUBILIERINE KRAUTUVE

3321 South Halsted Street,
Telephone Drover 9687

Išsiskyrimas.

Deimantinių žiedų, la- 
volierių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzaletų, albomų ir 
taip toliau.

Priimame Liberty 
Bondfl.

Krautuve atidaryta 
kožną vakarą ir ne
daliomis iki Kalėdų. 
Puikus kalendorius vi 
siems dykai.

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

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

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

ge- 
to-

111.

Bus jau dvylikta savaitė kaip Nesiusk Nei Cento 
čia tęsiasi ta milžiniška darbi-

išdirbystes streikas. Papirkti ka
pitalistų laikraščiai nuolat para
šo,' buk čia visi darbininkai su
grįžę atgal prie darbo. Bet tai 
melas. Kitų kolonijų darbinin
kai tegul netiki kapitalistų laik
raščių skelbimams. Musų strei
kas eina gerai ir darbininkai pa
siryžę kovoti iki galo.

kuojančių darbininkų yra ir 
Siųs lietuvių apie 3000, kurie ir- 

i tvirtai laikosi, išskiriant gal 
dorą, kurie streiklaužiai!ja; vie
nas jų yra dagi, atsiprašant 
tautininkų veikėjas, ku- 
rįs paėmus 15 dolerių 
pašalpos nuo vietinio šelpimo 
Streikininkų Komiteto nuėjo 
S teeiki a ūžia nti. Suvargusioms 
streikuojančių darbininkų šei
mynoms duodama iš Unijos 
pašalpa maistu. Bandos atmokė
ti už stabas parūpina vietinis 
Lietuvių komlitetas iš streikie- 
■rių šelpimo fondo, k tiriame bu
vo pinigų įvairių draugijų ir 
atskirų asmenų suaukota 
$1042. 65 sušelpimui streikicrių 
išmokėta iki 9 d. gruodžio 
$591.50; ant tolimus pasiliko fon 
d'e $451.15. Geistina, kad visos 
lietuvių draugijos įvairiose apy
gardose aukotų pinigų streikuo
jantiems darbininkais šelpti. 
Aukas reikia siųsti fondo sek
retoriaus vardu: J. Rasinskas, 
2123 Watson str., Pittsburgh,

Nadaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylosj Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymą su šia yla, kaip tai: čevery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiaučiškos 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. Neatidėliok, bet šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums į namus.

INTER. SALES CO.
Sta D. Hox 122 N«w York, N. Y.

Pa., kuris įtraukęs į knygas pri
duos iždininkui p. Petraičiui, 
1313 Carson str., S. S. Pitfsburg, 
Pa. Aukų apyskaita bus paskelb
ta laikraščiuose.

Gruodžio 9 dieną šelpimo strei 
kierių fondo komitetas turėjo 
savo susirinkimą ir išrinko strei 
ko reikalais komisiją, kuri tu
rės pranešti žinių laikraščiams 
apie streiko dalykų stovį.

Streiko reikalais komisija:
P. Paulionis.
A. Žvirblis.
W. Stačinskas.

i Išpardavimas NUO 1-MOS RUGSĖJO

Aušros”
Parduodu 2 sei

fus, 1 cash registeri, 
2 wall cascs ir vi
sus auksinius daik

tus už žemiausią 
kainą. Pasiskubin
kite nusipirkti kuo- 

gr ei čia u si ai. Pas
kutinė proga dabar 
jums yra. Galima 

gauti ir deimantų, 
aukso ir puikiausių 

parduodama
ir 
pigiausia

ir sidabro,
laikrodėlių

dabar už tą pačią kainą kaip kad 3 
metai algai kainavo ir turiu ant par
davimo rakandų.

P. A. MILLER
2128 W. 22 St., Chicago.

2)
3)
4)
5)

tik

$1.89

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai
Geriausios žąsų

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

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

Reikalaukit sampelių.

Alus Degtine Vynas
Pilna formuln ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, For- 
. mulos įstatymiškai galima siųsti pač 
; ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 

$1.00 Money Orderiu ar pinigais.
William Klaes Institute, 

Dep. 85, Milwaukee, Wis.

Mokykloj
Prasidės žieminis sezonas,, 9 M 

bus šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Geografijos, Istorijos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau* ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.

3001 South' Halsted Street

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

2, 3 ir 4 augščiausia kaina
J. S. JUR1K & CO.

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

Subatomls iki 9 vai. vakare.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdėlioms 10—12 dieną.
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Mitor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telaphoa, Cual U$$

Vol. VI. - Dec. 22, 1919 - No. 300
Subscription Rates:

^6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.do per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metams ...................... .
Pusei metų ......................
Trims menesiams ............
Dviem menesiams ...........
Vienam menesiui .............

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija .................
Savaitei ..................... ........
Menesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ąe Chicagoj,

06.00
3.50

.75

02
12
50

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

65.00
3.00
1.65
1.25 

.65

67.00 
4.00 
2 00

Socialistai 
pergalėjo.

Victor L. Berger vėl tapo 
išrinktas j Suv. Valstijų kon
gresą. Jisai gavo 4>806 bal
sų daugiaus, negu jo oponen
tas Bodenstab, kurį rėmė 
abidvi kapitalistų partijos, 
gubernatorius ir arcivysku- 
l>as. Bergeris gavo 24,367 
balsus, o jo oponentas — 
19,561.

darbininkai supleškino vi
sas susivienijusias prieš 
jtfos kapitalo galybes. To
kios stambios pergalės šios 
šalies darbininkai dar nie
kuomet nėra laimėję. Jie ga
li pasididžiuoti ja.

Šita pergale gali pasidi
džiuoti ir Socialistų Partija, 
po kurios vėliava ji tapo lai
mėta. Kapitalistinių partijų 
sumušimas Milwaukee’je 

daugiaus prisidės prie revo
liucinės dvasios sustiprini
mo darbininkų miniose, ne
gu tai butų galėję padaryti 
triu^gmingiausi šukavimai 

apie revoliuciją.
Didelis kreditas už šitą per 

galę Socialistų Partijai pri
klauso ypač da ir dėlto, kad 
ji tapo laimėta sunkiose 
partijai aplinkybėse. Nese
nai partija pergyveno skau
dų krizisą. Visokie neaiš
kus elementai, prisiplakusie
ji prie jos karės laiku, pada
rė partijoje suirutę ir sude- 
moralizavo žymią dalį jos 

narių. Įvyko skilimas. Suiru
tės darytojai, prašalinti iš 
partijos, pasivadino “komu
nistais” ir ėmė varyt atkak
liausią kovą prieš socialistus. 
Kuo tik įmanydami, jie sten
gės diskredituot Socialistų 
Partiją žmonių .akyse ir 
skelbė, kad ji jau esanti “nu
mirus”. Kaip matome te
čiaus, šitų naujų priešų ata
kos neįstengė pakirsti parti
jos jiegas; ji nepaliovė lošu- 
si vadovo rolę darbininkų 
klesos kovoje prieš kapita
listus. *'

Socialistų Partija, kuri 
taip sunkiose t aplinkybėse 
galėjo- sumušti suvienytas 
kapitalo spėkas, parodė, kad 
ji yra verta darbininkų kle
sos pasitikėjimo. Apsivaliu-

si nuo “komunistiškų” de- 
moralizatorių, ji augs ir 
veiks dar pasekmingiaus, 
negu praeityje.

įgyvendins proletariato diktatu

Grafas Tiškevičius 
ir jo sekretorius.

Naujasis, daugiausia iš 
“pažangiečių’" susidedąs,

Lietuvos ministerių kabine
tas^ paaky re Lietuvos atsto
vu Londone grafą Tiškevi
čių ; ir kaip tapo pranešta iš 
Londono, jo sekretoriaus 
vieta teko p. Balučiui.

Grafas Tiškevičius yra 
vienas stambiausiųjų dvari
ninkų Lietuvoje, ir prie to 
dar lenkiškos dvasios žmo
gus. Jo paskyrimas Lietuvos 
atstovu rodo, su kuo eina ir 
kam simpatizuoja dabarti
nė Lietuvos valdžia. Jeigu ji 
siunčia į užsienius atstovaut 
Lietuvos reikalus dvarinin
ką, grafą ir “lenkų kultū
ros” šulą, tai aišku, kad ir 
vidujinėje savo politikoje ji 
yra prielanki tos pačios rų-| demokratų partija išbraukė j 
sies gaivalams.

P-nas Balutis esąs to gra
fo sekretorius. O kada jisai 
buvo Amerikoje, tai savo 
laikraštį pripildydavo šovi- 
nistiškiausia agitacija prieš 
lenkus. Kada jisai buvo A- 
merikoje, tai jisai šunis kar
davo ant visų, kurie neno
rėdavo pusti į lietuviško pat
riotizmo dūdą.

