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Truc Irnnslation filed with the post-master at Chicago, III. Dec. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCUZAI SUSIRĖMĖ 
SU ARABAIS

Lenkija gavo bolševikų pasiūlymų

Slovakijoje atvažiuoja į Wa- 
shingtoną, kad perstačius sena
to užritbežinių reikalų komite
tui slovakų pageidavimą auto
nomijos. Dr. Rudinsky atvyks 
į čia tuoj po švenčių ir sios 
prieš komitetą kada senatas 
pradės posėdžius po švenčių 
pertraukai.

Bergeris Chicagoje
Rengiama jam didelis susi

rinkimas.

BRYAN GAL VĖL BUS 
KANDIDATU.

Dar daugiau žmonių mirė nuo 
medžio alkoholio

DEPORTUOS 30 ŽMONIŲ Iš 
DETROITO.

FRANCUZAI SUSIRĖMĖ SU 
ARABAIS. <

Dideli nuostoliai aplaikyti 
susirėmime Syrijoj.

PARYŽIUS.—Iš Cairo prane
šama, kad arabų, liuosnoriai ir 
franeuzų pulkai susirėmė Raal- 
bek, Syrijoj. Susirėmime abi 
puses aplaikė didelių nuostolių.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI GAVO BOLŠEVIKŲ 
TAIKOS PASIŪLYMĄ.

Bolševikai nemano užpulti 
Lenkiją.

COPENHAGEN, gr, 29.—So

sirodė, kad pas Kenncdy ir apie 
linkėj nerasta jokio revolverio.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 30, 1919 
as recpircd by the act of Oct. 6,1917
LIŪDNOS šVEiNTĖS RUSAMS 
BELAISVIAMS VOKIETIJOJE.

BERLINAS, gr. 29.^Išblaš- 
kytiems 36 belaisvių stovyklose 
Vokietijoje 200,000 rusų karės 
belaisvių buvo liūdniausios 
šventės negu kokios kitos ša
lies kareiviams.

Nlio B ros t Litovsko paliau
bos jie visą laiką išbuvo Vo
kietijos stovyklose veik visai 
atkirsti nuo savo šalies. Jie 

maitinosi vien tik kalinių mai
stu iki rugpjūčio mė.n., kada 
per JjulųJaiką jais pradėjo ru-VAU ^1. --------uv- 1 -y -T 7 f J l

vielų valdžia Maskvoje bevieli- ■ pinties’Ąhierikos ir talkininkų 
niu telegrafu pasiuntė formalį 1 misijos, yiet dabar jie vėl ati- 
taikos pasiūlymą Lenkijos vai- duoti išilritinai vokiečiams, ku-
džiai. Pranešimas užginčija 
žinioms, kad bolševikai su pa- 
geLbu chiniečių buk rengiasi 
prie naujo ofensivo ant Lenki
jos.

rie negali atlikti nė pusės to, 
kas reikėti’.

mftstcr at Chicago, UL Dec. 30, 1919 
aaTsųulred by the avt at Oct 0,1917

REIKALAUS IŠDAVIMO
KAIZERIO.

True translntion filed wUh the post- 
n asler at Chicago, 111. Dec. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kaltina kapitalistus
KAPITALISTAI NEDAVĖ 

FIUME ITALIJAI.

Pareikalaus kaizerio kaip tik 
taika bus pasirašyta.

Anglijos-Amerikos piniguočiai 
pakliudę Fiume uosto atidavi

mui Italijai.

PARYŽIUS.—Echo de Paris 
sako, kad Anglijos ir Francijos 
valdžios sutarė pareikalauti iš 
Holą n d i jos išdavimo buvusio 
Vokietijos kaizerio Wilhelm 
kaip tik įeis galėn taikos sutar
tis.

HAAGA, gr. 29.—Buvusio 
Vokietijos kronprinco Fried- 
rich Wilhelm adjutantas pada
vė Wieringcm tarybai pro testą 
prieš nustatymą dėl mokesčių 
nuo pajamų, kad kronprinco 
įplaukos siekia 800,000 florinų. 
Oficierius sako, kad kronprin
co įplaukos siekia vos tik 5 nuoš. 
tos sumos.

RYMAS, gr. 28.—Gen. Robi- 
lant šiandie kalbėdamas senate 
kaltino, kad Anglijos ir Ame
rikos kapitalistai priešinosi Ita
lijos reikalavimui Fiume.

“Anglijos-Amerikos pirkly- 
ba,” sakė jis, “reikalavo Fiu
me, kaipo uosto prasiveržimui

vo, kad jis butų rankose ma
žos šalies, o ne kontrolėje di
delės valstybėj Tą pieną rė
mė taikos konferencija.

“Anglijos-Amerikos kapitali
stai parinko tris uostus tam tik 
shii: Fiume, Danzig ir Konstan 

pirmą j i 
Lenkijai, 
Pastaroji

True transtatioD filed with the post- 
master at Chicago, .111. Dec. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PATĮS KAREIVIAI NUŠOVĖ 
' OFICIERIŲ.

Jokio užpuolimo ant Airijos 
valdono namo nebuvo.

Jugo Slavijai, antrąjį 
o tretįjį Turkijai, 
šalis yra po kontrole 
gos ir mes visi žinome, kad tau 
tų lyga yra rankose anglo-sak- 
sų.

“Neužsiganėdinitnas 
mijoj delei papildyto 
gurno, bet aš tikiuos, 
lija triumfus visuose 
niuose keblumuose.”

kjla ar- 
neteisin- 
kad Ita- 
dabarti-

DiETROIT, Mich., gr. 29.- 
Immigracijos valdininkai šian- Į 
die gavo paliepimą, kad jie 
tuojaus prirengtų deportavi- į 
mui 30 žmonių. Jie bus išvež
ti iš Detroito begyje ateinančių 
48 valandų, 
deportavimui 
Detroite. Jie 
nors vėliau.

Dar 27 nužymėti 
žmonės pasiliks 
bus išvežti kada-

CHICAGO.— šiandie atvyks į 
Chicago socialistas kongresma- 
nas Victor L. Berget* iš Milwau 
kee. Chicagos socialistai delei 
to rengia šįvakar didelį susirin
kimą Ashland Auditoriume, 
Ashland ir Van Buren gatvės. 
Susirinkime kalbės pats Bęrger, 
temoj “Kodėl mane išmetė iš

1 kongreso.” Taipjau kalbės Sey 
mour Stedman apie piliečių tei- 

| sės ir laisves, Oscar Ameringer 
J iš Milwaukee, Otto Bransletter 
. ir kiti. Visi atsilankykite.

WASIWNGTON, gr. 29.— 
„William Jennings Bryan, maži- 
nasis demokratų kandidatas į 
prezidentus, gili vėl bus kandi
datu. Kaip išrodo, jis tikrai 
statys savo kandidatūrą nomi
nacijoje. Nors jis pastaruoju 
laiku, nuo pasitraukimo nuo 
vahrtyĮbės sekretoriaus vietos, 
kaip ir niedalyvavo politikoje, 
bet vien užsiėmė agitacija už 
prohibicija, tečiaus pasirodo, 
kad jis tebėra stiprus demokra
tų partijoje ir jam gali pasi
sekti užgriebti vadovavimą par

Geležinkeliečiai kovos už 
teisę streiko

Priešinasi geležinkelių grąžinimą 
savininkams

DIDELĖ DARBININKŲ 
KONFERENCIJA.

Geležinkeliečiai tariasi apie 
kovą už streiko teisę.

POLICIJA UŽPUOLĖ 
DEMONSTRANTUS.

HAVANA, gr. 29.r—Policijai 
užpuolus ant demonstracijos 
vienas įuiogus liko užmuštas ir 
viena moteris ir penki vyrai 
sunkiai sužeisti. Demonstraci
ja buvo surengta protestui prieš 
brangumą pragyvenimo ir augš- 
las rendas. Policija šovė į 
nią be jokio persergėjimo.

Girtuoklavimo 
pasekmės

mi-

JAU 13 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
MEDŽIO ALKOHOLIO.

Visoje šalyje mirė virš 100 
žmonių.

mir-CHICAGO.—Skabius 
štančių nuo medžio alkoholio, 
išgerto švenčiant Kalėdas ir 
tuoj po jų kasdic didėja. Chi
cagoje jau 13 žmonių mirė iki 
vakar vidurdieniui.

Koroneris ir valdžia deda pa
stangų susekti kur yra gauna1*

REIKĖJŲ BERGERĮ 
SUŠAUDYTI.

Sako teisėjas Landis.

CHICAGO.—Federalis teisė
jas Landis, kuris nuteisė Victor 

j L. Berger ir kitus 4 socialistus 
20 metų katorgos kiekvieną, 
taipjau nuteisė katorgom arti 
1OO kitų politinių prasikaltėlių, 
vakar kalbėdamas American 
Legion kuopos puotoje Mandel 
Bros, sankrovoje, pasakė, kad 
jis labai apgailėstauja, jog Ber- 
gerį galėjo nuteisti tik 20 melų 
kalėjiman. Jis manąs, kad tu
rėtų būti tokie įstatymai, kurie 
butų leidę jam Bergerį pasta
tyti prie sienos ir sušaudyti. Ir 
tas distriktas, kuris Bergerį iš- 
naujo išrinko kongresai) turėtų 
būti ištremtas iš šios “demo
kratijos” atgal į monarchiją. 
“Dabokite kongresmanų balsa
vimą apie jo priėmimą kongre- 
san,” šaukė Landis.

zidentus. Ikišiol denųdttHdai. 
neturi jokio žymesnio kandi

dato, kuomet republikenai turi 
bent kelis.

Žymiausiais republikonų kan 
didatais yra gen. Wood, sena
torius Johnson, gub. Lowdęn ir 
keli kiti. Jie tikrai statys savo 
kandidatūrą.

Tarp demokratų kalbamų 
kandidatų yra W. J. Bryan/^V. 
G. McAdooM prokuroras Pahncr 
ir gub. Cox. Der nežinia tik
rai ar jie statys savo kandida
tūras. Tai pasirodys už poros 
savaičių. Bepublikonai gi jau 
veda smarkią kampaniją.

30 žuvo ant laivo
HALIFAX, N. S., gr. 29.—Čia 

gauta bevielinė žinia, kad belgų 
laivas Anton von Driel įėjime 1 
į St. Mary užtaką užvažiavo
ant akmenų ir paskendo.

laivu.

IŠTEISINO LIETUVĮ PAČIOS 
UŽMUŠĖJĄ.

Kenoshietis Bogvila betgi ati
duotas beprotnamin.

KENOSHA, Wis.—Utarninko
ma to alkoholio, kad paskui vakare, gr. 23 d. prisamintieji

pardavėjus 
Jau nužiu-

medžio alkoholio 
patraukus teisman.
reta kelios sankrovos ir aptie- 
kos, jų tarpe viena departamen- 
tinė sankrova, kuri laike Šven
čių pardavusi nemažai degtinės 
ir medžio alkoholiaus. Delei 
tos sankrovos parduoto medžio 
alkoholiaus jau trįs moterįs 
mirė.

Skaičius nusinuodijusių tuo 
alkoholiu visoje šalyje taipgi 
didėja. Kaip vakar telegrafu 
pranešta visoje šalyje jau mirė

teisėjai išteisino Julių Bogvilą, 
kuris gegužes 4 d. š. m. nušovė 
savo pačią. Bylos nagrinėji
mas prasidėjo gr. 16 d. ir tę
sėsi iki gr. 23 d. Pats Bogvila 
liudytojų kėdėj e išbuvo 12 va
landų. Jis labiausiai kaltino 
savo motėrį, bet apie žmogžu
dystę sakė nieko neatsimenąs 
ir nežinąs kaip jis nušovė savo 
pačią.

Grand jury pripažino jį ne
kaltu esant, bet kartu pripaži
no, kad jis tą žmogžudystę pa
pildė būdamas laikinai nepilnu-

CHICAGOS KRASOJE.

30 
su

C1IICAGO.— Per Chicagos 
krasą šiemet perėjo 2,152,150,- 
291 siuntinių, svėrusių pusę 
miliardo svarų. 7,000,OOb siun
tinių sugrąžinta delei nepilnų 
antrašų. 3,300,000 siuntinių 
antrašai pataisyta ir persiųsta.

Money orderių išduota už 
$503,060,242.22, arba $113,000,- 
000 daugiau negu pereitais me
tais. Įplaukos siekė $38,000,- 
000, arba 15 nuoš. daugiau už 
įereitus metus.

Iš Chicagos ir Calumct upės 
išplaukė 3,293 laivai; atplaukė 
3,277 laivai. Laivais atvežta 
6,Ų5,155 tonai lavorų, išvežta 
3,123,662 tonai.

WASHJNGTO*N, gr. 29- 
šiandic čia prasidėjo svarbi vi
sų geležinkelių darbininkų uni
jų viršininkų konferencija, su
šaukta Amerikos Darbo Fede
racijos prezidento Samuel Gom 
pers, nusistatyti savo poziciją 
linkui Cummins geležinkelių bi- 
Jilaus skirsnio, uždraudžiančio 
geležinkelių darbininkams slrei 
kuoti ir nutarti budus kovai su 
tokiu uždraudimu.

Kaip sprendžiamu iš niekin ių 
viršininkų išsireiškimų, konfe
rencija galbūt paseks mašinis- 

i tus ir nutars paskelbti visuoti
ną geležinkelių darbininkų strei 
ką, jei streikų uždraudimas pa
taptų įstatymu.

Niekurie (geležinkeliečių vir
šininkų šiandie turėjo tarties su 
geležinkelių administratorium 

Hjnes algų klausime, bet pa
skutinėj valandoj nutarė atidė- 

; ti tą konferenciją.
Tilo pačiu laiku kongi-eso 

konferencija svarsto kajp sude
rinti Cummins ir Eseh geležin
kelių bilius ir konferencija su
derinusi kitas smulkmenas ma
no eiti prie svarbiausio klau
simo -streikų uždraudimo, kft-i 
rio nėra Eseh bilitTje. Tečiaus 
ši konferencija dar nesusitaikė 
ir kituose svarbiuose klausi
muose, kurie skiria Cummins 
bilių nuo Esch biliaus.

BOSTON, Mass.r—Čia prasidės 
jo metinis mokslininkų suva
žiavimas. Dalyvauja daugiau 
1,()(X) įvairių* mokslininkų. Su
važiavime bus pasakyta 200 
prakalbų.

i
i

Trumpos telegramos

virš 3 pėdų pločio. Ją rašoma 
parėmimui biblijos kampanijos 
1921 imA<O‘'’

ANGLIŲ KASYKLŲ KON
FERENCIJA.

WASH1NGTON, gr. 29.— 
Šiandie čia susirinko preziden
to paskirtoji komisija tyrinėti

angliakasių algą ir anglių kai
ną, Komisija susiijpda iš H. 

M. Robinson, kuris atstovauja 
publiką, John P. White, kuris 
atstovauja angliakasius ir Rem- 
brandt Peale, kuris atstovauja 
kasyklų savininkus. Komisija 
laike .posėdį kabineto kamba
riuose ir per tris valandas tarė
si su darbo sekretorių Wilsonu.
Tečiaus nieko galutino nesu

tarta ir dagi neišdirbta pieno 
tyrinėjimui. White pasakė, 
kad nežinoma kokių žingsnių 
bus padaryta, kadangi nėra pa
skirta pinigų komisijos išlai
doms.

NERANDA UŽTARIMO.

Niekas nepritaria industrinės 
konferencijos rekomendavi

mams.

Reikalauja valdžios kontrolės 
ant geležinkelių; kovos už 

streikų teisę.

DUBLIN, Airijoj, gr. 29.— 
Sargybos oficierius lieut. Boast, 
kuris buvo nušautas besišaudi- 
me nedėlios naktį prie Airijos 
lordo French namo, kaip nu
sprendė šiandie jury, buvo už
muštas kulkos iš jo paties pa- 
Iroliaus.

Jury verdiktas apie nušovi
mą civilio žmogaus Kennedy 
sako:

“Mirusis liko užmuštas grįš- 
tant namo per Phoenix parką 
kareivių patroliaus. Mes skai
tome, fcad kareiviai elgėsi visai 
beširdžiai.,*

Susirėmimas parke pagimdė 
žinias, kad padaryta užpuoli
mas ant valdono namo, tikslu 
jį paimti ir užmušti viskontą 
French. Kareivių liudijimai 
lig paremia tai. Bet tečiaus pa-i

TARIASI APIE ITALIJĄ.

RYMAS, gr. 29.—Premieras 
Nitti šiandie turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su Francijos amba
sadorių 
reikalų 
Scialoia 
ryžių.

