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Latvija nepriima 
Judeničiaus

) t ;----------------------------

Dorpato tarybos pairs

Lietuvių tarybose nebebus

Bolševikai suėmė 10,000 belaisvių

Estonija viena bijosi taikinties su Rusija
NĖRA VILTIES ESTONIJOS 

TAIKOS SU SOVIETŲ 
RUSIJA.

Lietuva ir Latvija galutinai 
atsisakė dalyvauti tarybose. 
Tveriasi Pabalti jos sąjunga.

RYGA, gr. 21. (Rašo Chica
go Daily News korespondentas 
Mielinei Farbinan).—Estonijos 
valdžios nariai, kurie atvyko į 
Rygą, kad dalyvavus talkinin
kų karinėj konferencijoj, vakar 
išvažiavo į Dorptitą. Sunku pa
sakyti dabar ar konferencija su 
bolševikais Dorpate dar per tū
lą laiką tęsis, ar bus tuojaus per 
traukta.

Kaip ne butų, Latvija ir tal
kininkai laikosi nuomonės, kad 
Dorpato taikos konferencija ne 
pavyko. Latviai ir lietuviai ga
lutinai atsisakė tarties su bol
ševikais, o estonai, sakoma, jau 
atsisako daryti altskirą sutartį 
su sovietų Rusija.

Tečiaus gali būti, kad Esto- 
nijos valdžia trauks tarybas iki 
sekamos parubežinių šalių kon
ferencijos, kuri įvyks Helsing- 
forse, Finlandijoje, pirmą sau
sio savaitę.

Pritarimais Pabadtijos lygai 
didėja. Nepavysimas Dorpa

to tarybų pertikrino ir didžiau
sius drąsuolius, kad pavienės 
valstybės yra perdaug silpnos 
nepriklausomam veikimui. Jei 
Pabaltijos šalįs šiuo laiku dar 
negali sutverti federacijos, jos 
mažiausiai turi susitarti apie 

bendrą užrubežinę taiką. Lat
vijos premjeras Ulmanis, su ku 
riuo aš kalbėjaus, pasakė man:

“Jei darome taiką, darykime 
taiką kartu. Jei kariaujame, 

kariaukime išvien.”
Kas kliudo sąjungai.

Paklaustas ar ikišiol rubeži- 
niai ginčai buvo kliūtimi Pa- 
baBtijos lygai, Ulmanis atsakė: 

“Rubežiniai ginčai tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos yra 
menki ir bus lengvai išrišti. 
Ginčai taq> Lietuvos ir Lenki
jos yra daug rūstesni, bet net 
ir šituose barniuose susitari- 
r.|as nėra negalimas. Tik rei
kalinga, kad talkininkai pradė- 
ftų labiau rupinties Pabaltijos 
šalių gyvenimu.

“Paskesni atsitikimai, ypač 
puikus veikimas gen. Niessel 
komisijos, daug padarė netik 
sustiprinimui ryšių Pabaltijos 
šalių ir talkininkų, bet ir įkvė
pė visiems naują pasitikėjimą.

“Pabaltijos šalių lyga dar ne 
įsikūnijo delei dviejų svarbiau 
šių priežasčių—pirma yra išim 
tinė padėtis Estonijos, kuri yra 
praktiškai nepriklausoma ir ga 
na $erai organizuota valstybe, 
su stipria ir gerai aprūpinta ar
mija, kuomet Latvija ir Lietu
va kentė po vokiečių okupaci
ja. Ta nelygybė gimdė dauge
li nesusipratimų ir man gaila 
pasakyti, kad mes tankiai turė

jome pamato įsižeisti Estonijos 
valdžios alsi nešim u linkui mus.

“Dabar ant laimės padėtis 
persimainė. Mes paliuosavome 
savo šalis nuo vokiečių ir tuo 
pačiu laiku darome didelį pro
gresą organizavime musų ar
mijos ir valstybės.

“Aš tikiuos, kad Estonijos 
valdžios nariai, kurie buvo pas 
mus laike pastarųjų kelių die
nų, gafo tinkamą įspūdį apie 
musų spėką ir poziciją ir aš pa
sitikiu, kad nebus daugiau ro
dymų menamos nelygybės tarp 
Estonijos ir Latvijos.
Pabaltija dar neturi pripažin

tos nepriklausomybės.

“Tikra ir labai n^ti nelygy
bė randasi internacionalėj pa
dėtyj trijų Pabaltijos^šalių ir 
Lenkijos su FinlandihiA Pasta
rosios dvi yra pilnai neprikišu 
somos valstybės, kuomet esame 
pripažintos tik,kaipo de facto 
valdžios, be jokio aiškaus inder 
nacionalio stovio. •

Todėl Finlandija ir Lenkija, 
suprantama, negali daryti susi
vienijimu su kitomis Pabalti
jos šalimis, kol tos šalįs nėra 
pripažintos nepriklausomomis. 
Taigi pripažinimas musų nepri 
klatisomybės yra būtinai reika
lingas sutvėrimui parubežinių 
valstybių lygos.”

Judeničiui nebus vietos 
Latvijoje.

Aš paklausiau, ar teisingos 
yra žinios, kad gen. Judeničiui 
bus leista perkelti savo armiją 
į Latviją.

“Visai netiesa,” atsakė Ulma
nis. “Musų vidurinė, taipjau ir 
internacionale juizicija atsidur
tų pavojuje, jei tas butų pada
ryta. Gen. Judeničių tuojaus 
pasektų bolševikai ir mes turė- 
K urnom atstovėti didelį raudono 
sios armijos ofensivą musų 
fronte. Dar pavojingesne butų 
opozicija musų pačių žmonių. 
Atvirai sakant, pasikviesti gen. 
Judeničių, yra pasikviesti keb
lumus. Viskas ką mes turime 
ir visa šalies būdavome butų 

,pastatyta pavojum Mes to ri
zikuoti negalime.”

True translation filed wlth the pnst- 
master ai Chicago, 111. Dec. 23, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

BOLšHVIKAI SUKILĖLIAI 
SUĖMĖ 10,000 BELAISVIŲ

SIBERIJOJE.

700 Kolčako kareivių sušalo 
ligonbutyj.

LONDONAS, gr. 22.—Pasak 
bevieliuio pranešimo iš Mask
vos, 700 kareivių iš adm. Kol
čako komanduojamos armijos, 
tapo rasti sušalusiais ligonbutyj 
arti Omsko.

Kada bolševikai gruodžio 13 
d. paėmė Novo Nikolajevsk, ry 
tinėj Sibcrijoj, jie suėmė 10,- 
000 kareivių ir 500 ofįcierių.

Bolševikų paimtas grobis susi
deda iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus sekcijos, Ufos sky
riaus valstybes banko su 40,- 
000,000 rublių Siberijos banko 
notomis ir daugybės įvairių 
sandelių.

Smarkus mušis siaučia Nar
vos, Kijevo ir Charkovo apy
gardose.

Japonija susirupinusi Siberijos 
likimu.

t z

PARYŽIUS, gr. 22.—Japoni
jos valdžia yra labąi susirupi* 

• misi padėtim Irkutske, Siberi- 
joje, pasak taikos konferenci
jos rateliuose gautų žinių.

Japonija norėtų pasiųsti į ten 
kareivių, bet nenori to daryti 
nepasiekusi susitarimo su Suv. 
Valstijomis ir kitomis itidkinin- 
kų valdžiomis. Sprendžiama; 
kad Wajshiių(tono kabinetas 
nelabai pritaria šiam sumany

mui, taipjau nurodoma, kad 
japonai gali atsidurti kėblini e 
padėjime delei galinčio pasida
ryti didelio susigrūdimo ant vie 
nų bėgių Trans-Siberijos gele
žinkelio.

True translation filed with the post? 
mastei* at Chicago, 111. Dec. 23, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai kankina 
rusinus

120,000 RUSINU YRA UŽDA
RYTI BELAISVIŲ STOVY- 

KLOSE.

Belaisviai visaip kankinami, 
moterįs užpuldinėjamos.

_ /t»• ♦* f ■

VIENNA, Ukrainos moterų 
komitetas, kurio buveine yrą 
Viennoje, paskelbė daugybę 
nuožmumų, kuriuos papildo len 
tai ukrainiečių (rusinu) gyven 
tojų Rytinėj Galicijoj..

Pasak to pranešimo, daugiau 
kaip 120,000 tikrainiečiųrrusinų 
yra uždaryti Lenkijos stovyklo
se ir baisiausiai protiniai ir kū
niškai kankinami. Tarp jų yra 
žymiausi žmonės viešąjame gy
venime ir beveik visi apšviestli
nai. • 1

Yra surinkti ir rekordai pa
rėmimui visų tų kaltinimų. Vie 
nas liudijimas iš Kamenec Po
dolsku padarytas prie kelių ofi- 
cierių ir kareivių sako:

“Dešimtis musų patrūliavo- 
ne,z^ca<la mes tapome paimti 

belaisvėn lenkų patruliam iš 15 
žmonių. Lenkai apliejo mus 
benziną. Lenkų oficierius mus 
uždegė. Aš parpuoliau ant že
mės ir nuplėšęs drabužius įsten
giau užgesinti liepsną. Iš mano 
(Įrangų dii mirė, o kiti pavojin
gai apdegė.”

Vin nikuose lenkų kareiviai iš 
vilko iš namų apšviestas mer
gaites ir viešai jas išžagino. Ki
tame atsitikime Ravaruskuose 
kovo 23 naktį lenkų kareiviui 
jrutaliai užpuolė dvi ukrainię- 
tes mergaites, Oną Makun ir 

Oną Cyhiv iš Piddubce “Ran
kos ir kojos mergaičių buvo lai 
komios stovinčių aplink lenkų 
kareivių, i kuomet kiti poeiliui 
žagino mergaites.”

Ukrainiečiai sako, kad jų 
kalba ir jų bažnyčia yra perse
kiojama, kadangi ji yra kliū
tim lenkų kolonizavimui Ryti
nės Galicijos. Rusinai daugu
moj išpažįsta uniotų tikėjimą, 
turis yra susivienijęs su Rymo 
bažnyčia, bet pamaldas atlieka 
senojoj slavų kalboj vieton lo
tinų.

WINNIPEG.—Kanados val
džia svarsto budus kaip užkir
sti kelią Amerikos ir Europos 
amalninkų važiavimui į Kana
dą, kol nenusistovės industrinės 
sąlygos pačioje Kanadoje.

Angliakasių vadas 
kalėjime

ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAS 
PASODINTAS KALĖJIMAN.

Howat iš Kansas kalėjime, 
teisėjo Anderson paliepimu.

INDIANAPOLIS, gr. 22. - 
i^|exander Hojivat, prezidentas 
angliakasių Unijos Kansas d įs
trik te, šiąnakt yra kalėjime tei
sėjo Anderson paliepimu, iki 
tardymui jo bylos. Jis yra kal
tinamas paniekinimu teismo ir 
peržengimui teisėjo Anderson 
išduoto injunetion prieš strei-1 
kuojančius angliakasius. Tardy 
mas bus sekamą panedėlį.

Hqwat teisėjo paliepimu šian 
die stojo IteiĮsnian ir užisistatė 
$lž),(K)O kauciją. Kaucija buvo 
užstatyta čekiu, išdttolu Kansas 
banko. Teisėjas nesutiko su 

tokia kaucija ir uždarė Ik Ava t 
kalėjimai], kol jis nenuspręs dy 
dį kaucijos ir kaip ji turi būti 
užstatyta, (tuo pačiu laiku ati
dėdamas bylą vienai savaitei.

Howat yra kaltinamas tame, 
kad jis nors atšaukė generalį 
streiką, bet neatšiaujke loikalio 
1,000 angliakasių streiko, kuris 
tęsiasi nuo pereito liepos mėn. 
Unijos advokatas sako, kad tai 
nėra peržengimu injunetiono, 

kadangi tas streikas neturi nie
ko bendra su visuotinu anglia
kasių streiku.

4 LAVONAI SKRYNIOJE.

SYRACUSE, N. Y., gr. 22.— 
Keturi lavonai mažų vaikų ra
sta šiandie Efie kanale ties 
Clyde. Juos rado išėję pasi- 

čiuneti ant ledo vaikai Lavonai 
buvo sudėti į popierinę dėžę ir 
įkišti ekertin. Jie buvo apvi- 
nioti * Rochesterio laikraščiu, 
datuotu gr. 11d.

Trumpos telegramos.
OKLAHOMA CITY.—Pas Ok 

lahomos ūkininkus gruodžio 1 
d. vis dar buvo neparduotų 13,- 
600,000 bušelių kviečių.

MILWAUKEE, Wis.—Išrink
tasis kongresai! socialistas Vic- 
tor L. Berger išvažiuos Wa- 

shingtonan sausio 5 d., kad ten 
pareikalavus savo vietos. Atga- 
leiviai kongresmanai gal vėl 
priešinsis priėmimui Bergerio.

KEWANEE, III.—John Krean 
ir Tony Sinkeyvicz pasimirė ir 
trįs guli arti mirties ligonbutyj 
po išgeriniui nedėlioję namie da 
rytos degtinės.

VIENN A.—Valdžia susekė 
suokalbį išvogti Belą Kun ii* iš
duoti jį Vengrijos valdžiai. Du 
suokalbininkų suimti ir jau 
prisųyažino.

CLEVELAND.—Trįs žmonės 
pasimirė nedėlioj ir 4 arti mir
ties ligonbutyj pasekmėje gėri
mo medinio alkoholio. Nuo 
lapkr. 1 d. čia jau pasimirė 
nuo medinio alkoholio 14 žmo
nių.

PITTSBURGH, Kas., gr. 22. 
—šiandie Čia sustreikavo 250 
angliakasių ir paskelbė, kad jie 
streikuos tol, kol jie nežinos ką 
mano teisėjas Anderson pada
ryti su jų prezidentu HowątJ

WASHINGTON— Augščiau- 
sias teismas j>alicpė valdžiai sau 
šio 5 d. parodyti priežastį kodėl 
New Jersey ir Rhode Island val 
atijomh neturi buH leista užves
ti bylą išbandymiil konstitucio- 
niškumo prohibicijoė priedo 
prie federalės .konstitucijos.

1’rue tfunslatlon filed wtfh the post- 
mastei* at Chicago, III. Dec. 23, 1919 
■is rcųuircd by the act of Oct. 6,1917 
FINLANDIJOS SEIMAS PRI

ĖMĖ AMNESTIJOS BILIŲ.

HELSINGFORS.—Finlandi- 
jos seimas priėmė bilių, paliuo- 
suojantį 3,000 kalinių, jų tarpe 
1,000 pasižymėjusių laike revo
liucinės valdžios. Vis dar pasi
liekančių kalėjimuose skaičius 
siekia 1,400 žmonių; jie yra kai 
tinanii sunkiuose nusidėjimuo
se.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. Dec. 23, 1919 
as reųaircd by the act of Oct. 6.1917

RŪPINASI PASKELBTI
TAIKĄ KALĖDOSE.

PARYŽIUS, gr. 22.—Šiandie, 
patirta, kad vyriausioji taryba 
stengiasi pasiekti susitarimą su 
Vokietija apie atlyginimą už 

paskandinimą Scapa Ftolw Vo
kietijos laivyno, Kaip kad gali
am butų pasirašyti protokolą ir 
apsimainyti ratifikavimais Ver- 
sailles taikos sutarties dar prieš 
Kalėdas.

Dar tik kelios smulkmenos 
pasilieka, kad užbaigus taikos 
konferencijos darbą, neskaitant 
padarymo taikos su Turkija ir 
Vengrija ir išrišimo Rusijos 
klausimo.

Riaušės ant Ellis 
salos

NEW YORK, gr. 22.—šiandie 
ant Ellis salos buvo kjlę riau
šes, kada prie immigranlų bu
to, kuriame laikoma dqx)rtuo- 
jamiejl, susirinko didokas būrys 
žmonių, kad pasiteiravus apie 
vakar deportuotus žmones. Ta
me būryje buvo ir moterų, ku
rios sakėsi esančios pačiomis 
paskirtų ir gal jau deportuotų 
vyrų. Jos atėjo pasiteirauti ar 
kartais gal ir jų vyrai yra iš- 
v($li vakar išplaukusiu laivu 

Buford. Bet vieton suteikti ži
nių tapo pašaukta policija, kuri 
tuoj apnyko susirinkusius.

Viena jauna moteris Clara 
Brooks tapo areštuota ir tuo
jaus nuteigta1 48 vai. kalėjimai! 
iki platesniam ištirimui, nors 
ji sakėsi, kad ji tik atėjo pa
žiūrėti vyro, kuris yra ant Ellis 
salos.

Dar ant Ellis salos yra 22 ru
sai, kurie yra paskirti deporta
vimui. Taipjau jau daugiau 
laikoma įvairiuose šalies kalė
jimuose. Jų nesuspėta išgaben 
ti vakar ir bus deportuolti vė
liau.