Amerikos tautininkai nu
siuntė p. Balutį Paryžiun 
“dirbti dėl Lietuvos nepri
klausomybės”. Mes dabar ži
nome, kad paryžiečiai nieko 
nenuveikė, o tiktai pinigus! 
eikvojo ir intrygas varinė
jo prieš koalicinę Lietuvos 
valdžią. Jie susidraugavo 
su lenkiškais grafais, jie nu
vertė Sleževičiaus kabinetą 
ir pastatė ministerių pirmi
ninku Galvanauską, jie įs
teigė Lietuvoje valdžią, ku
ri spjauja ant Lietuvos žmo
nių.

Iš to fakto, kad p. Balutis 
pateko už sekretorių pas 
grafą Tiškevičių, matyt, 

kad jisai pasižymėjo tose 
diplomatinėse intrygose. Bet 
jisai tur-but neatsiliks nuo 
kitų paryžiečių ir pinigų eik
vojime.

Kiek mes girdėjome, A- 
merikos tautininkai, siųsda
mi p. Balutį Paryžiun, pas
kyrė jam už keturis mėne
sius darbo prie Lietuvių mi
sijos $5,000. Tai yra labai 
gražus atlyginimas už “pa
sidarbavimą dėl tėvynė la- 
jo”: po $1,250 mėnesyje! 
Jeigu informacija, kurią 
mes turime, yra neteisinga, 
;ai tautininkų partijos vir
šininkai tegul pasako, kaip 
ištiesų yra. Mes lauksime 
jų paaiškinimo.

Tokių faktų mes užtylėti 
negalime. Kada iš žmonių 
yra kaulijama aukos “Lie
tuvos laisvei”, tai žmonės 
turi teisės reikalauti, kad 
visuomenės pinigais nesi

naudotų atskiri asmens.

Bet tai yra labai paiki “prie
kaištai. “Naujienos” pagyrė ir 
nupeikė Galvanauską, pasirem
damos tuo, ką žinojo apie j j. 
Pirmiau s jisai buvo žinomas, 
kaipo žmogus, kuris ėjo išviep 
su liaudžiu; tą gali pasakyt ir 
daugelis -amerikieįčių, kurie 
pažinojo asmeniškai, šio® ka

irės laiku jisai net prisidėjo prie 
socialistų. “Naujienos” už tai 
atidavė jam kreditą, nors jos ir 
neskaitė Jo savo vienminčiu, k<i 

j dU n gi stoja už socialdemokra
tus, o ne už socialistus liaudį 
niūkūs demokratus.

Bot kada “Naujienos” sužir 
įlojo, kad Galvanauskas nukry|«^ jie užgrobė valdžią, o j>as- 
po į atžagareivių pusę, tai jo® 
piasmerkė jį. Jos permainė sa- 

I vo nuomonę apie tą žmogų, dėl 
' to kad jisai permainė savo 
principus. Matyti čionai prieš* 
ta ravimą gali tiktai žmonės, ku 
riems smegenyse pasklarė “vi
sų galų suirimas.”

Ncsąmloniška yra teip-pat ir 
kaltinti visus socialistus arbą tą 
partiją, kuriai priklausė p. 
vanauskas, dėlei jo nukrypimo. 
Socialistai juk išsižadėjo jo, ka 
da jisai susibičiuliavo su smeto
niniais; socialistų liaudininkų

iš savo narių, Jo nusidėjimas 
yra asmeniškas dalykas, už ku* 
rį niekas kitas, kaip tik jisai, 
negali atsakyti.

“Komtunistiškiems” pasako
riams priminsime, kad savo lai 
ku jie patįs panašiuose atsitiki
muose elgėsi taip, kaip dabar 
socialistai. Kada anąmet atsto 
vu į Valstybės Durną buvo iš
rinktas socialdemokratų kandi
datas p. Kuzma (iš Kauno 
gub.), tai dabartiniai “komu
nistai,” kurie tuomet dar pri
tarė socialdemdkratų partijai, 

džiaugėsi tuo. Bet Kuzma vė
liaus prisišliejo prie atžagarei
vių, ir tie patįs žmonės, kurie

I Apžvalga
GALVANAUSKO “ATSIVER

TIMAS.”

Iš to takto, kad “Naujienos” 
teprtadžių prielankiai atsiliepė

skui ]>asmerkė jį, kada patyrė, 
kad jisai patapo renegatu,—mu 
sų “komunistai” daro priekai
štų “Naujienoms.” Viena, jie 
išveda iš jo, kad “Naujienos” 
“prieštarauja” sau; antra, jie 

mėgina dėl Galvanausko mesti 
dėmę ant1 tos pušies socialistų., 
iurieina pritaria “Naujienos.”

“Jeigu mjonarcliistiniai reak- 
cionininkai nedarys rimtų pa
stangų a įsteigti monarchiją, tai 
sovietizmo pirmyneiga bus nes
parti, ir galimus daiktas, rami. 
Tečiaus žengimas sovietų res
publikos krypt in yra neišven
giamas padarinys, kurį pagim
dė pasaulinė karė$”

Sulig Geyeru, Vokietijos so
vietų respublika žymiai skirsis 
nuo bolševikiškos respublikos. 
Esą bolševikai pradėję budavoti 
respubliką ne nuo to galo: jie 
budąvojo ją nuo viršau®. Pir-'

I k ui jau bandė suradikalinti 
žmįones. Vokietijoj tasai dar
bais pradedama iš pamato: jau 
dabar visur kuriasi radikališkos 
organizadijos, kairios atatinka
mai prirengiu mases prie busi- 
moę tvarkos.

Įsikūrė ir da kuriasi nemaža 
taip vadinamų “Betriebstraete” 
•airba fabriko® darbininkų sovie
tų. Tie sovietai yra buriami į 
augštesnes sovietų formas su
lig industrijomis. Tasai darbas 
neišvengiamai veda prie prole- 
Itariato įsigalėjimo, ir kuomet 
susidės atatinkamos aplinkybės, 
proletariatas paims valdžią į 
savo rankas ir be jokio vargo 
įkurs sovietų respubliką.

JUNGTINĖS VALSTYBĖS.
Braddock, Pa.—[Draudžiama 

laidotuvių procesijos], šio mie 
sto įvykiai rodo, jog laidotuvių 
procesijos irgi yra “pavojin
gos.” Štai ką rašo vietos laik
raštis:

“šįryt apie devinitą valandą 
valstybės raiteliai užpuolė proce 
siją, kuri lydėjo mirusį plieno 
streikininką, ir išvaikė ją. Pro 
cesijoj, kaip a})skaitliiiojama, 
dalyvavo apie 400 streikininkų. 

_ — , ,, — , ... I “Procesija, pasak policijos,
simpatizavo jam, pasmerkė jį. susibūrė prie šv. Petro ii’ Po

vilo katalikų bažnyčios ir ren
gės; lydėti numirėlį į kapus. 

Tuoj liko pranešta valstybės rai 
lėliams, kurie zovada puolė į su 
sirinkusią minią ir į kelias mi
nutes išblaškė ją.”

Seattle.—[kapitalistų laikraš 
tis atspausdino darbininkų re
zoliuciją ant pirmo puslapio]. 
Negirdėtas dalykas įvyko Ame
rikos darbininkų judėjime. Ka 
pitalistij" lailęraščio darbininkai 
ne tik pksipriešiliio savo bosų 
politikai, bet išsjyausdino tame 
laikraštyj jant pirtno puslapio 
savo rezoliuciją.

Visa tai įvyko sekamu budu. 
Nesenai liko sudUabdytas Sea- 
ttle’o darbininkų laikraštis 
“Union Record.” Tąsyk Sea- 
ttle’o kapitalistų didlapis “Post 
Intelligencer” įdėjo apmokamą 
straipsnį, po kuriuo pasirašė 
Šelviu. Straipsnis įdėta edito- 
riailių skyriuj ir jame buvo kur 
stonia daryti ikigromai ant dar
bininkų klasės.

“Post-Intelligeiicieirl’o” darbi
ninkai tuoj sušaukė susirinki
mą ir išnešė protesto rezoliuci
ją prieš savo laikraštį. Rezo
liucija liko įtekta laikraščio ad
ministracijai. Maža to, darbi- 
n inkai prispyrė^ kad rezoliuci
ja butų atapausftinta ant pirmo 
pirslaipiio. Sekamą dieną ant 

laikraščio pii-mo pušĮapio figū
ravo protesto rezoliucija. Tarp 
kita ko, joje sakoma:

“Kol smerkimas darbininkiš
kų organizacijų—musų organi
zacijų— paėjo nuo jūsų pačių, 
—mės loleravome tatai. Mes 
tikėjomės, kad teisybe galų ga
le turės įsikūnyti.

“Bet esti rubežiai visakam.
“Spalių 18 d. jūsų laikraštyj, 

‘Post-Intelligencer,’ tilpo apmo
kamas garsinimas, po kuriuo 
pasirašo Šelviu. Kad pridavus 
tam garsinimui daugiau reikš
mė®, jus jį patalpinote ėdi (oria 
lų skyriuj, kaipo straipsnį. Tuo 
pačiu jus parodėle savo galuti
nį mora'lį nusimikimą, negerbi 
mą šalies įstatymų ir liguistą 
ne|>akantą link darbininkų kla
sės. Juk tarne 'garsinime ape
liuojama į žemais žmonių jaus
mus tikslu sukurstyti minią 
prieš darbininkus ir pagimdyti 
anarchiją ir pogromus.