Barrera. Užrubežihių 
m misteris Vittorio 

tuojaus išvažiuos į Pa-

mirė 37 žmonės, Ncvv Yorke 14, 
Hartford, Conn. 13. Holyoke, 
Mass. 10. Bet ir tai dar ne vis
kas, nes pranešimai gauti lik iš 
didesnių miestų. Mažuose mie 
sieliuose, iš kurių pranešimų 

negauta, turbūt irgi yra miru
siu, v

New) York irgi rengiasi smar
kinu kovon su medžio alkoho
lio pardavinėjimu ir slaptu 
degtinės išdirbiniu, kuri irgi 
tankiausiai nuodinga.

Neskaitant mirusių, iš visur 
pernešama, kad daug žmonių 
laikinai ar ant visados, pilnai 
ar dailinai apako, nes medžio 
alkoholis, kad ir visai mažai jo 
išgėrus apakina žmogų.

Tečiaus nors teismas išteisi
no, bet Bogvila netapo paliuo- 
suotas. Teisėjas pasinaudoda
mas jury nuosprendžiu, kad jis 
buvo nepilno proto laike papil
dymo žmogžudystes ir pasirem
damas naujais įstatymais, pa
siuntė Bogvilą centralinin ligon 
butin dėl kriminalių bepročių, 
Waupan, Wis., kur jis bus ke
letą menesių, kol nebus pripa
žintas esant pilnai sveiku ir kad 
nebepasikartos laikinis proto 
nustojimas, privedęs prie žmog
žudystės.

— Jonas Kenoshietis.

VANCENBORO, Me.—150 de-

. jenai) t vežime šieno per rube- 
ių iš Kanados j Maine valstiją.

LjONDONAS.—Pirmoji mo- 
eTis advokatas Anglijoj bus 

Mrs. Gvvyneph Marjory Thom
son. Ją advokatų draugija jau 
>riėinč kaipo “baro” studentę.

Angliakasiai sustreikavo.

GARY, Ind.—Mayoras Ilod- 
ges paprašė gcn. Wood, kad fe- 
deraliai kareiviai, kurie buvo į 
čia pašaukti laike plieno darbi
ninkų streiko, butų ištraukti. 
Manoma, kad jie bus ištraukti 
po sausio 1 d. mažais būreliais.

Truc translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. l)ec. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

SLOVAKIJA REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS.

Nori valdyties atskirai nuo 
čechijos.

WASHINGTON, gr. 28.—Dr. 
Joseph Rudinsky, atstovaujan
tis slovakus gyventojus Cecho-

OXF()RD, Anglijoj.—Čia pa
simirė 70 m. Dr. William Osier, 
profesorius Oxford universite
to. 1905 m. jis pagarsėjo tuo, 
kad paskelbė, jog žmogus virš 
40 m. amžiaus mažai beatsie- 
kia, o 60 m. amžiaus turi būti 
užchloform uotas, kaipo dau
giau nebereikalingas ir nebe
naudingas žmogus. Daug se
nių persiėmė ta teorija ir nusi
žudė. Jo motina išgyveno 100 
metų.

STROCKTON, Cal.—Automo 
bilius, kuriuo per greitai važiuo 
ta tapo uždarytas 5 dienoms ka 
Įėjimai). Teisėjas paskelbė, kad 
vieton baudus važiuojančius 
pinigine pabauda, *jis liausiąs 

nuoš. pakėlimą algos. Kompa- pačius automobilius kalėjimu.

JOLIET, III., gr. 29.—čia su
streikavo 250 angliakasių, ka
dangi jiems alga pakelta tik po 
11c ant tono, arba mažiau kaip 
10 nuoš., kuomet tik “kompa
nijos darbininkai” gavo 14

nija teisinasi, kad tokia yni 
sutartis visoje valstijoje su 
unija, kad kasėjams butų mo- ra McCants, 72 m. amžiaus, mo 
karna 11c pakėlimas ant tono tina 25 vaikų, dabar vėl pagim- 
anglių. Darbininkai gi sako, dė dvilinkus, tokiu bildu ji tu- 
ki)l jie apie tokią sutartį nieko ‘H jau 27 vaikų. Jos vyras yra 
nežino. tik 39 m. amžiaus.

SAN FRANCISCO.—Mrs. Do-

WASHINGTON, gr. 29.—Ge
ležinkelių darbininkų unijų vir
šininkų konferencijh šiandie 
priėmė principų deklaraciją, 
kurioj grieštai pasmerkiama 
rengiamieji įstatymai, uždrau- 
džiantįš darbininkams streikuo
ti. Darbininkai prisižada prieš 
tai kovoti visais galimais bu
dais. t

>
Konferencija taipjau nutarė 

visais galimais budais kovoti 
prieš sugrąžinimą geležinkelių 
jų savininkams kovo 1 d. Jie 
reikalauja, kad valdžios kon
trolė ant geležinkelių butų pra
ilginta dar dviems metams, kad 
galima butų pilniausiai išban
dyti atsakomumą valdžios nuo
savybės. Tečiaus jei nepavyks 
pakliudyti geležinkelių atidavi
mui jų savininkams, tuosyk vi
sa kova bus atkreipta prieš drau 
dimą geležinkelių darbinin
kams streikuoti.

• Kovos budai dar nesutarti. 
Tai bus padaryta rytoj. f 

PARYŽIUS.—Paryžius rengė 
si labai triukšmingai pasitikti 
naujus metus, taip triukšmin
gai kaip dar niekad nebuvo. Bet 
policijos prefektas viską suar
dė. Jis paskelbė, kad delei an
glių stokos viskas turi užsida
ryti 11:30 vai. nakties.

LONDONAS.—Didžiausia p‘a- 
sąulyje biblija yra rašoma žy-1 
minusių Anglijos žmonių, jų 
tarpe karaliaus, ministetių ir k. 
Biblijoj 'bus raštas 12,000 žmo
nių. Ji bus virš 5 pėdų ilgio ir

WASHINGTON, gr. 29.—In
dustrinės konferencijos, kuri 
per kiek laiko sunkiai dirbo, 
kad išrišu* klaidinu kaip pa
naikinti industrinę kovą, reko
mendacijoms įsteigti įvairius 
industrinius arbitracijos tribu- 
nalus, kurie turėtų taikinti 
streikus ir rišti darbininkų ne
sutikimus tarp darbininkų ir 

samdytojų, kaip pasirodo, nie
kas nepri jaučia.

Darbininkai pasakė, kad čia 
nėra nieko nauja ir kad tokiais 
tribunolais ar tarybomis nieko 
negalima atsiekti. Jie taipgi 
smerkė konferencijos nuospren 
dį, draudžiantį valdžios darbi
ninkams su kitų darbininkų 
unijomis. Konferencijos reko
mendavimai nedraudžia val
džios darbininkams tverti tar
pusavines draugijas ir reikalau 
ti pakėlimo algos ar pagerini
mo darbo sąlygų, bet draudžia 
streikuoti už savo reikalavimus.

Kongresmanai irgi labai abe
joja apie tinkamumą tų reko
mendavimų ir sako, kad tokių 
įstatymų visai negalima prave-

ją priverstinu, taipjau padary
ti lų tribunalų nuosprendžius 

priverstinais. O to nepadarius, 
girdi, įstatymai neturės vertės.

Moteris kandidatu į preziden- 
v tus.

PIERRE, S. D., gr.
South Dakota valstijos 
torius gavo laišką nuo
Whistler iš Chicago, kuriame ji 
išstato savo kandidatūrą į Suv. 
Valst. prezidentus ant repiibli-

29.— 
sekre- 
Abbie

(Tokia moteris nėra žinoma

PASTABA.

Del to, kad nebuvo pa
darytas redakcinio straip
snio “Ekonominis plėtoji
mąsi ir komunizmas’’ ver
timas, vietos paštas sulaikė 
vakarykščią, gruod. 29 d., 
Naujienų laidą. Vertimą 
vėliaus pristatėme ir tiki
mės, kad sulaikytoji laida 
bus pašto paleista. — Red.



Andrejs Upits. kelius ir su kiekvienu nauju žiu 
ganiu graikščiai pasistaipė, o 
su trečiu' žingsniu patraukdavo 
kamašo padą grindimis tokiu iž- 
dydumu, kaip kad geras rūky
tojas traukia degtuką dėžutės 
šonu...

T—-=—aip, i/iažieji žmonės... 
Tūli jų turi vieną, dvi, tris, ke
turias ypatybes, darančias juos 
pagailėtinai mažais. O nekurie 
— nuo galvos iki kulnų menku

čiai. O kai visus imi kartu, len
gva surasti bendrą juos jun
giantį siūlą. Spurgenas turi y-\ 
lin gyvą fantaziją. Nusišypso
jęs jisai primerkia akis ir pra- 
•leda prisistatyti, ką veiktų, jei- 
411 juos visus sukvietus čia į 
uivo kambarį ir paliepus jiems 
itsiskirstytų sulig savo ypaty
bių.

čia kūninė, prie žodyno, kai- ;x> pagarbioj vietoj, jisai sustaty 
Ių visus nutukusius “garbingus 
piliečius,** prisistatančiais save 
esant savo tautos, jos gerbūvio 
ir pažangos būtinuoju kertiniu 
ikineniu, bet kurie tikrenybėje 
yra tik dideli apsamanoję ak
mens, giliai įstrigę sveikosios gy 
veninio srovės viduriu ir trukdo 
josios tekėjimą. O ties gurbu tu
rėtų stovėti visi paliegėliai, trum 
paregiai, kurių mintįs klejoja 
augštai sniegu padengtuose idė
jų kalnuose, bet patįs dėl stokos 
pasiryžimo, bespėkės ir papras
čiausiojo nesugabumo, tenkina
si tuo, ką turi ir klampoja pil
kosios kasdienybės raistu. Ten, 
prie lango, tegul stovėtų seka
moji karta, visi tie, kur nubudę 
iš savo sapnų ir nūnai sumalę 
visą neaprėpiamą savo idėjų, 
prisistatymų su tikruoju gyve
nimu bei savo išgalėmis prie 
šingumą. Už durų, prieblando
je, vietą turėtų,visi tie, kurių di 
djjį pasitikėjimą išardė menku
tis pūstelėjimas lengvo vėjo ir 
kurių didžiąją laimę pakirto 
juokingai mažytis gyvenimo kir 
mis. O kartu ir tiems gyveni
mo užmirštiems lošėjams, kurie 
tik savo gyvenimo išvakariuose 
tesuprato, kad vieloj didelės 
dramos jie visuomet ir visur lo
šė komediją, žodžiu, ten turėtų 
vietos visa ta nesuskaitomoji 
minia, kurioj roikšdinasT-nesu- 
žinusis, nenusiihanomas netik- 

nuo žodyno į popierų gur- rūmas bei nesutaikomas jų pa-

Didysis žmogus
Spurgenas, prisiekusiojo ad

vokato padėjėjas, dar jaunas 
žmogus, truputį pailgu veidu, 
siaura išlenktą kakta, šviesiais 
plaukais ir nutysusiais žemyn ti
sais, skaitė žurnale apie mažuo
sius žmones. Tas faktas, kad 
studijavęs žmogus ir kandida
tas direktoriaus vietai tūloje

latvių žurnalą, savaimi turi 
kreipti savęsp ypatingos domos. 
Ką šito luomo žmonės papras
tai skaito, tatai tuoj buvo gali
ma pastebėti: Spurgėno kamba
ryj pačioj akyviausioj vietoj

gerokai sen tolėjus Mejero žody
no laidu, kuriais tečiaus stokojo 

trečio ir dešimtojo sąsiuvinių. 
Ant rašomojo stalo buvo pames
ta keliūtas knygų, skubiai pri
rašyti popiergaliai ir keli vokie
čių laikraščiai, visiškai sutrinti, 
liudijanlįs dažnų skaitymą. šį 
rytą tečiaus Spurgenas pamatė 
tarnaitę turint kelias kopijas 
latvių žurnalo, dirbtina ironija 
pasižvelgė į juos ir pasiėmė. Esą 
pažiūrėsiąs ką tie latviai rašo!

Tatai dabar jis skaitė apie 
mažuosius žmones, ir ypatingu 
pamėgimu. Kartais jis dagi 
numesdavo knygą ant stalo, at-

guviai pasijuokdavo.
Taip, buvo - daug buvo pa

saulyj tokių mažų pagailėtinų 
žmonelių. Ir juokingiausia tai 
tas, kad jie patįs visiškai ne
nusimanydavo savo pagailėtinų 
ypatybių, nenusimanydavo, kad 
jie visi maži žmonės. Bet žino 
nes turintjs tokias veriančias a- 
kis, kaip Spurgenas,tatai iškarto 
numatydavo. Ir jisai iš eilės 
pradėjo perkratinėti visus savo 
senus pažystamus, sekė, palygi
no jų pobūdžius, galvojo apie 
jų gyvenimą bei darbus, išski- 
tė jų visuomenę padėtį, knaisė
si po jų asmenį bei šeimyninį 
gyvenimą ir ypatingu pasitenki
nimu bei išdydumu nusikosėjo.

Atsistojęs Spurgėnas įsikišo 
rankas į keliniu, kišenius ir pra 
dėjo žingsniuoti iš kampo j kam 
pą — i . . _ _
bą, ir atgal. Vaikštant jisai tik dėties juokingumas.

Draugiškas Vakarėlis
Rengia L. S. S. 4-ta kuopa

įvyks
Naujų Metų vakare,

Gruodžio 31-mą dieną, 1919 
lygiai kaip 7:30 vai. vakare 
MILDOS SVETAINĖJE

3140 So. Halsted St.
Tikielus iš anksto galinai gauti pirkti Naujieną ofise ir 

Darbo Žmonių Knygyne, 3238 So. Halsted St.
Inžanga 75 centai. Kviečia KOMITETAS.

Tą tikrai gražų, p. Zolpio parašytą, 4 veiksnių dramą vaidins 
autoriaus sudaryta lošėjų trupa I)-ro Vinco Kudirkos Draugi
jos vakare, sausio 1 <1., taigi Naujų Metų dieną, p. MELDAŽIO 
SVETAINĖJE, 2212 W. 23 Pi. Pradžia lygiai kaip 7 vai. vak. 
Tikietų kainos įmanomos. Kiekvienas būtinai privalo jj pama
tyti. P. Zolpio veikalai visuomet yra geri, įdomus. Po lošimo 
smagus baiius-šokiai ir kiti Įvairus žaidimai. Grieš p. Balako 
orchestra. — KOMITETAS b

GRAŽUS
RAZBAININKAS

: Didelė Ristynių Kova ! 
įvyks 1

3 . MALINAUSK1O SVETAINĖJE !
■ ) 1843 So. Halsted St., arti kampo 19 ir Halateč St.) ■
■ KETVERGE, SAUSIO (JAN.) 1 d., 1020 m. ■

Pradžia'2:30 vak popiety ■
■ Tikietų kainos nuo 50c iki 75 centų i
■ Sekančios atsižymėjusios ypatos dalyvaus: ■
■ J. BANGEV1CIA (Jaunas Zl^-szko) su ‘“JACK” HISSON, (vietinė į

i stipri žvaigždė) 185 svarų; l užveikinią iki galo (In hantlicap Bout) 
5 $50.00 praradimui. . ■

JOHN GR1CHEN, vokietvs su OTTO PROPOTNY, bohennnanu J 
BILL JARUS, lietuvis su J. BANDAS, bohimanu.
JUOZAS PJšNIUS, lietuvis su ANDY GOURLEY, slovaku. H
Visi, tiktai svarbiausia “boutas” bus iki pabaigoš, 2 geriausiai |S- H 

I triją. šiose ristynėse bus labai žingeidi!, matyt lietuvius užyeike- H 
jais ir jų neapsakomas išlavintas jiegas Tuomi yra svarbu visiems H

■ atsilaąkyti ir persistatyti sau jų gabumus, nes tokių žmonių mažai g
■ randame. , ■

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS

N A II J I M <)S, ChUa r e

Lietuvos laikinoji valdžia—prezidentas A. Smetona, Šleževičius, buvęs premiėras, ir kiti

I 1 i .; i t: i 11 ! . ; ' . > . J' J ‘ ? I !' !

nas šypsojosi išimtinai tik Aliu
tei, nusielnkdavo jai ir dažnai

vorus Gyduoles uzk 
šeimynos sveikatą. . V,

' S ' S - KJi '

t i

Gauki© kopija Sevcros lietuviJko kalen- t • 
doriaua 1020 rnetaint savo aptiekoje, arba < i> 
paraityk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. <l> 
Gaunamas dovanai l ?1 >

o-

su 
amerikiečių misija Lietuvos vaikams maitinti, prie Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko, 
Kaune.