Dar ir dabar valdžia atsisako 
paskelbti į kur išplaukė Buford 
laivas ir į kur yra gabenami 

<lqpor t uoj aini e j i. I m m igraci- 
jos komisionierius Caminetti 
pasakė, kad tai reikalinga sau
gumui esančių ant laivo ame
rikiečių gyvasčių. Nejaugi tas 
reikštų, kad tremtiniai yra ga
benami juodašimčių valdombn 
Rusijon. Jei jie yra gabenami 
sovietu Rusijon, tai koks gi pa
vojus galėtų gręsti amerikie
čiams paskelbus tą faktą? Puvo 
jus sukilimų ant laivo galėtų 
būti, jei tremtiniai patirtų, kad 
jie yra gabenami “baltojon” 
Rusijon, jei tai jie paltirtų.

True translation filed w1th the post- 
master at Chicago, 111. Dec. 23, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 0,1917

Leninas nori tankų pienų.

WASHINGTON, gr. 22.—Vai 
stybės departamentas pa tire 
Šiandie, kad Rupijos sovietų vai 
džia siūlo prizą nuo 50,000 iki 
450,000 rirblh; už pienus pabū
davo j imui karinių (tankų. Tas 
pasiūlymas išspausdintas Petro 
grado laikraščiuose.

Ispanijai gręsia 
revoliucija

Eina nuolatinės riaušės Madri
de ir Barcelonoję, taipjau dide

li streikai ir lokautai.

PARYŽIUS, gr. 22.—Franci- 
jos užrubežinių reikalų minis-, 
terijos paskirti dabotojai Ispa
nijos reikalų, praneša, kad pa
dėtis Ispanijoje yra labai rusti 
ir visai šaliai gręsia revoliucija. 
Kasdien Madride ir Rarcelonoj 
užmušama riaušėse nuo vjeno 
iki dešimties žmonių. Abejuo
se miestuose yra didelių strei
kų ir lokautų. Abu miestai yra 
apgulimo stovyje ir nuolatos i 
ton yra paskelbiamas ir karės 
stovis. Dabartinis kabinetas ne 
Kuri darbininkų pasitikėjimo ir 
yni tik laikinis, vien pervari- 
mui irarlamente pereitų, melų 
biudžeto. Kada tai jis atsieks, 
jis pasitrauks iš vietos.

Sukilimus iššaukia didelis 
pabrangimas pragyvenimo, kuo
met darbininkų algos visai ne- 
pakįlo ir netikusi rinkiminė, 
tvarka, sulig kurios kaimo gal 
va balsuoja už visą kaimą. To
kia tvarkai esaiVt darbininkai re 
tai kada gali išrinkai savo at
stovą. Bet nežiūrint ir tokios 
netikusios tvarkos Madrido dar 
bininkai laimėjo didele didžiu
ma balsų paskutiniuose muni- 
cipaliuose rinkimuose.

Barcelonoję gi žmonės reika
lauja aultonomijos ir net nepri 
klausomybės Katalonijai, ka
dangi ji skiriasi nuo visos Is
panijos savo istorija, kalba ir 
industrija. Barceiona ištikrųjų 
ir yra Ispanijos pirklybine ir 
industrine sostine.

SENATORIAI TYRINĖS 
MARTENSĄ.

WASHINGTON, gr. 22.—Se
nato užrubežinių reikalų komi
tetas nutarė, pagal priimtą se
mite rezoliuciją, tyrinėti apie 

veikimą sovietų Rusijos pirkly- 
binio atstovo Martelis.

Martens dabar išleido prane
šimą, kad jis mielai sutinka su 
tuo, nes tas sutėiks labai svar
bias žinias Amerikos žmonėms, 
taipjau galima bus parodyti 
kas stovi užpakalyje Kolčakų, 
Denikinų ir kitų Rusijos juoda
šimčių. *1

PULKININKAS NUSIŽUDĖ.

CHICAGO.—Vakar Fort She 
ridan ligonbutyj reguliarės ar
mijos pulk. Androw W. Smith 
pastvėrė militario policisto re
volverį ir ant vietos nusišovr. 
Jis sirgo nervų liga.

WASHINGTON, gr. 22.—Ka
syklų savininkų kpnferencija 
apie priėmimą susitaikymo, ku- 
ir turėjo įvykti šiandie Clcve- 
lajnde, tapo atidėta iki po šven
čių.

JACKSONVILLE, Fla.-4 
žmonės užmušti ir du sužeisti 
(traukiniui užgavus automobiliu. 

R y i° j
Naujienose tilps Keletas 

Paveikslų iš Lietuvos
Tai dalis tų paveikslų, kuriuos tik ką at
vežė iš Lietuvos ir Naujienoms suteikė 
leitenantas L. E. Messingeris, Suv. Vals
tijų misijos narys.

TĖMYKITE KASDIEN.

True translntinn filed with the post- 
master at Chicago, 111. Dec. 23, 1919 
as req<iircd by the nei of Oct. G, 1917

Airijai siūloma 
savyvalda

LLOYD GEORGE KALBA 
PARLAMENTE APIE AIRIJĄ.

Siūlo duoti Airijai savyvaldą su 
dviem parlamentais. Bet pa
skelbia, kad grieštai kovos su 

separatizmu.

LONDONAS, gr. 22.—Pre- 
mierhs Lloyd George Šiandie iš
pildė savo prižadą pasiūlyti iš
rišimą Airijos klausimas. Jis re 
komendavo atsKovų butui, kad 
Irlandija butų padalinta į dvi 
pusiau nepriklausomas valstijas 
—viena pietuose, kita Ulsteryj 
— kiekviena jų turės atskirą par 
kunentą ir teisę skirti pusę Airi 
jos nacionalčs tarybos, kurią pir 
niininkaus vice karalius ir ku
riai paliečiantįs visą šalį klau
simai bus paduodami.

Premjeras palikė dabartinę 
padėtį Airijoje ir pasmerkė pa- 
sikesinimlą ant viskonto French.

Kad Lloyd George supranta, 
jog jo pasiūlymas nesusilauks 
didelio prielankumo ma.tvU iš 
jo persergėjimo Airijos žmonių, 
kad kokis nors bandymas atsi- 
skirimo bus smarkiausiai slo
pinamas.

“Su kokiu nors bandymu at
siskirti nuo imperijos,” sakė 
jis, “bus kovojama tuo pačių 
nusisprendhnu, sj>ėka ir grieš- 
tunni, su kokiu šiaurinės val
stijos kariavo su maištu pietų 
verginių valstijų Amerikoje.”

įPremiera's apibudino -keblu- 
irijus tarp Ufetttk) lt* likusios 

Airijos kaipo šeiminiškus bar
nius, kurie išvirto į kruviną ko 
vą. Jis iššaukė smarkius ap
lodismentus, kada jis sušuko:

“Tai butų nusidėjimas prieš 
apsisprendimo principą pasta
tyti Ulsterį po svetima valdžią.”

Premieras sakė, kad parla
mentas turi suprasti tą faktą, 
kad joks galimas sumanymas 
apie Airijos savyvaldą nebus 
visicims priimtinas. Todėl par
lamentas turi prisiimti ant sa
vęs atsakomybę ir pasiūlyti ką 
jis mano esant geru ir teisingu. 
Išrišimas bus rastas ne priėmi
me savyvaldos projekto, bet jo 
veikime. w

Promiero pasiūlymą nepriim 
ta entuziastiškai. Vieni mano, 
kad visas pienas bus tuojaus 
atmestas, bet kiti mano, kad 
rimtesni patarėjai paims viršų 
kada parlamentas susirinks se
kamą vasarį. Nors nemanoma, 
kad visas pienas bus priimtas, 
bet tūli optimistai mano, kad 
Airijoje viskas ant tiek aprims, 
jog galima dus pasiekti šiokio 
tokio kompromiso.

Sinn Fein vadovai sako, kad 
jie nesitenkins niekuo kitu, 
kaip pilna nepriklausomybe.

COLUMBUS, Ga.—Goveda 
nuėmė nuo traukinio kaltinamą 
žmogžudystėj negrą West ir jį 
sušaudė.
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Išpardavimas'K

3

Chicago, Iii.

Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, kaip 
tai, laikrodžių, žiedų, branzalietų ir kitokių daiktų už pi
giausią kailių; tai yra už tą pačią kainą kaip 3 metai atgal 
kainavo.

P. A
2128 Wcst 22-nd St

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų
Prieinama kaina parduodu 2seifus, 1 casb regislerj, 2 wall rasos, dziegormeis- 
terio benčių, kiabnaflų ir vieną ofiso deską.

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreičiausia, nes luo suČėdysit keletą dolerių.

:'u'
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12 —13. švara*, cukraus smlilk. 
sv. 6.60 - 6.80t žvakių sv. 6.50 
r—7.—, žibalo 3—3.40 svaras, 
druskos sv. 40 60 skatikų, deg
tukų )X)kas 180—2. silkės 70— 
1.40 tendencija brangsta.

r<4«r ur»>i

------ —------ -----— ti “stuiką”, pavažiavus kiek iš
metą žmogų iš vežimo, o ark
lius ir vežimą varosi Mintaujon, 
kur parduoda.

Žmonėse ' ūpas nupuolęs. Visi 
bermontininkų, pavojus vėl įne- lyg laiž-ko Jaukia. Laukia urba 
ša į gyvenimą netikrumo, ardo musų pajėgos, kuri galėtų iš 
praėjusią nusistatyti tvarką. , tikrųjų nedideles plėšikų gaujas 

Rusų-vokiečių šiose apylinkė- suvaldyti, arba tos pajėgos nesu- 
se, ilmant vjsą didelį Pasvalio laukdami ncillcnka vilties ir lau- 
apskritį, niekur nėra daug. Di- kia kolčak įninku užpuolimo, 
resnos jų juijėgos tuno Kurše Toks laukimo ūpas stabdo ir 
apie Šenbergą, Bauską ir Joniš- trukdo visą valstybinio aparato 
kio-Kuršėnų pusėje, Į musų apy darbą. Ar tai reikia mokėti 
linkės ailsibasto jie dažniausiai mokesnį, ar pirkti vidaus Įiasko- 
nedideliais būriais po 15—29 
žmonių. Tačiaus ir tų nedidelių jos, ūkininkas pirmiau krapšto 
burių nėra, nes juos sulaiko galvą ir mano sau: ‘‘Dievas žib
ant šiaurinės Lietuvos sienos, no, kokia čia valdžia dar gali

Kas Dedasi Lietuvoj
-~ "—-—-II

Pašvintinys (Pasvalio apskri
ties). Ligi čion buvo priėję kol 
čakininkų žvalgai. Pirmukart jų 
buvo trk 4-5 žmonės — vokiečiu 
žandarai. Kadangi vietos mfti- 
cija sutiko svečius kulkomis, 
tad jie antru kart buvo atsikvie- 
tę. daugiau savo sėbrų ir užpuo
lė buriu 14-15 įmonių nugink
lavo vietos milicijų, paėmė jų 
arklius, bet bijodami naujo mu- 
sųzpartizanų užpuolimo, skubiai 
atsitraukė.

los bonai, arba duoti rekvizici-

Iš Pakuršės
Jie joja Kuosai kartais kelias de būti ir kas čia* dabar reikia da- 
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A įsitraukus bolševikams, 
veninius PakUršėje buvo jau žy
miai susitvarkęs. Valstybės 
įstaigų aparatas gana gerai susi
tvarkė, žmonės ailisigavo po bu
vusios audros ir visas gyvenimas 
pradėjo įeiti į normales vėžes. 
Naujas kolčakininkų arba kaip ( 
dabar juos pradėta vadinti —

«y-i

rus kaip ir kitose Lietuvos vie
tose. Jie plėšia iš žmonių visa, 
kas tik išpešti galima, yjNič ar- 

Vietoniis jie jansdamic- 
' si tikrais'šio krašto valdovais, 
skelbia arklių mobilizaciją. Vo
kiečių žandaru nachai iškurnąs 

SVARBIOS PRAKALBOS pereina visas ribas. Štai, saky- 
Rengia LKS. 4-tos kuopos sirne, Krukų miestelyje apsigy-Rengia LKS. 4-toa kuopos 

UTARNINKE. (-------------- " -----
MILDOS SVETv,3142 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 10c. 

šiep prakalbos bus jdoiniaihsios 
iš visų kitų prakalbų, kiek tik jų y- 
ra buvę Bridfeportc. Jos yra ren
giamos agitacijos tikslais už lais
vę; jose išgrsite kokią naudą neša 
darbininkų laikraščiai. Taipgi dai-) pinikai Vl’d padarę tam tikrą su 
nuos LKS. l-tos kuopos mišrus cho- f . * . * . L . . .. . x .
ras. ir tt/Taigi šių prakalbų neuž- tartį su Mintaujos pirkliais zy- 
inirškite.

Kviečia visus atsilankyti
..RENGIMO KOMITETAS.

šimtis verstų, nesutikdami jo- ryti.” () kraštas čia turtingas, iš 
kio pasipriešinimo, į krašto gi-1 šeiniau susitvarkęs geriau negu 
tumų ir tik Čia kartais susidlį- kitur, ir žmones labiau stisipra- 
rra su musų žvalgais ar vietos Vienas iš tų kampelių, kur 
milicija. Kolčak in (inkų elgima- Lietuvos nepriklausomybes ide- 
sis šičia toks pat biaurus ir žiau- ja gali kriti ilgiausiose valando

se daugiausia atsparos rasti. 
Tik ne galima to krašto palik
it! jo paties žiniai ir pajėgoms. 
Musų valdžia turėtų labiau su
sirūpinti Lietuvos šiaurės sienos 
apsistatymu ir kuo greičiau pa
daryti reikiamus žingsnus. Juk 
šis Pakuršės kampelis — dabar
tinis Pasvalio apskritis — tai vie 
nas gausiausių Lietuvos aruodų 
kurį plėšia priešininkas gobšio
mis rankomis ir nėra kas jį gi
na.

Gai,»Vvenę Penk* vokiečiai mėgina val- 
dyt^*visą valčių taip, kaip seniau 
okupacijos laikais.

** * I
Greitesniam išpiešimui iš mu

sų krašto arklių, vokiečių rusų

dais. Užėję kur noris kolčakmin
kai varo lietuvį ūkininką važiuo

Esamoji Pasvalio komendan
to žinioje kariuomenė ir neap
ginkluota ir neapmokintu kiek 
reikiant, tefctengUa kur-ne-kur

Skaityk!
Kalėdų diena — didelių švenčių
O kad tą dieną tinkamai pažymėti, tai tą 
patį vakarą, .taigi .gruodžio 25, ,LSS. 
22-roji kuopa .rengia .vieną šauniauHių 
koncertų — .

Kalėdinį Koncertą

Pagalvok!

iena.

Jau kelinti metai kaip LSS. 22 kp. ren
gia Kalėdinius vakarus. Bet sis koncertas 
Bus vienas puikiausią. Todėl pagalvok ir 
neužmiršk atsilankyti pats ir savo drau
gų atsivesti. Gerų vakarų retai terengia- 
ma. Praleisti jį butų didelė tamstai nuos
kaudą.

Neužmiršk!
Neužmiršk, kad šiame Kalėdiniame 
certe dalyvauja pačios gabiausios 
cagos daininii 
sy mėgiamasai 
riame įeina ir p. Stogis). Todėl neuži 
juos pam.atyti ir išgirsti. Nes juos i 
Ii nori visi.

partizanai paversti regulinga 
kariuomene, pavadinta Joniškė
lio batalionu, ir kur kitur ati
traukti, naujų gi partizanų 
tvarkymais te pradedamas. žmo
nės visi laukia sugrįžtant Se
nųjų savo gynėjų nuo bolševikų 
- Joniškėlio partizanų. Nes 
tik esant jau suorganizuotai ir 
apginkluotai pajėgai tegalima 
kurti nauji būriai, turint kuo pa
siremti.

Keikia likėties, kad centro 
valdžia nebus musų kampeliui 
pamotė, nes čia juk gyvena tik
rieji ir labiausiai atsidavę Lie
tuvos nepriklausomybei tėvy
nės sūnus, (i—as (“L. Uk.”]

9

Kauno žinios.4

Kon- 
Chi- 

nky spėkos, o tarpe jy ir vi
ii “mažiukų kvartetas” ( ku-

įsidomėk!
įsdomėk; LSS. 22-ro« kuopos Kalėdinis 
koncertas prasidės LYGIAI KAIP 4 VAL. 
PO PIETŲ. Po koncerto smagus balius- 
šokiai ir kitos įvairių įvairiausios pramo
gos. Grieš puiki Balako orchestra.

Tikiety kainos t ik50c asmeniui.
Kviečia LSS 22 KUOPA

■M

EZuropean American Bureau
, A. PETRATIS & CO. Managers

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

duoda LAIVAKORTES ir parūpina pašportus į tas šalis į kurias 
jau galima važiuoti. ' ' 4

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

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po piety. Utarninke, Ket
verge ir Subatoj nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 
ryto iki 3 po piety. Telefonas Boulcvard 611.