“Todėl tebūnie nutarta, kad 
mes, j ūsų* laikraščio tlarbinin- t • • i

Tas pats buvo, kada p. šliupas 
ir p. Sirvydas iš socialistų pa
virto tautininkais.

Šveiko proto žmonės šitokius 
paprastus dalykus* labai lengvai 
supranta. Bet musų “kbmuni- 
stthi,” išsižadėję socializmo prin
cipų, neteko ir paprasto senso. 
Su renegatais visuomet taip 
esti. .

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 22, 1919 
ns rrųuiied by ibe act oi O< t. 6,1917

VOKIETIJA.

New Yorkas.—[Vokietijoj įsi 
kursią sovietai]. New Yorko 
laikraščio “The Woi’ld” kores
pondentas, Cyril Bro!wn, laiko
si tos nuomones, kad Vokieti
joj neužilgo įsikurs sovietu, val
džia. Jis turėjo pasikalbėjimą 
su Dr. Geyer, Nepriklausomųjų 
Socialistų Partijos vadu, ir tas 
pasikalbėjimas įtikino Brbwną, 
jc>g Vokietijoj sovietų valdžia 
esanti neišvengiama. Telegra
ma, pasiųsta laikraščiui “The 
World” gru<xtžio 2 d., jis seka
mai aprašo savo pasikalbėjimą 
su Dr. Geyer:

Geriausiame atvėjyj į Šešius 
mėnesius, o blogiausiamc—į du 
metu Vokietija virs sovietų res 
publika^” tą pareiškimą padarė 
Dr. Fricderich August Kari Ge
yer, parlamento narys ir nau- 
jasai nepriklausomųjų socialis
tų vadas. Geyer pareiškė: “Ra
dikalizmas neslūgsta Vokietijoj, 

nors paviršutiniai žiūrint ta
tai ir gali atrodyti, kadangi da
bar įvyksta mažiau streikų. Tik 
renybėj žmonės nūdien darosi 
labiau radikališki. žmonių ma 
sės iHiilso bekovodamos, bet 
šiek-tiek atsipeikėjusios jos vėl 
stos kovon už pilną industrinę 
demoknitiją ir proletariato dik 
taturą.

“Sovietų respublika bus įgy
vendinta greičiau, jeigu Vokie
tijos reakcioiulūnkai bandys at 
steigti monarclAją. Tame at
vėjyj radikališkos masės sukils 
ne tiek tuo tikslu, kad apgyųus 
demokratiją, bet idant sutriuš- 
kimus monarcluzmą. Tečiaus 
jie nepasilenkius pergale ant 
monarchizmo, bet kovos tol, kol

kai, specialiai sušauktame susi
rinkime kuogriežčiausia smer- 
kiamfe laikraščio administraci
ją ir redakciją, kuri parodė sa
vo pilną neatsakom ingumą tam 
svarbiam darbui. Jeigu jus ne 
matote į kokią balą jus vedate 
mus—visus nius; jeigu jus tik 
tiek temylite musų šalį, kad ry- 
žatės joje pagimdyti anarchiją, 
tai m'ics, tetikimi Amerikos pi
liečiai—diduma anonsų tarnavo 
armijoj ir parodė savo lojališ- 
kumų—mes privalome (ne to- 
kad mfes esame unijiniai, bet 
todėl kad mes esame Amerikos 

liečiai) surasti būdų sustab
dymui tos pragaištingos agita
cijos, kuri veda prie anarchijos 
ir destrukcijos.”

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

NEPAKANTA.

i Kada kūdikis užgema, jis yra 
laisvas nuo prietarų ir nepaken- 
tos. Jis su visais žaidžia, ne
paisydamas lyties, tikėjimo ir 
rasės. Tatai tęsiasi taip ilgai, 
kol jis pradeda suprasti savo au 
klės mokinimą. Ir jeigu auklė 
mokėtų deramai mokyti kūdikį 
tai jis užaugtų liuosas nuo prie
tarų. Vienok ji to negali padary
ti, kadangi ji pati yra pilna prie
tarų ir nepakantos.

Da grakščioj jaunystėj prade
dama skiepyti nepakantos ir 
prietarų diegai. Paskui tą dar
bą varo dvasininkai (ypač Ro
mos Irusias). Kada labiau pro
taujantis žmonės atsimetė nuo 
Romos trusto, tai pastarasis ėmė 
visokiais budais koneveikti juos. 
Keiksmai, niekinimai pasipylė 
ant jų galvų. “Atskalūnai” ir-gį 
netylėjo. Jie ginėsi ir tuo pa
čiu melu smerkė savo prieši
ninkus. Iš to išeivystė viena 
nuožmiausių nepakantų — reli
ginė nepakanta. t

Šovinistai ir-gi nemažai pasi
darbavo. Jie asmeniniais išro- 
kavimais skelbė tautinę ir rasi
nę nepakantą. Tas duodavo 
jiems progos kelti kates tud 
tikslu, kad apginus savo intere
sus.

Visu pirma tą šovinistų ir 
turčių skymą permatė socialis
tai. Kad užkirtus kelią tautinei 
nepakantai, jie ėmė skelbti tarp 
tautinį darbininkų solidarumą.

Suprantama, tatai negalėjo pa 
tikti darbininkų engėjams. Ta
me obalsyj jie pamatė sau did- 
žiausį pavojų. Tos tai priežas
ties delei jie stvėrės kovoti su 
socialistais. Jie gerai permatė, 
kad panaikinus tautinę neapy
kantą bus daugiau sunkiau ves
ti pelningas kares.

Taigi, dvasininkai skiepijo re
liginę nepakantą, kad tuo budu 
traukus sau pelno, o karininkai 
tuo pačiu tikslu skleidė “valdiš
ką” patriotizmą.

Tečiaus da liūdniau darosi, ka 
da matai, jog tie palįs darbinin
kai skelbia nepakantą link sa
vo draugų. Pavyzdin, dalis są- 
jungiečių atsimetė nuo Socialis
tų Partijos. Jie davė sau ko
munistų vardą. Ir vietoj kovo
jus su tikruoju priešu — kapi
talizmu, jie stvėrės visokiais 
budais plūsti socialistus. Ir tai 
daroma diena iš dienos! Negi 
komunistai ištikrųjų mano tuo 
keliu eiti prie “pasiliuosavi- 
mo”? Negi jie mano, kad nepa
kantos skleidime prieš kitus dar 
bininkus randasi jų išganymas? 
Negi jie mano, kad ne darbinin
kų vienybėj, o jų tarpusavinėj 
kovoj slepiasi darbo klesos pa- 
siliuosaviinas?

Tegul jie pagalvoja apie tai 
ir atsako.

— laisvės Mylėtojas.

Redakcijos Atsakymai
A. Krikščiūnui.—Nesuvarlo- 

sime. Stengkitės rašyti trum
pai. Bo to, rašydami, palikite 
platesnius tarpus tarp eilučių.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD. 1-ma kp. Reor

ganizavosi.

Kadangi senąją kuopą užvieš 
patavo “komunistai” ir žinbda- 
mies sulaužė Draugijos konsti
tuciją, peržengdami jos tikslą ir 
konstitucijos Pasargą:—“Ypata, 
kuri yra priešinga organižuo
tam į Socialistų Partiją lietuvių 
darbininkų judėjimui, negali bu 
ti nariu šios draugijos,” tai mes, 
negalėdami ilgiau tolcriidli to 
visa, susirinkome 17 d. gruodžio 
ir reorganizavome kuopą. Išrin 
kome naują kuopos valdyba ir 
pavesdami jai tvarkyti ir vesti 
kuopos reikalu®. Kuopa pri

ėmė ir tam tikra rezuliuciją, ku 
rią čia žemiau paduodame.

Rezoliucija.

Remianties LDLD. įstaty
mai,s kad Draugija yra kultū
rinė, apšvietos organizacija, ei
nanti kartu su Liet. Soc. Sąjun-

Remianties tuo, kad visi L. 
D. L. D. nariai turi būti rėmė
jai L. S. S. ir S. P., ir pastebė
dami, kad tam tikra Draugijos 
narių dalis yra grieštai priešin
ga L. S. S. ir S. P.; pastebėda
mi, kad C. K. (išimant d. K. 
Liutkų, Ižd.) ir L. K. (išimant 
S. Michelson) peržengė net pen
kis konstitucijos paragrafus; pa 
stebėdami visą tą anarchiją mu 
sų draugijoje, mes grieštai pro
testuojame prieš C. K. Pirmi
ninko ir Sekretoriaus apgavin- 
gą politiką, su kurios pagelba 
jie nori Draugiją nuvesti visai 
į priešingą pusę, negu jos tik
slai yra.