——

Kosulys |
; yra tai įkyrius symptomas, kurs 

i, neretai priduoda daug skausmo, .|, 
h kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- <i> 
Į; galima taip lengvai nusikratyti kaip ' j Į 

' kas norėtą jeigu nedarysi taip, kaip J,
i kiti daro: Imk < >

■ j ■ Severa’s ' j>

Balsam lor Lungs
j ■ (Severos Balsamą Plaučiams) gy- 1 
j! dymui nuo kosulio, per&alimo, už- J] 
, kimimo, apsunkinto . kvėpavimo, . i

1 gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 1 
smaugulio. Pamėgink Šiandien. J

i. Gaunamas jūsų aptiekoje. TinRa i 
i • vaikams lyginai, kaid ir suaugu- i 
J’ siems. Kainos: 25 et. ir 1 et. ta k- J 

są, arba 60 et. ir 2 et. taksų.

namus jis lydėdavo tik Aliutę 
gimimo dienoj teikdavo gėlių 
tik Aliutei, išvakariais lankyda
vosi tik pas Aliutę...

žodžiu, draugai turėdavo pa- 
ifiato iššaukiančiai nusišypsoti 
ir susitinkant Spurgėną taptelti 
jam į petį ir dalinu pasityčioji
mu bei pagaila aitriai pasižvel
gti į akis.

Kartą jų santykiai urnai ne
truko. Spurgenas daugiau A- 
lute nebelankė, nesišypso jo į 
ją, neteikė jai gėlių iiS^yaka- 
riais nelankydavo jos butą/1
valiai jam įgriso tysusis Aliu
tės veidas, nederamai susukti 
pečiai ir nepakenčiai paika kal
ba. Truputuką jis kaipir nugir
do, kad Aliutę ir josios tėvus iš
tikęs didelis skandalas, girdėjo 
ti'lij ytiii kutenun&ių pustjiljų. 
Spurgenas tečiaus veikiai nusi- 
ramino: svarbiausia—jisai ne
tikėjo, kad ten galėjo įvykti kas 
nors tokia negražaus... ir be to 
—jis buvo didelis žmogus.

Ir ve dabar... (ai buvo niekas 
kitas, kaip Aliutės tėvas, kuris 
trokšdamas ėjo durų link! Nie
kada jis či nebuvo atėjęs, bet 

 

dabar taip staibi... Nu ne, geru 

 

tikslu jis čia miitsivilko — ka- _ 
Žiūkas dudeno vitrgėno galvę- į 
je ir nieku budri „”s nepajiegė 1 
atsikratyti tų* kĮailiių minčių. • 
Prisiminti s apie Aliutę jam be ! 
paliovos mezgėsi viena įkyri 
mintis: Viešpatie, tai negalima, 
negalima... Neveizint savo di
delio aš, jis aiškiai nusimanė 
suninkąs vis menkyn ir men
kyn.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. VVaahington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

tarytum pūsle, kurią praduri a-nesąmonių, bet visa tai daryk 
nusimanančiu išdydumu, ir visi 
tuomet tikės, kad tu begalo gud
rus žmogus. Gali elgties ir taip, 
delei ko susitikus su kitais žmo? 
nėmis turėtum panerti akis, bet 
žiūrėk drąsiai ir šypsokies — 
menkusis žmogus paraus ir vie
loj tavęs jis turės drovėties. Nie
kada ir jokiame atsitikime ne
nusilenk ir nemanyk esant pa
daręs ką tokia nederamo, nie-

* t kingo ir neleistino. Visiškas pa- . 
šiais laikais,vis dėlto vienas-ki- | siliuosavimas nuo sąžinės bal- ' pusantrų melų laikotarpį, 
tas susiras... taip,su tokiu pasitik1 so, elementariausio savęs krili- 
ti smagu! !
sidusta, atsistoja ties '
žiu, pataiso susimaigiusius usus, tj ir kad visa, ką tu toriai, 
skubiai sudoroja suplyšusį kak- gera. Tai yra pamatinis tavo aš 
laraištį ir patenkintai dilbso į mokslas.
veidrodį prisižiūrėdamas savo! 
pailgo veido ir išlenktos kak-! 
tos:

T— aip, menkučiai žmones!.. k 
Spurgenas pradėjo išnauja.1

Susirado vieniu savo pažįstamą, prieangyj kažinkas tarytum di- 
pristatė šalia savęs ir įsivaizdi
no, kaip tokiame atsilikime ji
sai turėtų elgties: Visa išėjo ' Įaį aį(<aus prasitarė. Balsas ne- 
taip puikiai, kad jis kiekvieną j)llV() visai grubus, lik kymiai 
kartą noriai nusišypsodavo į dudenantis, toks, kokiuo girdei 
veidrodį, truputį sukosėjo, pa- kalbant pagyvenę, nutukę ponai, 
trynė ranka veidą ir usus, sužč- mėgiantįs gerokai įsigerti ir del- 
re plaukus, dar kartą nusišypso- į() besikamuojantįs dusuliu. Tar-

vo, statė, kol visi kampai buvo

ir kol pačiam nusibodo. Tikre
nybėje gi buvo visai bergždžia 
turėti reikalo su laiX pagailę li
nai menkais nykštukais. Aiš
kiai suprantamas darytas, kad 
žjnonėms besidauginant kartu 
auga ir jų menkumas. Todėl ve 
ly turėti reikalo su tais, kur yt 
didieji medžiai kyšo iš mažųjų 
nesuskaitomų krūmynų. Maža, 
visiškai maža didelių žmonių;

Sako, kad žmogus puldan^is 
nuo didelės augšimnos pasiau- 
bon,,kiir jo laukia neišvengiama 
mirtis, kelintoje akymirksnių 
pristato pusę pergyvento am
žiaus. Spurgenas taipjau į trum 
lią laiką, kol nuspėjo ateiti nuo 
vagio, keturis ar penkis sings- 
nius iki durų, nejučia prisistatė 
sau žingsnius iki durų, nejučia 
prisistatė, sau ilgą daugiau kaip

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

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

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

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

S ubą tomis iki 9 vai. vakare.

žmogaus kapo... Bet neveizint

Dvi gatvi stačiai iš čia ir tris 
Spurgenas giliai at- kavinio iššauks tavyj pasitikėji- į kairę savo tėvo pirklio name 

i veidrod- mą, kad tu vyresnis už prigim-: gyveno Aliutė, apie devynioli- 
.. i . i • i . ' ■ yra ■ kos metų amžiaus ’ mergiščia, 

tysaus ūgio, siaura, visiškai ne
išsivysčiusią krutino, ilgu kaklu 
ir atkariu nublankusiu veidu, 
ant kurio nežinia kodėl kiekvie
nas kadir atokiausiai galėdavo 
sumatyti siaurą ilgą nosį, ir kei
stai Išsilenkusiltš antakius; ku
rie jos veidui priduodavo savo
tišką išgąsčio ar didelio nusiste
bėjimo išvaizdą. Aliutė eida
vo keistai įtraukusi tarp pečių

Individualis žmogus visuomet 
i yra didelis žmogus — Spurgenas 
nutraukė savo minties siūlą ir 
pradėjo ko tai prisiklausyti, 

i Koridoriuj ir truputuką vėliau

(lėliais apsivėlusiais kaliošais ta
penusi, graibstėsi ir kartais ką-l

Kažin kai pradėjo tvarstyti v*sa tai jis aiškiausiai girdėjo, 
............... I<a(Į sekamoje kaiP Aliutės tėvas nerangiais 
akymirkoje reikės * pasistatyti i riiuženčiais žingsniais vaigšeiojo 
prieš nutukusį rustų pirklį ta-; P° visus kambarius, kažin-ką 
rytum šalta adata pervėrė ad-j ncsiIPraniani9 dudeno ir taipjau 
vokalo smegenis. Kadir dar čia ' neranSiai atsisėdo rašomojo 
taip, bet visa tai yra nepakeli-i kain^ar,° k_, (js'a’L» P° B’um 
čiama!lrtą pačią akymirką,!: Į)os V{BandčIės išuauja atsistojo 
kai prie išlaukinių durų prasi-1 
kišo pirklio nutukusi koja su
žvilgančiu kamašu, pro miega
mojo kambario duris tvykstelė
jo Spurgėno švarko skvernas.

Po loya Spurgenas nelindo — 
taip jnenku jis dar nebuvo .likęs. 
Bet šalia lovos stovėjo sulenkia
moji širma, kurią kartais Spur
ganas užsistatydavo priešais k)- 
vą. Čia Spurgenas turės reika
lo prie nusiprausiamojo dubinio 
— ne, dubinio čia visiškai nėra!

duris. Atjauta,

tryne ranka veidą ir usus, sužė- mėgiantįs gerokai įsigerti ir del-

jo ir sukosėjo. Koks milžiniš
kas skirtumas tarp jo ir tų pa- 
gailetinai menkų žmogiukų!

Spurgenas ir vėla

naitė kažinką suminėjo apie 
kambarį, poną, nežinojimą; ką 
į tai atsake kymusis balsas, ne-

Padeda gaijma suklausyti. Girdėjosi tik 
žingsniuoti kambariu. Ir jo pa-.^jp jjs Įvojo kampan didelius 
ties nusistebėjimui, išrodo, kad |ul|juo§USt kaip kabinosi suli
jo kojos vi s išlali ncbeliečia žc- ^įus kailinius ir artinosi durų 
mes — taip lengva jam vaikščio-jįnk 
Ii. Jam rodosi, kad jis nepa
prastai paaugęs, pusantro karto Išgirdęs svetimą balsą Spur- 
likęs didesniu nei kad pirma bu- genas ir visa kas apie jį atsimai- 
vo. Tyrinėjapčiai jis pasižvelgė ( vienas iš dviejų, arba jis liko 
į lubas: jų dar nesiekė. Bet kam 'dvigubai mažesnis, arba lubos 
puošė sustatyti pagailėtinieji nuslinko žemyn, — taip augšta 
žmonės žiurėjo į jį ir iš baimės ir trošku jam liko šiame, kam- 
bei pagarbos prie jo jie liko darf^a,,yj* Kaklas kažinko įsi- 
menkesni. į traukė tarp pečių, ūsai dar la-

Galų-gale, kaip lengva ir pa- biau nutyso ant apatinės lupos, 
prasta būti dideliu žmogum!... galva pasviro į priekį, o kartu suprasta būti dideliu žmogum!... galva pasviro į priekį, o kartu su 
Svarbiausia, nereikia drovėties Ja virš apykaklės pasirodė susi- 
paČiam savęs. Tu gali būti idi- plušenęs kaklaraištis, — visas 
otų, gali kalbėti- didžiausių didysis žmogus urnai subliūško

vo veidą, tarytum gindamosi 
nuo musių. Su ja Spurgenas 
pasipažino savo draugo pianis
to bute, pas kurį ji imdavo lek
cijų. Aliutė mokinosi skambin
ti pianu, o Spurgenas, pasipaži- 
nęs su ja, iškarto susiprato, kad 
jam reikalinga imli dainavimo 
mo lekcijų. Aliutei skambinti 
nevyko, advokatas dainavo dar 
prasčiau. Bet pusmetį pasimo
kinę jiedu turėjo progos pasiro
dyti tūlame parink tinianie kon
certe, kur Aliutė laimėjo didelį 
gėlių buketą, o Spurgėną drau
gai kvatodami ir triukšmauda
mi b’is kartus iššaukė ant pa
grindų, — tris kartus jis žemai 
nusilenkė ir kartu su juo lenkėsi 
jo suplyšęs kaklaraištis atkak
liai besismelkiąs iš po apykak
lės. Bet lai pašalinis mažmožč- 
lis; svarbiausia buvo tai, kad 
nuo to vakaro jo santykiai su 
Aliute, darėsi vis draugingesni ir 
draugingesni. Teatre Spurgė-

Miegamajame kambaryje įt
inai liko nepakenčiamai karšta. 
Spurgėno veidas tarytum ugni
mi degė, nugara, rodos, y t karš
tu vandeniu apipilta garavo. Jis 
bandė sulaikyti kvapą, bet nevy
ko. Jis traškiai veržėsi lauk 
ir beprotingai sunervuotui ad
vokatui rodėsi, kad jį galima iš
girsti dagi iš anapus gatvės. Ne
paprastų minčių susirinko jo 
galvoje. Čia jis prisiminė, kad 
šitaip nepakenčiamai susinerva
vęs jisai buvo tik tuomet, kai 
pirmą kartą stojo prieš teisėją 
ginti savo klientą verteivą, kal
tinamą dėl apsukimo savo pir
kėjų; bet kartu prieš jį švaistėsi 
Aliute negudriai ištysusiu vei
du ir besiginanti musių; tai 
vėl jisai prisistatė save esant jau 
navedžio rolėj su rūta sagutėj,
kuri kvepėjo yt eglės šakos, ku- delio žmogaus kapo, 
riomis kaišo taką link didelio Verti

ir pradėjo žingsniuoti. Spurgė- 
nui liko dar karščiau, bet dan- 
tįs kalenosi tarytum didžiausia-’ 
me šaltyje. Minutės ėjo begalo 
ilgai, o galvoje pynėsi senasai 
netvarkus mišinys minčių. Ad
vokate nubudo vienas didelis 
aitrus geidimas: kad tik jis iš
sinešdintų! Kad nors siena pra
dėtų griūti ar čia pat šaliniame 
name kiltų didelis gaisras!

Bet... bet... Didžiausiojiluil
sų troškimai rečiausiai ir išsi
pildo! Visur buvo tyku, Spur-

ir pamalė storą •nutukusį veidą 
ir dvi bukliai dilbsinčias akutes, 
kurios ir piktai ir abejutiškai 
žvelgesį virš širmos ■— į jį! 
Spurgenui tarytum kas butų už
pylęs kibirą šalto vandens.

—Aš... jis atsistodamas ir kai

čia naujus kamašus.. . vakar va 
kar prietemoj nusipirkau...” 
Bet dar kartą pažvelgęs į dvi 
dilbsinčias akutes jis aiškiai jo
se išskaitė savo likimą esant iš
rištu, ir liko nebyliu. Išeidamas 
iš už širmos jis pasidarė dar ma
žesniu. Dar iširtą sužibo akyse 
Aliutė, ranka besiginanti musių, 
dar kartą jisai prisistatė save 
jaunavedžio rolėje. Ir rūta sa
gutėj dvelkė tarytum eglės ša
kos, kuriomis kaišo įtaką link di

fa.
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

Drg. P. Grigaičio prakalba.

Gruodžio 21* dieną vielos LSS. 
58-ta kuopa Socialistų svetainė
je surengė prakalbas. Kalbėjo 
Naujieną redaktorius, d. P. Gri
gaitis. Apie d. Grigaitį kaipo 
kalbėtoją nėra kas sakyti. Ame
rikos lietuviams jis gerai žino
mas. Pas mus, Kenoshoj, dg. 
Grigaitis kalbėjo tema “Darbi
ninkų išsiliuosavimas.” Faktais 
priparodė ekonominių bei poli
tinių organizacijų spėką bei jų 
veikimą ir kokiuo keliu eida
mi darbininkai gali pasiliuosuo- 

I Puikus Vakaras i 
■ ■ 

kuri rengia
DRAUGYSTĖ ADOMO IR JIEVOS ■

■ į ■ 
sSeredoje, Gruodžio 31 d., 1919 ■ J WAVZINSKIO SVETAINĖJ, Kamp Kedzie ir 39 PI. ■

Su dainomis, monologais ir deklamacijomis. Muzikan-
■ tari Pirmos Klesos. Todėl kviečiame visus kaip senus, taip ■ JĮ ir jaunus dalyvauti šiame vakare.. Pradžia 7-tą vai. vakare. 1

Tikietas 25c ypatai. Kviečia nuoširdžiai KOMITETAS
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a.
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Kalėdų ir Naujų Metų 
DOVANOS!

Geriausios bus Nauja Knyga

MEILĖ IR DAILĖ
Kaina $1.00 tiktai, bet naudos suteiks 

vertės $25.00. Reikalaukite tuojaus, nes 
nedaug liko.