A. Petrulis, S. L. Fabijonas.

Musų gelžkeliai šiuo laiku vi
sai iširo. Iš Kauno išeina velin- 
damiesi po keletu valandų, iš 
Virbalams Kaunan eina vietoje 
3 dvylikos vhlandų. Pavažiuo 
ja pusvalandį ir stoja: reikia ei- 
i!(i miškan malkų rinkti, kurios 
privežus prie artimiausios sto4 
ties reikia pjauti ir krauti gar
vežiu. Stotis neaikšviečiamos, va
gonai taipjau tamsus, kame ne- 
kame trūksta langų, šalta, ve
jas pučia. Visi sėdėdami valan
domis ir laukdami nekantrauja 
ir keikia gelžkelio vyriausybę^ 
vyresniuosius inžinierius ir že
mesniuosius lUarnautojus, nebėr 
įmanydami ką bi kaltinti. Įtaria
ma sabotažas (gadinimas) pric|- 
šingų Lietuvos valstybei gaiva
lu. ’ €

Kazlų Budoje 12 lap. sutikom 
pernakvojusį traukinį su naujo
kais. Garvežis vakarą nušvilpė 
Kaunan, lig pietų jo vis dar nė
ra. Naujokai nekantrauja. Vals-

Kalnoberžės kaimas, Survi
liškio valsč. gyventojų pilnaže- 
mių turi 30, mažažemių bus an
tra tiek. Ilgio musų kaimas turi 
lieveik 2^yarstu ir garsus yra
‘‘specialis'tais”‘'dc!gtlndariais, ku
rie savo amatu užsiima dar nuo 
vokiečių laikų. Vokiečių žanda 
rai užstodavo degtindarius prieš 
savo vyriausybę, užl'ai gaudavo 
bra va miluose gerai pasiviešėti^ 
Pikrų bravarų su visais įtaisy
mais buvo čia 10, neskaitant tų, 
kurie intsiskolindami dūdas išsi
varydavo j)as save. Tokių meis
trų įstaigas apmažino vietos 
milicija. Degtinę pardavinėja 
po 16 -18 rub. bonką. Geria vi
si — vyrai ir moterėlės, vaikai 
12 15 metų taųx>jaus nespjauna 
laukan. Girtų gal pastebėti gat
vėje ir griovius bemaiŠant, ar-

Spalio 25 pas ūkininkų J. Kve
darą buvo talka — krosnies in- 
mttšimas naujoje grįčioje. Va
karą buvo pabaigtuvės ir vaišes, 
kurios 10 vai. baigėsi peštynė
mis. Kaimyųaj> V. Žemaitis me
tė senojon Kvedaro grįčion bom
bą (nežinia iš kur gautą*). Mirti
nai neužmušė nieko, nes besi- 
grunidumi buvo jau laukan iš
sivarę. Sužeista du broliu Ą. ir 
J. Gndžinškai, pirmos veiditn, 
antrasis labjaus į koją. Pastara
sis nugabentas ligonbutin. Peš
tukai V. Žemaitis, M. Ardavi- 
vičius ir Bobinas nugabenti su 
protokolų buvusios naktinės ka
reivių sargybos Kėdainių kaleji- 
man, — ant kvotimų.

Panemuny (Rokiškio apskr.) 
apie Valsčiaus Valdybos 4 die
ną lapkričio susitvėrė Sveikatos 
Komisija. Jos tikslas kova su 
eiiidemijoinis vietoj ir pakėli
mas liygijenos — sanitarinio 

stovio apylinkėje. Į Sveikatos 
Komisiją išrinkta šie asmens: 
Gydytojas Strausas, gydytojo 
pa geibiu ink as R. Striupas, Vals
čiaus raštvedis Bičiūnas ir du 
ūkininku: Biliūnas ir Mironas.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Daukšių, Padevinio vals. 

Mitriam p oi ės apskr.

Mokykla kirpimo ir • 
siuvimo atsidarė 

Mokiname pagal naujausio* 
mados R petrinų ir deaainy 
kirpti ir sinti vyriikus aprčda- 
lus. Turime geras elektrines 

. siu vairas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti gerinusį ir 

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

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

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

PRACTlCAL DESIGNING 
8CIIOOL

i3103 So. Halsted St., Chicago.

žmkelių ministerijai paklausi
mų: ar jai yra žinoma betlVįirkČ 
įsibrovusi musų geležinkeliuose 
ir ką ministerija mano padalyti 
tai betvarkei prašalinti. Taipo
gi geležinkelių ministerija už
klausta, dejko siauirasai geležin
keliukas Kaunas — Panemunė 
visai nesilaiko savo paskelbtų 
va ž i nėj i m o va La n < I ų ?

Rašo V. žemaičiui, Chicagoj, 
jo brolis:

Aš jūsų brolis, Antanas, visų 
pirma pranešu jums, kad! mes 
sveiki lik nelinksmi, ba sausio 
3 dieną numirė viena naktim 
broliai Juozas ir Motiejus. Pir
mas turėjo 24 m., o antras >16 
mietų. l\dardojo(inc j uodui vie
noj duobėj. Mirė taipgi Petrutė, 
kuri buvo vos trijų metų am
žiaus. Jie visi mirė nuo skar
latinos. Sirgo ne tik jie ale ir 
visa musų šeimyna: astuoni f u- 
syk. Laike ligos nebuvo nėi kam 
prižiūrėti, nei ką. Buvo atvažia
vęs gydytojas, bet1 jau buvo per- 
vėlu. Nuo karo išsigelbėjome, 
ale nuo tos ligos nebegalėjome 
ivasislėpti. Musų apylinkėj daug 
sirgo tąja liga; nemaža ir mirė 

dliugiausia vis jaunų vyrų. 
Kurie likome sveiki šiaip taip 
gyvenome — pavalgome ir ap- 
sirėdome, nors ir viskas baisiai 
brangu. Turime porą’ arklių 
l>brą karvių ir trejetą kiaulių. 
Gyventi pradedame po senovei.

-

KAUNO TURGAUS ŽINIOS.

Kainos Auksinais — markė
mis: Duonos svaras 1.40, pira- 
go 2.80, mėsos kiaul. 3 5., a- 

’v ienos 1.80 2.50, veršienos 2— 
2.50, jautienos 3 4, lašinių 9 -

- , kopusių ktjpa 10 18. —n, 
obolįų gorčius 1.50 3,—, gru-

100 pūdas, grucės. pūdas 60.--1, 

žirnių gerų p. 36 40. , kviečių 
miltų 54 108 pildai, sviesto

mokėjome, kaip 10 rublių. Šie
met rugiai buvo baisiai bran
gus, bet mums nereikėjo pirkti 
— užteko savų.

Juknelių nė vieno nebėra gy
vo. Paltį Juknelį prusai peršovė. 
Už? revolverio laikymą jį pasodi 
no Mariampolės kalėjime.. Iš 
ten išvarė į Kaimą, o iš Kauno 
bevarant kitan miestan jis ban
dė pabėgti; nespėjo i>abėgti 
šimto žinsgnių, kaip prūsų kul
ka jį paguldė. Apie Mariukę 
mes nieko nežinome. Rusai ją 
sukaustė ir išvarė Rusijon, kai
po špiegą. Paskui pripažino, kad 
ji nesveiko proto. Mat iš priežas
ties karo baisenybių ji gavo 
glunuią galvą. O kas su ja pas-

kui pasidarė, —nieko nebežino
me.

Motiejus Vitkauskas sugrįžo 
iš Rusijos ir rugpiučio 26 dieną 
numirė. Likite sveiki.—Antanas.

i

Iš Pašešuvių sodžiaus, Batakių 
valsčiaus, Tauragės apsk.

Rašo Pr, Bandzinui, Riverton, 
II1!., jo brolis:

Aš, ačiū Dievui, pargrįžau 
iš'karės sveikas ir gyvas ir ra
dau visus sveikus. Tamstos dūk 
te Zosė ir-gi sveika. Neberadau 
tik savo tėvelio, kuris pasimirė 
da man karėj tebūnant.

O dabar parašysiu apie brolie
nę, Juozapinų. Ji ir jos duktė, Ju- 
zf, yra sveikos. Mes tankiai su
sieiname. Jos gyvena gražiai. Aš 
lankiai su arkliais nueinu pagel
bėti apdirbti laukus. Gyvena ži
noma gražiai — dirba, storoja- 
si, kaip galėdama. Žinoma, no
rint išsiniaityti reikia sloroties, 
ba derinai nieks nieko neduoda.

Mes šiuo tarpu gyvename gra
žiai, nors per karę gerokai teko 
visak*.' pamatyti ir visako pergy
venti, ba buvau toli išvežtas 
Nebesitikėjau sugrįžti namo, ale 
malonia, nebuvo skirta žūti 
svetur.

Per karę būdavo visokių rū
pesčių ir nemalonumų — ati
mdavo gyvulius ir šiaip visokius 
daiktus. Prieglam vokiečiai va
rydavo prie darbo, tai vis žmo
gus nevalnas. Nors ir dubų r dar 
nežinau, kas gali būti, ba tik
ros tvarkos, ale vis nebėra to
kio suspaudimo, kaip pirma. Be 
to laike karės viskas nesvietiš- 
kai pabrango, todėl ir yra sun
ku gyveni i. O molai šiniet neko
kie: vasara buvo labai lietinga ir 
šalta.

Bandziimas
------------------------------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------r

Iš Įvairią Sričių
Rašo ŠERNAS.

STETOSKOPAS.

Prieš šimtų metų Rene Theo- 
phile Hyacinthc Laemnac, vienas 
šioilaikinės medicinos kelio pra-

valiklis bežaidžiant Louvre so
duose ii* besiklausant perleidi
mo balso per ihcdicines lazdeles 
sumanė pavartoti tą būdą ligo
nių plaučių alsavimo balsui klau 
syti. Parėjęs namo jis pasidir
bo iš suvyniotos papieros vamz
delį ir su juo ėmė daryti bandy 
mus savo viliama m c Nockar

arba

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnčjhnas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėna^ Prof. 

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

ge- 
to-

III.

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti* 
nėję, influenzos, pasirodymo ženklui.

Ištrink gerklę ir krutinę 8U

PAIN-EIFELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis iSsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje Pain-Expellerio. 86c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamainysiu arba 

pamėgdžiojimu.
r. AD. RICHTER 6 CO.

326-330 Broadway - ■ New York

Taupyk
----------------------------------------------

Laiką ir Pinigus

Ar jus pamislijote nors kada kiek pinigų 
ir laiko jus galite sutaupyti skusdamas pats 
namie.

Vidutiipškai jus praleidžiu t ant skutimo 
apie $20.00 į metus, arba $100.00 į penkis 
melus. Mes patariame jums nusipirkti šilą 
britvą, kur mes išaiškinant žemiau. Jus ma
tote britvą ant šito iniveikslo, ji yra padaryta 
iš labai gero plieno, ją vartoja daugiausia
barbenai visoje šalyje. Reguliariška kaina šitos britvos tik $8.00 
su gvarantija per 10 metų, ir priedų mes,duosime, jums 5 ladwi 
vartojančius daiktus dykai: pusią, mašinukę plaukams kirpti, 

žirkles, šukas ir skutimo brušelę.
Tik pamąstyk, tie visi šeši dalykai tik už $8.00. Mes gvttralituo

jame, kad jus busite užganėdinti visajiusiškai arba mes grąžinsi
me jūsų pinigus. Siųskite tik vieną dolerį su jūsų užsakymu, o li
kusius užmokėsite kada jus priimsite ta vorą. Neatidėliok, bet 
tuojaus, išsikirpk šitą apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo ir

NATIONAL COMMERC1AL CO., 107 E. 4th St., New York City

na ausimi tegailėjo klausytis. 
Nežiurinili to, Laennac’o stetos
kopo rūšis yra dar iki šiol pla
čiai Europoj vartojama. Mums, 
kurie esame pripratę turėti di- 
džiausį švarumą ligoninėse, rei
kia atsiminti, kad Laennac’o lai
kais ligoninės būdavo nešvariai 
užlaikonurs; gydytojams nema
lonu būdavo klausytis alsavimo 
pridėjus ausį prie ligonio kruti
nės.

Vartojant stetoskopą, j išguri 
būti pridėtas prie plikos kruti
nės, nes įtik tuo būdu pilnas 
plaučių judėjimo balsas tegali
ma girdėti. Neatsargus gydyto
jai kartais mėgina jį vartoti per 
drabužius. Toks būdas visai 
nelikęs. Dakltlaras. jei jis nori 
tikrai atsižinoti apie savo paci-

kos krutinės stetoskopą pridėjęs 
tegali tai pajtii’ti.

Dr. Laennac gimė Britanijoje, 
Quimper miestelyje, vasario 17 
dieną, 1781; studijavo ir baigė 
medicinos mokslą Paryžiuje 
1804 mi. Mirė savo gimiliniaine 
miestelyje rugp. 13 dienų, 1826 
m. sulaukęs vos 45 metus am
žiaus.

Mergelė žudeika.

Pirmieji sibetoskopai 
klausomieji vamzdeliai Laen

nac’o sunumyti buvo visai kilo
ki ne kad dabar vartojami; jie 
buvo taip sutaisyti, kad lik vie- cnto plaučių stovį tik prie pli- ’

i •

Jauna nciiažjstamia mergelė 
vakar naktį ant vielos nušovė 
pasiturintį šuiudcųnos galerijos 
savininką, Jobu S. Reynolds 
709 N. Clark gatvėj. Mergelė ir 
keli jos palydovai pabėgo. Už
puolimo priežastis nežinoma. 
Policija j ieško piktadarių.

■■
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WAUKEGAN, ILL.

Gražu, gražu — ką besakyti.

ma, kad tokiais melais musų ko
munistėms laikinai sekasi dum
ti nares, bet ar ilgai — tai klau
simas. — 47 kuopos Narė.

Gruodžio 14 dienų LMPS, 47 
kuopa laikė pusmetinį susirinki
mų. Pirmininkavo kuopos or
ganizatorė A. Paulikaitienė. 
Šiaip kuopos reikalus svarstėme 
vidutiniškai. Bet kai priėjome 
prie balsavinfo blankų. — rinki
mo LMPS. centro viršininkių, 
tada buvo ir suirutės. Mat pirmi
ninkė pareiškė, kad redaktorės 
vietai yra tik viena kandidatė — 
Benes-šukienė, ir agitavo nares 
balsuoti už jų. Bot nežiūrint 
pirmininkės agitavimo, didžiu
ma narių pasipriešino ir parei
škė, kad jos už Benes-šukienę 
nebalsuos. ‘Sulig konstitucijos 
tai vietai reikalinga trijų kan
didačių. Pirmininkė pamačiu
si, kad narės nenori šokti taip, 
kaip kad ji groja, urnai ;škėlė 
rankų ir sušuko: “Aš vistiek 
balsuoju už Benes-Šukicnę!“ Ja 
pasekė dar kelios jos sekėjos, 
bet didžiuma susilaikė — ne
balsavo. • d

Į kitas įstaigas jau buvo pil
nas skaičius kandidačių, tik 
gaila, kad ta pirmininkė, vietoj 
rupinties pavyzdingu tvarkos 
išlaikymu, pati arde jų varyda
ma visai nederamų agitacijų. Ji 
nuolat komandavo už kurias

------------- _—+.

DE PUE, ILL.

Nepritaria komunistiškiems 
demagogams.

'lai nedidelis miestelis, Viso 
jame randasi penketas tūkstan
čių gyventojų. Turime tik vie
na didelę dirbtuvę cinkaunę 
(Zinc VVorks). Apie unijas pas 
mus nieko negirdėti. Vielos cin- 
kaunėj dirbama po 8 valandas 
dienoj, bet yra ir po 12 valandų, 
dirbančių darbininkų. Užmo
kestis nuo $3.20 ligi 8 dol šiptui. 
Kad darbininkai neorganizuoti, 
tai naudojimas neapsakomas. 
Paprastam darbininkui čia labai 
simku versties.

Lietuvių Du Pue gyvena apie 
devynetas šeimynų ir kita tiek 
pavienių. Kai kurie jų turi savo 
nejudinamų nuosavybių. Beje, 
turime vienų pašelpinę draugys
tę SLA. 217 kuopa. Mažai 
lietuvių esant ir veikimo nėra. 
Bet apšvieslesnių pažangių žmo
nių čia esama.