Mes atsišaukiame į visas LD 
LD. kuopas ir nayius, kviesda
mi visus ginti I>raugijos teises 
nuo komunistų užmačių. Mes 
išreiškiame pasipiktinimą, ir 
protestuojame prieš nelegališ- 
kus žygius p. p. A. Petrikus ir 
K. Steponavičiaus, kuriuodu ai 
škiai yra peržengę Draugijos 
konstituciją, ir dabar nori val
dyti Draugiją. Mes graudena
me visas LDLD. kuopas ir na
rius, kad į komunistų šaukia
mą susirinkimą, 31 d. Gruodžio 
nesiųstų jokių delegatų, negi ne 
duotų nė jokių kam-nors įgalio 
j imu. Tas jų “mitingas” yra 
šaukiamas tuo tikslu, kad pa
naikinus jiems netinkamus čar- 
terio paragrafus, o polam kad 
nuvedus Draugiją ten, kur jie 
lori. Yra tai begėdiška politi-

ai protestuoti.
Mes protestuojame prieš bu

vusių 1-mos kuopos narių pa
rista “blofą,” kad buk jie iš

metę iš kuopos ir iš Draugijos 
drg. K. Liutkų, LDLD. Iždinin
ką. Drg. K. Liutkus, kaipo vie
nas iš LDLD. kūrėjų ir jis vi
są laiką dirbo jai, tuo dar labiau 
dirba ištikimai musų Draugijai 
dabar. Jis niekur, nuo pat LD 
J). įkūrimo, nėra peržengęs jos 
ionstitucijos. Jo dabar užimta 
)ozicija yra pilnai gera, login- 

ga ir teisinga. Tie nariai, kurie 
au senai pastatė save už Drau

gijos rybų, ndluri nė mažiau
sios moralės teisės apšaukti dr-

>raugijos. Drg. K. Liutkus bu
vo ir yra 1-mos k p. narys ir m u 
sų Draugijos centralinis iždiniu 
<as.

Mes užreiškiame, kad prieš 
tokią neteisingą “komunistų” 
jolitiką kovosime nenusileisda
mi, ir kovosime taip ilgai, kol 
išgelbėsime Draugiją nuo ne
geistinų jos priešų. Draugija 
uri tarnauti tiesins tikslams, ku 

riems tapo suorganizuota. Tie 
nariai, kurie nesutinka su jos 
statymais ir ardo Draugiją, tu

ri būt kuogreičiau prašalinti iš 
Iraugijos.

Draugai! mes atsišaukiame į 
jus, kad galbėtute šią vienintelę 
musų kulturinę organizaciją, ku 
ri neša apšvielą lietuvių darbi
ninkų klesai. Prie darbo, drau 
gai!

LDLD. 1-mos kp. Komitetas:
Pirm. M. Baltuškiene. 
Sekr. P. P. Kelmelis.

M. Kudirkiene.

Sveikatos Patarėjas
šitoje Naujienų vietoje bus 

spausdinami Jungtinių Valstijų 
visuomenės sveikatos biuro ve
dėjo, chirurgo Rupert Blue, pa
tarimai, kaip išlaikyti gerą svei
katą. Biuras apsiima laikraštyj 
arba laišku atsakyti i klausimus, 
turinčius visuomenės svarbos ir 
paliečiančius hygieną, sanitariją, 
apsisaugojimą nuo ligų. Jis bet
gi negalės atsakyti j grynai as
meninius klausimus ir duoti re
ceptą. Klausimus reikia adresuot 
šitaip: Health Advisor, e-o Lith- 
uanian Bureau, 124 E. 28tb SL» 
New York City.

Rašant, reikia pažymet, kuri 
laikraštį skaitot, taip, kad mes ži
notume, į kurį laikraštį siųsti at
sakymą su paaiškinimu.

KLIMATAS IR SVEIKATA.

Šiuo laiku daug žmonių pra
šo daktarų patarimo kurios vie
tos koks klimatas butų tinkamos 
uis sveikatai, ypatingai tų, ku
rie turi silpnus plaučius. Ištik- 
rųjų gi tokio patarimo reikala
vimai kįla dėl klaidingai supran 
tainos klimato roles.

Senąją nuomonę apie didelę 
klimato įtekmę į sveikatą dabar 
užima nauja nuomonė, būtent 
ta, kad geras hygieningas užsi- 
aikymas turi daugiau svarbos ne 
gu klimatas. Mes dabar tikime, 
kad permainų įtekmė, ar į gera 
ar į bloga, daugiausia paeina iš 
permainymo gyvenimo vietos, 
papročių, užsiėmimo, maisto ir 
socialių sąlygų, negu permainų 
klimato. Jei žmogus turės pa
kankamai tyro oro, gero maisto, 
įeis jis perdaug nesirūpins jei 
perdaug nenusivargins dhrbu, 
jei turės pakankamai pasilsio, 
pasilinksminimo, pasimankšti- 
nimo, daug kūno ar proto ne
sveikumų bus lengva išvengti ir 
išsigydyti.

Tiesa, klimatas turi įtekmės 
dėlto, kad jis ]>aliečia musų kū
no patogumus; jis gal būti nuo
bodus, lietingas ir nesmagus; 
arba skaistus, saulėtas ir gero 
ūpo teikiantis; jis gali priversti 
mus būti dieną viduje, arba gali 
skatinti mus praleisti kuodau- 
gausiai laiko atvirame ore. Taip 
kaip nesenai vienas rašytojas y- 
ra gerai pasakęs: “Klimatas ga
li imti labai svarbią dalį musų 
gydimos bėgyje, tečiaus klima
tas vienos ar kitos apielinkes 
neturi jokių savitų ypatybių, 
kurios veiktų ypatingai prieš 
kurią nors ligą.”

Tuo žvilgsniu bus neprošalį 
patarti tą patį, ką prieš keletą 
metų žymus sveikatos mokyto
jas yra pataręs: “Pavaikščiok 
po valandėlę atvirame ore du 
kartu dienoje; tas pridės 10 me
tų prie tavo amžiaus. Jei netiki 
į tai, pabandyk tą daryti, ir 
pats įsitikrinsi.”

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip krimlnališkaose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
33>8 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Detrborn St.

11H-1J Mnity Bldr.
T ei. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
2121 North Western Avė.

Valandos: 6 iki 8 vakare.
X*Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Pinigais už

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

Krause Valstijinis Taupymo

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

Arti Paulina gat.
Turtas virš $200,000.00.

Apskrita bankiainkysti.

t
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lietuviu Rateliuose BRIGHTON PARK

TOWN OF LAKE
LDLD. 104tos kuopos susirinki

mas.

Gyvulių skerdyklų darbinin
kams žinotina.

Stock yardų darbininkai pa
tyrė, kad būdami neorganizuo
ti jie’ nedaug tegali nuveikti, o 
ypač dabartiniu laiku, kada dar 
bihinkai tiek daug tikėjosi iš 
šalies administratoriaus Semi
ant (?). Bet jis matydamas, 
kad darbininkai nūęa gerai su
siorganizavę, visai mažai jiems 
tedavė, tik 7l/j nuošimčio bo- 
nais, kas sudaro tik apie $1.50 

j sanvaitę. Tuo darbininkai, 
kaip girdėt, labai neužganėdin- 
ti ir subruzdo organizoties. Tuo 
tikslu yra šaukiamas mųsinis 

susirinkimas nedėlioję, gruo
džio 21 d., 8. v. vak. Davis 
Square Parko svet., 45 ir S. 

Paulina gatvė. Patartina, kad 
kiekvienas lietuvis, dirbantis 
gyvulių skerdyklose, atsilanky
tų j tas taip svarbias prakalbas. 
Kalbės geriausi lietuvių ir Ame 
r ikonų kalbėtojai ir išaiškins 

dabartinį unijos stovį ir kas ma 
noma veikti ateityje.

— Neužganėdintas.

Gruodžio 17 dienų įvyko LD 
LD. 104tos kuopos susirinkimas 
B. Vanžinskio svetainėj. Susinu 
kimų atidraė kuopos organiza
torius, d. K. Kipšas ir jis pats 

,buvo išrinktas pirmininku.1
Sekretoriui perskaičius proto 

kolų iš praeitojo kuopos susi
rinkimo kilo ginčų dėlei refe
rendumų, už kuriuos praeitam 
susirinkime balsavo visi ‘“komu 
nistai.” Nors tuomet jieks bu
vo nurodinėjama, kad tie refe
rendumai yra neteisoti, kad jie 
prieštarauja LDLD. konstituci
jai, bet “komunistai” to nepai
sė. Bet šiame susirinkime tie 
I>atįs “komunistai” kiek drūti 
priešinosi tiems savo tarimams, 
kur buvo padaryti praeitame su 
sirinkime. Mat, tai jie darė to
dėl, kad draugijos diktatoriai, 
Petriką ir Steponavičius, jiems 
pasakė, jogei tie referendumai 
“nebegut...” Vis dėlto, proto
kolas priimta kaip skaitytas.

Antras vertas pažymėti daly
kas, tai rezoliucija, kurių pri
ėmė neva pirmasai LDLD. šuva 
žiavimįas (tikriau “komunistų”

m u dar neturi jiems reikiamų 
instrukcijų.