Siuntinėjame savo katalogus veltui vi
siems, prisiuntusiems už 2 centu krasos 
ženklelį. /

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS

3238 So. Halsted St., Chicago, III.

European American Bureau
A. PETRATIS & CO. Managers

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

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

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

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

A. Petratis, S. L. Fabijonas.

I ? SERGANTI ŽMONES
! Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

I vittškų ligų* Franemiškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Į Dr, J, Van Paing

ti. Čia jau kalbėtojas nurodė ir 
musų komunistų veikimą. Tie 
triukšmingieji sukau tojai, pasak 
kalbėtojo, vietoj patarnauti dar
bo žmonių reikalui, tikrenybėj 
atlieka provokatorių darbą. Ala 
tinkamomis ištraukomis iš “ko
munistų’’ programų kalbėtojas 
išparodė jų nenuosakumą. Mū
siškiai lietuviški “komunistai” 
jautėsi tatryltum ant žarijų. Pa
sirodė, kad ir jie patįs dar nėra 
skaitę lo savo programo, b jei 
skaitė, lai nesuprato. D-gui Gri
gaičiui beaiškinant jų programo 
ydas, “komunistai,” pasikekla- 
mi nuo sėdynių, kuždėjosi: 
“Argi išlikto taip yra tame mu

sų programo? Argi, argi... ”
Dgo Grigaičio prakalba pada

rė didelį į kenoshiečius įspūdį. 
Matai iki šiol musų “komunis
tai” aAt d. Grigaičio šunes kars
tė. Jis, girdi, ir šioks ir toks. 
Bet kuomet čia pasirodė pats d. 
Grigaitis, tai neįtik pašaliniai 
klausytojai, o ir patįs “komunis
tai” neturėjo ką besakyti. Tik 
prakalbai užsibaigus tūli “ko
munistai”- norėjo duoti kalbėto
jui klausimų, kurių tečiaus nie
ku būdu negalima buvo supras
ti jie kalba kalba ir patįs neži
no ką nori pasakyti. Kalbėtojas 
tečiaus šauniai jiems atsakė, 
taip kad publika turėjo gardaus 
juoko. »

Stačiai gaila žiūrėti į tuos ne
susitvarkančius žmones. Bet ne 
ra ko norėti: visi musų “komu
nistai” — netašylli Lietuvos kai
mo vaikinėliai. Nė pas juos pa
tyrimo, nė mandagumo. Štai 
kaip jie pasielgė tą pačią dieną, 
kada įvyko LSS 58 kp. prakal
bos. Vienas žmogus ėjo pasi
klausytų drgo. Grigaičio prakal
bos. Trįs “komunistai” pasigau 
na jį ir kamantinėja: “kur eini?“ 
Sužinoję, kad jis eina pasiklau
syti prakalbos, tie “kovotojai“ 
ima jam grūmoti: “Nu, brolyti, 
tu vienas, o mes trįs. Jeigu eisi 
i socialistų pragalbas, tai mos 
pavartosime — diktatūrą...” '

Kitas pavyzdis. Po prakalbos 
vienas vietos “komunistų“ lyde
ris be kita pareiškė: “Jų laimė, 
kad musų nedaug tebuvo... Dc. 
to mes nieko čia negalėjome“. 
Vadinasi, negalėjo sukelti betvar 
kės ar išardyti prakalbas. Kuo 
tie gaivalai skiriasi kad ir nuo 
tokių vyčių? Nieku. Todėl visai 
nestebėtina, kad prie jų nepri
klauso nė vienas rinitas, susipra 
tęs darbininkas. Rimti ir apsi
švietę darbininkai mat žino, 
kad jų išganymas ne laidime tu
ščių frazių, o rimtame darbe, 
kuriuo užsiima Socialinių Parti
ja ir jos dalis — Lietuvių Soci
alistų Sąjunga. Todėl jie ir bu
riasi į tas organizacijas.

—Kenoshiečiai, nepamirškite, 
kati LSS. 58-ta kuopa tą vakarą 
prieš Naujus Metus, taigi gruod
žio 31, rengia šaunų šeimynišką 
vakarėlį Naujiems Metams su
laukti. Pramoga rengiama Soci
alistų svetainėje. Pasirūpinkit’e 
įsigyti tikietų iš anksto, nes 
prie durų nebus pardavinėjami. 
Tikietų galima gauti pas LSS. 
58 kp. narius.

— Kenoshietis.

SO. BOSTON, MASS.

M. Mockaus prakalbos.

Gruodžio 18 d. Lietuvių sve
tainėje buvo M. X. Mockaus pra 
kalbos apie Pragarą. Prakalba 
buvo iliustruojama atatinka
mais temai paveikslais.

Kelintą kartų jau buvau girdė
jęs Mockaus prakalbas Pennsyl- 
vanijos valstijoj. Jis visuomet 
kritikuoja bibliją. Tą patį jis 
darė ir apie Pragarą kalbėda
mas. Tik šį kartą, Bostone, M. 
Mockus kalbėjo dar geriau nei 
pirma. Jis pasirūpinęs visą rin
kinį tinkamų paveikslų bei žem- 
lapių, kurių čia parodė virš pen
kiasdešimts. Parodė visas Jeru- 
zoilmo apylinkes: Cedrono upę 
ir tą vietą, kur buvo kankina
mas pasaulio išganytojas — Kri
stus. Beto parodė ir tą vietą, 
kuri vadinasi pragaru kartu su 
visais jo velniais. Čia kalbėtojas 
papasakojo velnių atsiradimo is
toriją bei tų velnių “gatunkus”. 
Išvedimas buvo toks: velnių ne
buvo ir nėra.

Beje, su tuo pragaru dalykai 
stovį taip. Tas vardas, tai Je- 
ruzolimo viešpatijos padaras; 
tai vieta, kur buvo sumetami 
anų laikų nusižengėliai, turčių 
mijleišti, Gehdnna vadinamon, 
nešvariems kirminams suėsti. 
—šiandie iš to pragaro tečiaus 
nė ženklo neliko—paaiškino kai 
bėtojas. Ten, kur seniau buvo 
vad|inam.asai pragaras, šiandie 
randasi sodnai ir dailus namai.
“Duobė jau užlyginta”—sako 

kalbėtojas. “Pragaro nebėra!“ 
Tik kur nekur dar randasi tuš
čias lotas. “Jei norite — galite 
ten apsigyventi.*’ 1

Nespėjo Mockus užbaigti sa
vo kalbą, virš tuzinas vyrų ir 

moterų apstojo jį prie steičiaus 
— norėdami (ikrą adresą atsi- 
žinoli.. .c Kalbėtojas mielu noru 
jiems patarnavo: atvertė “raš
tą šventą” ir liepė patiems pasi
skaityti. — “Jei riaste ką nors, 
kas mano pasakyta neteisingai, 
tai duodu šimtą dolerių” — pa
reiškė M. Mockus, žmonelės, ge
ri parapijonįs, skaito ir stebisi: 
nugi šventa tiesa! Biblija tikra, 
katalikiška, Philadelphijos ar- 
civyskupo ir kun. Pautienio pa
tvirtinta. Tam “komitetui” 
Mockus be kita suteikė svarbių 
faktų iš biblijos, kurių kunigai 
žmonėms nepasakoja. Visa tai į 
publiką, kurios buvo pilnutėlė 
svetainė, padarė didelį įspūdį. 
Užbaigus prakalbą Mockų lydė
jo ilgi gausus plojimai.

Vienu žodžiu, šitos prakal
bos buvo labai sėkmingos.

— J. B—as.

BOSTON, MASS.

LSS. 60-tos kuopos vakaras.

Gruodžio 20 dieną LSS. 60-la 
kuopa Dudley Opera llallėj Sta
sė gražų istoringą veikalą “Ma
riją Magdalietę”. Kuopos lošėjai 
mylėtojai savo roles išpildė gan 
gerai. Bet užvis geriausia lošė 
Kaitas, žydų kunigas (P. Kal
velis), Flavijus (adv. F. J. Ba- 
gočius) ir Marija Magdalietė 
(Dr. O. Kapočicnė). Aplamai, 
lošimas darė labai gerą įspūdį. 
Garbė LSS. 60-tai kuopai!

Publikos buyo nemažai ir bu
vo renkama aukų kun. Mockaus 
bylos vedimui.

Bet tie So. Bostono “komunis
tai” tai nieko neveikia, tik rodo 
daug pikto noro ir kur galėda
mi stengiasi pakenkti socialis
tams. Tik tatai jiems nevyksta. 
Pa v., gruodžio 20 dieną jie ty
čia surengė neva vakarą-balių ir 
be įžangos. Garsino, kad busią ir 
koncertas, kurio tečiaus nebuvo. 
Mat, tai jie darė, kad pakenkti 
LSS. 60-tos kuopos vakarui. Tik 
nepasisekė. Tik patįs rengėjai 
ir keli svetimtaučiai sukinėjosi 
po tą “balių”. — Br.

(Atsiųsta)

Pranešimas Tėvynės Mylė
tojų Draugijos nariams.
Buvo rengtasi, buvo dirbta, 

kad išleidus į žmones musų ger
biamojo raštijos dirvoje darbi
ninko L. šerno raštus, bet taip 
dažnos ir taip įspūdžiais įvai
rios iš musų Tėvynės ateinan
čios žinios nuviliojo daugelio 
darbščiųjų mintis į gimtą šalį, 
o tuom tarpu musų organizaci
jos iždas tinkamai augt negalė
jo, kad būtume įstengę prieit 
prie to didelio darbo — prie L./ 
Šerno raštų leidinio. Taigi ši rei
kalą atidedame trumpam laiRiii. 
patogesniam laikui, — kuomet 
mes turte sustiprėsime, tuomet 
minėtus raštus išleisime, tuo
met priderančiai su visais ap- 
Švietos rėmėjais atsiteisime, o 
tą manome padaryti netolimoje 
ateityje.

Tiesa, mes neišgalėjome pa
puošti Tamstų, Gerbiamieji, šlu
beles dideliu leidiniu, bet mes 
atlankysime Tamstas, kadir 
mažu veikalu, bet turtingu mu
sų raštijoj ir brangiu veikalu, 
būtent — “Psichologijos Rank- 
vedis.” šį veikalą, kaipo vieną 
iš tinkamiausių musų organiza
cijai parinko Literatės Komisi
jos nariai, o Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Centro Valdyba nuta
rė jį išleisti, — tuojaus einama 
prie, darbo.

Gerb. Juoz. Gedminas, buvęs 
istorijos-filologijos studentu Ma
skvos universitete ir klausęs 
psichologijos ir filosofijos lėkei 
jų pas tos knygos (“Ps. B.”) 
autorių, išvertė lietuvių kalbon 
profesoriaus G. Čelpanovo kny
gą vardu “Psichologijos Rank- 
vedis”. ši knyga yra didelės 
moksle svarbos, didumo bus 
apie pustrečio šimto puslapių— 
su paveikslais.

Centro Valdyba, atsižvelgda
ma į silpną finansinį organizaci
jos stovį, nutarė teikti šį labai 
brangų veikalą visiems nariams 
kurie bus užsimokėję už 1919 ir 
1920 metus. Nors dabar ižde 
nesiranda užtektinai pinigų šio 
veikalo užbaigimui, vienok Cen-

Pinigai Lietuvoi
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

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

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

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba M-oney 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 Trcmont Street, . Boston, Mass.

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted 81., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

tik

$1.89

PLUNKSNOS 
Geriausios, kokias 

gali pirkti 
Patįs geriausi pūkai 
Geriausios žąsų /

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

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

Reikalaukit sampelių.
Iro Valdyba tikrai tiki, kad na
riai pamatys reikalą ir dapildys 
musų organizacijos dabar pus
tuštį iždą, o tuomet Centro Val
dyba pasekmingai atliks savy 
užduotį šio veikalo išleidimui.

Gerb. T. M. D. nariai, gerai su
prantate pareigas ir lodei duoki
te Centro Valdybai daugiau fi
nansų, o veikalų mes turime po 
ranka labai daug. Platinimas 
apšvietus, ką TMD. jau per dau
gelį metų daro, niekuomet ne
buvo taip reikalingas, kaip da
bar.
' Jūsų tarnai, — Centro Valdy
ba, — šį pranešimą darydama, 
meldžia jūsų pagelbos.

M. Stapulionis, 
TMD. Centro Sekretorius.

Redakcijos Atsakymai
Kaz. Braževičiui. — 1. Ten ta 

“Tasa” reiškia ne kalbamojo ra
što, bet “Moksleivių Kelių” 
skyriaus tąsą. “Keršto” 
tęsimas (‘‘bus daugiau”) bus į- 
dčtas “Moksleivių Keliuose” ki-

APIE VISA PAŠAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

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

‘ i t e tai matyti savo muiluose 
su mažai iškasčių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslų Stc- 
reskopui. Kuomet jus žiūrite i tuos 
paveikslus per Stereskopą, jus įsi- 
vaizdinat, kad jus esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kuri jus matote 
šiame paveikslėlyj kainuoja lik $1.

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

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

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

New York, N. Y.

tą kartą. Skyrių “Moksleivių 
Keliai” veda patįs moksleiviai, 
ne Naujienų Redakcija. — 2. 
Siųsto mums anglų laikraščio 
negavome, r— Ačiū už linkėji
mus; to paties linkime Jums.

DR. F. O. CARTER 
Iškaba besisukanti šviesaCMD

Ar Jys Akiniai pritaikyti Okulisto 
v Jūsų ak|s gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

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

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

Speciali doma atkreipiant i mo 
I kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

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

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krel 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

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

, ------------------------------------------- 1

Alus Degtine Vynas
Pilna formula ir pilnas pamoki

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

TIKROS PREKfiS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

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

William Klaes Institute,
Dep. 85. Milwaukee. Wia.
^aH====sa=sacas=aB=«sm5as=6S=sa=s===as===r^

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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jos yra vertos tiktai 4 
' ' | dolerius. Pasiuntęs tas mar

ikes savo giminei į Lietuvą, 
amerikietis suteiks jam 4 
dolerius. O kur dings dar 21 
doleris?

Jie pasiliks čionai, kleri
kalų Tautos Fondo ir tauti
ninkų Neprigulmybės Fon
do rankose. Puikus tai bus 
“giminių šelpimas”: ma
žiaus, fkaip šešta pinigų da
lis giminei, o dauginus kaip 
penkios šeštos dalįs dešinių
jų partijų fondams!

Tuodu fondu ketina įgy
tuosius šituo budu pinigus 
suvartoti “Lietuvos Valsti
jos ir Kariuomenės reika
lams”. šešiasdešimt nuo
šimčių pinigų busią tuoj per 
siųsta į Kauną. Gerai — o 
kur dar keturiasdešimt nuo
šimčių?

Jie, girdi, busią suvartoti 
“po valdžios direktyva ka
riuomenės reikalams”.

<Taigi šituos pinigus, 4( 
dolerių nuo kiekvieno 100 
dolerių, suvartos kariuome
nės reikalams ne pati Lietu
vos valdžia, o tautininkų ir 
klerikalų įstaigos veikian
čios Amerikoje. Lietuvos 
valdžia (kuri šitų įstaigų 
nekontroliuoja) davinės 

I joms tiktai direktyvas (nu
rodymus). t

Tai yra labai navatnas 
| pienas. Netoli pusę pinigų, 
išsunktų iš amerikiečių ki
šenių po priedanga “gimi
nių šelpimo”, Amerikos kle
rikalų ir tautininkų organi
zacijos nesiųs Lietuvos val
džiai, o pasilaikys čionai 
“kariuomenės reikalams”. 
Apie kokią tad “kariuome
nę” čia eina kalba?

Jeigu tai yra Lietuvos ka
riuomenė, tai ji randasi Lie
tuvos valdžios žinioje, ir nie 
kas kitas, kaip tiktai ta val
džia, negali kontroliuot pi
nigus,. skiriamus jos reika
lams.

Jeigu tai yra kariuome
nė, kuri norima suorgani- 
zuot Amerikoje arba kitose 
šalyse ir pasiųsti ją Lietu
von, tai ji irgi negali būt 
priežiūroj kitokių įstaigų, 
kaip tiktai Lietuvos val
džios organų. Nes priešin
gam atsitikime, tai juk to
kia kariuomenė galėtų pa
virsti įrankiu kovai prieš 
valdžią. Todėl ir pinigai, 
skiriami šitos kariuomenės 
reikalams, privalo taip-pat 
būti tos pačios valdžios kon
trolėje.

Kokią-gi kitokią “kariuo
menę” turi savo omenėje p. 
Vinikas, ' projektuodamas 
40% surinktų pinigų “su
naudot” jos reikalams?

Jisai daro aiškų skirtumą 
tarpe “Lietuvos Valstijos 
reikalų” ir “kariuomenės 
reikalų”. Bet nejaugi tie 

•.“kariuomenės reikalai” nė
ra dalis Lietuvos valstybės 
reikalų ?

Mums čia nerupi taisyt 
gramatiką ir stilių Egzeku- 
tyvio Komiteto pirmininko 
pranešime. Mes geidžiame 
suprasti jo prasmę: ką jisai 
nori pasakyt ir ką reiškia 
tasai jo “dvigubos naudos” 
pienas?

Kolkas mums yra aišku 
iš jo tiktai tiek, kad po prie
danga vieno dalyko čia nori
ma atsiekt kito dalyko. Bet 
kokio? Ir kam reikia tų 
priedangų?

LITHUANIAN DAILY NEW 

PibllaheA Daily ezeapt SaaAay by

Mitor P. Grigam.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon. Canal 1IH
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March 17th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
dro vč, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačta:

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

Chicagoje — per aežiotojus: 
Viena kopija ..................
Savaitei ................................
Mėnesiui ...............................