SLA. 217-tos kuopos susirin
kime, laikytame gruodžio 7 die 
nų, be kita buvo prisiminta apie

kandidates reikia balsuoti, o už 
kurias — ne. Drgę Z. Puišiutė ji 
išvadino sočia Ipatriote: buk tai 
ji nuėjusi pas buržuazijų ir tt. 
Gi drgę Bačiutę-Herman ta iš
mintingoji leidė apšaukė Sąjun
gos turto grobike, —- ji mat už- 
areštavus Sąjungos turtą. Taigi 
pirmininkė kaip drūta, ragina 
nares nebalsuoti už jas. tiražu,

IJ, Federacijos vedamą bylą su 
lietuvių klerikalais, įskundu- 
siais M. Mockų. Čia A. Ribikaus
kas davė įnešimą, kad draugai 
aukotų laisvamanių bylos vedi
mui. Dauguma tam pritaarė ir 
paaukojo: J. Šmuilis, A. Ribi
kauskas. M. Narkimas, M. Bog
daną v ičius, J. Boguševičia — 
visi po vieną dolerių. Viso su

gražu — ką besakyti! Supranta- aukota šeši doleriai ir tuoj pa-

PATOGUMAS I
Suteikia daug naudos, sutaupo laiką. Džentel

meniškumo niekuomet nenustoja tas, kuris tik

vartoja musų “Self Filling” fontanines plunks

nas nupiginta kaina. Paprasta kaina 95c., $1.00 

ir $2.25, o dabar 75c., 85c. ir $2.00.

Ta atpiginta kaina tiktai bus iki 15 d. sausio, 

1920 m. Reikalingi agentai.

FOUNTAIN PEN DEPT. No. 1.
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

siųsta LL Federacijai — Kardo 
adresu.

Tame pačiame susirinkime J. 
šmuilis prisiminė apie reikalin- 
gumų sušelpti moksleivį T. J. 
Kučinską kuopa pritarė ir ant 
vietos nutarta paskirti iš kuopos 
iždo penkis dolerius. Pinigai 
pasiųsta T. J. Kučinsko adresu.

Dg. J. Šimuliui pasidarbavus 
praeitais metais čia įsikūrė L. 
D. L D. 3-čioji kuopa. Ale iki 
šiol ji mažai teveikė. Praeitame 
metiniame susirinkime, gruod
žio 7, buvo pakelta klausimas 
dėl “komunistų’’ provokacijos, 
turinčios tikslo pasiglemžti mu
sų organizacijos mantą. Kuopos 
nariai labai pasipiktino tokiais 
musų “komunistų’’ darbais — 
ardymu organizacijos Reikšta 
didelio nepasitenkinimo musų 
centro viršininkais. Kuopa kaip 
vienu balsu nutarė neprisidėti 
prie “komunistų,” bet laikytis 
LDLD. konstitucijos. Kartu pa 
reikšta pagarbos žodis dabarti
niam LDLD. iždininkui, d. K. 
Liutkui, delei jo pastangų apsau
goti musų organizacijos mantą.

<— Vietinis.

o paskui jį vežu j tikrąsias cuk
raus dirbtuves. Tenai, daugeliu 
įvairių painių procesų cukrų ga
lutinai baigia daryti. Iš čia jį 
veža jau į rinkas parduoti. Tos 
rųšies cukrus yra geriausia ir 
saldžiausia.

Cukriniai burokai. Laike ke
lių paskutiniųjų melų beveik pu? 
sę pasauly gaminamo cukraus 
gamino iš cukrinių burokų. Vo
kietija, Rusija ir Austrija-Veng
rija lai vadovaujamos cukrinių 
ikirokų auginimu valstybės. 
Jungtinėse Valstijose juos augi
na šiauriuose ir vakaruose. Dau
giausia jų augina Colorados, Ca- 
lifornijos ir Micbigano valsti-

AUKOS T. J. KUČINSKUI

Nuo geros valios draugų ir 
kuopų aplaikiaiv turkų. Aukojo 
sekami draugai:

Martinas Subačius, Brooklyn,' 
N. Y. $1.00, Alek Babravicb, 
Worces’ter, Mass. $2.00, S. Zda- 
nauskas, (’ambridge, Mass. $10. 
St. Liesis Westernport, Md. $5, 
.1. Mainelis, Oehvein, loma; $17, 
LSS. 81 kp. prisiuntė per P. Mil- 
ler, Chicago, III. $16.70. Surinko 
Petras ir Natalija Ashmenskai, 
Higli School studentai, Du Bois, 
Pa. •

Du Bois, Pa. aukotojai:
Jonas Ashmenskas, $3, Marė 

Ashmenskienė, $2, Petras Ash- 
menskas, $1,70, Nalhdija . Ash- 
menskaitė, William Sunelaitis, 
Joseph Linkevičius, Jonas Ro- 
koski, J. Jankclevičius, F. Stan- 
kevich, Wm. Kiselis, Mr. Mack, 
Mat.\Sbalada — po 1 dol.

Labai širdingai ačiū draugam 
ir (h’augčms ;už gausias aukas, 
kurie man padedat kovoti su 
mirčių, mane taip netikėtai už
puolusia.

— T. J. Kučinskas.

UkininkŲ Balsas.
CUKRINIAI AUGMENIS.

■ —
Cukrus, kurį daugelis musų 

taip mėgsta ir kurį šeimyninkės 
perka grosernėse įvairiems šei
mynos reikalams yra cukrinių 
augmenų produktas. Cukriniai 
augmens yra tie, kurie turi la
bai saldžių syvų ir yra vartojami 
cukrui dirbti. Cukrus randasi vi 
suose augmenyse ir yra vienas 
svarbiausių organinių maisto su
dėtinių augmens kūne. Augme
nų sėklų ir vaisių saldumas pači 
na nuo cukraus esančio jų sy
vuose. Vienuose augmenyse ron 
dasi cukraus daugiau, kituose 
- mažiau. Pavyzdžiui, saldus 
obuoliai auga ant tos obelies, 
kurios syvuose-randasi daugiau
siai cukraus.

Cukriniai augmens lošia labai 
svarbią rolę pramonėj: iš jų 
daro cukrų, sirupus, ir bitės ne
ša medų. Kai kuriose valstybė
se cukrus yra svarbiausia pirk- 
lybos tas. Ciiilcrtne Icn-,
(iro, cukriniai burokai, klevai ir 
beržai yra vadinami cukriniais 
augmenimis. Apie juos mos 
trumpai žemiau pakalbėsime.

Cukrinė lendrė yra vienas 
svarbiausių augmenų šiltuose 
kraštuose. Amerikoj Louisia- 
nos Valstija užima pirmą vietą 
Cukrinė# lendrės auginime. Ji 
laliai plačiai auginama Kuboj, 
Porto-Rikoj, Indijoj ir Javoj, Tų 
šalių gyventojai daro daugiau
siai pelno iš jos. Ji išauga iki 
trijų dešimčių pėdų augščio. 
Cukrų daro iš jos kamieno, la
pai ir viršūnės atmetami.

Nukirstas lendres pirmiausia 
veža į taip vadinamas priren
giamas cukrui dirbti dirbtuves, 
kuriose su tam tikromis maši
nomis išspaudžia sultis ir virina 
tam tyčia prirengtose skardies 
kubiluose. Tokiu budu priren
giama pirmas šiurlcMis cukrus,

Cukriniai burokai auginami iš 
sėklų, kurios sėjama pavasary]. 
Jos sėjama į eiles, apie 20 colių 
atstu. Sėklas į eiles reikia sėti 
lankiai, apie 10 svarų sėklų rei
kia vienam akrui dirvos. Kaip 
liktai burokai sudygsta ir trupu
tį paauga, jie reikia praretini i iki 
8 ar 10 colių, nereikalinguosius 
išraujant. Išrautuosius buro
kus galima persodinti į tam, ty
čia prirengtą dirvą arba visai 
atmesti tatai priklauso nuo 
paties ūkininko valios.

Žinoma, burokų auginimui 
reikia geros ir tinkamai pri
rengtos žemės. Augant būro-
kains, žemė reikia kelis kartus 
išjudinti tam tikru kultivato
rių. Jie galutinai pribręsta pa
baigoj rugsėjo arba pradžioj 
spalio mėnesių, tada juos iša
riama su tam tinkamu plūgu, 
surenkama nupiaustoma lapai ir 
siunčiama į cukraus dirbtuves. 
Vienas akras duoda nuo 15 iki 
25 tonų burokų.

Klevinis cukrus daromas iš 
klevo sulos, ypač raudonojo kle
vo. Pavasaryje, kuomet sula ima 
tekėti, išgręžiamos medžio ka
miene skylės, į kurias įkalama 
latakai. Ant latakų pakabina
ma indai, į kuriuos sula bėga. In 
dai reikia laikyti uždengti, kad 
apsaugojus sulą nuo vabalų ir 
kitų nešvarumų. Sula turi apie 
3 nuošimčius cukraus. Iš klevo 
sulos daugiausiai dirba syrupą. 
Sula turi būti virinama tam tik
ruose induose prie gana aukštos 
temperatūros, iki skys t yn na s pa
sidaro tirštas. Taip išvirinta 
sula vadinasi syrupu, iš kurio 
galima daryti cukrus, virinant 
toliau prie aukštesnės tempera
tūros. Dabartiniu laiku daug 
syrupo daro iš kukurūzų, lx t jis 
nėra taip geras,, iy yra pigiausi®.

— A. Dvylis.

DOBILAI.

Baltieji dobiląi.

Baltieji dobilai, laukinių žolių 
pavidale, auga vidurinėj Euro
poj, Azijoj, Suviehytose. Valsti
jose ir Kanadoj. Jų auginimas 
visupirmiftusia prasidėjo Olan
dijoj ir iš ten persimetė į Angli
ją ir kitas kaimyniškas valsty
bes. Į Su v. Valstijas juos atga
beno pirmieji kolonistai ir pra
dėjo auginti rytinėse valstijose.

Baltieji dobilai yra daugmeti- 
niaii jie skiriasi nuo raudonųjų 
dobilų savo besiaukojančiu ka
mienu, kuris augdamas paže
miais išsiplėtoja į visas puses. 
Tokis jų charakteringas augi
mas duoda dvigubai daugiau 
pašaro negu kiti dobilai. Be to, 
baltieji dobilai gali duoti sėk
linius dobilus Įniko ganovos, ka
dangi sėklinės galvos, išaugusios 
kokį vieną colį į augštį nusilen
kia arti prie žemes ir pasikavo- 
jusios po šakų noksta. Tokiu 
budu jie išlieka nepaliesti besi
ganančių gyvulių. Jei taip pri
nokę dobilai nėra panaudojami 
sėklai, tai vistiek jie nepražūva. 
Kadangi jų sėklos labai kietos, 
taf jos išbirusios iš pribrendu
sių galvų pasilieka žemėj per ke
lis metus. Arba, esant tinka
moms aplinkybėms, sudygsta. 
Tą liudija ir sekamas faktas: 
laike sausmečių, baltieji dobilai 
beveik visai pranyksta, bet atė
jus drėgnam metui, vjie greitai 
atsigauna ir pradeda išnaujo bu 
joti.

Baltieji dobilai prisitaiko 
prie daug didesnės dirvų įvai
rybės, negu alsike ar raudonieji 
dobiliai. Tas aiškiai matyt sau 
sesnėse ir drėgnesnėse apielin-

Pinigai Lietuvon
- GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus4Patįs 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.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Tremont Street, Boston, Mass.

—i—

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 
užtikrinant užganėdinimą ir teisingą patarnavimą.

JUBILIERINE KRAUTUVE
3321 South Halsted Street,
Telephone Drover 9687

Išsiskyrimas.
Deimantinių žiedų, la- 
volierių auksinių, lai
krodėlių, lenciūgėlių, 
branzalctų, albumų ir 
taip toliau.

♦

Priimame Liberty 
Bonds.

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

1 t --------— ------------,...---------- - ------—

Puikus Paaukautas Laikrodėlis

4

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

Nešiok šilą laikrodėlį per 15 dienų ir jei; 
gu jus busite neužganėdinti, grąžinkite jį 
mums, o mos sugrąžinsime jūsų pinigus at
gal iki cento. Nesiųsk mums visų pinigų iš 
kalno, siųsk tik $1.00, o likusius jus užmokė
site, kada laiškanešis atneš laikrodėlį į jūsų 
namus. Nevėluok, bet tuojaus, išsikirpk šita 
apgarsinimą, prisek vieną dolerį prie jo, ir 
pasiųsk pas:
Sta. D. Box 90, New York, N. Y.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
2221 So. Kedzie AvenueDr. J. Van Paing VaI. 7—9 P0 pietų

ikSse. Pavyzdžiui, m/edvilnės 
juostoj alsike ir raudonieji dobi
lai išdega nuo vasaros karščių, 
betgi visai nekenkia baltiesiems 
dobilams. Tokia baltųjų dobi
lų ištverme atneša didelės nau
dos kaip ganykla pietinėse val
stijose. Panašiai hlsike dobi- 
lains, jie neblogai auga dirvoj 
stokojančioj molio, vienok ne- 
ra patartina auginti juos drėg- 
nose dirvose.

Baltieji dobilai duoda gerų 
pasekmių, kuomet jie maišomi 
su mėlinaja žole. Kaip baltieji 
dobilai, taip ir mėlynoji žolė 
yra daugmečiai, žemo ūgio, be- 
sišakojantįs iš kamieno. Ge
rai pritaikoma pašaro augini
mui ir ganyklai. Tos dvi sėklos 
dažnai maišomos ir sėjamos pa
laikymui ilglaikinių ganyklų ar 
ba pievų. Baltųjų dobilų reikia 
sėti nuo penkių iki aštuonių sva
rų į vieną akrą, jei sėjamą vie
ni; arba du svaru sumaišius su 
penkiais svarais mėlynosios žo
les, jei sėjama palaikymui gany
klų ir pievų. Kaip ir kitus dobi
lus, juos galima sėti by mėnesį 
žiemos laike, arba anksti pava
saryje Sėjant rudenyje, reikia 
sėti kokiais trimis mėnesiais

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89 
Geriausios žąsų

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

BECK’S r>Į5T»T. STORE 
3323 S. Halsted St., Chicago

Reikalaukit sampelių.

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

William Klaes Institute,
Dep. 85, Milwaukee, Wis.
—:------------

anksčiaus prieš pasirodymą pir
mųjų šalnų. Baltėj i dobilai pla
čiai auginami Michigano ir Wis 
consino valstijose ir kai-kuriose 
vietose Europoj. Jų sėklos turf 
labai gerą vertę ir užlaiko dygi
mo ypatybes per kelis metus.

— A. Dvylis.

• * B

DR. F. O. CARTER
Iškaba besisukanti šviesa

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 
Jusų akįs gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti.
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti, $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

so $6, $7, $8, $9 
$10, $11, $12.

Specialė doma atkreiptam į mo 
kyklą lankančius vaikus. Jei. jus 

turite galvos skaudėjimą arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kimą okulistą gyvenantį 22 metu

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krei 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKL1N O. CARTER, M. I).

120 So. State St., 2-ras augfitas
Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakaro. 
Ncdėliomis 10 iki 12 dieną.

Pranešu Visiem
Kad Salute Stomach Bitters yra 

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

Salute Bitteris iš Šaknų Žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai pnsiųsk mo
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamięlų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO„ 

616 W. 31st St., Chicago. III.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chroniškų ligy

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotos 10—12 dieną.
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Naujienos einą kasdiena, išsklrian 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaina: •
Chicagoje — pačio:

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

Chicagoje — per nešiotojos: 
Viena kopija .... . ...........

Savaitei ......................•.........
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

<6.00
3.50
1.35
1.45
.75

12
50

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

Lietuvon ir kitur užsieniuos*:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

3.00
1.65
1J25

.65

17.00 
4.00 
200

Vokietijos socialis
tai jieško vienybės.

Jau senai rimtesnieji Vo
kietijos’ socialistai suprato, 
kad viena svarbiausiųjų jų 
nepasisekimo priežasčių yra 
socialistų judėjimo suskili
mas. Abiejose socialistų par 
t i jose, spaudoje ir susirin
kimuose, todėl nuolatos svar 
stoma budai, kaip atsiekti 
vienybės.

- Noras suvienyt socialistu 
jiegas ėmė labai stiprėti pa
skutiniu laiku, kuomet pra
dėjo atsigriebti ir daryties 
vis drąsesniais atžagarei-

Atžagareivių pasišiaušimas 
ypač nugąsdino “didžiumie- 
čius;” net Scheidemann’as 
pradėjo šaukti ajSie reakci
jos pavojų, pamatęs, kad jo 
partija, susidėjusi su buržu
azija, nebepajie^ia atsilai
kyti. Iš didžiumiečių pusės 
tad ir daroma daugiausia pa 
stangų prie Susivienijimo.

Berline susitvėrė tam tik
ros organizacijos tikslu va
ryti agitaciją už vienybę, 
lapkričio mėnesyje jos krei 
peši į Nepriklausomųjų so
cialdemokratų valdybą, siū
lydamos aptarti vienijimosi 
pieną. Pastaroji tečiaus 
atsakė, kad ji pripažįsta ge 
rus vienybės šalininkų no
rus, bet nemato galimybės 
prisidėt dabar prie jų Vyk- 
dinimo. Nepriklausomųjų 
socialdemokratų valdyba už 
reiškė, kad ji pripažįsta 
vienybę tiktai proletarinės 
klesų kovos pamatu. Kol di- 
džiumiečiai neišsižadės ko
alicijos su kapitalistų par
tijomis ir rems priešingą 
darbininkams Noskės politi
ką, toliai Nepriklausomieji 
neis su jais išvien .