Įlinkta nauja valdyba sekan- 
licmls metanus. Jon įėjo visi 
“komunistai.”

Reikia tečiaus pažymėti, kad 
šis susirinkinuas buvo kur kas 
tvarkesnis nei pracitasai. Nors 
ginčų buvo nemaža, bet “ko
munistiškų” plūdimosi negirdė 
ta, jei neskaityt vienų negražų 
prietikėlį prieš atidarysiant su
sirinkimų, kur vienas “ekstra 
komunistas” (Patamsis) pradė
jo šaukti: “Mulas, mulas ir dar 
mulas!” Mat tas karžygis tuo 
norėjo pašiepti korespondentų, 
aprašiusį nederamų jo elgimąsi 
LSS. 174tos kuopos prakalbo
se. Tose prakalbose jis ir dar 
vienas jo sėbras stipriai išpluk
do kalbėtojų (Dr. A. Montvidų). 
Bet kad korespondentas teisin
gai aprašė tų karžygių pasiro
dymų, tai dabar jiems bais ne
tinka. Jie dabar dagi viešai gi
riasi turį teisės ardyt socialistų 
susirinkimus ir ardysiu. Na, 
pasakyikite kur čia prasideda 
komunizmas o kur baigiasi—i 
j uodą šim t iškurnąs?

Dėlto, suprantama, aš nekal
tinu visus komunistus, o tik 
Inos iš krieso išėjusius triukš
madarius. — J. šlauris.

NAUJIENOS, C
• » , .-.v,*- "M*11-■ -MM*

Teisėjas pagalvojo ir davė 
jai—divorsų.

Tatai bukite atsargus, teismo 
rekorduose nuo dabar bus nau 
jas “argumentas” už gavimų 

divorso—šilta bulvė!

Trečiu sykiu apslženijo ir 
areštavo.

Ponia Cora Milburn, 6412 
Ellis g-vė, bėgiu septynių me
tų jau trečiu kartu “apsiženi- 
jo” su ponu Thomu Milburnu. 
Vakar ji ketvirta karta kreipė
si į šeimynos reikalų kortų pra 
šymu duoti jai arba divorsų ar 
varau tų, kad galėtų areštuoti ne 
palankųjį Thomu. Teisėjas, 
matoma prisibijodamas, kad ji 
ir ketvirta karta “neapsiženy- 
tų” su savo Thomu, davė jai va 
rantų. Thomas dabar sėdi šal- 
tajon ir turės “kartų ant visa
dos” prisižadėti deramai užlai- 
kyt savo Corų.

Dabar jis, tur būt, gailisi.

NORTH SIDE

TIKRAS MEDUS
5 švitrų viedrukas ................. $1.85
10 svarų ............................... $3.50
00 vsarų kiekinė, svaras .... 29Mjc 

Prisiunčiame j namus dykai.
P. SELINTUS,

8163 Gilbert, (X, Chicago, III.

ka ir Steponavičius atšaukė. Bet 
musų “komunistai” dar norėjo, 
kad ji butų užgiriu. Bet reika

lavimas atmesta vieno balso 
daugumo, /l'ui betgi ♦rodo, kad 
musų “komunistai” tuo klausi-

Prelekcija.

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dūklerį šešiolikos metų amžiaus, ar sencs-

svarstote^ nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbų, tai mes 
galime pasakyti jums atvirų jai vietų, kur ji galėtų už
dirbti gerų mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik aštuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais* ji gali gėrėtis parūpiutuose jai 
pasilsio kambaruose. Čia, jei ji myli muzikų, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kūne ten yra po ranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramibkambarį, kur sofos aprūpintos su pagal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ja 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 nųri 
nieko nemokėdama užtai.m

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

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

L. M. P. S. 29 kuopa buvo 
surengus pnalekdją, Gruodžio 
18 d. Pralegentu buvo Dr. S. 
Biežis. Iš pralekcijos galima 

buvo daug ko pasimokinti apie 
užalikymų sveikatos. Trumpoj 
savo kalboj nurodė, kaip žmo
gus turi vartoti maistų, kad jis 
neštų naudos kiniui o ne blėdies. 
Taipgi kaip reikia mažus vai
kučius maitinti ir sveikais už
laikyti. Nurodė ir oro reikalin 
gumų, nes be tyro oro žmogų 
greičiaus pagauna visokios li
gos, o pirmiausia džiavo. Kalba 
buvo aiški ir pamokinanti. Gai 
la tik, kad žmonės inhžai įdo
mauja apie savo sveikatų kol jie 
dar sveiki. Taigi ir šių pamo
kų pasiklausyti susirinko visai 
mažas būrelis žmonių. Viena 
iš didžiausiu laimių žmogaus 

gyvenime, tai sveikata, apie tai 
turėtų kiekvienas rūpintis.

— V. M.

Vienanu* vidurmieščio vieš- 
biVt.yj tufas kostumeris vakar 
naktį sukėlė didelį skandalų. Pa 
sišaukęs patarnautojų jis liepė 
jam kuogrcičiausia atsiimti 
tuos misterius, kurių jam duo
ta valgyti.—Jie—velniai žino 
kas, o ne misteriai!” šaukė kos
iu m oris.

Patarnautojas juos nusinešė 
ir pradėjo žiūrinėti ir ištiesų! 
Austeriuose jis rado apie už 

300 dol. perlų.
Vėliau kostumeris už nege- 

riuosius misterius patarnauto
jui siūlė net 150 dolerių. Bet 
tas nebedavė.

Karinga panytė.

Tas piktadarys, kur vakar 
naktį užpuolė jaunų panytę, 
Emily Whal 6044 Bishop g-vė, 

turbūt daugiau prie panyčių 
nė nebok ibs. Netoli josios bu
to nepažįstamas piktadarys pa
stojo jai kelių ir pareikalavo— 
šernoles. Panyte nešėsi daug 
Kalėdinių dovanų, Su pirma 
jų-deže saldainių—panytė smo
ge jam į veidų ir kiek drūta 
pradėjo šaukti.* O kad bandi
tas dar nesitraukė, tai panytė 
vaišino jį savo pirkiniais—dė
žėmis. Neatlaikydamas netikę 
tųjų atakų piktadarys nieko ne
laimėjęs pabėgo.

CICERO

Susirinkimas.

Gruodžio 7 dienų [Ir tik da
bar atsiminėte parašyti 
Red.] buvo SLA. 194tos kuo
pos susirinkimas O. Tamuliu- 
n ienos svetainėj. Susirinkimo 
vyriausis uždavinys buvo išsi

rinkti naujų kuopos valdybų 
sekamiems metams, bet nors 
narių buvo labai daug, kandi
datų į kuopos valdybų nesirado: 
mat nė vienas nenorėjo apsi
imti. Tuo budu reikėjo rinkt 
senųjų valdybę—-kadir prievar
ta! • Į

Skaityta atsišaukimas nuo 
LGD-jos. Nutarta paaukoti 5 
dolerius.

Po susirinkimui buvo sureng 
ta prakalbos, kad pavarius agi
tacijų už SLA. savaitę. Kalbė
jo P. Keršis. Žmonių buvo ne 
daug ir tie patįs veik išimtinai 
SLA. nariai. Labai gaila, kad 
kaž ko bijoąi lankytis į prakal
bas. — Kuopos Narys.

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina 

—Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

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

Vyrai, nežaiskite šiltomis 
bulvėmis.

jdomią darbo vietų, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPEKATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.

Vyrai, bukite atsargus ir nie 
kuomet nežaiskite—šiltomis bul 
vėmis. Be juoko. Aildais ponS 
Charles Hobler 2521 Mon trose 
g-vė, užsiminė paštukavoti. Pa
siėmė šiltų bulvę ir sako:

—Girdi, Magdė, mesiu, dievą 
ži mesiu. 

9

- Tik pabandyk! Graudeno 
prisieka Magdė.

—Mesiu... širdel, mesiu.
Ir metė.
Magdė f, tuoj pas džiodžę ir 

sako:
—Tamstos malonybė, map 

darosi nebesą ilgu... Jis tyko 
mane nužudyti...

TIK TRIS DIENAS
Panedėlyj, 22 d., Utarninke, 23 d., 
Seredoi, 24 d., Gruodžio mėn. 1919

Didelis Išpardavimas 
Groserio

Mes užlaikome didžiausių grosernę 
ant Bridgeporto.

Nekuriu dalyku paminėjam ir kainas 
Sausi krekėsaij 20c.,

.dabar 15c svaras 
Baksas krekesų 10c.,

o dabar 5c. baksas 
Sausi balti žirniai 15c.,

o dabar 12c. svaras 
Navy mažos pupikės 15c„

o dabar 13c. svaras 
svaro Salmon kenas 17c.,

o dabar 14c. kenas 
Alivinės sardinkos 10c.,

o dabar 8c. taksiukas 
o dabar už 25 centus 

o dabar žu 25 centus 
10 uncijų stiklinė dželčs 18c.,

o dabar 15 centų 
Didelis šmotas muilo 7c.., o dabar 5c 
Gerų kečiupo butelis 15c.,

o dabar 2 buteliai už 25c 
Armuro binzai 1 kenas 15c.,

o dabar 2 kenai už 25c. 
Geri rezinkai 35 centai, /

o dabar 25 centai svaras 
Didelis butelis Snidcr kečiupo 28c.

o dabar 25c butelis 
' Pamėginkite musų sviestų arba 
rūgščių ir saldžią Smetoną.