Suvienytoje Vaisti Jom, Chicago).
pačtu;

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

02 
12
50

$5.00
3.00
1.65
1.25
.65

$7.00 
4.00 
2 00

Kas čia per 
machinacijos?

Vadinamojo Egzekutyvio 
Komiteto pirmininkas, p. M. 
Vinikaitis, paskelbė “Tėvy
nėje”, kad klerikalų ir tau
tininkų Tarybos, sutartyje 
su Lietuvos Valstybės Misi
jos įgaliotiniu, kun. J. Ži- 
lium, nutarė pavest Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
dui ir Jautos Fondui Lietu
vos Valstybės Pašto markių 
pardavinėjimų.

P-o Viniko pranešime sa- 
koma:

Markės bus pardavinė- 
jamos,.visur viena kaina 
— vienas auksinas už 25 
centus.
Toliau tame pranešimi 

skaitome: .»
♦

...Šios markės pasiųstos 
į Jjiėtuvą registruotuose 
laiškuose kartu su tam 
tikrais paliudijimais, iš
duotais per Fondus laike 
pirkimo markių, bus iš
mainomos Lietuvos paš
tuose ant lietuviškų pini
gų. Išmainymo vertė bus 
pilna, t. y. už kiekvieną 
auksiną į Lietuvą bus iš
mokama pilnas auksinas 
pinigais. ~ d
Pagaires, pranešmo auto

rius rašo:
Visi pinigai, sukelti per 

šį vajų, bus panaudoti Lie 
tu vos Valstijos ir kariuo
menės reikalams. Šešias
dešimtas nuošimtis bus 
tuoj persiųstas per kurje- 
rą į Kauną, o likusieji bus 
sunaudoti, po valdžios di
rektyva, kariuomenės rei
kalams.
Pirkdami tas Lietuvos 

Pašto markes, amerikiečiai, 
pasak p. Viniko, padarys 
“dvigubą” Jtur-but dvejo
pą) naudą: sušelps savo gi
mines, kurie, gavę tų mar
kių, galės išmainyt jas pini
gais, ir parems Lietuvos vai-1 
stybę. Bet kad padarius tos i 
“dvigubos naudos”, tai ame- 
rįkiečiai turės mokėt 25 cen
tus už auksiną, kuomet auk
sinas yra vertas tik 4 cen-

Už 100 auksinų 
markes amerikietis 
kės 25 dolerius, tuo

vertės 
užmo- 
tarpu

Mterto Ofisu:
M. Beartam St. 

1111-13 Unity Bktg.
Tcl. Central 4411

Lietuvos valdžia 
ir socialistai.»

Trejetas savaičių atgal “Nau
jienos” gavo iš kun. J. Žiliaus, 
Lietuvos Valstybės Misijos na
rio, laiškų, kviečiantį Lietuvių 
Socialistų Sąjungą prisidėti prie 
sukėlimo paskolos Lietuvos val
džiai ir paskirti tris atstovus į 
bendrąjį Paskolos Komitetų, 
kad jis tenai dalyvautų lygiomis 
teisėmis su kilų dviejų srovių

stovais. «
Tas laiškas tapo pasiųstas per 

LSS. sekretorių-vcrlėjų Pildo
majam Komitetui. “Naujienų” 
redaktorius tečiaus, informaci
jos delei, parašė kun. J. Žiliui 
sekamo turinio užklausimų:

“Naujienų” Redaktoriaus 
Laiškas.

Gruodžio 18 d., 1919 m. 
Gerbiamasis!

tuvių Socialistų Sąjungai ir at
siuntėt “Naujienų’’ adresu Jums 
galės atsakyti, žinoma, tiktai mi
nėtosios LSS. viršininkai. (

Bet, žinodamas laiško turinį, 
aš pasidrąsinau kreipties į Jus 
kaikurių informacijų delei da
lykų, kuriuos Justini nite jame. 
Jus rašote, kad “Lietuvoje visos 
socialistinės srovės (išskiriant 
bolševikus) eina bendrai su Lie
tuvos valdžia ir labiausiai remia 
paskolų”. Kiek-gi man teko pa
tirti, tai dabartinės Lietuvos val
džios neremia nei viena sočiaiis- 
linė srovė; su ja neina bendrai 
net ir šiaip demokratinės sro
vės. Kas-gi dėl paskolos, tai nic 
kuomet nepastebėjau, kad jų 
remtų Lietuvos social-demokra- 
tai.

Todėl meldžiu pasakyti, kuo 
Jus pamatuojate augščibu cituo
tąjį savo tikrinimų. , Busiu už 

labai dėkingas.
Su pagarba,

tai

Naujienų” redaktorius.

Į šitų užklausima atsakė vie
toje kun. J. Žiliaus Lietuvos 
Valstybės Misijos pirminink 
p. J. Vileišis, sekamu laišku:

J. Vileišio Laiškas.

Waldorf Astoria,
New York City, N. Y., 

Gruodžio 27 dienų, 1919
Jo Sveikatai,
“Nau j ienų” Redak toriui,

m.

Gerbiamasis Tamista:
Lietuvos Valstybės Misijos 

Suv. Valstijos# narys J. Žilius 
yra parašęs Lietuvių Socialistų 
Sųjungai, kviesdamas jų akty
viai prisidėti prie Lietuvos Lai
svės Paskolos organizavimo 
tarp Amerikoje gyvenančių Lie
tuvių.

Iš priežasties šio pakvietimo 
Tamista esi prašęs laišku iš 18. 
XII. 19 suteikti informacijų, ar 
išlikro visos socialistinės sro
vės (išskiriant bolševikus), ei
na bendrai su Lietuvos Valdžia 
ir ar remia jos paskolų. Atsaky
mui ant šiaip pastatyto klausi
mo, priseina patėmyli, jog visos 
veikiančios Lietuvoje socialisti
nės srovės arba partijos, išsky
rus neskaitlingų komunistų, 
stovi už demokratingos ir nepri
klausomos Lietuvos republikos 
sudarymų, arba kitaip sakant 
už Lietuvos, kaipo politines vic- 
netos, nepriklausomybę,

šiuo laiku tos nepriklauso
mos valstybės apgynėju plačioj 
reikšmėj yra ne kas kitas, kaip 
Lietuvos liaudis ir jos vardu su
sidaręs tam tikras • valstybinis 
aparatas, kurio dalimi yra Lietu
vos reguliaru armija ir laisva- 
noriai. Tos armijos liksiu yra 
apginti valstybę nuo užgrobikų 
—rusų (kpleakiniukų) lenkų ir 
vokiečių ir paliuosuoti jos dalis, 
kurios yra užimtos svetimų val-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentas irpopieras.
Namų Oftsna:

$32$ I.HiIrtač St
Ant trečių lubų

Tol. Drover 1310

Tam aparatui užlaikyti reika
lingos yra lėšos, kurios gauna
mos tai įvairių mokesnių for
moj, tai paskolų pavidale. Iš- 

kola jau suteikė iždui apie 45 
mil. auksinų, panaši paskola da
bar vedama ir tarp Amerikos

Gindamos idėjų Lietuvos ne
priklausomybės nė viena iš soci
alistinių srovių ne tik nėra pro
testavusi prieš pačių mokesnių 
ėmimų ir pačių paskolų pravedi- 
mų, bet atpenč kiekviena iš jų 
rūpinosi padidinti valstybės lė
šos, laip reikalingos įvairiems 
naujos valstijos reikalams. So-» 
cialistinių partijų laikraščiai y-> 
ra skelbę pakviof 
nėti bonus, o ir patį 
mok ratai daug ki

jardavi-. 
sočiu bdc- 

a uoliai

mo, kaip tat Šiauliuose, Mari- 
a m pole j e, Vilkaviškyje ir tt. Ai
šku, kad be tinkamų lėšų nega
lima nė armijų išlaikyti, nė ki
ti darbai atlikti ir apskritai ap
ginti Lietuvos nepriklausomy-

Todėl socialistinės srovės fak
tiniai remia ir yra rem tįsios 
musų paskolos reikalus. Visai 
kitsai dalykas, tai jau atsineši- 
mas prie pačios valdžios. Kaip 
Tamstai žinoma, Lietuvos val

 

džia susideda iš .t pijų* pa matinių 
gaivalų: Valstybės Tarybos, 

 

Valstybės Prezidento ir M mis

 

terių Kabineto, \giekvienas iš 

 

tų trijų organų gMi būti kriti
kuojamas, nupeikiamas, nepa
laikomas. Jie visi yra taisytini, 
pakeičiami. Ypač busimasis 
Steigiamasis Seimus turės įne
šti permainų kaip į pačių kons
titucijų, taip ir jos vykdomuo
sius organus.

Tai darbas ateities, tolymes- 
nio valstybės vystymosi, o šian
dien atmetus visus šiuos pama
tinius gaivalus liks tuštuma, 
nebebus jokios idėjos apie vals
tybę.

Todėl jeigu prie dabartinės 
valdžios, t. y! prie vieno ar visų 
jos organų ir gali būti negaty
via atsinešimas, tai tik toj pras
mėj kad'j uos pakeitus nurody
tu konstitucijos keliu ar par 

Steigiamų j į Seimų kitais orga
nais, kurie liaudžiai butų tin
kamesni.

Tamista rašai, jog dabartinės 
Lietuvos valdžios neremia nė 
viena socialistinė srovė ir kad 
su ja neina bendrai net šiaip 
demokratinės srovės. Tai ne pil
nai tiesa: visos sprvės yra rc- 
musios ir tebpriamia valdžia 
jos pastangose nusikratyti nuo 
svetimųjų jungo, sudaryti savo 
pastovius finansus ir tt. Jos

Minis torių Kabineto, kurio po
litika ne atatinka šių srovių nu
sistatymui, jos negali remti nė 
akcijos Valstybės Tarybos, kuri 
neapima kairiųjų srovių, bet vi
si dalykai taisytini ir manau, 
jog Lietuvos demokratija pa- 
jiegs surasti priemonių, pravesti 
savo sumanymams. Ta neapy
kanta reikia tik, kad musų vaL 
stybė dar nėra pasiekusi tinka
miausių formų žmonių valios 
apsireiškimui, bet ji juos suras. 
Tai tiek delei informacijos no
rėjau Tamistai ant greitųjų pa
rašyti.

Su pagarba.
.Tonas Vileišis.

Iš šilų g. J. Vileišio paaiški
nimų vis dėlto matyti, kad Lie
tuvos socialistai neremia dabar
tinės Lietuvos valdžios. Jie re
mia Lietuvos valstybę ir jos rei
kalus, bet ne valdžių, kuri, soci
alistų ir šiaip demokratinių par 
tijų supratimu, nėra Lietuvos 
liaudies valios išrciškčja.

Lietuvos Valstybės Misijos 
pirmininkas, be to, nepaaiškina, 
ar socialdemokratai, remusieji 
Valstybės bonų pardavinėjimą 
minimosiose, jo laiške vietose, 
darė tai koalicinio kabinėto lai
ku, ar dabartinio, Galvanausko 
kabineto laiku.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filcd with the post- 
muster at Chicago, III. Dec. 30, 1919 
as rcųuired by Ihc act of Oct. 6,1917

FRANCIJA. /
Paryžius.—[Longueto nuo

monė apie rinkimus]. Jcan Lon- 

jime su “London Daily Herald 
korespondentu sekamai apibu
dino parlamento rinkimus:

“Rinkimų rezultatai, kurie 
atatinka Anglijos rinkimams 

1918 m., gali stebinti tik tuos, 
kurie nekreipia domės į padari
nius netikusiai sutvarkytos rin
kimų sistemos. Ta sistema liko 
įkurta išimtinai tuo tikslių kad 
sumušus socialistus... Pary
žiaus apylinkėse už darbininkų 
kandidatus balsavo 114,000 žmo 
nių. Buržuazinių partijų koalici
ja turėjo vos nedidelę didumą 
balsų, ji pravedė 14 atstovų, 
kuomet socialistai nelaimėjo nė 
vienos vietok parlamente. Alsa- 
ce-Lorraine’o socialistai gavo 
120,000 balsų o vieno* nelaimė
jo nė vienos vietos parlamente. 
Trumpai sakant socialistų par
tija 1914 m. išrinko 101 atsto
vų, o šiais rinkiniais tik 70. O 
vienok 1914 m. už socialistų 
kandidatus buvo paduota vos 
1,100,000 balsų, kuomet šiais 
rinkimais jie gavo 1,700,000 bal
sų.

INDIJA.
Londonas. [Internuotieji vo

kiečiai da tebelaikoma stovyklo
se]. Anglijos Demokratinės 
Kontrolės unija gavo žinių, kad 
atsisakoma paliuosuoti inter
nuotieji Ahmednazare (Indijoj) 
vokiečiai. Nežiūrint to, kad jau 
praėjo metai su viršum nuo 
užbaigimo karės, internuotieji 
tebelaikoma stovyklose.

E. D. Morel, unijos sekreto
rius, išleido sekamą pareiškimų 
kas dėl imtinių padėties:

“Tie nelaimingieji vokiečiai 
bėgiu penkių metų kamavosi 
tokiose stovyklose, kokios bu
vo naudojamas anglų laike 
boerų karės Afrikoj. Jau praė
jo metai su viršum nuo karės 
užbaigimo, o vienok kankini
mas tų nelaimiifgųjų nesiliauja. 
Jie da tebelaikomi už grotų. Vi
sos vokiečių labdaringų draugi
jų pastangos ir apeliacijos į 
vokiečių valdžių nuėjo niekais. 
Valdžia pareiškė, kad ji dariusi 
viską, ką tik galėjusi, bet jai In
dijos valdžia atsakiusi, jog šiuo 
tarpu ji neturinti laivų trans
portavimui Vokietijos piliečių. 
Yra žinių, kad Indijos valdžia 
reikalavusi aukščiausios Tary
bos nepaliuosuoti internuotų vo
kiečių tol, kol nebus pilnai pa
tenkinta Anglijos ir kitų talki
ninkų šalių piliečių , reikalavi
mai.

“Apeliavimas į žmoniškumų 
vargiai gali atnešti bent kokios 
nors naudos. Bet juk yra ir toks 
dalykas, Ifiip pollinis tikslingu 
mas. Sunku suprasti, kų valdžia 
mano atsiekti ilgesniu kankini
mu tų bejėgių karės aukų.”

AIRIJA.

Bostonas.— [Dublino Arki
vyskupas siunčia žinias per Jun
gtines Valstybes]. William J. 
Walsh, Dublino arkivyskupas, 
prašo Amerikos kardinolo, 
William O’Connell, paskelbti 
žmonėms, kad jis romius pini- 
giškai Nacionalj Fondų, tuo pa
čiu stodamas už Airijos Parla
mentų. Tuos aplinkinius kelius 
prisiėjo panaudoti todėl, kad 
“ne vienas Airi/ęs laikraštis ne
drįsta paskelbti to fakto.” Tarp 
kita ko, arkivyskupas sako savo 
laiške:

“Kriminaliai įstatymai valdo 
mus. Dabarties valdžia nesusto
ja prieš niekų, kad tik nuslopi
nus žmonių nacionales aspiraci
jas. Ji tiek yra nesąmoninga, 
<ad stveriasi karės patvarkymų. 
Nesenai ji pranese visiems įtek- 
mingia ilsiems laikraščiams,
kad jie neskelbtų vardus tų, ku
rie aukauja fondui. Už paskelbi
mų aukotojų vardų grųsinama 
uždaryti laikraščius.

“Spaudos laisvė, viešų susi
rinkimų teise, ąąineninū laisvė 
ir civili teismai daugiau nebe- 
iekzistuoja šioj šalyj. Militari- 
niai patvarkymai atstoja viską. 
Pasidėk uojan t ^m apsireiški
mui nepatenkinti elementai ro
do savo nepasitenkinimą krimi
naliais darbais.”

JUNGTINAS VALSTIJOS.
New Yorkas. — [Auksoriai 

reikalauja 7 valandų darbo die
nos]. Profesinės Sųjungos aky
liai seka auksorių kovų už 7 
valandų darbo dienų. Nuo rug
sėjo 23 d. sustreikavo apie 3,500 

Internacionalus Auksorių Uni
jos narių. Vienintelis jų reikala
vimas — tai 7 valandų darbo die 
na. Per tų laikų streikininkai 
butų uždirbę apie $2,000,000. 
Streikas nei kiek nepakrikdė dar 
bininkų. Jie laikosi tvirtai. Tai 
pirmas streikas Šiame mieste 
dėl 7 vai. darbo dienos.

Auksoriai reikalauja 39 vai. 
darbo savaitės lodei, kad panai
kinus sezoninį darbų.