Socialistų vienybės reika
las tečiaus, matoma, yra 
taip didelis Vokietijoje, kad 
vienijimosi pastangos jau 
ima duot pozityvių7 vaisių. 
“Freiheit” praneša, jogei 
lapkričio 21 d. laisvam mies
te Danzige skaitlingas abie
jų socialdemokratų partijų 
atstovų susirinkimas įvyk- 
dino tų partijų susivieniji
mą. Kokiomis sąlygomis, 
dar nepranešta.

Kuomet reakcija Vokleti-

joje dar labiaus sustiprės, 
tai socialistai bus priversti 
susivienyti.

True trans’alion f i h1 d with the post- 
master at Chicago, UI. Dec. 23, 1919 
as requiied by ibe act o( O< t. 0,1917 
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Estonija neklauso 
talkininkų. \ .* Paprastu “komunistams” bū

du, p. J. Baltrušaitis stengiasi 
Augščiausioji Taryba (tai I iškelti savo “partiją,” šmeižda- 

' 1 mas atskirus jos priešų asme
nis. Jam negana to, kad kiekvie
nas “komunistiškų” organų nu
meris |>ašvenčia jk) keletą Spal
ių “Naujienų” redaktoriaus juo
dinimui ir kone visos “komuni
stiškų” agitatorių “prakalbos” 
susideda beveik vien tiktai iš

kininkų) gruodžio 4 d. jpa- 
siuntė Estonijos valdžiai, rei 
kaFavimą, kad ji nenugink
luotų Judeničo kareivių ir 
duotų progos jo armijai per- 
siorganizuot. Tai buvo prieš 
pat prasidėsiant Estonijos 
konferencijai su bolševi-Į pUt asmeniškų užsipuldi- 
kaiS. nėjimų, — jisai dar parašė ketiį-

Šituo reikalavimu talki- rias špaMas Brooklyno taradai- 
ninkai norėjo sutrukdyt tai- k oje apie Grigaitį.
kos derybas Dorpate, nes jie Dėlei jo pasakų apie ‘Naujie- 
žinojo, kad viena taikos są- nv” redaktoriaus “nedraugiškit- 
lygy, kurias stato bolševi- inQ su darbininkais” ir apie ki- 
kai, yra neįsileidimas Jude- ,ns n^a *?ir kabėti,
ničo armijos j Estoniją. Juo | 
talkininkai, be to, aškiai pa
rodė, kad jie stoja už rėmi
mą Ruąijos reakcionierių 
ginkluotoje kovoje prieš 
“sovietų valdžią”.

Bet estai atsisakė išpildy
ti talkininkų reikalavimą. 
Jie nori taikos su Rusija ir 
bijosi atžagareivių Rusijos 
generolų,kariaujančių prieš 
bolševikus. Talkininkai da
bar gal keršys mažiukei Es- 
;onijai, bet iš to jie vargiai 
susilauks ko gera. Latvija 
rgi priešinasi jų politikai; 

Lietuvos žmonės taip-pat. I 
Talkininkų kerštas privers 
tas tautas susijungti prieš 
juos.

I

Apžvalga
“K ARDAS”

12-me “Kardo” numeryje yra 

pabaigą, apie Tikėjimų atsira
dimą, apie Jėzaus dieviškumą, 
apie Maksimą Gorkį ir keletas

Kardas” yra mėnesinis žur

sviunanių Federacija.

CHULIGANIZMAS.

Keletas savaičių atgal Jaunų 
Lietuvių Am. Tautiškas Kliubas 
parengė Mildos svetainėje, Chi- 
cagoje, prakalbas tikslu surinkti 
aukų streikuojantiems plieno 
industrijos darbininkams. Kal
bėjo “Naujienų” redaktorius ir 
po jo prakalbos tai>o sumesta 
keletas dešimčių dolerių, kurie, 
kartu su auka iš Kliubo iždo, 
buvo nusiųp; t i į Gary, Jnd.

Berenkant aukas tečiaus, sve
tainėje pakėlė triukšmą pagarsė
jęs padauža Geležėlė su dvejetu 
adjutantų “koimunisitų”. Tame 
nieko nuostabaus nėra, nes tie 

suirutę, kur tik jie įlenda. Bet 
štai kaip tą incidentą “aprašė” 

jos korespondentas:
\

Ncpersenai koks ten kliu- 
bas buvo surengęs Grigaičiui 
prakalbas Mildos svet. Bai

gas Geležėlė kasžin ko susi- 
purtė ir pradėjo trinti sėdynę. 
Po valandėlės jis pradėjo pra
šyti balso.

Žinoma, balsas Geležėlei bu
vo duotas, ir jis pradėjo paša 
kot kokias ten paslaptis apie 

kius laike LasVrencc’o ir Bal- 
timores streiikį.

“Duot jam už tokias niek- 
šystes, *1 duot!” — pasigirdo 
balsai iš publikos.

Grigaitis smuko per duris...
Kad šitame “aprašyme” kone 

;kiekvimas sakinys yra begėdiš
kiausia melas, lai tas dar butų 
menkniekis, nes pas “komunis
tus” tai priprasta. Bet tas “ko
munistų” korespondentas po 
priedanga “aprašymo” faktų 
per “Laisvę” kursto savo vien

minčiils “duot” Grigaičiui! čia 
jau yra atvira chuliganizmo a- 
giltacija.

Į ką išsigimė tie gaivalai ir jų 
spauda!

BALTRUŠAIČIO MELAGY
STĖS. \

I ir rūpinasi tuo, ką kas manys H; 
pie jo asmiens dorybes. Bet “ko
munistų literatas” paliečia vię- 
ną-antrą faktą, turinčius visuo
meniškos vertės, ir iškreipia 
įlips; todėl reikia pasakyti apie 
jlioff keletą ž<xlžių.

Jisai rašo:.
Atvykęs antrtf kartu į A- 

meriką su panieka atmetė jų 
I>asiulymą darbuoties prie jų 
organo “Kovos.” “Perdaug” 
esą demokratiškumo; mat ne 
galėtų taj>ti bosu... Jisai nu
ėjo prie “Pirmyn.” Tam su- 
bankrutijus, nuėjo prie tikrų 
oportunistų — socialistų, su 
kuriais ir įkūrė “Naujienas.”

Čia yra paminėti trįs faktai, 
ir visi melagingai.

Viena, P. Grigaitis neatmetė 
pasiūlymo darbuoties prie “Ko
vos”; ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad jokio pasiūlymo 
nebuvo. Grigaitis, atvykęs Ame
rikon 1912 metų gale, iš buvo 
apie dvejetą mėnesių be nuola
tinio užsiėmimo (apart prakal
bų sakymo), pirma negu “Pir
myn” B-vė pakvietė jį už redak
torių, ir .niekas jam ne neužsi
minė apie darbą prie “Kovos.”

Dauginus net. Prieš atvažiuo
siant į Ameriką, Grigaitis klau
sė per vieną LSS. Literatūros 
Komiteto narį, ar jam nebutij 
darbo prie “Kovos.” Gavo atsa
kymą, kad vieta “Kovos” redak
cijoje esanti užbnta, ir kad bu- 
tUi negerai prašalint iš jos Vidi- 
ką, kuris esąs' atsidavęs organi
zacijai žmogus. Patyręs apie tąi, 
kad j ieškojimas darbo prie LSS. 
organo grąsina pavojoms ‘kito 
žmogaus “džiabui,” Grigaitis 
paskui, ir Amerikon atvykęs, 
nemėgino į tą vietą skverbti^. 
Vėliaus jį, tiesa, daugelis są- 
jungječių kalbino statyti savo 
kandidatūrą į “Kovos” redakto
rius; bet jisai atsisakė, nenorė
damas tuomet apleisti “Pir
myn.”

Tai taip yra su tuo “panieki
nimu pasiūlymo darbuoties prie 
“Kovos.” Kas dėl “Pirmyn” su- 
bankrutinimo, tai p. Baltmšaitis 
irgi meluoja. “Pirmyn” dar ėjo 
ilgoką laiką jx> Grigaičio pasi
traukimo; jisai gal butų ėjęs ;ir 
dar ilginus jeigu ne permaina 
redakcijoje (taip bent kaikurie 
draugai sakė); bet ne laikraščio 
subankrutijimas privertė pirmu
tinį jo redaktorių pasitraukti, o 
siaurumas veikimo dirvos Bal
ti morėje. Tame mieste judėji
mas menkas, o iš jd pasiekt kitas 
kolonijas toli, išskiriant Phila- 
del^hiją; philadelpliiečiai-gi (Gri
gaitį boikotavo (čia tur-but 
“džiabo” klausimas lošė nemaižą 
rolę): per visą laiką jo buvinio 
BaTtimorėje, jie ne kartą nekvie
tė jo, nors kalbėtojus traukdavo 
net iš Bostono.

Melas yra ir tai, kad Grigaitis 
*su “tikrais o]X)rtunistais-sociali- 
slais” įkūrė “Naujienas.“ Viena, 
p. Baltrušaitis neskaitė naujie- 
niečių “oprtunistais”, kol jisai 
nopavirto renegatu; / jisai dau
giausiai ir noriausia bendradar
biaudavo “Naujienom^’. Antra 
“Naujienų“ B-vė tapo suorgani
zuota ir visi laikraščio leidimo 
pienai buvo padaryti, spaustuvė 

supirkta ir lt., pirma negu Gri
gaitis atvyko Ghicagon; jisai vos 
suspėjo atvažiuoti sumtaguot 
pirmutinlį numerį “Naujienos” 
Imtų išėjusios, jeigu Grigaitis ir 
Uebtitų apsiėmęs redaguoti jas.

Apie tą laiką, kada ėmė orga- 
nižuoties “Naujienoj” sumanė 
kelties Brixyklynan (iš So. Bos
tono) “Laisvė”, ir ji taippat pri
sispyrus kvietė Grigaitį už vy- 
riausįjį redaktorių. Grigaitis 
padavė pčopoziciją laisvicčiams, 
“Pirmyn” Icklėjains ir chicagie- 
čiains susivienyti į daiktą ir leist 
vieną laikraštį; mat, tada buvo 
palinkimas “vienyt socialistų 
spėkas.” Bet, tų trijų bentlrovių 
derybos nedavė jokių pasekmių. 
“Laisvė“ persikraustė į Brookly- 
ną, prie “Pirmyn” atvyko Smels- 
torius, q Grigaitis išvažiavo Chi- 
cagon.

Baltrušaitis dar pasakoja, 
kad (Grigaitis buvęs “priverstas 
atsisakyti” nuo “Naujienų“ re
dagavimo, nors senai buvo paai
škinta, kati tai yra męlas. Niekas 
(Grigaičio nevertė atsisakyti; 
niekas nebuvo nė užsiminęs apie 
tai. Jo atsisakymo priežastįs bu 
vo šavu laiku paskelbtos. Pridur 
ti galinai dar tiek, kad Šių me
tų pradžioje Grigaitis manė, jo
gei už keleto mėnesių jisai iš
važiuos į Lietuvą; todėl norėjo 
pasilsėti ir padirbti sau, kad 
prisirengus prie darbo kitoje dir
voje. . )

Kam tečiaus Baltrušaitis už
sispyręs meluoja, buk Grigaitis 
mvęs “priverstas atsisakyti” ir 
>anašius išmistus rašo apie jį? 
Tam, kad pažeminus jį žmonių 
akyse. Varinėdamas kivirčus su 
Sirvydu anais laikais, jisai pa
ira to, kaip ir Sirvydas, nepai

syt priemonių ginčuose; doros 
ar nedoros priemonės jam vis- 
viena — bi it ik priešui kenkia. 
O prie to Baltrušaitis, ne tik iš 
savo protavimo (“stėnavimo”), 
o ir iš savo budo yra typiškas 
lietuviškas kaimietis. Kaip užsi
spirs kame-nors, tai tu jam nors 
<uolą ant galvos tašyk, o jisai vis 
savo kartos.ką tu jam pada
rysi ! _

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 23, 1919 
as reųiiired by Ihc act of Ocl. 6,1917

CENTRALINe EUROPA.
New Yorka&r [Atsišaukimas], 

šiomis dienomis gauta atsišau- 
<inuis į viso pasaulio moteris. 
Atsišaukimą prisiuntė Centrali
nės Europos*- motinos ir žmo
nos tų kareivių, kurie randasi 
Sibire ir Turkestane. Ten krei
kiama domės į tą faktą, kad 
“šimtai tūkstančių karės imtinių 
gyvena užkrėstose stovyklose ir 
tūkstančiais miršta nuo ligų ir 
Mido.” Viso pasaulio ‘moterų pra 
soma, kad jbs protestuotų prieš 
tai ir reikalautų, kad tam butų 
padaryta galas.

Atsišaukimo tekstas skamba 
sekamai:

“Visų šalių moterims!
“Motinoms, žmonoms, sese

rims, dukterims — visiems 
tiems, kurie da gali mylėti ir 
atjausti, šis atsišaukimas yra 
skiriamas. Nėsikankinkite il
ginus, nė vienos dienos ilgiau, 
<ad tolimame Sibire,. Turkesta
ne ir Kaukaze kamuojasi šim
tai tūkstančių imtinių, o jų šei
mynos įpuolė despcracijon nuo 
ilgėsio ir gailesnio.

“Jus visų šalių moteris išgir
skite, ko jus da nežinote, nes 
jeigu jus žinotute, — jus negalė
kite ramiai gyventi, atlikinėti sa 
vo kasdieninius darbus, prižiū
rėti savo vaikus, miegoti, valgy
li ir būti laimingos. Išgirskite 
lai, ką jus užmiršote, jeigu kada 
nors žinojote: šimtai tūkstan
čių karės imtinių tebesikanulo
ja ten, tebedirba vergų darbą 
stovyklose, mirdami iš bado. 
Jie dengiasi skurliais, ir kad pa
laikius gyvybę yra priversti 
prašyti, skolinti ir neit vogti.

“Pagalvokite apie tai, mole- 
rįs! Ir pagalvokite* taipgi apie 
jų motinas, jų žmonas, jų sese
ris ir jų vaikus, kurie per ištisus 
penkids metus lauke savo sūnų, 
savo vyrų ir savo tėvų! Jau pra-, 

ojo metai su viršum, kaip pasi
baigė kare, bet tiems nelaimiu-: 
giesiems miltiniams da neleid
žiama grįžti pas savo šeiminas. 
Tik laiks nuo laiko meldimai 
pagalbos pasiekia jų šeiminas. 
Jų kančių jokie žodžiai, negali 
išreikšti, bet visi atvirukai, ku
rie leidžiama jiems rašyti, skani 
ha mtiž-daug vienodai: ‘Mus vi
si užmiršo ir aplėkto; mes esa
me bejėgiai ir nebetekome vil
ties.’

“IŠ, visų kares žaisenybių ši y 
ra nuožmiausia, nes ji tęsiasi ii 
ginu ir kankina bjauriau savo 
aukas. Iš visų karės nelaimių ši 
yra beprasmingiausi. Tik vien 
nelaiminga Austrijos respubli
ka priskaito tokių aukų apie šim 
tą penkias dešimtis tūkstančių. 
Tos aukos tik da ir gyvena vil
timi kada nors grįžti namo. 
Jeigu jus perskaitylute laiškus 
tų jaunuolių, kurie laike penkių 
metų kamavosi urvuose ir lin
dynėse, ir kurie rašo: ‘Jeigu grei
tu laiku jie nepasiųs mus na
mo, tai vėliau jiems nebereikės 
musų siųsti: kitos žiemos mes 
nebepajėgsime išgyventi,’ — jus 
verktute skaitydami tuos laiš
kus.

“Kodėl karės imtiniai negali 
grįžti? Ar tai dėl to, kad mes 
esame* beturčiai ir bejėgiai? O 
gal priežastimi to yra nuolaidu 
mas? Pirmoj vietoj turi būti 
ratifikuota Taikos Sutartis, o 
tik tada Augščiausioji Taryba 
svarstys imtinių paliuosavimo 
klausimą! Pagalvokite apie tai, 
moters! Savaitė bėga po savai
tės, greitu laiku viskas apsidengs 
ledais ir sniegu, keliai pablogės 
ligi to laipsnio, kad jais nebe
bus galima nei eiti, nei važiuoti. 
Ir kasdieną šimtai jaunuolių mir 
šta. Kasdieną šimtai nhšąla sau 
kojas ir rankas. Kasdieną imti
niai ir jų gimines vis labiau ne
betenka vilties kada nors pasi
matyti.

“Jus visų šalių moters, dalei- 
skite valandėlei, kad jūsų pačių 
sūnus vyrai ir broliai randasi 
tarp anų nelaimingųjų,! Ar 
jus lauktutc, kol taikos sutartis 
bus ratifikuota? Ar jus tylėtute 
ir lauktutc, kuomet kiekviena 
nauja diena, teikia naujų nelai
mių? Ne, jus .nelauktume ir jūsų 
priederme butų nelaukti. Kiek
viena yra kalta, ant kiekvienos 
krinta atsakomybė, jeigu ji nie
ko neveikia, kad paliupsavus 
kares iniffnius.