Mes užlaikome didžiausiame pa
sirinkime kavos, arbatos ir turime 
cukraus.

Laikome žalių fruktų pilname pa
sirinkime.

Mes parduodame obuolius taksais 
kuožemiausia kaina. Taipgi ir sal
dainiu (kandžių) dideliame pasirin
kime. Ir turime krajavų baravykų. 
O taipgi turime geriausiu apynių 
dėl naminio alaus darymo. Kas at
silankys, tas bus užganėdintas. Pas 
mus mandagus patarnavimas. Mes 
orderių niekam i namus neprista- 
tom.

JOHN P. LEGEIKO
3352 So. Halsted St., ..Chicago, 111. 

Phone Boulevard 4372.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
his. Turime geras elektrihes 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei- 

* kitę | tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters, visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

■■3103 So. Halsted St., Chicago.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga j krūvą, 
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 pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Pariedėtais, Seredo- 
mis ir PėtnyČiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedčliomis nuo 9 iki 12 die
ta-

Sveikam Kūne Šilerį
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir ncišsigy-

turi 
nuo 
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokiu simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir 
vyrų taip ir motorui Patarimai dykai.

i tokias ligas kaip

Dvasia

-JĮ
Lj-

■f i

T
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I DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki <8 vai. vakare.

Kalėdinių auksų, * deimantų ir branzalčlų su 
laikrodėliais, laValicrių, lakiotų, špilkų viso
kios rų.Šies. Auksu •pripildytu Mta krautuvė. 
Diddžiausia krautuvė Cicerone. Kainos ne aug- 
štesnčs kaip kitų krautuvių; jus patįs žinote, 
Ciceriečiai. Tavoras užtikrintas: auksą perka
te, auksą gaunato

M. M. URBAITIS JEWELRY CO.
4902 W. 14ih Street^icero, III.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- r9 A lt 
igine verte. 7 " S IT
J. G. SACKHEIM & CO 

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

ja verte, ir Laisvės Bondus 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kctvergais 
fr Subatomis 9—9

APIE- VISA PASAULI SU 
MAž IŠLAIDŲ

Ar jus norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francijoj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumani- 
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj it- 
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- 4 
i t e tai matyti savo namuose 

su mažai iškasčių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslų Ste
reskopui. Kuomet jus žiūrite i tuos 
paveikslus per Stcrcskopą, jus įsi
vaizdinai, kad jus esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jus matote 
šiame paveikslėlyj kainuoja tik $1.

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

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

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

New York, N. Y.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

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

Visiems musų kostumeriams duo
sim Kalėdų dovanų puikius kalen
dorius.

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

Skaitykite ir Platinkite
• “NAUJIENAS”

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Plalt’o aptiekus. 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: n uos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedčliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Dr, A. R, Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS^ 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga d omą at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Tel. Drcxel 2880.

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labarator i ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-42 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

• VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
* Dentistas.
NAUJIENŲ NAME

1739 So. Halsted S t., Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampJVlarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nup 3 iki 

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

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki 
lo kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedčliomis iki 6 vai. vak. Sutano
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

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

ID07
Chciago.,

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai 
Pfisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5Š34

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III,

Telephone Yards 5032

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi-1 
ginusia. Reikale meldžiu atsi-l 
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, 111 

Tel, Canal 2191.
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Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

KĄ DARYTI SU APDEGUSIAIS 
IR SUDRASKYTAIS POPIE

RINIAIS PINIGAIS.

Ne kartą pasitaiko, kad popie
riniai pinigai suplyšta arba ap
dega; kartais juos ir pelės su
kapoja. Tokiais atsitikimais 
jų savininkas gali atgauti jų ver 
tę; žinoma, ne pas žydelį, bet 
banke, jeigu tik lieka* pinigo 
tiek, kad jo vertė galima sužino
ti. Net sudegusio, trupančio pi
nigo vertė galima atgauti, jeigu 
tik nors suanglėjusioj popieroj 
pinigo vertės parašą galima per
skaityti. Ir visai supuvusio, su
byrėjusio pinigo vertė galima 
atgauti, jeigu bent 3 penktada
lis arba daugiau popierinio pi
nigo dar galima išlipinti ant Vai 
tos popieros, kad nusiuntus į 
pinigų biurą— nes bankai nei 
privatiniai žmonės lokių pinigų 
nepriima. Pinigų biuras išmoka 
pilną tokių sunaikintų pinigų 
vertę. Jeigu pinigų biurui pa
siusi daugiau negu 2 penktada
lis, o mažiau negu 3 penktada
liai, tai valdžia išmoka tik pusę 
tokio sunaikinto pinigo vertės, 
nes kitą pinigo dalį gali kas ki-

1 duodamu “niovetono” vardas...
Na, o TiapkinrLiapkino anū

kas iš Degtukų sako, kad Sėji
kas labai “varginąs” skaityto
jus tais feljetonėliais, kuriuose 
pašiepiama komunistų veiki
mas...

Hm... kokius skaitytojus Sė
jikas vargina savo feljetonė
liais?

BolštVikuojančius skaityto
jus?

Bet juk Sėjikui niekuomet ir 
neatėjo į gąlvą pataikauti tos 
rųšies skaitytojams.

Negi ligi šiol Kam, Tiapkin- 
Liapkino anūkui nebuvo žino
ma, kad “Naujienos” niekuo
met nemanė “įtikti” komunis
tams? — K. Sėjikas.*

Pranešimai
Rockford. III.,— Lietuvių Ukėsų 

Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas bus gruodžio 28 d. kaip 2 v. 

pietų, svetainėje 1019 3rd Avė. 
Visi nariai prašomi susirinkt laiku. 

Kliubo rašt. J. M.

Waterbury Conn. —. LSS. 34 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 28 d., kaip 9:30 vai. ryto, 
svet., 103 Grcen St. Visi nariai bū
tinai atsilankykite, nes turime daug 
svarbių reikalų. Tie, kur norėtų 

įstoti j LSS. kviečiami ateiti.
— Org. P. Plečkaitis

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Lietuvių Laisvėn Kliubas rengia 

prakalbas nedėlioj. gruodžio 21 d., 
1:30 vai. po pietų Mildos svetainėje. 
Kalbės P. Dubickaš. Inžanga dykai.

— Komitetas.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
susirinkimas bus subatoj, gruodžio 
20 d., Unijos svet., 1564 N. Robey 
St., Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Ig. Žilinskas^ rašt.

Paj ieškojimai
AŠMENŲ JIESKOJIMAI

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

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

J________MOTERŲ_________
BICIkYa PATYRUSIŲ
NŲ VILNOMS SOBTUOTI.
DARBO VALANDOS: NUO
7:30 A.M. IKI 4:50 P.M.; SUBA-
TOMIS IKI? 12:30 M.
MOKESTIS NUO $18.00 IKI
$20.00 SAVAITĖJE.

FELSENTHAL-SLEPH 
COMPANY

755-759 W. TAYLOR STREET.

MOTERŲ VYRŲ
PARDAVIMUI 

juodos

FINIšERIŲ

Reikia moteriškes dirbti vir
tuvėje Woodlawn Luncb Room. 

6319 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 1257.

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

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

priežasties
Norintį 

ant vietos

Ciceri, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

DARBININKŲ
KRIAUČIŲ ŠAPON

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

Šviesios <lrfb(liives 
Prisidekite prie, dirbančių 
jose savo drangų.

REIKALAUJAMA

PUNCH PRESS
ią KOJINĖS SPĖKOS 

OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS
IR GERA PROGA

DEL ŠTUKIN1O
DARRO.

ANT PARDAVIMO mastinė krau
tuvė ir abclna pardavimo krautuvė 
lietuvių apgyventoj kolonijoj; gera 
priežastis dėl pardavimo. Atsišau
kit i Naujienas po num. 25.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA grosernė pigiai. 

Biznis geras nuo senai išdirbtai*. 
Lietuvių apgyventoj vieloj.
3245 So. Painell Ave„ Chicago,

RAKANDAI

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Al
berto Grasia, girdėjau kad gyvena 
Chicagoj. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu:: 

STANLEY MASIULIS
1500 Shields Avė. Chicago Heights, 
III. Turiu svarbu reikalą nuo jūsų 
brolio Leono.

FINIŠERIŲ

tai išmokėjimo jo vertės. Jeigu 
1 ieka_mažimi negu 2 penktadalis 

pinigo, tai jo vertės iždas nega
li išmokėti,-nes kitus šmotus su
rinkęs gali vėl reikalauti pilno 
jo vertės išmokėjimo.