Visame mieste yra nedau
giau 4,000 auksorių. 3,500 pri
klauso unijai. Streikui paskel
bus užsidarė 360 dirbtuvių, še
šios dešini lįs tų dirbtuvių yra 
dideli fabrikai. Streikui prasidė
jus susibūrė'} unijas 350 dirbtu
vių auksoriai.

Streikininkai yra ekspertai 
savo amate.

LS.S. Reikalai
Detroito L.S.S. 116 kuopa

persiorganizavo.
Detroit, Mieli. — Gruodžio 21 

dienų čia tapo reorganizuota 
IJSą. 116-ta kuopa. Po to kaip 
socialanarchistai buvo sudemo- 
ralizavę LSS. veikimų visose lie
tuvių kolonijose, Detroite, ka
me yra nemažas skaičius lietu
vių, socialistinis judėjimas buvo 
taipjau apmiręs. Nariai kurie 
kad ir nesitenkino pragaištingu 
“komunistų” veikimu, bet vis 
dar laukė, kad gal da pasitaisy
siu. Bet kur tau! Juo toliau, 
tuo labiau tie suanarchistėjusie- 
ji gaivalai varė savo pragaištin
gų darbininkų klesai darbų. Tat 
mums, kurie laikomės^socializ- 
mo principų/, galų gale neliko 
nieko daugiau, kaip tik imties 
darbo, pertraukiant visus ryšius 
su darbininkų klaidintojais 
“komunistais.”

Susirinkęs 116-tos kuopos na
rių būrelis atgaivino LSS. 116 
kuopų ir visi pasižadėjo dirbti 
energingai, kad vėl vienijus dar
bininkus po socializmo vėliava 
kovai už savo klcsos reikalus. 
Jie pareiškė: Gana draugauti su 
tais anarchistiškais elementais, 
kurie veda darbininkų klesą į 
šunkelius. Mes turime stoti ant 
sargybos lietuvių darbininkų 
reikalų!

Didžiausias musų noras ir pa 
sišventimas yra ir bus dabar vėl 
skelbti socializmo evangelija 
tarp darbo žmonių, nes mos su
prantame, jog tik socializmas 
veda darbininkus tiesiu keliu 
prie galutino jų išsivadavimo iš 
visokių formų vergijos; lik ta
da mes jstengsim pasiliuosuoti, 
kada susiprasime ir susivienysi
me visi po socializmo vėliava. 
Ateitis priklauso socializmui ir 
jam mes, draugai, dirbkime!

Tie draugai, kurie dėl kurių, 
nors priežasčių negalėjote at
vykti į praeitų susirinkimų, o 
norint kartu su mumis veikti, 
malonėkite susižinoti su LSS. 
116-tos kuopos organizatorium 
draugu V. Gumbriu, 264 Cardo- 
rii Avė. >

Vėliaus, vakare, buvo visų tau 
tų socialistų mėnesinis susirin
kimas, kuriame ir mes, lietuviai 
socialistai jau dalyvavome. Mu
sų pareiškimas, kad “Lietuvių 
socialistų kuopti tapo reorgani
zuota” buvo kitų tautų socialis
tų entuziastingai ir geriausiais 
linkėjimais priimtas.
—LSS. 116 kp. Korespondentas

Mes žengiame priekyn.
Lietuvių Socialistų Sąjunga 

vis labiau ir labiau ima įeiti į 
normalias vėžes. Socialistų 
Partija nuėmė nuo jos suspen
davimą, tuo budu sugrąžinda
ma jai visas teises ir privilegi
jas, kuriomis LSS. naudojos pir 
ma kaipo partijos dalis. Pavo
jus praėjo. Buvusiems LSS-os 
viršininkams, su Stilsonu ir Šu
kiu priešakyj, kurie nudardėjo 
į anarchistiškų “komunistų” pel 
kės, nepavyko amžinai sudemo- 
ralizuoli politinę, lietuvių darbi
ninkų organizacijų ir jų palai
doti. LSS. palengva atsikrato 
visų prieplakų ir darbininkų or
ganizacijų griovikų ir vėl iš
kėlus augštin socializmo vėliava 
žengia priekyn.

LSS. 12 kp. (Valparaiso, Ind.)’ 
sek r. praneša, kad jų kuopa pa
silieka ištikima socializmo idea
lams ir pasilieka LSSųjungoje 
kaip buvus,, išskiriant kelių su
klaidintų ir “komunistais” vir
tusių narių, kurie pasigrobė kuo 
pos čarterį ir 25 dol. pinigais. 
Bet tuo, žinoma, jie nepasi
džiaugs.

♦ * *

Reiktų, kad draugai ir drau
gės visur imtų sparčiau krutėti; 
kad visur reorganizuotų “komu
nistų” sudenioralizuotas kuopas 
ir apie savo veikimų urnai pra
neštų LSS-os sek rotorių i-vertė- 
jui. Re to, prašyčiau LSS. kuopų, 
kad jos paragintų savo sekre- 
torijis neatidėliojant atsiųsti 
ihan kuopų narių vardus ir ad
resus. Kai kurios kuopos yra 
jau tatai padariusios.

— D. Motuz, Sekr.-Vert. 
4306 S. Wood St.*, Chicago, 111.

E. V. Dėbso atsakymas j LSS
Xto Suvažiavimo laišką.

Laikytasis Cbicagoj lapkričio 
29-29 dd. Lietuvių Socialistų 
Sąjungos X-tasis Suvažiavimas 
buvo pasiuntęs d-gui Eugene V. 
Debsui užuojautos laiškelį. I)g. 
Debsas, kaipo žinia, yra politi
nis nusidėjėlis :už nepritarimų 
karei jis pasmerktas dešimčiai 
melų katorgos, ir jau devintas 
mėnuo kaip kaitinamas federa- 
liame katorgoj,Kalėjime Atlan
ta, Georgia. Užuojautos laiškas, 
kurs buvo jam pasiųstas para
šu LSS. X-tojo Suvažiavimo sek
retorės d. M. Jurgelionienės, bu
vo toks:

“E. V. Debsui, Fcderaliame 
Katorgos Kalėjime Atlanta, 

. Georgia. — Mes, Lietuvių So
cialistų Sąjungos Dešimtasis 
Suvažiavimas, Chicagoje, III., 
sveikiname Jus ir- užtikrina
me, jogei kovoj už Tarptauti
nį Socializmų mes einame 
kartu su Jumis. — Draugiš
kai, Marė Jurgelionis, Sekre- 
torius.”
I šitų laiškelį gauta nuo dg. 

E. V. Dėbso per Jo brolį šitoks 
atsakymas:

Terre Haute, Ind., gruodžio 
19, 1919 m. — Marei Jurgelio
nis, Chicago, 111. — Gerbia
moji Draugė: Mano brolis 
gavo siųstų jam labai paguo
džiamąjį Jūsų laiškų, ir kų-tik 
dabar, per katorginio kalėji
mo prievaizdos raštinę, atėjo 
nuo jo atsakymas. Nėra man 
reikalo minėti, kaip giliai bu
vo mano brolis sujudintas 
tuo Jūsų, brangus draugai, iš
reiškimu jam ištikimumo ir 
meilės ir kaip tuo Jus sustip
rinote jo dvasių ir energijų. 
Eugenius prašo manęs pasiųs
ti jo vardu Jums, o per Jus ir 
visiems brangiems draugams 
jo nuoširdžiausios padėkos 
žodžių ir užtikrinti Jus, jogei 
Jūsų sveikinimas, pilnas drau
giškumo ir meilės, padarys 
jam da’/į skaistesnes visas jo 
kalėjimo dienas. Linkėdamas 
Jums visa ko geriausia! lie
kuos, bendrai su Jumis dėl 
tu( pačių idealų veikius, (pasi
rašo:) , Theodore Debs.

L.D.L.D. Reikalai.
PROTESTAS.

-Mes, LI>LD. GOrtoji kuopa iš 
Nokomis, III., protestuojame 
prieš C. K. narius, būtent, pir
mininkų Petrikų ir >ekr. Stepo
navičių už nesąžiningą laužymų 
musų Draugijos konstitucijos ir 
norėjimų nutempti musų Drau
gijų prie “komunistų”. Mes grie
žtai pasmerkiame jų pragaištin
gų politikų, kuri veda Draugijų 
prie anarchijos ir sugriuvimo. 
Mes reikalaujame, kad tuojau 
butų atstatydinti nuo vietos lie 
C. K. nariai, kurie yra priešingi 
LSS. ir Partijai, lokiais gi yra 
Steponavičius ir du L. K. nariai.

Mes pilnai sutinkame ir užgi
name iždininko drg. K. Liut
kaus užimtų pozicijų, kuris nuo 
saikiai gina Draugijos konstitu
cijų nuo “komunistų” laužymo.

LDLD. 60 kp. komitetas:
Pirm. Tuminskas Jonas 
Sekr. Narruša Ignotas 
Ižd. Juzepa Karmazinas.



NORTH SIDE
Chicagos socialistų vyrų choras.

Gruodžio 18 dieną Chicagos 
lietuvių socialistų vyrų choras 

mėnesinį susirinkimą, 
nauja valdyba 1920 me
čia turiu jyasltebėti, kad 
įstojo apie dešims nau 

Taigi, kada nuo cho-

Įlinkta 
tams, 
chorai! 
jų narių.

MARIJONA JASINSKIENĖ 
ir

KAZIMIERAS JASINSKIS
Jasinskis paeina iš Kauno 

rėd., Panevėžio pav., Smilgių ’ 
parap., Balnaravos kaimo, mi
rė gruodžio 28 <1. 35 m. am
inus, Jiedu buvo vedę lt metu. 
Kazimieras paliko sūnų Juoza
pą, 9 mėty.

Marijona Jasinskienė iš na
mų vadinosi Marijona Petraus 
kaitė, mirė gruodžio Ai d. 1919 
1 vai. naktį, 35 m. amžiaus, iš
gyveno Amerikoj 12 metu. Pa
ėjo iš Kauno red., Raseinių pa- 

I virto, Papušynės kaimo, Tau
ragės parapijos, gyveno po nm. 
626 \V. 18th St.. Pagrabas bus 
pas seserj Oną Petrauskaitę, 
721 W. 17th St.

Laidotuvės bus seredoj gruo
džio 31 d. 8 vai. ryto j Apveiz- 
dos Dievo bažnyčią ir iš ten į 
Sv. Kazimiero kapines.

Paliko šunų Juozapą 9 mėty 
" seserį Oną Petrauskaitę ir bro- 
Ilį Bcned. Petrauski. Ilsėkis ra 

mini. Lieka nuliūdime:
Juozapas, Ona ir 

Benediktas.

Lietuviai 
Tėvai i r Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos melų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarslolčs nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes

dirbti gerą mokestį gražiose apystovose/ Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jaL išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su yasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis piirupintuose jai 
pasilsio kambaruose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianii ir vikUolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po ranka. J*i gali telefoliuo
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 prigal- 
viais ir užklodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už- 

kandžius pataisyta, kur ji gali valgyli kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vielos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiuriųią kaip Clūcago^Telcphone 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 pašclpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos melus. 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 pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

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

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

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORE TĘAINING DEPARTMENT

* 9th FLQ0R

311 W. Washington Street

Tdcphone No. “OFFICIAL 300.”

komunistai, tai choras dėl to ne
tik nesumažėjo, o dar padidė
jo. Kiekvieną repeticiją atsi
lanko naujų gabių dainininkų. 
Tūli jų, sako, jau senai norėję 
įstoti socialisltų choran, ale ne
stoję dėl komunistų, nes gerai 
žinoję, kad su tais žmonėmis 
susikalbėti negalima: kiekvieną 
repeticiją jie tik betvarkės su
keldavo, o ne mokindavosi.

Taigi, Chicagos lietuvių socia
listų vyrų choras, turėdamas to 
kių veiklių ir gabių narių, visai 
nepaiso ttų kelių sektantų, kurie

nutarė surengti 
berods bus pir- 
choro koncertas

Beje, choras 
koncertą. Tai 
mas socialistų 
ir, reikia tikėties, šauniausias iš 
visų iki šiol buvusių koncertų.

— K. J. čiurlis, pirm.

Susirinkimas.
Gruodžio 21 d. Draugystė Lie 

t u vos Kareivių laikė priešinei i- 
nį susirinkimą p. Žvibo svetai
nėj. Apsvarsčius einamuosius 
draugijos reikalus skaityta laiš
kas nuo Lietuvai Gelbėti Drau
gijos. Laiškas kaip vienu bal
su priimtas ir ant vietos nutar
ta paaukoti LGD-jai 10 dolerių. 
Auką tarta įteikti vietos LGD. 
(j-tam skyriui. Kitas laiškas 
buvo nuo Dieninės Vaikų Glo- 

ta paaukoti 10 dol. Toliau skai 
tyla laiškas lietuvių svetainės 
(Cicero) reikalu. Nutarta pa
skirti iš iždo 100 dolerių—šėrų 

pirkimui.
Neminint kita, susirinkimas 

dar išsirinko nąują valdybą 
1920 metams. Valdybe n įeina 
sekami asmens: J. Zakarauskas

pirmininku, F. Grublis—jo 
padėjėju, A. Milius—-imt. rast., 
J. Bainis— iždo rašt., S. Žvibas 
—kasininku. Kasos globėjai: 
F. Maziliauskis, S. Grublis ir J. 
Bainis. Pirmuoju maržalka— 
F. Strelčiumis, arfhuoju—A. 
Girdas. Teisėju: F. Dapkus, jo 
raštininku—+J. F. Šoris. Drau
gijos korespondentu išrinkta J. 
F. Šoris.

Susirinkimai! atsilankė penki 
nauji nariai ir įstojo į draugiją. 
Draugija savo susirinkimus lai
kys p, S. Žvibo svetainėj.

— Korespondentas.

WEST SIDE
Susirinkimas.

Praeitą subatą, gruodžio 27, 
Dr. Vinco Kudirkos Draugija 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Svarbiausias susirinkimo tiks
las buvo išrinkti naują valdybą 
ir prisirengti prie sekamo drau
gijos vakaro, kuris bus £laujų 
Metų dieną, sausio 1, M. Mel- 
dažio svetainėj, (p. J. Zolpio 
trupa vaidins po paties para
šytą veikalą Gražus Bhzbainin- 
kas). Sekamiems metams drau 
gijos valdybon išrinkta, kiek 
pamenu, sekami asmens: pir
mininku S. Strazdas, sekretorių 
A. Audickas, iždininku A. Ža
la toris, fin. rašt. Makauskas.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja—viena rimčiausių beparty- 
vių pašalpos draugijų West Si- 
dėj. Nors josios nariai yra 
įvairių srovių žmonės, bet sa
vo partijų politiką jie neneša j 
draugiją. Ji yra ir pasilieka lik 
pašalpos draugija. Kadangi jo
sios nariai vengia partyvumo, 
lai tarpe jų, sutikimas kuoge- 
riausias. —Naujas Narys.

Vyrų choro vakaras.
Praeitą nedėldienį, gruodžio 

28, M. Meldažio svetainėj, Chi- 
cagos liet, vyrų choras suren
gė pramogų vakarą. Choro lo- 
šėjai-mylėtojai vaidino keturių 
veiksmų dramą “Bedarbę.” Ka
dangi veikalas dar, rodos, pir
mu kartu vaidinamas ir gerai 
buvo išgarsintas, tai publikos 
buvo pilna pilnutėlė svetainė. 
Daugelis turėjo stovėti, nes kė

džių nepriįcko. Aišku, rengė
jai turės gražaus pelno.

^Lošimas išėjo vidutiniškai, 
nors daugelis lošėjų tik pirmu 
kartu pasirodė ant “stečiaus.’’ 
Kaip nuo darbininkų-lošėjų dau 
giau reikalauti ir negalima. 
Tik man truputi keista buvo ta 
publika. Žinoma, ne visa, bet 
tilc tie. l<ui- stovėjo £»ale svetai
nes. Jie visą laiką patylomis 
darė savo “teatrą:” kuždėjosi, 
juokavd ir 11. Tai negera. De
ki jų arčiau dhrų. sėdėjusieji 
negalėjo girdėti lošėjų.

Užbaigus lošimą choras pa
dainavo keliatą dainelių ir gan 
gerai. — Pasivėlavęs.