“Pripildykite pasaulį savo 
protestais Prašykite ir reika
laukite jų paliuosavimo! Dabar, 
ant jūsų krinta atsakomybė už 
imtinių kankinimą! Jus esate 
atsakomingos ne dėl to, kad pa 
gimdėte tą nelaimę, bet dėl to, 
kad dabar nesirūpinate, ją paša
linti. Dabar jūsų eilė sužadin
ti žmonių sąžinę. Viso pasau
lio moters, pakelkite savo bal
są ir išp Adykite savo pareigas 
link žmonijos!”

Skaitytoju Balsai
\Ut išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

DABAR TIK DIRBKIME!

Ir vėl musų socialistine dva
sia atsigavo. Ir vėl mes džiau
giamės, kad socializmo idealai 
išliko nepažeisti ir politinis lietu
vių darbininkų judėjimas pasta
tytas vėl į tikrąjį kelią.

kurią “komunistai” sakėsi palai 
doję ir kryžių jai pastatę, išėjo 
pergalinga. Atsikratydama nuo 
visokių prieplakų, kurie nieko 
daugiau nežinojo ir nemokėjo, 
kaip tik smarkauti ir suirutę da
ryti darbininkų organizacijose, 
LSS. dabar patam pa skaistesnė, 
gražesnė, nes joje pasilieka visi 
tikrieji socialistai, savo klesos 
reikalais pilnai susipratę darbi
ninkai.

Kad senieji vadai, nukrypę 
nuo socializmo, savo anti-socia- 
listiniais darbais privertė Socia
listų Partiją pašalinti iš partijos 
dagi visą Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, tai dabar mes vėl gali
me pasidžiaugti, jogei esame at
gal Socialistų Partijon priimti. 
LSS. dabar vėl yra tiešotas šios

šalies, <o kartu ir viso pasaulio, 
darbininkų jude-socialistbiio

jimo narys!
Tegyvuoja

tų Sąjunga!
Tegyvuoja

tų Partija!
Tegyvuoja Tarptautinis Soci

alizmas!

Amerikos Socialis

Pirmiau man teko būti na
riu ir veikti LSS. kuopose: 43-oj, 
Melrose Park, ir 178-toj, De- 
Kalb, Iii. Daban tos kuopos “ko
munistiškų” agitatorių suklai
dintos lygiai taip, kaip ir dauge- 
gelis kitų kuopų, nebesivadina 
LSS. kuopos, bet LKS. Vis dėlto 
tose kuopose, kiek žinau, yra 
draugų socialistų, kurie nenorė
dami ginčų kelti, pasiliko jose 
kad ir joms “komunistiškoms” 
virtus. Jie laukė, kas iš visa 
išeis. Bet toks laukimas ir abe
jojimas dabar turi jau pasibai
gti. Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, po nulaikyto savo X-tojo Su
važiavimo Chicagoje, jau susi
tvarko; jau ji vėl yra priimta 
atgril į Socialistų Partiją, o todėl 
butų nuodėme draugams socia
listams pasilikti dar kuo|>ose, 
kurios nudardėjo pas “komuni
stus“. Tokie draugai socialistai 
nors jų ir penki tebūtų tuojau 
turi pasirūpinti perorganizuoti 
savąją kuopą ir prisidėti prie 
atgavusios savo teises partijoj 
Lietuvių Socialistų Sąjungos.

— M. Karčauskis.

PROTO UBAGAI.

Nors komunistai ir giriasi, 
kad jie daug išmaną, bet jų 
išmanymas vietomis labai kvai
las. Pavyzdžiui, jie labai daž
nai juokiasi ir tyčiojasi iš mok
slinių socialistų. Ką tuo parodo
ma, jeigu ne savo kvailumą^ 
Juk visas svietas žino, kad so
cializmas yra mokslas. O jeigu 
komunistai to nežino, tai tegul 
paima žodyną ir suranda pras
mę žodžio “socializmas.” Na, o 
jeigu socializmas yra mokslas, 
tai ar išmintinga juokties iš 
mokslinių socialistų? Viena iš 
dviejų, arba komunistai juo
kiasi palis iš. «a,Y£s w:bg, j k. ne
pripažįsta mokslo. Jau ne kar
tą buvo pastebėta, kad komunis
tai priešinasi mokslui. Na, o 
jeigu jie juokiasi iš mokslo, tai 
aiškus daiktas, kad jie jo nepri
pažįsta.

— Slapukas.

L.D.L.D. Reikalai.
L.D.L.D. reorganizavimo 

darbas eina pirmyn!

Pirmutinė 56 kuopa. Milwau- 
kee, Wis., reorganizavosi ir net 
nuskyrė Centro laikiniu sekre
torium d. S. A. Denąentį. Nors 
darbas, perą ūksi i; reikia laukti, 
kol reorganizuosis daugiau kuo
pų, bet lai yra ženklas, kad 
draugai griebiasi ginti Draugi
ją nuo komunistų pasimojimų.

Nokomis, III. 60-tos kuopos 
pirmininkas d. J. Tusminskas 
rašo: “Musų kuopoj bolševikų 
ar komunistų nėra; mums reor- 
ganizuotis nereikia. Mes visi 
laikomės Draugijos konstituci
jos ir užgyriame Jūsų, d. K. 
Lutkau, veikimą.”

Brioklyn, N. Y., 1-ma kp. per
siorganizavo 17 dieną gruodžio 
ir priėmė gana ilgą rezoliuciją, 
kurią pasiuntė į “Naujienas”.

[Išspausdinta “N-nų” 300 nu- 
meryje — Red.]*

I)e Pue, III., 3-čios kuopos iž
dininkas d. A. Bagdonavičių ra
šo: “Pranešu Jums, kad LDLD. 
3-čia kp. laikytame extra susi
rinkime 17 d. gruodžio nutarė 
nesideti prie komunistų, bet pil
dyti LDLD. konstituciją. O tuos, 
kurie, laužo LDLD. konstituciją, 
prašalinti tuojau iš organizaci
jos.”

Šitas jau parodo, kad “komu
nistai” negalės nuvesti Draugiją 
į savo pelkes. Kaip tik da ke
letas kuopų tam pritars, tuomet 
nusiskirsime laikinį Centro 
Komitetą ir liradcsime Susitvar
kymo darbą. Draugai, pirmyn! 
Prie reorganizavimus!
—K. Liutkus LDLD. Centro Iž.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos draugams, kurie pri- 

klausė V Rajonui

draugai, būtinai reikia 
suvažiuoti ir pasitarti apie bė
gančius LSS. reikalus.

Kada jau įvyko X LSS. Suva
žiavimas Chicagoje, III., ir ka
da jau Socialistų Partija panai
kino suspendavimą, tatai dabar 
prasideda naujas tvarkymas kuo 
pų V Rajone. Darbas didelis. To 
akyvatfcdoje mes turime Turėti 
V Rajono susivažiavimą, ir tai 
tuojaus.

Sausio pabaigoje, 1920 drg. P. 
Grigaitis tikisi užsukti ir į Pen- 
ną, grįždamas iš maršruto ryti
nėse valstijose. Taigihnusų prie 
dermė taja proga pasinaudoti.

Draugai, turėkime suvažiavi
mą Shenandoah, Pa., nedėlioję, 
28 gruodžio, 1919, 1 v. po pietų. 
A. Staniškio namuose, 213 E. 
Centre st. Visi, kurie esate išti
kimi Socializmo idėjai, bukite 
ir dalyvaukite reikalų tvarkyme.

Draugiškai, A. Staniškis.

^Sveikatos Skyrius
fe. ■ ~ - ..r—r.-irfr

Naujienų Skaitytojui, Chica- 
go, III. —•Jūsų laiškas gautas, 
bet be jokio parašo ir be adreso, 
o prašote atsakyti laišku. Laik
raštyj atsakyt jūsų klausiniai 
netinka.

A. M. M. iš Rockford, III. ra
šo: “Turiu skaudėjimą petyse, 
krūtinėj ir dešiniame šone. 
Skaudėjimas mėtosi iš vietos į 
vietą. Kas gali būti?

2. Turiu gelvos skaudėjimą 
nuo pat mažens. Gydymas ne
gelbsti. Kas daryti?

3. Po kiek laiko gydytojai ga
li pažinti nėštumą?
Atsakymais

1. Gali paeiti nuo tulžies ak
menėlių bei tulžims pūslės už
degimo arba gali būt plaučių 
džiova. Be egzaminavimo nega
lima pasakyti.

2. Tik egzaminuojantis gydy
tojas gali rasti priežastis, Jies 
gal vos-.skaudė j5mo priežasčių 
daug. Gydymas turi*' gelbėti 
jei ne ant visados, tai bent tū
lam laikui.

3. Karlais po poros ar treje
tus mėnesių galima tikrai pa^ 
žinti, o kartais reikia laukt 'il
giau. Jei egzaminuoti kraują, 
kartais ir už mėnesio ar mažiau 
galima pažinti, bet tai nebus 
tikras pažinimas. Akušerkos ir 
šiaip moterėlės neturi jokioa 
nuovokos apie nėštumą, mela
gingai giriasi labai gerai pažį- 
stančios.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearbom lt.

111111 Inily BkJt.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
- CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annes 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central S362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126

V -

Pinigais už

Laisves Bondsus
150, J100, )500, ir «l,000.

Krause ValstijioisTaupymo
BANKAS

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

Arti Paulina gat.
Jurtas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkyste.

'laisves bondsai
Mokame Grynais:

1-nitas $50 Bondsaa .... $50.25
5-tas $50 Bondsas .......... $50.25

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

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

Subatomis iki 9 vai. vakare.Iv. -- —*
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Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos Pasitarimas
Kauno 

lupk r. 6 d.
šauktoji

“Socialdemokratas” 
rašo:
Kaune spalių 25 d. 
Partijos konferenci

ja neįvyko: ją užgynė vyriau
sybė, kuri pirmiau buvo leidu
si. Nežiūrint to suvažiavimas 
įvyko, bet jau nebe Kaune. Su- 
sivažiavę draugai padarė Par
tijos pasitarimą svarbiausiais 
gyvenamojo momento klausi
mais, kurio rezoliucijas paduo
dame žemiau.

PARTIJOS PROGRAMA.
Išklausęs pranešimo Partijos 

programos klausimu, L. S. D. 
P. pasitarimas randa:

1) jog kai-kame yni atsimai
niusios ekonomines ir politikos 
kovos sąlygos darbininkų kla
sei,

2) jog atsitinkamai su tuo 
turėtų būti peržiūrėta ir Parti
jos programa,

3) jog tikslingiausia vyktų 
lai padaryti iškėlus tą klausimą 
Partijos spaudoje.

VIDAUS POLITIKA.
LSDP, pasitarimas vertinda

mas gyvenamąjį momentą taip, 
kaip partijos konferencija pra
ėjusių metų, ragina Partijos or- 

• ganizacijas ir atskirus jos na
rius kuoveikiausia dalyvauti 
visuomenės ir politikos gyveni
mo tvarkyme, rupinanties pa-

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstote* nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gerą 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 pampintuose jai 
pasilsio kambaruose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su pagal
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kaVnbaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Chicago Telephone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui! iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaili ato
stogų (vakacijos), su užinokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaite gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip p^is 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 vietą arti namų.

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

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORE TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Telephone No. “OFFICIAL 300.

siekti kuogiliausio jo sudemo- 
k ra tinimo ir patraukiant tuo tik
slu Lietuvos proletariatą akty- 
vion kovon su darbininkų kla
sės priešais. )

Tam tikslui reikalinga, kad 
draugai:

1) tuojau imtųsi ruošties prie 
rinkimų į vietos savivaldybės 
organizacijas ir veikliai juose 
dalyvautų, stengdamies praves
ti kuodaugiausia savo atstovų į 
valsčių ir apskričių Tarybas i|- 
Valdybas;

2) taip pat skubiai ruoštųsi 
prie rinkimų į Steigiamąjį Sei
mą ir pasistengtų savo vadovy
bei! paimti ne tik darbininkus, 
bot ir jiems artimesnius visuo
menės sluogsnius, kaip aniatnin- 
kai, bežemiai ir mažažemiai u- 
kininkai

Kova dėl minėtųjų dienos už
davinių tuomet tegali būt Par
tijos tinkamai pravesta, jei ji pa- 
iegs artimiausiu laiku išplėsti 
savo organizaciją visame kraš
te. Todėl Partijos organizacijų 
sudarymas kiekvienam apskrity 
ir kiekvienam valsčiuj yra ne
atidedamas Partijos narių užda
vinys.

[Čia straipsnjo pluoštas Lie
tuvos cenzūros iškąstas. — N. 
Red.]

UŽSIENIO POLITIKA.
1) šis pasaulio karas ištiko 

tarp anglų ir vokiečių dėl Rusi
jos rinkų.

2) Sumušė rusus vokiečiai, o 
šiuos — anglai ir sąjunginin
kai.

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

3) Rusijoj ištiko revoliucija, 
kuri nori pašalinti pusiau feoda
linę carizmo tvarką.

4) Rusijos skilimas į sudeda
mąsias dalis atsitiko dėl vidaus 
priežasčių, tuo nori pasinaudoti 
savo tikslams iš pradžių vokiej 
čiai, o paskui anglai ir sąjungi
ninkai.

5) Visose šalyse revoliucine 
demokratija, ypač darbininkų 
klasė, kurios svarba įvairuoja, 
kovojo ir tebekovoja su savo ša 
lies imperialistais.

6) Lietuvos nepriklausomos 
demokratinės ras publikos reika
lavimas yra LSDP, pakeltas; 
palengva, berods nenoroms, 
parėmė jį ir kitos partijos. Jis 
kilo iš plačių minių reikalų ir 
tėra nuosakiosios demokratijos 
išvada.

7) Imperialistinių valstybių 
pastangos išnaudoti Lietuvą 
(Rusija, Vokietija, Anglija, Len 
kija) pagamino’ kovos savitar- 
py, lygiai kaip ir Lietuvos vi
duje.

8) Negalint nė vienai valsty
bei patenkinti visų savo reikalų, 
reikia joms dėtis į sąjungas, tuo- 
mi budrėms, tat mažesnėms vai 
stybėms, kaip Lietuva. Del po
litikos ir ūkio priežasčių Lietu
vai reikėtų susidėti su latviais, 
estais, ukrainiečiais ir lenkais, 
remiantis demokratijos pama
tais.

9) Sekmingesnei kovai su im 
perialistinėmis tendencijomis 
pas vokiečius, anglus, francuzus, 
lenkus, reikia susieiti su tų ša
lių revoliuciniu proletariatu.

INTERNACIONALAS.
1) Tretysis komunistų Inter

nacionalas yra padaras Rusijos 
revoliucijos.

2) Toji revoliucija neprivedė 
prie socializmo, nes Rusijoj da 
nėra reikalingų jam ekonomi
nių sąlygų. Politinė gi prievarta 
negalėjo atstoti trukumų eko
nominio vystymosi aplinkybių.

3) Antraip trukdomas nusto
jo vystęsis rusų socializmas ir 
atsirėmęs į smulkią agrarinę 
nuosavybę, davė pirmykščių 
kapitalizmo formų.

4) Ir III Internacionalas, vyk
domas tokiose sąlygose, išėmus 
agrarinius kraštus rytuose, ne
galėjo plačiau rasti atramos pro 
lota riale. Ne jam dėlto teks 
spręsti, kaip jau karas parodė, 
ir griežtąją kovą su imperializ
mu.

5) To sprendimo reikia laukti 
iš vakarų industrinių valstybių, 
kur jau esama ekonominių są
lygų socialistinei revoliucijai ir 
kur gali įvykti galutinoji kova 
už socializmą.

6) Naujas Internacionalas, su
traukęs į savo eiles visų tų kraš
tų socialistinį ir revoliucinį pro
letariatą vienintelis tepaiegs pa
kelti galutinąją kovą tarp darbo 
ir kapitalo.

7) Tam dalykui neatsako .11 
Internacionalas, kurio sudėti yra 
dalis oportunistinių organiza
cijų.

8) Bet jis da nenusistojęs. 
Del naujojo Internacionalo po
būdžio viduje jo da tebeina ko
va.

9) Butų klaida vengti tos ko
vos ir nepalaikyti revoliucinių ir 
socialistinių jo dalių kovoje už 
aktyvų, revoliucinį ir paiegų In
ternacionalą didžius tarptautinio 
proletariato obalsius įvykdyti 
gyvenime.

Visa tai minėdamas, L. S. D. 
P. pasitarimas siūlo Partijai 
įeiti nurodytais tikslais į II Inter
nacionalą ir dalyvauti busimoj 
Ženevos konferencijoj.