Nusitrynusius auksinius ir si- 
dabrinius pinigus valdžia taip
jau priima ir jų vertę išmoka, 
bet juos pasveria f r n usiJVy n il
siojo aukso ar sidabro vertę at
skaito. Ypač auksas, ar jis j pi
nigą atmuštas, ar gabale, turi 
savo vertę; tat už jį valdžia iš
moka tiek, kiek išpuola mokėti 
jį perkant.

NEDEGĄS ORLAIVIS.

Nors pirmutinis orlaivis fraų- 
euzo išrastas, bet dabar kartais 
kitiems toje dirvoje pasiseka 
pralenkti francuzns. Ir dabar 
vokiečiai su savo metaliniais, 
negalinčiais užsidegti orlaiviais 
pralenkė francuzns, kol jie to 
paties orlaivių dirbimo budo ne- 
sigriebs. Naujasis vokiečių orlai
vis turi ir pasažieriams visa’kuo 
aprūpintus kambarius, padirb
tus iš specialiai tam tikslui iš
rasto metalo, kurio pamalė yra, 
turbūt, lengviausias metalas ahi- 
minius. Orlaiviai vra visai iš v

metalo, juose nieko degamo nė
ra, todėl juose bent nuo ugnies 
pasažieriai yra apsaugoti. Nau
jasis orlaivis išmėgintas Joha- 
nnistbal orlaivių lauke, prie Bėr
imo. Mėginimo laike jis lakstė 
su šešiais pasažieriais. Pats or
laivis buvo Junkero sistemos. 
Metaliniai orlaiviai buvo jau ir 
laike karės vokiečių išmėginti 
ir juos net vokiečių priešai gyrė. 
Ir Junkero orlaiviai su liuesais 
sparnais pasirodė labai geri 'ir 
praktiški. To naujo orlaivio iš
radėjas yra Dr. Junker iš Dessau 
Ne tik nedegąs orlaivis yra jau 
žingsnis priekyn orlaivininkys- 
tės dirvoj, bet ir pats Junkero 
sistemos orlaivis yra stambus 
toje dirvoje žingsnis. Nemažai 
svarbus yra ir išradimas nega
linčio užsidegti metalinio orlai
vio. Nereikia užmiršti, kad iki 
šiol labai daug orlaivinmkų ne 
laimės pasiekė, kuomet pade
besiuose jų orlaiviai užsidegė.

Tiapkin-Liapkino anūkas

(Feljetonėlis).
Vienos Gogolio komedijos 

veikėjas yra Tiapkin-Liapkin.
Kartą Tiapkin-Liapkin gauna 

laišką.
Lalai nesmagaus turinio lai

šką.
Tiapkin-Liapkin perbėgo aki

mis laišką, pastebėjo jame žo
dį “movetonas” ir susiraukė.

Pažįstami klausia jo:
— Kas rašoma laiške?
— Laiškas tokis ilgas ir taip 

nuobodžiai parašytas, kad man 
pristigo kantrybės skaityti j|...

Taip, Tiapkin-Liapkinui pa
sirodė nepaprastai nuobodus 
esąs tas laiškas, kuriame jam

Sietyno choro repeticija bus u- 
tarninke, gruodžio 23, kaip 7:30 vai. 
vakare Meldažlo svet., 2242 W. 23 
PI. Choristai prašomi susirinkti lai
ku. —> Valdyba

LSS. 37-tos kuopos susirinkimas 
bus nedėlios rytą, 10:30 vai. gruo
džio 21, Malinausko svet., Halsted 
ir 19tn gatvė. Visi nariai bi’Xe lat
rui. — Valdyba.

L. G. D.L. K. Vytauto priešmeti
nis mitingas bus nedėlioj, gruodžio 
21 d., 1 vai. porėtų šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 18 kambaryj, 32 
P), ir Auburn Avė. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti ir užsimokėti 
mokesčius. Taipgi bus rinkimas 
valdybos 1920 m. ir daug svarbių 
dalykų apsvarstyti turėsime.

Valdyba.

Draugystės Sūnų Lietuvos prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 21, kaip 1 v. po pietų sve
tainėj 831 W. 33 PI. Nariai, būti
nai atsilankykite visi, turime daug 
svarbių reikalų ir d^r reikės rinkti 
naują valdybą 1920 melams.

. — Valdyba.

Liet. KareiviųCicero. — Dr-stės 
priešmetinis susirink mas bus nedė
lioj, gruodžio 2f, kaip 1 v. po pie
tų S. žvibo svetainėj, 1347 So. 50 
Avė. Bus valdybos rinkimas ir ki
ti-svarbus reikalai, j — Valdyba.

Chicagos Vagabundų draugija ren 
gia didelį masinį susirinkimą ne
dėlioj, gruodžio 21, kaip 3 vai. po 
pietų Colonial Hallėj, 20 W. Ran- 
dolph gat. Bus įdoąiųs debatai.

kūnas ir ki- 
— Valdyba.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 21 d., 10 vai. ry
to, University of Chicago Settlement 
svetainėje. Draugai, malonėkite pri
būti laiku, nes terma.* daug svarbių 
dalykų aptarti. — Valdyba.

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

lygiai kaip 10 vai. ryto M. Meldažio 
svet. 2242 W. 23 PI. Meldžiu visus 
draugus atsilankyti ir naujų atsi
vesti. — 45 kp. sekr. Ant. Jusas

Moterų Paš. Kliubo prešmetinis 
susirinkimas įvyks niedėlioj, gruo
džio 21, kaip 3 vai. po pietų. Mark 
White Sųuare parko svet. (Engine 
room) prie Halsted ir 29 gat. Visos 
narės prašomos susirinkti laiku ir 
atsivesti naujų narių kol dar {stoji
mas dykai. Beto reikės rinkti nauja 
valdyba 1920 metams.

— E.‘ Juozaitienė.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 21 
d., 2 vai. popietų 1010 Main St. Drau
gai, pasistengkite visi laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių rejkalų ap
tarti. — Org. $. J. Petrauskas.

Sūnų Lietuvos Draugystės prieš- 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžid 21, kaip t vai. po pietų, 
svetainėje 831 W. 33 PI. Visi nariai 
prašomi atsilankyti ir užsimokėti 
už vieną mirusį narį. Beto bus rin

kimas naujos administracijos se
kantiems metams.

— Ant. Gaudesius, fin. rašt.

..L.G.D. 3-Čio skyriaus susirinki
mas ir prakalbos įvyks panedėlyj, 
gruodžio 22, 8 vai. vakare, D. še- 
hiaičio svet., So. Union Avė. ir 18 
gatvės. — Valdyba.

Brighton Park^ — Keistučio Pa- 
Šelpinio Kliubo metinis susirinki
mas įvyks nedėliųj, gruodžio 21, 

kaip 1 vai. po pietį;, Liberty salėje, 
3925 So. Kedzie Avė? 
valo būtinai atvyki 
nes bus renkama valdyba ateinan
tiems metams. — F. Jakavičia, pirm.

Roseland. LMPlS. 25 kp. pus
metinis susirinkiįnas Įvyks su
batoj, gruodžio 20, kaip 7 v. v. 
Aušros kambariuose 10900 Mi- 
chigan Avė. — Valdyba.

Visi nariai pri- 
i susirinkiman,

Cicero. — LSS. 138 kp. priešmeti- 
ni» susirinkimas įvyks nedėlioję, 

gruodžio 21 d., 10 vai. ryto J. Neffo 
svet. 1600 S. 49 Avė. Visi nariai at
silankykite, nes bus renkama valdys 
ba ateinantiems metams, fr bus svar
stoma kiti svarbus reikalai.

— Org. P. Daubaras

________________ ____________________________________ , t

PAJIEšKAU kūmos Jainės Mika-j 
laičiutės, kuri metai atgal gyveno 
ant Bridgeporto pn. 3351 So. Lowe 
Avė. Chicagjo- UI- Dabar nežinau 
kur ji randasi. luibai norėčiau su 

tamsta susižinoti; taipgi Maryte 
krikšto duktė labai pasiilgus jūsų. 
Meldžiu atsiliepti arba kurie žino
te praneškite, už ką iškalno tariu 
širdingą ačių.

VINCENTAS TARVIDAVIČIUS 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

Aš Ona Hibinskaitę, po vyru Bu- 
drienė, prtjieškau savo draugo Sta
nislovo Gedmino, paeina iŠ* Kauno 
rėdybos, Šiaulių pavieto, Lūkės pa
rapijos, kaimo Rapolų. Ir Vincente 
/Jankausko iš .Jaukės miestelio. Pra
šau atsišaukti tiesiai adresu: 
' ANNA BUDRAS
2452 Ciyborn Avė. Chicago, III,

PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės sau už draugę. Geistina, kad bu
tų linksmaus budo ir švaraus užsi4 
lakymo, o laimingas gyvenimas už
tikrintas. Aš esu doras vaikinus, mo
ku 3 gerus amatus ir gerai uždirbu, 
32 metų senumo, 6 pėdų aukščio* 
Meldžiu greitai atsišaukti pasiutu 

čiant savo paveikslą.
TONY G.