Tarp choristų.
Gruodžio 23 d. buvo “Siety

no” mišraus choro priešmetinis 
susirinkimas. Aptarus kitokius 
choro reikalus prieita prie re
zoliucijos iš “centro’’ prisių
stos, kurioje agituojama atsi
mesti nuo socialistų ir prisidė
ti prie komunistų. Ginčai tę
sėsi ilgai. Organizatorius ir ki
ti rimtesnieji choristai priro

dinėjo, kad toks žingsnis berei
kalingas ir ne konstitueingas. 
Bet, kiti karštuoliai užrėkė. Pir 
mininkas-gi užreiškė jog, “Kon 
stitucijos nepaisė nei LSS. per- 
sikrikšlidama į L. K. S. ir jei
gu męs žiūrėsime konstitucijų, 
lai negalėsim nei kapitalistų 
nuversti, nes tai hutų laužimas 
jų konstitucijos.” Rezoliucija 
priimta. Prieita prie balsavimo. 
Čia jau be suktybių neapseita. 
Buvo du tik-ką prie choro pri

sirašę nariai. Vienas pakėlė 
ranką už prisidėjimą prie “ko
munistų”—niekas nei pusės žo
džio. Bet, kuomet kitas pakėlė 
ranką kad choras pasitiktų taip 
kaip buvęs, tai tuoj viena “ko
munistė,” o paskui ir kiti su
šuko, jog jis negalįs balsuoti, 
nes pirmą sykį atsilankė! Beiš-

kia, kuomet barnioji už komu- ' 
nistus, tai “orai|,” bet kuomet ( 
prieš, lai jau nelegališkas. Iri 
taip trijų balsų didžiuma (už 
8 prieš 5, keletas visai nebalsa
vo—keleto nebuvo) nutarta pri

manydavo,^irmia us žmones 
kad balsus suka kapitalistų 
partijos laike rinkinių, o pra
kalbas ardo lik fanatikai vyčiai, 
dabar pasirodo, jog ir žmones, 
vadinantis save komunistais, 
abu pirmuosius pavadavo... Tai 
yra ne tik ne inteligentiška, o 
ir ne kultūriška! Del tokių dar
bų kiekvienas doras žmogus pa
sipiktins ir protestuos. Juk cho
rui naudą gali atnešti tik geri 
balsai, o ne tokis elgimąsi ar 
vardo mainymas.

— Rafael Vargas.

Nelaimė.
Motormanų neapsižiūrėjimu 

vakar naktį ant Bhie Island ir 
Kcdzic gatvių ištiko nelaimė: 
Kedžie gatvės gatvekaris smoV 
gė į ėjusi skomai bėgių, Blue 
Island gatvekarį. Pasekmėje 
šeši žmonės tapo sužeisti, jų 
tarpe jauna mergelė, Elizabeth 
Stamiel, tur būt mirtinai.

Daužo langus.
Būrys nepažįstamų piktada

rių vakar naktį iškūlė daugelio 
vidurmiesčio krautuvių langus. 
Kokiuo tikslu tatai daroma 
sunku suprasti.

žiemos lakštutė.
Netoli Wabash policijos nuo

vado policistas vakar naktį ra
do bevaikštančią gatve moterį 

vienais naktiniais marški
niais! Savo vardą ji pasisakė, 
bet kur gyvenanti—pamiršus...

Ar jam apsimokėjo laukti?
Džiodžė Graliam dabar turės 

nuspręsti: ar ponui X apsimo
kėjo laukti net tris dienas, kad 
sugrįžus iš vidurmiesčio pas sa
vo pačiutę. Pons X sako, kad 
jis laukęs tol, kol ga'tVekarių 
kompanija numažins transferio 
kainą. Bet pačiutė tikrina, kad 
tikroji priežastis esanti—“jauna 
graži mėlynakė.”..

Kelia kainas anglims.
Valdininkai, kurie taip uoliai 

gynė “publikos interesus,” ka
da angliakasiai pareikalavo di
desnių algų, dabar tyli. Anglia
kasiams duoda tik po keliatą 
centų daugiau už kiekvieną iška 
šamą toną, o anglių spekuliato- 
riai dabar žada lupti nuo 30 iki 
60 centų už toną. Ir ta pati 
publika turės jiems mokėti, jei 

nenorės šnlti. fįerai
jie “apgynė” publikos intere
sus!

Turėsiąs nupirkti naują plosčių.
Pons Paulas Anderson, 1830 

d. sausio susikolektdot užtenka 
mai pinigų, kad nupirkus savo 
moteriai naują ploščių ar eiti į

Brido wcllą. Taip pasakė d'žio 
džė Grabui, kuriam jo pačiute 
pasiskundė, Kad jos prisiekti 
supiaustęs jos naują naujutėlį

Nusišovė saliunininkas.
Nebesitikėdamas, kad kada 

nors sugrįžtų seni geri “šlapi 
laikai,” Tliomas Moffat, didžiu
lio saliuno savininkas (i 12 N. 
Clark gatvėj\ vakar naktį palei
do sau kakton—kulką. Pasta
ruoju laiku, sako, Moffalo biz
nis buvo visai nusmukęs, taip 
kad jisai nenorėdamas sulaukti 
negarbingo bankrirlo—nusišo
vęs.

Nusinuodijo keturi žmonėse
Užvakar naktį Chicagoj nu

sinuodijo keturi žmonės. Gėrė 
medinį alkoholių. Valdžia ža
da traukt atsakomybei), kaipo 
pirmo laipsnio kriminalistus, 
pardavusius tą nuodingą gėrį.

Turčiai ginkluojasi.
Chicagos turčiai, gyvenantis 

šiauriniame miesto pakrašty^ 
ginkluojasi. Matai ir jų namus 
pradėjo lankyti negeįdaujanii

PATOGUMAS
Suteikia daug naudos, sutaupo laiką. Džentel

meniškumo niekuomet nenustoja tas, kuris tik

vartoja musų “Self Uilling” 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.

Nesiusk Nei Cento

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

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

S35 nupirksi gražu $125 fonogra- > 
fi| drauge su 24 rekordais, Uciraan— 

tinę adata, groja visokio padarymo 
„ rekordus, vartotas 

tik 30 dienų.
Mes taiDK» t turi 

me tikros šikšnos
91 ĖMKH svetinei eilę ir ki-
I liuiŲ. '
I I Mes taiD8’ turime ke

• | lėtą augštos klesos
M llfflllill I phonografų, kuriuos
pj| mes parduosime už

bile pasiūlytą kainą
(J T1L—tai įad raes ,turi- 

1 U me pratuštinti vietą.

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite luojais. 
PRIS1UNČIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harpson St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vyriški) Drapami Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Ty rų kelinės $3.00 ir augščiau. > 
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau./ 
Pirkite sau ©verkautus dabar pa 

kbl prieš ateinančią žiemą nepaki- 
kc-kainas.

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

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

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

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

įsteigta 1007

svečiai—Jiandliilai. 
vaitę tie “svečiai’ 
dešims butų.

ten apiplėšę

ŪMI

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal naujausios 

mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halstęd St., Chicago.

Pranešu Visiem
Kad Šąlate Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
Ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės pykstat, 
tai .persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkoa 
$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 apliekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek rcikalaunat 
tai prisiusime dėl tainistų.

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

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

DR. JOSEPH ZIFF
Sjscciitl

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyli aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise 
3149 So. Morgan St.

« i -

ant 2 lubų

• Dr. Charles Segal
Persikėle į savo naują ofisą 
pu. 4729 So. Asland Avc. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rylųietyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

DR. JOHN N. THORPE 
*:• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1637 W.51 St. kamp.Marshfield av

Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 
4 ir nuo 7 iki 8 vakare. 

Tcl. Prospect 1157

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phone Ganai 257

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Hayinarket 2544 v

DR.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Tejephone Drover 9G93 

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

AKIŲ, AUSŲ, NOS'J ES D 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliręgis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiline užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir PėtnyČiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedčliomis 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. K

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki K 
vai. vakaro. Nedčliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumentual

AK1Ų SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4619 S. Ashland av. kamp.47 st.

Tclephone Yards 4317 
Bouleyard G437

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

3149 S. Morgan si., kertė 32 et.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

degiomis nuo 9—2 po piet.
Tclephone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas jr Chirurgas 
Rpselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. VVood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tcl., Yards 723.

DR. M. 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-

Z Ofisas Ir Labavatorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS : TMvio 1O----- 12 ir*
8 vakarais. Tclephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-0 ryto, tiktai.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

Tdcphone Yards 5834

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

Tclephone Boulevąrd 2160
, DR. A. J. KARALIUS

f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro
3303 S. Morgan St. Chicago, 111.

Telcphone Yards 5032

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

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

-T S. D. LACHAWICZ
Taetuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse skuopi- 
giaųsia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 ,W. 23 Place, Chicago, III

I Tęl. CanaI 2199.
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PRANEŠIMAI
Chicagoa Liet. Vyrų Choro mariai 

prašomi visi but‘i ^ered’os vakare 
gruod. 31, kaip 7 vai. M. Meldažio 
svet. 2242 W. 23 PI. nes turėsime dai 
nuoti prograine. — K. Vaičiuška

NAUJIENOS, Chicagd., II! * Utarninkas, Gruod. 30, 1919

Biznieriai, 
apsirūpinkite
TaLaaa heija bus utarninke, gruodžio 30,Taksos nuo uždarbio rei-

kia mokėti tuojaus po 
Nauju Moty.

Pagal įstatymų kiekvie
nas biznierių ir kiekvienas 
žmogus, kurs uždirba dau- 
giaus kaip $1000 į metus, jei 
pavieniu, ir daugiau kaip 
$2000, jei vedęs, privalo išpil 
dyti taksų blanką ir užsimo
kėti taksas už 1919 metus. 
Už išsisukinėjimą yra pas-

“Birutės” Choro visuotina repe^

olos malonėkite atvykti. Bus dalina- 
■ mi bilietai “Birutės” Maskarado va
karui, kurs įvyks Pulaskio salėj se- 

j rėdos vakare, Naujiems Melams pa
sitikti. —‘ Valdyba.

Brigeportas. — Liet. Krikšč. Lite
rai. Dr-jos prakalbos su krutumais 
paveikslais įvyks utarninke,. gruo
džio 30, 7:30 vai. vakare. Mildos sve
tainėje. 31 12 So. Halsted St. Kalbės 
Dr. Cernauskas, Dr 
prof. II. S. Willet, 
dy kai.

Graičiunas ir 
kili. Inžanga
— Valdyba.

Liet. Gelh. Drljos 3 skyriaus susi
rinkimas bus seredoj, gruodžio 31, 
8 vai. vak. D. šiemaičio svet. 1750 
So. Union Avė. Visi lietuviai ir letu- 

kirta didelė bausmė. Bet iš I vės atsilankykite. — Valdyba, 
kitos pusės, jei nežinosi kaip i —— 
išpildyti blanką, galėsi užmo D « S 2ocLmi i m n i 
keti daugiaus taksų negu ITdJlCaKUJHlim 

reikia. Išpildant blanką, rei- ASMENŲ jlEšKOJIMAI 
kia gerai žinoti taksų įsta
tymą. Apart to biznieriams L(ScUki() 
reikia suvesti savo knygas I tel.šių pav. 
už metus, idant parodžius j (,va.r1,V. T “ 

valdžiai, jog atsakymai apie Į 
uždarbį yra teisingi.

Todėl apsisaugokite nuo 
nesmagumų ir klaidų.

Norėdami nepadaryti 
klaidos, nedarykite nieko pa 
tįs, bet eikite pas federališ- 
kų taksų žinovą pas Lithu- 

anian American Informa
tion Bure'au, 3114 So. Hal-

PAJIEŠKAU draugo Franciškaus 
Paeina iš Kauno gub., 

., Kartinų vol„ Zadeikos 
. Turiu labai svarbų reikalą, 

' meldžiu atsišaukti.
Tapigi jieškau S. Laurinavičiaus, 

Kauno gub., Telšių pav,. iš Kartinų 
miestelio, meldžiu atsišaukti, svar
bus reikalas.

JOS. GAUDIS, 
Box 115 Phelps, Wi.sc.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

MERGINŲ MOKINTIES

Galima vartoti merginų 
ir moterų, kurios gali 

paprastų rankų siuvimų prie 
mokinimus įvairiose šakose 
rankų darbų prie kautų ir 
bruslotų.

Gera mokestis mokama 
mokinanties.

HARIr SCHAFFNER & MARX

MOTERŲ IB MERGINŲ
AR JUS JIESKOT NAUJOS 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

TĖVAI!
ir 

MOTVNOS

> REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo; geros sąly
gos ir gera mokestis.

VVE1NBURG,
3645 Douglas Boitlevard, Chicago.

s—PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Grosernė, cigarų, 

tabako ir visokių snvdkmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Lietuvių apgyventa vieta. Par
davimo priežastis: einu i kitą bhnį. 
3537 So. Wallace St., Chcago, III.

REIKIA DARBININKŲ

. ________
Ar jus turit dukterį 16 

meti) ar senesnę, kurios įieš
ko malonaus darbo.

Ji gali stoti į vieną ge
riausiai lavinančių mokyklą 
toje šalyje, 311 W. Washing- 
ton St. Ji bus gerai apmoka
ma. Puiki’ose aplinkybėse, 
priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną 
biznį būdama telefono ope- 
ratorka.

VYRŲ ir MOTERŲ
ALFRED DECKER & COHN 
Dirbėjai draugysčių paskirtus 

drabužius,
GALIM/Y SUNAUDOTI 

OPERATORIŲ
(PATIRTA PROGA JAUNOMS 
MOTERIMS PATYRIMŲ PRIE 
MAŠINOS) 
KIŠENIŲ 
KELINI

Čia gausite būtinai reika
lingą jums patarnavimą:

1) išaiškinime taksų nuo 
uždarbio;

2) apsaugojime nuo taksų 
kurių nereiktų jums mokėti

3) suvedime jūsų biznio 
knygų už 1919 metus, taip 
kad atsakytų taksų aproka- 
vimui;

4) išpildyme taksų blan- 
kos

Eikite ar rašykite neati
dėliodami į \

Lithuanian American 
Information Btireau

3114 S. HALSTED STREET
Chicago, III.
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Pranešimai

PA.IIEŠKAU A. Pilipo. Jis gyve
no Michigan City, Ind. Buvo kariuo
menėn išvežtas. Buvo laikraščiuose 
minėta, kad jis yra užmuštas. Bei 
vėl girdėjau pagrįžęs gyvas. Tuomi 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti. Svarbus reikalai, gavau laišką 
iš Lietuvos nuo jo brolio.

J. M. J. P.
lOth St., Moline, III.

MES NORIME MERGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVĖS 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. VISUOTINAS DARBAS. 
PUSĖ DIENOS SUBATOMIS PER 
APSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
AUGSTESNES VIETAS. TURI 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.

Toje profesijoje, nėra pa
vojaus tapti lintu iš 

darbo. Jeigu ir 'kitan mies-| 
tan išsikrausčius, ji gaus; 
transportaciją prie to paties 
užsiėmimo. Ji žengs pirmyn 
į geresnę vietą, pėda į pėdą 
mokydamos tą amatą.

)fiJŲ PRIE
PERIU IR PIRMŲ 

BEISTERIU. O KALNIERIŲ 
PED BEISTERIU RANKOMIS. 
KIŠENIŲ SEGfiJŲ RANKOMIS. 
PRIE RANKOVIŲ DIRBIMO 
RANKOMIS 
KREIPKITĖS

EMPLOYMENT DEPT.
S.W. kampas Franklin ir 

Van Buren Sts.

REIKALINGA
Pirmos klcsos VARIO MOLDE- 
RIŲ, prie kulbilų ir pagrindų 
darbo.
Pirmos klcsos suolo rankų prie 
vario dnrbo. Taipgi patyrusio 
vyro prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai.
Pirmos klcsos metalo sukėjų.
Reikia kalbėt anglų kalba.
Kreipkitės
IMPERI/ 

524

PABSIDUODA labai pigiai 
bučernia ir groseme iš priežas
ties turiu du biznių. Atsišaukite, 

4401 S. Richinond St.
Chicago, III.

PARSIDUODA bučeme ir gro 
šerne, arba vienus fixčerius; fix- 
čerei kaip nauji. Kas norėsite 
malonėkite atsišaukti,

5953 S. State St.
Chicago.

1934

Mockevičiaus,

18 10 So. Halsted St.

J IEŠKAU pusbrolio Povilo Vilimo. 
Jis Amerikoj apie <8 metai girdėjau 

vena a|x?i Bostoną, Mass. Taipgi 
Elzbietos Gobulakės, kariu atvykom 
į Ameriką, girdėjau yra Chieagoj. 
M -s visi paeinam iš Kauno gub.. 
Aleksandravo pav., kaimo Skrcbiš- 
kių, parapijos Popilių. Gavau 4 laiš
kus iš Lietuvos jų įieško, motvnos ir 
giminės. Meldžiu atsišaukti arba pra-« 
nešti, kuogreišiausjai.

ONA NARBUTAITĖ
956 Jemie St., Kennsha, Wis.

PA.IIEŠKAU savo dėdžių 
brolių, Juozo Gustavo, K 
Kregždžįo, Juozo 
zimiero Rimo. Visi 
riampolės apskr. 
Jurginiškių kaiiflo. 
•i

ir pus- 
nzimlero 

Juravičiaus, Ka- 
Suvalkų gub., Ma 
Garlevos parap. 