PARTIJOS ORGANIZACIJA.
Išklausęs pranešimą organiza

cijos, LSDP, pasitarimas nusta
to:

LSD Partija tuomet tepaiegs 
tinkamai ginti Lietuvos darbi
ninkų klasės reikalus šiuo mo
mentu, kuomet jos organizaci
jos bus nutiesusios visą kraštą 
remdamos visų pirma kaimo ir 
miesto darbininkais.

Pasitarimas dėlto randa, kad 
Partijos nariai.ir jos organiza
cijos neatidėliodami imtųsi uo
liai kurti Partijos organizacijas,, 
sekdami Partijos statutu ir pie
ningai apimdami savo brgani-

zuotu veikimu artimiausią apy-

Eidami į viešą platų visuome
nės darbą, Partija viešai veikia 
ir todėl kuriamos Partijos orga
nizacijos turi būti - legalizuoja
mos ir vedama griežta kova su 
dabartinės valdžios agentų sau
vale, ten kur jų bus statomos 
klintys musų darbui arba per
sekiojami Partijos nariai.

Organizacijos darbui pagrei
tinti ir tinkama tvarka jam ves
ti pasitarimas nurodo, kad Par
tijos centras parūpintų atski
riems rajonams Partijos orga
nizatorių.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.

šitas laikrodėlis eina 8 dienas vienu 
užsukimu. Turi penkias rodykles, ku
rios rodo: L mėnesio dienas ; 2. savai
tės dienas; 3. valandas; 4. minutes; 5. 
sekundas. Padirbti labai tvirtai ir turi 
16 akmenų. Gvarantuotas 25 metams. 
Reguliarė kaina yra $19.00, bet mes par
duosime i trumpą laiką, su puikiu pa
auksuotu lenciūgėliu tik už $12.95.

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

Agentų reikalaujama.
NATIONAL COMMERCIAL CO.

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A n.
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /u. 11
Atneškite arba atsiųskite i . T C* Q A<^WTIl?rivr JP.Atdara kasdien nuo 9—6 ^ALMILIAI & tU
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILVVAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts.

Pastaruoju laiku beveik sa
vaime ir plačiu ruožu pradėjęs 
darbininkų organizavimas! į 
profesines sąjungas tiek mieste, 
tiek tarp lauko darbininkų rodo, 
kad ekonominių organizacijų 
steigimas Lietuvoje yni giliai 
pribrendęs darbininkų gyveni
mo reikalas.

Kitaip jį suprato musų vy
riausybė. Negalėdama jo sustab
dyti, ji mėgina areštais ne tiktai 
pavienių žmonių, bet ir ištisų 
organų sutrukdyti jo ūgį ir tuo 
pačiu beginklius darbininkus 
pavesti kapitalo priespaudai. 
Tarydamas, jog sutvirtėjus pro
fesinėms organizacijoms, su
stiprės ir ekonominis Lietuvos 
demokratijos pamatas, Partijos 
pasitarimas visu savo griežtu
mu protestuoja prieš naujus 
darbininkų ir socialistų perse
kiojimus, kuriu pasiėmė vyriau
sybė.

įvertindamas didelę profesi
nių sąjungų reikšmę ekonomi- 
nienis ir kulturiniems darbinin
kų reikalams aprūpinti, LSDP, 
pasitarimas randa, kad kiekvie
no Partijos nario ir jos organi
zacijų pareiga gyvai dėtis prie 
profesinio judėjimo, padedant 
jam tinkama tvarka ir tinka
mais pamatais vystytis, {nešant 
j tų organizacijų gyvenimą kuo- 
daugiausia klasinio susipratimo.

Pasitarimas randa reikalinga, 
kad Partija patiektų esamoms 
ir naujai steigiamoms profesi
nėms sąjungoms tinkamų in
struktorių lektorių ir kultūros 
darbininkų.

KRAŠTO GYNIMAS.
tyaujuose Lietuvos užpuoli

kuose, iš rytų — lenkuose, iš 
žiemių — vokiečiuose ir kolča- 
kuose, LSDP, pasitarimas mato 
didžiulį pavojų Lietuvos darbi
ninkų klasės siekimams.

Lenkų legionai, vedami len
kų buržuazijos ir agrarų, susi
tarusių su Lietuvos 1 dvarinin
kais, eina Lietuvon apsergėt 
dvarų nuo konfiskacijos, su
gniužinti Lietuvos liaudies pa
siryžimą, Įsivesdinti savo krašte 
tikrai demokratinę tvarką. Jie 
nori patikrinti turtingųjų kla
sių viešpatavimą Lietuvoje ir pa
daryti iš jos rinką Lenkijos pra
monei ir kolonizacijos vietą jos 
bežemiams.

Vokiečiai ir kolčakai, sutrau
kti Lietuvon ir užlaikomi Vo
kietijos kapitalistų vedami ru
sų ir vokiečių reakcinių gene
rolų, nori parblokšti Rusijos dar 
bininkų klasę, sukurti joje bur
žuazijos ir agrarų viešpatybę ir 
surišti ją su atsigavusia reakci
ne Vokietija. «Pakeliui jie sie
kia užgniaužti ir Lietuvą, kaipo 
nepriklausomą demokratingą 
kraštą, išgriauti jo ūkį ir iš
pustyti turtus. Nuo tų vokie
čių ir kolčakų siekimų gręsia 
pavojus ne įtik Lietuvos ir Rusi
jos, bet ir Vokietijos demokrati
jai.

Apsiginti nuo tų grobikų ry
tuose ir žiemiuose tegalima at
kaklios, ginkluotos kovos keliu. 
Todėl Partijos pasitarimas kvie
čia Lietuvos darbininkusi tinka
mai įvertinti jiems gręsiantį pa
vojų, organizuotis į partizanų 
būrius, ginkluotis kuo galima ir 
eiti kovon su reakciniais oku
pantais liuosuoti kraštui ir ry-\ 
žtis įvesdinti Lietuvoje darbinin
kams tinkamą politinę ir socia
listinę tvarką. Ton kovon Parti
jos pasitarimas kviečia veikliai 
dėtis visus krašto paliečius, ku
riems rupi nepriklausoma <le- 
mokratinga Lietuvos respubli-
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Geriausios bus Naujai Knyga MEILE IR DAILE. Kaina $1.00 tiktai, bet 
naudos suteiks vertis $25.00. Reikalaukite tuojaus, nes nedaug liko,

Siuntinėjame savo katalogus veltui visiems, prisiuntusiems už 2 cen
tu krasos ženklelį.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS
3238 So. Halsted Street, Chicago, III.

Kalėdinių auksų, deimantų ir branzalėtų su 
laikrodėliais, lavalierių, lakiotų, špilkų viso
kios rųšies. Auksu pripildyta šita krautuvė/ 
Diddžiausia krautuvė Ciceroje. Kainos ne Rūg
štesnės kaip kitų krautuvių; jus patįs žinote, 
CicerieČiai. Tavoras užtikrintas: auksą perka
te, auksą gaunate.

M. M. URBAITIS JEWELRY CO.
4902 W. 14th Street, Cicero. III.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Puikus Laikrodėlis

Vyrišku Drapaną Sargeliai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
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 val. ^vak. 
Nedelionlis iki 6 vai. vak. Suėsto
mis visų dienų iki R) vai. vak.

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

įsteigta 1907

VAKARŲ RENGĖJAI, 
TĖMYKITE!

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

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių gerokų 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygelės kaina 15c. Veikalų sta
tant scenoje, reikia turčti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savą užsaky
mus kartu su pinigais iadresu:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
........ i.....i"" .................... i
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Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų k vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
mo'terų ligų.

Tel. Drexel 2880.
b-........................................................................ i ih.i/
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DR. JOSEPH ZIFF .

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dykų.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

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

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10657 Michigan Ave^ Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

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

vakare Phone Canal 257 
m ■ i - .■>

DR. JOHN N. TH0RPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfięid av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimų, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur mirs kitur. Ma- 
n<>26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Sercdo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
I ’ Gyvenimas yra

- k tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opb- 

įgJ thalmometer. Y- 
patinga doma at 

* t kreipiama 1 vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 st.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
-Telephone Yards 687

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

DR. Al. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. d 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. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
* ir nuo 5 iki 8 vakare ®

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.
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Lietuviu Rateliuose
LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

NAUJIENŲ OFISE.

rio Mykblo ir apsukriosios lak- ginu, negu liuli House teatras bėgo lokomotivas ir pavojingai 
siutęs Lidijos padėtus jam spą- galėjo laipinti. Ųl'os priežasties sužeidė gatvekario molormaną, 
s t us.

Visuomet neningoji, verkiau

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ

Utarninkas Gruod. 2.3, 1919

PARDAVIMUI

Naujienų ofise yra atėjusių 
iš Lietuvos laišku šiems asine- c 
nims: «

Jonas Rimkus * 
Leon Valončius 
John Amiriukonis 
Vicentas Greblhinas 
Josefen Brazauska 
Ignas Rublis 
J. Stupinas ----
Pranciškus Stanionis 
Frank Kupris 
\Viliiam Kiusas 
Tonis Kniukšta 
Antanas Kniukšta 
Dominikas Petravičia 
Jonas Kondrnška. 2.
LaiSikai galima atsiimti

meniškai Naujienų ofise, arba 
paštu, atsiunčiau t ilž 2 cenfų 
pašto ženklelį.

as-

Užburti Ttirtai

Sėkmingas Dramatiško Ratelio 
vakaras^*/

Praeitą nedėldienf, gruodžio 
21, p. Meldažio svetainėj Drama 
tiškus Ratelis surengė pirmą 
šiuo sezonu vakarą. Ratelio na 
riai-mylėtojai vaidino H. St. me 
lodrama “Užburti Turtai.”

Kaipir buvo tikėtasi, pirma- 
sai Dramatiško Ratelio vakaras 
buvo sėkmingas visais žvilgs
niais. To neveizint, kad tą pa
čią dieną buvo dar du gerai iš
garsini i vasarai-pramogos dvie 
juose vidurmiesčio teatruose —p. 
Meldažio svetainė buvo pilna 
Dramatiško Ratelio prietelių 
-rėmėjų. Tai rodo, kad Drama 
tiškus Ratelis turi savosios pu
blikos, kurios jam nieks negali 
pavilioti. Ir ta publika nepasi- 
riko. “Užburti Turtai” buvo tik 
rai užburti,- užburti gerų, ga
bių rateliečių lošimu. Tie, kur 
jų nematė, dabar tikrai pasigai-

gerą progą pamatyti puikų vei
kalą ir taipjau puikų vaidinimą 
-lošimą. Jeigu kas nors ir ban
dytų vaidinti “Užllmrtus Tur
tas,” tai vis dėlto jų neužburs 
taip, kaip kad užbūrė gabus, 
energingi rateliečiai.

“Užburtus Turtus” lošti ne
lengva. O lai dėlto, kad be tin
kamo prirengimo scenos dar 

reikia gabių ir gerai apsipaži- 
nush», su lošimu žmonių. Chi- 
cagoj tatai gali paveikti tik ra-

Pas 
visa

telieČiai. Ir jie paveikė, 
juos, kaip yra sakoma, 
bi^rt) “up-to-date.”

Man labai patiko tas godus 
bet visuomet paikas smuklinin 
kas Verešas (V. Račkauskas), 
kuris dėl sudilusio grašgalio ga
tavas pražudyti savo vienatinę 
dukterį, bet galų gale pats pa- 
Hcnka į senio kareivio-juokda-

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

{ > Gaukle kopiją Severoa lietuviuko kalen-
< > doriaus 1920 metams savo aptlekoje, arba
< > paraJyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus.
< > Gaunamas dovanai 1

Kosulys
J; yra Ui įkyrius symptomas, kurs ; ; 

neretai priduoda daug skausmo, !
«i> kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- < • 

galima Uip lengvai nusikratyti kaip ‘
'i' kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip ! 
-h kiti daro: Imk < >

Severa’s
Balsam for Lungs

i' (Severoa Balsamą Plaučiams) gy- • 1 
j'' dymui nuo kosulio, peršalimo, už- ;

<i> kimimo, apsunkinto kvėpavimo, < 
i gerklės skaudėjimo ir spazmodiško • 

'p smaugulio. Pamėgink šiandien. ' 
. i> Gaunamas jūsų aptiekoje. TinRa . . 
i' vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 1 -

T siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. tak- ' ’ 
. i. sų, arba 50 et. ir 2 et. Uksų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

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

Visiems musų kostumeriams duo
sim Kalėdų dovanų puikius kalen
dorius.

CS DEPT. STORE 
Halsted St., Chicago.3323

. ............. ......

dėlei ir kaUkurieins klausyto-. konduktorių ir daug pasažierių. 
jatns buvo nesmagu stovėti rn.......... -----------------—

Ii “dilgė,“ kaip ją teisingai pa- kampuose ir dainininkams dai-
—...... JUI(>ti tvankiame ore.

“Birutei” reikalinga erdvi s^ 
lė, kur jos garsai galėtų liuosai 
ir lengvai plaukti. Tąsyk ir jai 
bus smagiau dainuoti ir publi
kai maloniau klausyties.

— Aš tata.

vadino josios tėvas smuklinin
kas, Ekwi (P. Petravičiūtė— 
Miller) šauniai j>ristatė/ įdealų 
įsimylėjusios, iHlikimos kaimo 
mergaites tipą. O tas žioplys 
smuklininko sūnelis Pranys (J. 
Buragas), kuris visuomet valgo 
valgo ir neprivalgo ir kuris sa
vo meilę Lidijai nori paliudyti 
kandimu į kaklą juo publika 
juokės kiek begalėjo juoktis. 

Nemažesnių šposų iškirto ir se 
našai kareivis Mykolas (J. Sta
siūnas). čia jisai verkia savo 
žuvusio sūnaus, čia vėl juokia
si ir ramina savo “angelą Ele
ną.” Bet kuomet senasai pel- 
nagaudu smuklininkas pavadi
na jį elgeta, Mykolas jam išre-

“Verešokas smuklininkas. ..
Darbo dirbti nenorėjo,
Tai beždžionių vedžiot ėjo...
Dabar ponu pasidarė...
Skurdo, vargo nebemato 
Ir peraugštai save stato. 
Kas ateina į jo šinką.

, Nuo to piešia kiek patinka!
Jei taip dirbti nesiliausi, 
štai, su šita hizdū gausi!”
Ir senasai smuklininkas tuoj 

nesiramina. Bet kai sugrįžta jo 
žuvusis sūnūs, tai senojo karei
vio šposai neturi ribų. Apga
vęs senąjį |xJlnagjaudą-smukli- 
ninką jis susirinkusiems kaimie 
čiams pareiškia: “Kaip jis ga
lėjo iš proto išeiti, kud jis jo 
niekuomet neturėjo?”

ną) nėra kas sakyti. Vakarų- 
įteatrų lankytojai jį gerai pa
žįsta, ir jis savo rolę taipjau iš 
vežė kuogeriausia. Taipjau ge 
ra buvo ir senyvoji inteligentin 
ga lapė Hangošas (V. Kundro
tas). Gi jo duktė, vikrioji-sina 
gioji lakštutė Ūdija (V. Navi
kaitė), buvo tarytum ašis, apie 
kurią sukosi senojo smuklinin
ko, jo dukters Elenos ir Vladi
slovo likimas. Ji visuomet

senojo kareivio Mykolo padeda
ma, tokių padėjo spąstų, kad 
senasai judnagauda Verešiis da
gi pats įpiršo savo dukterį “el
getai” Vladislovui. O kai, be
darant šposų Verešui, į ją įsi- 
spitrėjo ir senasai jos su mok
slininkas Mykolas, ji gudriai ra 
mina jį: “Apie tai paskui, ma
no mylimiausis! Dabargi atei
na antras mano (toks jau žiop 
las) meilužis Pranys.”..

Tokie buvo, neminint smulk 
menų, tie “Užburti Turtai,” ku 
riuos praeito nedėkiienio vakare 
b u re-vaidino raitei iečiai. Bet pa
skutinį žodį duosiu savo prie- 
teliui X. Išeidamas jis man tie- 
šijosi:

Je tas Petras tikrai pasi
gailės, kad nuėjo len jnis juos... 
kad nepamatė “Užburtą Tur
tų.”

Tokių Petrų bus daug. Bet 
tegul jie nusiramina: šią žiemą 
Dramatiškas Ratilis rengia dar 
vieną tokį jau šaunų vakaną, 
būtent: C. S. P. S. svetainėj, 
kovo 14 d. 1920 m. Taigi tie 
Petrai dar turės progos.

— Tipu-Tapu.

“BIRUTĖS” KONCERTAS.

SOCIALISTAMS SEKASI

Nominavo šešiolika alder 
manų.