710 W. Madison St., Chicago. 
dienomis galima telefonuoti (Hay- 
market 2105)
----------------------------------------------- L

PAJIEŠKAU savo pusbrolio An- 
ano Slavinske', Suvalkų red., Pa- 

garšvio kaimo. Jis yra Amerikoje, 
tik mežonau kur. Malonės atsišauk
ti jis pats arba kas kitas. Turiu svar
bų reikalą.

JOHN BUGELEVICIUS 
Box 62, Hendersonvillo, Pa.

PAJIEšKAU savo pusbrolio Pra
no Mikaliuno; paeina iš Kauno rė- 
dybąs, Šiaulių pavieto, Radviliškio 
miesto. Amerikoje gyvena 9 metai, 
YoungstoNvn, Ohio. Prašau atsišauk
ti. •

KONSTANTINAS JANKEVICZ 
2150 So. Hoyne Avė., Chciago, III.

— .............. j i ' L

PAJIEšKAU savo dėdės Juozapo 
Paslavičiaus, 48 m. amžiaus, paeiną 
iš Kauno red. Linkuvos parapijos. 
Mcgučionių kaimo. Jau 4 metai Ame
rikoje, ale nežinia kur, kokiame 
mieste. Turiu labai svarbų reikalą. 
Kas žinote praneškite,- gausite atly
ginimą.

EDVARDAS PEŽELAS 
Box 1*49, Barton, N. D.

PAJIEŠKAU draugo Vincento 
Preikšo paeina iš Gubernijos dva
ro, Šiaulių apskrities. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti laiš
ku ar žinanti, pranešti; už ką busiu 
dėkingas.

GEO. SAVICKAS
1757 Park Avė., Chicago, 111.

PAJIEšKAU Petronės Mat^ąf 
čiutės, Suvalkų redybos, Antanavos 
gminos, Kaimo Budos. Apie 5 me
tai gyvena Suv. Valstijose. Ji pati 
ar kas kitas malonės man pranešti. 
Busiu dėkingas. I

Kazimieras cehnauskas
1632 N. Winchester Avė., Chicago.
. 1 1 J1.1. 1 1 -pjB

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEšKAU pastogės arti mokyk

los Brighton Parke. Esu našlys su 
devynių metų mergaite. Kas turite 
pastoge meldžiu duoti žinią.

J. BEPASTOGIS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Alfred Decker 
<& Cohn

PAJIEŠKAU senyvos moteries dėl 
prižiūrėjimo stubos. Kas link mo- 
kesties susitaikysime. Atsišaukit 

M. UGENSKY
3701 So. Lowe Avė., antras fintas.

KOTŲ ŠAPON:
Pirmo Beisterio
Flap Meikerių
Welt Meikerių
Wigan Rankovių Siuvėjų
Kotų Durstyto] ų

Kabo Corset Co.

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

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Kreipkitės į 
artymiausia jiima šapų.

2352 West 22nd Street

Polk St. & Karlov Avė.

411 So. Sangamon Street

ir Rdstylojų 
Žemutinių Kišenių Dirbėjų 
Rankovių Pamušalo Siuvėjų 
Pažasčių S lįsiu  ve jų 
Žemutinių Kišenių Dirbėjų 
Nugaros Dirbėjų 
Pamušalo Dirbėjų 
Piping Seams 
Kraštų Beistytojų. mašina 
2astų lieistylojų 

Finišcriy 
Skylučių Dirbėjų 
Leibelių Prisiuvę jų

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų darbo; pastovus darbas, ge
ra mokestis. Atsišaukite

J. BALTRENAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago.

REIKAIŪNGAS barberis seredos 
vakarais ii- subatoniis.

V. LAUCIUS
3116 So. Auburn Avė., Chicago, III.

Merginos—Moters
Ar jus nepatenkintos dabartiniu 

savo užsiėmimu? Kodėl nepradėjus 
Naujus Metus geriau?

Geriausia vieta dirbti tai švari, 
šviesi ir gerai ventiliuota dirbtuvė.

Siūlome jums geriausios progos 
prasisiekti, su gerai mokestini 
pradedant.
Patogios darbo sąlygos ir ambicin
gos merginos ir moterįs gali veik 
gauti brangesnę mokestį sulig savo 
gabumais.

' J-Nuolatinis darbas per ištisus metus. 
Elgiamės su savoi darbininkais tei
singai ir sąžininga^ ♦.

■ :■ . -<• I ’ . • 
Ateikite ir patirkite.

Bar n ha r t Bros 
& Spindler 
Monroe &,LTrpop Street

. FLAP MEIKERIŲ

FLAP MEIKERIŲ

Kreipkitės tuojaus 
THE HOUSE OF

KUPPENHEIMER .
Polk St. <& Karlov Avė. 

(Arti Crawford Avė.)

GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ

Kreipkitės į artymiausi šapą

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk St. & Karlov Avė:

2352 West 22nd Street

REIKALINGA
10 mergin, 17 metų amžiaus ir se
nesnių prie lengvų mašinų ir patar
navimo darbo i Švarią sanitarę dirb
tuvę. Patyrimas nereikalingas. Tu
ri turėti savo amžiaus certifikatą. 
A f
FELT and TARRANT MFG. CO. 

1735 N. Paulina St.

REIKALAUJAMA moterų dėl 
sortavimo skudurų. Gera mo
kestis.

HARRY DRAY 
1447 Blue Isląnd Avenue.

KELINIŲ šAPONi 
Ix)op Tackerių 
Pamušalo Siuvėjų 
Valytojų

Mašinų Operuotojų
POLK ST. & KARLOV AVI 

(Arti Qrawford Avė.)

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

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

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

MOLDERIŲ PRIE MISINGIO 
. PIRMOS KLESOS 

T0WER PUMP COMPANY.
815 W. 47tb ST.

Bros Moldcrių reikia;
Patyrusių; Geros darbo sąlygos. 
Pakankamai darbo: Gera mokestis.

PULLMAN CAR VVORKS 
UOth & Cottage Grove Avė. 

Pullman, III.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVE.

DARBININKŲ į faundrę.
Nuolatinis darbas.

LINK BELT CO.
39th St. ir Stewart Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKU 
Nuolatinis darbas; gera mokestis. 
Ateikit į

PUŲLMAN CAR VVORKS 
UOth A Cottage Grove Avė. 

Pullman, III.

Moldcrių reikia;
Gera mokestis. o

Arti Illinois Central Dypo 
Kreipkitės 4 

EMPLOYMENT DEPT. 
VVIIITING FOUNDRY

& EŲUIPMENT 
HARVEY, ILL.

GO.

Reikia « 
ALYVŲ PAKUOTOJŲ

Patyrusioms stiek pakuotojams 
mokamos brangiausios algos. 
Kreipkitės tuojau į 

SHERER-GILBERT CO.
1709 So. Clark ‘St.

REIKIA 
PIRMŲ BEISTERIŲ 
Nuolatinis darbas.

Šauni mokestis 
THE HOUSE OF 

KUPPENHEIMER 
2133 So. Kedzie Avė.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Nuolatinis darbas

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden/tvc.

REIKIA DARBININKŲ 
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS Į
STEIN-HALL MFG. CO.

2841 So- Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

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

1735 N. Paulina St.

PARDAVIMUI
EXTRA!

Barberys Galinis parduoda savo 
barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoją 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 klcrnatus ir smui
kus; kam šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

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

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

1041 W. 51 st. Str., Cliicago.

PARSIDUODA
Dvi puikios keptuvės. 

Biznis išdirbtas nuo seniai 
ir eina labai gerai. Priežas
tis pardavimo: turiu išva
žiuoti j farmą už poros mė
nesių. Pirkėją apsiimu iš
mokinti \Hsa keptuvės dar
bą ir kaip varyti biznį. At
sišaukti į “Nąįjienų” ofisą 
pažymėdami num. 27.
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AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius arba 

mainyt ant fordo arba ant motor- 
c.lkelio, 1917 metų, pats starduoja, 
5 sėdynių, pirmos klesos.

F. KRISP, 
3512 So. Union Avė.,

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokj priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulįma 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.

Air Jus Norite 
; Bergeno?

Aš turiu ant rankų puikų $150 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei- 
m.-.niinč .Kinta, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $50.00.

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

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

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

tų; taipgi Nedėliomis.

AR JUS NORITE 
BARGENO. ‘

Aš turiu ant pardavimo 
naujausios ir vėliausios ma
dos Grand Pianą. Taipgi 
Kanapą. Naują, tik du mė
nesiu kaip pirkta. Priežas
tis pardavimo: turiu išva
žiuoti į kitą valstiją. Mel
džiu greitu laiku atsišaukti 
pas draugą Joną Gailumą, 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakare. 
4142 So. Campbell Avenue

Chicago.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 .Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.

VAKARINE ANGLŲ KALBOS 
MOKYKLA LIETUVIAMS.
Lekcijos privačiai ir klesč

iu is. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITB,
__ _ Mokytoja

3223spanieli Avė., Chicago
Telef.: Boųlevard 9923.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li a rašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 
iki 10 valandai.

Chicago. 8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO
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