Meldžiu atsišauk-

BRASS MFG.
Racine Avė.

CO. PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė iš priežasties kad savininkas 
trumpu laiku turi apleisti miestą. 
Biznis cash ir gera vieta, apgyven
ta visokių tautų. Norintis geros pro
gos atsišaukite greitai.
1736 N. Hoyne Avė. Chicago.

Phone Humboldt 2315

RAKANDAI

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

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexel Blvd.

REIKIA DARBININKŲ

DARBININKŲ (Leiberių). 
Pastovus darbas. Galiu sunaudo
ti 50. Kreipkitės

23-čios ir Racine Avė.

TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ I 
PRIE SULIEJIMO SU GELEZIA. 
DARBAS PASTOVUS. PUSĖ DIE 
NOS SUBATOMIS PER METUS.
GEROS DARBO SĄLYGOS.

ATSIŠAUK.
IMPERIAL BRASS MEG. CO. 

524 SO. RACINE AVĖ.

Ofisai randasi visame 
mieste. Atsilankyk į vienų 
arčiausią jūsų namų ir pa- 
tėmyk, kaip merginoms yra 
suteikiama pailsėjimo kam
bariai ir valgyklos kamba- 
ris su gerais užkandžiais vėl 
tui visoms.

________VYRŲ______
REIKIA^DARBININKŲ
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS Į
STEIN-HALL MFG. CO.

2841 So. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

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

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

MERGINŲ
dėl abelno ofiso darbo,,

1 Del platesni 
mų, kreipkis, 
efonuok dėl knygutės 
(liooklet I)

a<lTesuoti mašinomis, typistų 
taip toliau.

COLE MFG. CO.,
3218 S. Westem Avė.

ir

asižinojl* 
syk arba te-

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

Operator’s Training Dept. 
9-tos lubos

311 W. Washington St.
Telephone No. °Official 300”

REIKALAUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEEL (X).

2849 W. Lake St.

VYRŲ prie flufaviino rogsų, 
audimo, ir staklių darbo. Paty
rimas nereikalingas. Gera 
kestis pradedant. Pastovus 
bas per apskritus metus.

OLSON RUG CO. 
1508 W. Monroe St.

mo- 
dar-

Air Jus Norite 
Bargeno?

Aš turiu ant rankų puiku $200 ver
tės didelį (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografą, 12 rekordų, dei
mantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $60.00.

Bruslotų šnpoje pagelbos

▲

Guzikams skylučių dirbėjų
Rankomis Siuvėjų

Taipgi dideli aržuolo 
setai, rašomas stalas, graž 
tų, geriausis pasiūlymas. 
Liberty Bondsus.

SOUTH SIDE FUBNITUR^ 
STORAGE

2102 W. 351h St., kinap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedaliomis.

veklyčios 
karpe- 

iimaine

♦

Beisteriu

Mums reikia tuojaus patyrusių 
rankomis suveju prie kautų 
ir bruslotų k

TIKTAI ŠI MĖNESI.

puikų 
varto- 
esatne

Tolleaton, Ind. — LSS 209 kp su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio I 
<1., kaip 11 vai. ryto, A. Mališausko 
svet. 1520 Grant St. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, nes po 
LSS 209 kp. susirinkimo bus LDLD. 
123 kp. susirinkimas. Tad būtinai 
turite visi atsilankyti, kurie priklau
sot prie LDLD., nes bus renkamu 
LDLD. 123 kp. nauja valdyba 1920 
metams ir yra daug svarbių dalykų 
kaslink LDI.D. stovio.

LSS. 209 kp. ir LDLD. 123 kp.
Rašt. ?\dolph Nanartonis.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas bus semtoj, gruo 
džio 31, Sąryšio svet. 1822 \Vabansia 
Avė. Pradžia 7 vai vak. Visi senieji 
ir naujųicji delegatai prašomi atsi
lankyti laiku, Bus rinkimas Sąryšio 
vald\ba sekantiems metams.

— Vadyba

KRAGŽDYS MERGINŲ IR MOTERŲ PRIE 
Chicago, III. opebavIMO PUNCII IR KIKER 

—— PRESŲ. TAIPGI PRIE VARSTOTŲ, 
PAJIEšKAU draugų Liongino ir J)1'L l.ENGVAUS IR ŠVARAUS 

Bernardo Monkevičių Kauno gub., ' DARBO. PATYRIMO NEREIKIA. 
Vilkmergės pav.. Kupiškio parap. i MES JUMIS IŠMOKYSIME 

Oškenti kaimo. Turiu labai svarbų GREITU LAIKU, GERA MOKESTIS 
gavau laiškus iš Lietuvos MOKINANTIS. PATYRUSIOS 
kaimo. Meldžiu atsišaukti : PADARO $30 SAVAITĖJE D1RB- 

: DAMOS NUO S'J ŪKIŲ. EXTRA 
BONUS MOKAMA KAS SAVAITĖ 

II!. NUOLAT LANKANČIOMS DARBA. 
VALANDOS: 7:30 Iš RYTO, 4:30 

VAKARO; SUBATOMIS IKI 11:45. 
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 
NAUJAME DIENOS ŠVIESA NAME.

VI (2T() 1 { MAN U F ACTU RIN G 
& GASKET CO 

5750 Roosevelt Road

3013 W. 381h PI.

reikalų, 
iš musų 
tuojaus.

Peoria St., Chicago,
PAJIEšKAU sūnaus A. Liepįo. Jis 

paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kretingos parap. Kvečiunų kaimo. 
Nežinau jis sveikas ar sergąs yra. 
Mes Chieagų apleidome Junc 7, bet 
nežinom kur jus esate. Greitai atsi-

Bridgcportieėių atidai. — Susiv.
Am. Liet. Kareivių, 4 kp. susrinki-j 
mas bus utarninke, gruod. 30, 7:30 v.
vak. Kviečiame visus atsilankyti, 

nes turime daug svarbių reikalų, ku
riuos turime būtinai aptarti.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU giminaičio Antano Si 
dario, paeina iš Gelgaudiškio. Pir
miau gyveno Detroit, Mieli, pas Ged- 
raįčius. Jis pats ar kas kitas malonės 
ir.an pranešti. Gavau laišką nuo jo 
motvnos iš Lietuvos.

WM. GUDAITIS
3100 So. I,owe Avė., Chicago, III.

REIKIA 
STUOMENIMS IR KAKLARYŠIŲ 
PROSYTOJŲ. FYDERIŲ IR LANK
STYTOJI KITA PATYRUSIA PA- 
GELBA LAUNDRESE.

ORIENTAL LAUNDRY 
1222 W. Madison Street

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
reikia prie opera vi mo punč ir 
kiker presų, taipgi pagelbai prie 
varstotų, lengvam švAriain dar
be. Patyrimo nereikia. Mes iš
mokysime jus į labai trumpą 
laiką. Gera alga mokama besi- 

* mokinant. Patyrusios mergai
tės gali uždirbti $30 į savaitę 
dirbdamos nuo štukių. Mokama 
extra bonus kas savaite už nuo-: 
latinį lankymąsi darban. Valau-' 
dos - 
subatomis iki 11:45 vai. Malo
nios aplinkybes naujoj dienos 
šviesa diilbtuvėje. Kreipkitės: (

VICTOR MANUFACTURING 
& GASKET CO. 
5750 Roosevelt Road.

Kreipkitės tuojaus
HART SCHAFFNER & MARX 

Kamp. Wood ir Blucher St. 
arba

2303 W. St. Paul St. 
arti Western Avė.

| VYRŲ reikalauja—Gera mo-
— nuo 7:30 vai iki 4:30 vai. kcstis. Pastovus darbas.

• ▼ A A V V T ' A 1NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

REIKIA barberio katras ga
lėtų kalbėti angliškai. Turi mo
kėti savo darbų atsakančiai. 
Darbas ant visados.

2443 W. North Avė.
Chicago.

Ir skylių
Finišerių

Šapoje pagerbiu inkų 
rankovėms beisteriu.C

ir knypskylių dirbėjų

Kreipkitės bile sekančiose 
vietose.

520 So- Wells Street 
1922 So. Halsted Street ' 
823 So. Tripp Avenue 
2303 W. Saint Paul Avė.

(Arti Wcstern Avė)

GALIMA SUNAUDOTI 
KELETĄ GERŲ VYRŲ. 
PASTOVUS DARBAS.

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avė.

Brighton Park. — Keistučio Dra
mos skyriaus susirinkimhs Įvyks 

utarninke, gruod. 30. T. Maženio sve
tainėje, 3834 So. Kedzie Avė. 7:30 v. 
vakare. Visi lošėjai malonėkite su
sirinkti laiku, nes Bus dalinamos ro
les rj turėsime pradėt repeticijas.

—Organizatorius i

JIEšKO PARTNERIŲ
/•

PRIE KRAKMOLINIMO IR KITO
KIŲ LAUNDRES DARBŲ. PATY- 
RUSIOMS $16 SAVAITĖJE. TAIP
GI NEPATYRUSIŲ MOKINTIES.

WEI1)MAN BROS. LAUNDRY 
4352 Cottage Grove Avenue.

REIKALINGA MERGINŲ REIKIA LEIBERIŲ PRIE 
DIRBTUVĖS DARBO

DEL LENGVAtIS
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. 
GOS IR

GEROS DARBO SALY- 
GERA MOKESTIS.

DIRBTUVĖS ATSIŠAUKITE 
STFJN-HALL MFG CO.

2841 So. Ashland Avė.

REIKIA kraučiaus.
Geo. Lukas, 

3133 Logan Blvd. 
netoli Mihvaukee Avė.

GERr\ PROGA geram barberini 
dirbti arba prisidėti kaipo pusinin
kui; arba gali pirkti visą biznį. Tris 
balti krėslai, dvi maudynės didelis 
cigarą keisas, 1 bulių stalas, taipgi 
baras dėl minkštų gėrimų; viskas 
naujai Ištaisyta. Savininkas eina i

Jauną Vyrų Lietuvių Draugiškas kitą bizni. Atsišaukite greitu laiku, 
ir pašelpinis Kliubas rengiu didelį | 
koncertą su prakalbomis ncdėiio'je, Į 514 Moen 
vasario 1, M. Meldažio svet. Prašom Į 
kitų kliubų ar draugijų tą vakarą '________
nerengti pramogų. Komitetas. REI K ALINK AS partnerys su ma- 

(žu kapitalu prie teatro biznio. At- 
| sišaukite tuojaus.ANTANAS MAKAVECKAS

, Chicago
Robey St.

Vakarais po 6 vai.

Rockdale, III.
Bruslotų šapoje pa gelbėtojų

PUSF. DIENOS SUBATOMIS.

The PIANO & ORGAN SUPPLY Co.
2100 N. Racine Avė.

REIKIA

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, i - sausio 2, Unijos salėj, 1564 N. Ro- I 201.) (»renshaw rAve, 
bey St. Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
rinkimas joint board delegato, ir 
kitų daug svarbių reikalų.

Kviečia visus Vladyba. 
. .P. S. Pradedant su Naujais Metais 
susirinkimai bus pirma ir trečią pėt- 
nvčią kiekvieno mėnesio, paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. —Valdyba

Musų naujame
Bruslotų fabrike

Dabar atidarytas ir mes 
reikalaujame keleto® šimtų 
darbininkų iš karto

Pardavėjo
Aš noriu gauti 2 arba 3 lietuvius 

vyrus, kurie nori dadčti nuo $2000 
iki $3000 savo dabartines įeigos, beREIKALINGA jaunos inteligentiš- . .

kos moteriškės biznio patyrimu, j apleidimo savo dabartinios vietos, 
pagelbėti dentisto ofise. $25 į savai- Aš duosiu tikrą išlavinimą pardavė-

JIEŠKO DARBO

Draugišką vakarėlį rengia LSS. 
4 kp. Naujų Metų vakare, gruodžio 
31 d.. 7:30 vai. vakare, Mildos svet. 
3140 So. Halsted St. Inžanga 75c Ti- 
kietus iš anksto galima gauti pirkti 
Naujienų ofise ir Darbo Žmonių 
Knygyne, 3238 So. Halsted St.

— Komisija.

NORIU GAUTI DARBO. Turiu 
nupjauta dešinę ranką. Esu 'jaunas/ 
stiprus; galiu dirbti bile kokį darbą. 
Jei kas žinote tinkamą darbą, nu
rodykite, busiu dėkingas.

K AZ1MIE RAS G E DGAUDAS 
900 W. 52 St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

Operatorių
Beisteriu prie pamušalų
Moterų pre prosinimo siūlių 

Knypskylių Uiigejų ir 
merginų prie mašinų

MOTERŲ

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. susirinkimas Įvyks utarninke, 
gruodžio 30 d. Kardo ofise, lę43 N. 
Paulina St. kaip 8 vai. vakare. Visi 
nariai susirinkite yra labai svarbių 
reikalų. — Komitetas.

REIKIA prie skudurių sorta- 
vimo. Gera mokestis.

1342 Racine Avė.
Chicago, III.

Kreipkitės tuojaus
HART SCHAFFNER & MARX 

Kam p. Wood ir Blucher 
arba

2303 W. Saint Paul Avenue 
(Arti Western Avė.)

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

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

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

FORNYČIAI—NAMŲ RAKANDAI, 
parsiduoda pusdy kiai. Savininkas iš
važiavo į kitų miestų ir paliko ant 
pardavimo už bile kokią kain^. Vi
sus gerus 5 kambarių daiktus^ Taip
gi gali randavotl tuos pačius 5 kam
barius ant Morgan St. netoli 33. 
Kas norite bargeno pasiskubinkite.

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

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

PORTERIŲ
PASTOVIŲ ATSAKANČIŲ

VYRŲ
VYRŲ VIDURYJE PORT! 

RIO DARBAS

o

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
įsokio stiliaus ir dydžio iš bet ku

rios madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

tę. Telefonuok dėl sutarties, Canal jų kurse, kuris jums nieko nelėšuos LAIKAS IR PUSĖ UŽ V IRŠLA1222. ' .. - —. ----
DR. ZIPPERMAN

1401 So. Halsted St., Chicago. III. Sdės 
-------------------------------------------- -— i

MERGINŲ prie klcjavimo ir. bėtina proga, Įeiti į biznį dėl savęs. 
į Kreipkitės per visą dieną; ofisas at
viras iki 8:30 vakare, kambaryje 

846 FIRST NATIONAL BANK 
BUILDING. 68 W. Monroe St. Ma- 
tykit J. B. DORS, pardavėjų mant- 
džerį.

lipdymo; gera mokestis ir pašto 
vus darbas.

Kreipkitės
14 Sheldon St., iš užpakalio.

REIKALINGA 20 moterų prie po- 
perių sortavimo. Mokama geriausia 
mokestis.
REPUBLIC WASTE PAPER CO. 
626 W. Taylor St., ir kampas Des- 
plainss St., Chicago, III.

REIKALINGA MOTERŲ prie sor- 
tavhno išmestų popierų ir skudurų.

Kreipkitės:
1039 W. Congress St., Chicago.

ir pagelbės jums stebuklingai bizny
je. Geriau norėčiau vyrų nuo South
nS iuosavvM.“vXTaCyrgarMc’ HAHT SCHAFFNER & MARX 

‘ .................. u 36 S. FRANKLIN STREET

KI. 51/2 DIENOS SAVAITĖJE

PARDAVIMUI

PARDUODU Storą Cigarų, Ciga- 
retų, tabako, kendžių, ice cream ir 
Šiaip visokių reikalingų daiktų; la
bai pelningas cash biznis. Vieta 
apgyventa visokių tautų, pasiturj 

i žmonės, didelis žmonių perėjimas

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

Reikalingas barzdaskutys, tu
ri mokėti atsakančiai. Darbas t kryžiavo kampo gatvekarių, ge- 
^awlS,A7Vi)k^tiS BC m ras namas, randa nebrangi, užpa-
6(13 W. 47th St., Chicago, III. ]<a]yj n)imai pagy venimui viduryje 

a , didelė allė tinkama pulruimiuj Prie
. žastis pardavimo esu vienui vienas 
i negaliu apeiti. Krdipkitės šiuomi 
adresu: J. Y., 1958 W. 59 St., Chi- 

'cago, III.
' p - -• : ’• '4 H v '

, GALIMA sunaudoti keletą tvirtų' 
vyrų prie pastovaus darbo. Gera 
mokestis.

Kreipkitės tuojaus.
E. SELMON

700 W. Erie St., Chcago, III.

DRABUŽIŲ KIRPĖJAI IR 
DESIGNERIAI

uždirba augšČiausias algas už visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, 
taip mokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL
OF GARMENT DESIGNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.