Kam patinka, tegul džiaugia*

“palaidota.” Mes gi galime pa
sidžiaugti tuo, kad ji netik ne- 
palaidota, o dagi vis stiprėja au 
ga. Cook paviečių socialistų 
organizacijos sekretorius mums 
praneša, jogei vadinamoji “noii 
partisan” rinkim^ sistema So
cialistų Partijai nė kiek nepa
kenkė. Priešingai, pro Sociali* 
stų Partijos kandidatų peticijų 
noriai rašosi piliečiai balsuoto
jai. Kol kas nominuotųjų kan 
didalu skaičiumi Socialistų Par 
tija pralenkė visas kitas politi
nes partijas. Jos kandidatai 
jau nominuota sekamose War- 
d(kse:

3 Abe Basofin, 603 E. 43 St.
6 Bernard Berily n, (>044

Prairie Avė.
7 John C. Flora, 6728 Chain 

plain Avė.
9 Charles V. Johnson, 11353 

Slephenson Avė.
lt —yvilliam Neuman, 2022

12 Louis A.. Cejka, 2740 So. 
Tume r Avė .

13 Oliver C. VVilson, 428 So. 
CIaremont Avė.

15 John M. CoUins, 839 N.

18—-John Mulloy, 1236 W. 
Madison St.

23—John S.
Wilton Avė.

24 Adolph
2151 Southpotl

27 John S.
NeAMport Avė.

32 Henry Groenier

Anderson. 3225

W. . Harrack, 
Avė.
Retersoii 4014

6447

Leamington Avė.
34- -Frank V. Stuchak 4249 

W. 21 PI.
35 Rofbert H. Hk>we, 1114 

So. Mayfield Avė.
Mhnoiua, kad iki sausio 1 d. 

Socialistų Partija bus nomina
vusi visus reikiamus kandida
tus.

Rubsiuvių Domai.
%

šiandie rengiama eilė viešų 
susirinkimų.

Šiandie. Chicagos rubsiuvių 
Jungltinė Taryba rengia visą ei
lę viešų susirinkimų tikslu pa
aiškinti unijos nariams apie 
naują padidinimą algų. Tuose 
susirinkimuose be kitų unijos 
viršininkų kalbės ir generalis 
Amal'ganicitų unijos preziden
tas Sydney Ilillman. Kiekvie
nas unijos narys tegul atsilan
ko ir išgirsta ką nuveikė jų įga 
lietieji viršininkai.

Susirinkimai rengiami seka
mose vietose:

Street Carmens’ Auditoriume, 
prie
Būren gvės. (šioje vietoj 
du susirink imtai: vienas 5, 
7 v. vakaro).

Šoka! liallvj—2341 So.

Gruodžio 21 d. liuli House 
teatre įvyko “Birutės” koncer-1 
tas. Koncerto programas bu-; 
vo labai įvairus, net iš ]9 nu
merių.

šį kartą publika turėjo pro
gos išgirsti keletą naujų p. Šim 1 
kaus sukomponuotų dainų.

Kas kartą yra girdėjęs “Biru
tę” dainuojant, tam jos girti ne'lor ir Racine gvės. 
reikia: jis žino, kad “Birutės” 
gerai sumokytas ir gerai veda
mas choras visuomet patenki
na klausytojus. Nereikalauja 
rekomendacijos ir “Birutės” so 
listai: p-lčs M. Rakauskaitė, O. 
Rudauskaitė, S. Staniuliutė, p. 
Stogiš ir kt. Savo gerais bal
sais jie daro malonaus įspūdžio 
publikai. ;

Tečiaus vieną dalyką galima 
primesti koncerto rengėjams: 

nepasirupinimą paimti didėsnio 
teatro. Publikos susirinko dau-

Ashland bulvaro ir Va n 
e bus 
kitas

Ked-

Schoenhoffen HaUlėj, 
i Mihvaukce ir Ashland gvių.

West Side Auditoriume Ta y

Kur kam parankiau, atsilan
kykite ir išgirskite savo unijos

NELAIMĖ.

Daug žmonių sužeista gatve- 
karyj.

Vakar naktį ant kampo Lea- 
vitt ir 47tos gatvių ištiko 
laimė. Ant ėjusio skersai 
ležinkelio bėgius galvok ari 6

ne- 
ge- 
už

žmonių su liet. |>avardėmis, bu 
ten t: Anastazijh Kardis, 2452 

W. 46 gvė., Frank Agleckis, 
4426 So. Artesian gvė ir Stan- 
lev Stanakis 4631 Sacramento 
gvė. ’ ,

Sako, kati nelaime išliko dėl 
konduktoriaus neajisižiurėjimo. 
Minia kur buvus ndloli atsitiki
mo vietos, neveizint lo, kad kon 
dūk torius buvo pavojingai su
žeistas, užpuolusi jį ir buturiai 
sumušus. Gal butų ir visai už 
muštis, jei laiku nebūtų atvy
kus policija ir išvaikius pasvai- 
gusią minią.

Eina tyrinėjimas.

Susiv. Liet. Am. Kareivių 3-čioa kp. 
susirinkimas įvyMs 7:30 vai. vak. 
utarninke, gruodžio 23, Šv. Jurgio 
parai).- svet., 32 PI. ir Auburn Avė, 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Valdyba.

Cicero Liet. Skolijimo ir Budavo- 
|imo Draugystė iš priežasties Kalė
dų šventės duokles priims pėtny- 
čios vakare, gruodžio 26 dieną.

— Direkcija

Chicagos Liet. Vyrų Choro vei
kalo “Bedarbė’ repeticija įvyks utar 
ninke, gruodžio 23, Mark VVhitę Sq. 
svet. (Engine Room) 7:30 vai. vak. 
Visi lošėjai malonėkite būti paskir
tu laiku. —Sekr. J. Gedrakis.

Policistas pašovė moterj.

Waterbury Conn. — LSS. 34 1*|). 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 28 d.4 kaip 9:30 vai. ryto, 
svet., 103 Grcen St. Visi nariai bū
tinai atsilankykite, nes turime daug 

svarbiu reikalų. Tie, kur norėtų 
Įstoti j LSS. kviečiami ateiti. /

— Org. P. Ple^aivis

VYRŲ ir MOTERŲ

DIRBĖJŲ VIRŠUTINIŲ KALNIEBIU

PEČIU IB PIRMO BEISTEBIO
TILTO 1B PEI) BEISTEBIO 
AUDIMINIO BEISTEBIO 
OPERATOREI!
(MERGINOMS GEBA PROGA) 

l>T'T€$'riY TI) 4 I!l/1 VATni f r

EXTRA!
Bnrbcrys Galinis parduoda savo 

barzdaskutyklą, nes |>o Naujų Metų 
išvažiuoja i 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 parduotu labai pi
giai, gera proga ypatingai lietuviui, 

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

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

ANTRU BEISTEBIU

ŠAUKIS PAS:

Vakar naktį Frank Pavolcc, 
2706 So. Ilamlin gvė, turėjo 

“joy ride’ą.” Kely tcČiaus su
gedo aidoniobiliaus lempa. Prie 
Crawford ir 16 g-vės kažinkas 
paleido šūvį. Pavoleco moteris 
nusigando ir manydama, kad 
tai banditai, pradėjo šaukti ir 
raginti vyrą paleisti automobi
lių visa spėka. Tada ir vėl pa
sigirdo šūvių. Viena kulka pa 
taikė moteriai į petį.

Dalmr paaiškėjo, kad tuo šau 
dytoju buvęs policistas Otto 
Schwardtfeger. Jis trumpai ir 
storai “pasiaiškino,” kad manęs 
jogei aultomiobi’liu važiuoja... 

banditai.

Sietyno choro repeticija 
tarninkc, gruodžio 23, kaip 7:30 yal. 
vakare Meldažio svet., 2242 \V./.’23 
PI. Choristai prašomi susirinkti ląi- 
ku. / — Valdyba

Pajieškojimai
ASMENŲ JIĘŠKOJIMAI
Aš Ona Ribinskaitė, po vyru Bu

drienė, pnjieškau savo draugo Sta
nislovo Gedmino, paeina iš Kauno 
rčdybos, Šiaulių pavieto, Lūkės pa
rapijos, kaimo Rapolų. Ir Vincento 
Jankausko iš Lūkės miestelio. Pra
šau atsišaukti tiesiai adresu:

ANNA BUDBAS
2452 Clyborn Avė. Chicago, III.

Sučiupo “juodrankiu” gaują.

Policijai pasisekė sučiupti gau 
ją banditų, kurie begiu penkių 
metų grasinamais laiškais išga
vę apie pusę milion.o dolerių iš 
įvairių įstaigų bei pavienių as
menų. Visi areštuotieji—italai.

PAJIESKAU savo pusbrolio Pra
no Mikaliuno; paeina iš Kauno ra
dybos, Šiaulių pavieto, Radviliškio 
miesto. Amerikoje gyvenft 9 metai, 
Youngstosvn, Ohio. Prašau atsišauk
ti.

K( )NS TAN T1N AS J AN K E VICZ 
2150 So. Hoyne Avė., Chclago, III.

...............   h .M...it.... .
PAJIESKAU 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, III.

PRANEŠU giminėms ir draugams, 
jog Antaną Paukšti užmušė gruo
džio 19 d. zinkų kasyklose, Hoskin’o 
kasykloje, Benton, Wisc.

Kviečiame gimines atsilankyti.
. ' — Antanas Palvinis.

Mes

15c

5c.

12c.

svaras

baksas

svaras

svaras

kenas

TIK TRIS DIENAS
Panedėlyj, 22 <Į., Utarninke, 23 d„ 
Seredoj, 24 d., Gruodžio mėn. 1919

Didelis Išpardavimas 
Groserio

užlaikome didžiausią grosernę 
ant Brfdgeporto.

Nekuriu dalykų paminėjam ir kainas 
Sausi krekėsai 20c., 

o d^bar 
Baksas krokėsų 10c., 

o dabar 
Sausi balti žirniai 15c., 

o dabar
Navy mažos pupikės 15c., 

o dabar 13c.
% svaro Salinon kenas 17c.,

, o dabar 14c. 
Alivinės sdrdinkos 10c.,

o dabar 8c. baksiukas 
o dabar už 25 centus 

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

o dabar 15 centų 
Didelis šmotus muilo 7c., o dabar 5c 
Gero 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 Snider kečiupo 28c.

o dabar 25c butelis 
1 Pamėginkite musų sviestą arba 
rūgščią ir saldžią smetoną.

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

Laikome žalių fruktų pilname pa
sirinkime.

Mes parduodame obuolius baksais 
kuožemiausia kaina. Taipgi ir sal
dainių (kendžių) dideliame pasirin
kime. Ir turime krajavų baravykų. 
O taipgi turime geriausių 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, III.

Phone Boulevard 4372.

Pranešimai
Chicagos lietuvių Soc. Vyrų Cho

ro nariai, malonėkite visi susirink
ti Kalėdų dieną j Meldažio svet. kaip 
4 vai. po pietų turėsime repeticiją 
ir reikės dainuot LSS 22 kp. rengia
mam Kalėdų vakare.. Nesivėluokite.

— Sekr. 1). Miller.

Brighton Purk. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos skyriaus susirinkimas 
įvyks šiandie, 7:30 vai. vak. T. Ma- 
ženio svet. 3834 So. Kedzie Avė. Vi
si dramiečiai ir dramietės malonė
kite susirinkti laiku, nes turime pa
siskirti veikalą ateinančiam vakarui.

— Organizatorius.

Cicero Liet. Skolijimo ir Budavo- 
jiino Draugystės metinis susirinki
mas įvyks subatoje, gruodžio 27 d.. 
7:30 vai. vakare S. žvibo svet. 1347 
So. 50 Avė. Bus rinkimas valdybos 
ir kiti svarbus reikalai.. Visi nariai 
atsilankykite. — Direkcija.

Harvey, III. —. Nepaprastas visų 
vietok lietuvių draugijų susirinki
mas tikslu sutvarkyti auka rinkimo 
darbą Liet. Raud. Kryžiuj įvyks 

gruodžio 26 d., kaip 7 vai. vakare, 
svetainėj 15639 Sb. Halsted St. Visi 
kviečiami atsilankyti.

U i

PAJIESKAU Gabrieliaus Kibos, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Joniškės vals., I’audriuvės kaimo. 

Gavau laišką iš Lietuvos iš jo gimi
nių, atsišaukit ar praneškit

K. GUSČIUS, 
1337 So. 50th Avė., Cicero, III.

Aš Antanas Kijušas prasiu gimi 
nes ir draugus aplankyti, busiu dė 
kingas. Ligonbutis randasi ant:

1753 W. Gongress St. 7-tų lubų 
kambaryje 703

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MERGI
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.

FELSENTIIAL-SLEPH 
COMPANY

755-759 W. TAYLOH STREET.

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

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

REIKALINGA
10 mergin, 17 metų amžiaus ir se
nesnių prie lengvo inašinų ir patar
navimo darbo j švarią sanitarę dirb
tuvę. Patyrimas nereikalingas. Tu
ri turėti savo amžiaus ccrtifikatą. 
Atsišaukit.
FELT and TARBANT MFC,. CO.

1735 N. Paulina St.

Reikia moteriškės dirbti vir
tuvėje Woodlawn Lunch Room.

6319 S. Halsted «St.
Tel. Wentworth 1257.

MOTERIŠKĖS skalbiniams, Ha
luose. Taipgi indų plovėja ir kuknė- 
je pagelbininkė. Gera mokestis 

2546 Montrose Boulevard.
Telephdne Monticello 5813

REIKALINGA jaunų moterų ir 
mergaičių virš 16 metų. Lengvas 

darbas ir piriimiu/ vieta. $15 į sa
vaitę pradedant. Darbas be pertrau
kos per apskritus metus.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St., Cktaigo, III.
"”rFIKALINGA" MOTERŲ *

PRIE SKUDURŲ SORTAVIMO. 
GERA MOKESTIS.

1530 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
■ ■ ■ ■ »MII 1M I ■ I ■—M—

VYRŲ ir MOTERŲ ■
REIKALINGA — mergina ar vai

kinas -w dirbti ofise, kaipo užveiz- 
da ofiso.

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

Altfred Decker
Cohim

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
ant kampo

Franklin ir Van Buren gatvių

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

I)REXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MORĄ VA CONSTRUCTION CO.
85-tos ir Stewart Avė.

Pranešta, jog ten yra streikas

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

PULLMAN CAR \VORKS
HOth & Cottage Grove Avė.

Pullman, 111.

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

ATSIŠAUKTI:
2315 ELSTON AVĖ.

DARBININKŲ i faundrę. 
Nuolatinis darbas.

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

REIKIA DARBININKŲ 
Nuolatinis darbas; gera mokestis. 
Ateikit i

PULLMAN CAR \VORKS 
HOth A- Cottage Grove Avė. 

Pullman, 111.

Molderių reikia;
Gera mokestis. o 

Arti Illinois Central Dypo 
Kreipkitės i

EMPLOYMENT DEPT. 
WHITING FOUNDRY

& EQUIPMENT CO.
HABVEY, ILL.

REIKALINGA
DARBININKŲ 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry St.

REIKALINGAS barberis seredos 
vakarais ir suimtomis.

V. LAUCIUS
3416 So. Auburn Aye., Chicago, III.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Nuolatinis darbas
Kreipkitės j

WESTERN FELT W0RKS
4115 Ogden Avė.

r REIKIA DARBININKŲ
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS Į
STEIN-HALL MFG. CO.

2841 So- Ashland Avė.

REIKALINGA
PEČKURIO LAISNĖMIS 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry Avė.

REIKALINGI trįs barberini, ku
rie moka tą darbą. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 
2011 So. Halsted St., Chicago.

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 me
tų liuVjantj ccrtifikatą. Atsišaukit.
FELT and TARRANT MFG. CO. 

1735 N: Paulina St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Automobilius arba 

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

* F. KRIST
3515 So. Union Avė Chic'hgo.

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

1044 W. 51 st. Str., Chicago.

PARSIDUODA keptuvė jįiodos 
duonos ir keksų; biznis yra/išdirbtus gerai. Parsiduoda iš uiriežasneM 
savininko nesveikatošr^-Norintjs 

pirkti galit patirti viską/ant vietos 
po antrašu:1-1OO So. -ISth Ct.. Ciceri, III.

ANT PARDAVIMO mastine krau
tuvė ir abelna pardavimo krautuvė 
lietuvių apgyvento] kolonijoj; gera 
priežastis dėl pardavimo. Atsišau- 
kit į Naujienas po num. 25.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA grosernė pigiai. 

Biznis geras nuo senai išdirbta*. 
Lietuvių apgyvento] vietoj.
3215 So. Parnell Avė., fmcago.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija •-»

1922 So. Kedzie Avėnue.

o

Bargeno?
Aš turiu ant rankų puikų $150 ver

tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adąta, NEMOKAMAS PRI- 
STATYMAS, už $50.00.

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

SOUTH S1DE FUBNITŲRE 
STORAGE

2102 W. 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 Gail'uną, 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakare. 
4142 So. Campbell Avenue

Chicago.

MOKYKLOS

\MA5TERf < 1 
J5Y5TEMVW

ir Moterų Rūbų Kirpi
ino ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos ė^ektros 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 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Ralsted, 2407 W. Madiaon, 
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 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.




